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Tantárgy neve: 

A Magyar Királyság és az Erdélyi 

Fejedelemség kormányzat- és hivataltörténete a 

korai újkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N07 / 

BTOTOR8L07 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 8.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

megismertetni a Magyar Királyság (valamint az Erdélyi Fejedelemség és a Hódoltság) központi és 

helyi kormányzat- és hivatalszerkezetének kialakulását, ezek főbb változásait, a legfontosabb 

intézményeik működését, néhány meghatározó alakjuk életpályájával együtt, a terminusok 

Mohács, illetve III. Károly trónra lépte. (Szükséges természetesen a Habsburg Monarchia, 

valamint, érintőlegesen, a korabeli Oszmán Birodalom igazgatási rendszerének vázlatos áttekintése 

is.) A kurzus figyelmet fordít az egyes hivatalok iratképzésére, levéltáraikra (például a Magyar 

Kamaráéra), a keletkezett iratanyag történeti értékére, stb. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
a hallgató 

- ismerkedik a történeti ismeretszerzés, valamint az ismeretek feldolgozása sajátosságaival: források és 

feldolgozások megkülönböztetésével, tájékozódni tud a közgyűjteményekben, a segéd- és kézikönyvekben, 

a digitális adatbázisokban, valamint egyéb információforrásokban,  

- készül az önálló ismeretszerzésre, a történeti szakirodalom kritikus értelmezésére, elemzésére, 

továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésére és felhasználására, 

képesség:  
a hallgató képes 

- történelmi források kritikus elemzésére, értelmezésére, feldolgozására, interpretációjára, a 

történelem tér- és idődimenzióiban való eligazodásra, történelmi fogalmak szakszerű használatára, 

a történelmi fogalmak térbeli és időbeli változásainak értelmezésére, 

- adott szempontból a lényeges és lényegtelen jelenségek megkülönböztetésére, az oksági 

viszonyok, az okok és következmények rendszerében való eligazodásra, a döntési lehetőségek, az 

indítékok, az egyén, valamint a csoport történelemformáló szerepének felismerésére, 

attitűd:  
a hallgató 

- tiszteletben tartja a nemzetiségi, kulturális és vallási különbségeket, elismeri a sajátjától eltérő 

nemzetiségek, egyéb kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeit 
- elfogadja a demokrácia értékeit, tiszteli a személyiségi és az emberi jogokat 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
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1. A Magyar-Horvát Királyság kormányzata a középkor végén 

2. Az újkori közigazgatás kialakulása, néhány jellemzője 

3. A Habsburg Monarchia kialakulása, az egyes országcsoportok fő intézményei 

4. A Habsburg Monarchia bécsi (és prágai) központi intézményei 

5. A consilium Hungaricum; a Helytartóság, „tiszta” és „vegyes” ügyek 

6. A kancellária; a Magyar Kamara 

7. A nemesi vármegye működése 

8. A végvidéki és a kerületi főkapitányságok rendszere 

9. A Hódoltság igazgatása 

10. Fejedelmi hatalom, fejedelmi tanács, országgyűlés stb. Erdélyben 

11. A gubernium működése a Magyar Királyságban 

12. A Rákóczi-felkelés intézményei 

13. Kitekintés: a 18. századi reformokról 

14. Zárthelyi dolgozat a félév anyagából, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó órán írandó zárthelyi dolgozat legalább 60%-os 

eredménye. A zh anyaga az előadásokon szóba került nevekből, eseményekből, fogalmakból, 

évszámokból áll össze. A kollokviumi tételek címe azonos az egyes előadásokéval. 

Kötelező irodalom: 

Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története. Mohácstól a török kiűzéséig. Bp. 1946. 

(https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_01/?pg=0&layout=s) 

Fazekas István: A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai a 16–18. században: hivatalnoki 

karrierlehetőségek a kora újkori Magyarországon. Századok 148:5, 1131–1155. 

Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. Bp. 1997. 

Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata. Bp. 1985. 

(https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_06/?pg=0&layout=s) 

 

Ajánlott irodalom: 

Benda Kálmán–Péter Katalin: Országgyűlések a kora újkori magyar történelemben. Bp. 1987. 

Degré Alajos: Megyei közgyűlések a XVI–XVII. századi török háborúk korában. In: Degré 

Alajos: Válogatott jogtörténeti tanulmányok. Bp. 2004, 163–179. 

Ember Győző: Magyarország igazgatása 1711–1765. Levéltári Közlemények. 1983/1–2. 

Fazekas István: Iratkezelés a polgári kor előtt. In: Levéltári kézikönyv (szerk. Körmendy Lajos), 

Budapest 2009, 357–366. 

Laczlavik György: Várday Pál helytartói működése 1542–1549. In: Levéltári Közlemények, 83 

(2013) (https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_83/?pg=4&layout=s)  

 

Tantárgy neve: 

Politikai struktúrák az újkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N08 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Zita egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 8. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali / levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás vizsgálja az abszolutista államhoz vezető modern világgazdasági rendszer 

kialakulását. Ezt követően áttekintjük az abszolutizmus kiépülését Franciaországban, Angliában, a 

Habsburg Birodalomban. Az előadáson foglalkozunk a felvilágosult abszolutizmus jellemzőivel, 

kiépülésével az orosz, porosz és osztrák variánsaival. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás 

– ismeri a kurzus során elemzett legfőbb történelmi folyamatokat, eseményeket, személyeket és 

jelenségeket 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_01/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_06/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_83/?pg=4&layout=s
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képesség:  
– felkészült a történelem diszciplína területén az önálló ismeretszerzésre, a történeti szakirodalom 

kritikus értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésére 

és felhasználására;  

– képes a történelmi fogalmak térbeli és időbeli változásainak értelmezésére; 

  – képes történelmi gondolkodásra, a saját történelmi narratíva kialakítására, illetve a reflexív, 

tudatos formálására 

attitűdök:  
– a magyar és európai identitás, a magyar és az európai kultúra értékeinek elismerése 

autonómia és felelősség:  
- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. A modern világgazdaság kialakulása (1450-1640) és intézményei. A centrum-periféria probléma 

értelmezései (Wallerstein, Braudel). Az "árforradalom" problémája. Regionális különbségek a kora újkori 

Európa fejlődésében 

2. A tőkés termelés kialakulásának főbb szakaszai az újkorban (15-18. sz.). A kapitalizmus fogalom 

interpretációi. A korai tőkés vállalkozás formái, területei. 

3. A modern territoriális (nemzeti) állam kialakulási folyamata és jellemzői Európában a 16-18. században. 

Az abszolutizmus teóriája és teoretikusai. Viták az abszolutista állam modernista jellegéről. 

4. A Habsburg-birodalom a kora újkorban, jellemzői, intézményei 

5. A Habsburg-birodalom regionális jellegzetességei 

6. A spanyol gazdaság és társadalom a kora újkorban. A spanyol abszolutizmus jellemzői, intézményei 

7. Társadalom és politika a kora újkori Franciaországban. A francia abszolutizmus és mintaállama: XIV. 

Lajos Franciaországa 

8. Az angol abszolutizmus a 16-17. században. Az anglikán reform és a vallási küzdelmek Angliában a 

polgári forradalomig 

9. Nagy-Britannia kialakulása. Az angol alkotmányosság. Az alkotmányos monarchia kialakulási 

folyamata, intézményei 

10. A orosz központosítás és az abszolutista állam kialakulása Oroszországban III. Ivántól I. Péterig 

11. Az orosz nagyhatalom kialakulási folyamata I. Pétertől II. Katalin haláláig. A felvilágosult 

abszolutizmus orosz változata: II. Katalin és a "filozófusok".  

12. Lengyelország gazdasága és társadalma a kora újkorban. Lengyelország politikatörténete a 16. 

századtól a bécsi kongresszusig 

13. A lengyel államiság problémája a “nemesi demokráciától” az ország függetlenségének felszámolásáig 

14. Összefoglalás, kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

- 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumon alapját az óra anyaga, illetve a szakirodalom ismerete jelenti. A kollokviumon 

legalább 

50%-ot kell teljesíteni, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles 

Kötelező irodalom: 
P. Anderson: Az abszolutista állam. Bp. 1989  

R. Cameron: A világgazdaság rövid története. Bp. 1994  

Gonda Imre-Niederhauser Emil: A Habsburgok. Bp., 1987. 

P. Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Bp. 1992  

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról In: „Helyünk Európában”. Bp. 1986. 2. kötet 
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Ajánlott irodalom: 

Anderle Ádám: Spanyolország története. Bp. 1992 

Font-Szvák-Niederhauser-Krausz: Oroszország története. Bp. 1997  

Fulbrook, Mary: Németország története. Bp. 1993  

R. Price: Franciaország története. Bp. 1994  

Szántó György Tibor: Anglia története. Bp. 1986. 

J. Topolski: Lengyelország története. Bp. 1989  

I. Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Bp. 1983  

E. Zöllner: Ausztria története. Bp. 2000. 

 

 

Tantárgy neve: 

Írásbeliség és képi ábrázolás a történelemben II. 

Új- és jelenkor 

Literacy and Imagery in History II. Modern and 

Contemporary Eras 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N10 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyulai Éva doc. 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 8. Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy az I. részt folytatva, az írásbeliség, történelemábrázolás és történeti ikonográfia olyan 

új- és jelenkori kérdéseivel foglalkozik, mint felvilágosodás eszmerendszerének hatása, az 

iskolareformok révén lassan tömegessé váló alfabetizáció, az írásbeliség fejlődése, új irodalmi-

művészeti műnemek és műfajok megjelenése, a historizmus mint egyfajta korstílus, ugyanakkor a 

szociális tartalmú ábrázolások megjelenése. A tantárgy a történelem ábrázolásának, 

illusztrálásának és népszerűsítésének problémakörében a 19. századi történelmi (nagy)regény 

mint a történelemábrázolás újkori fenoménja mellett a fényképezés és a mozgókép, filmművészet, 

média és internet alkotásaival is foglalkozik, kiemelve a forráskritika meghatározó szerepét a 

történettudomány művelésében és a történelem ábrázolásának területein.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
a hallgató 

- megismeri a korai újkor művelődéstörténeti és történeti folyamatait,  

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
a hallgató képes 

- a történettudomány/művelődéstörténet újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott 

szakirodalmak alapján 
- a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni az adott témáról 

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató törekedik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 
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Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1–2. Írásbeliség, nyelvhasználat, tudományok és vizuális művészet a felvilágosodás korában  

3. Könyvkiadás, könyvkultúra és írásbeliség a 18. században, barokk történelemábrázolás a 

vizuális művészetekben 

3–4. Iskolák és alfabetizáció a 19–20. századi Közép-Európában 

5. A historizmus művészete, szociális témájú alkotások a 19. század második felének 

képzőművészetében 

6. A 19. századi történelmi regény 

7. Zárthelyi dolgozat 

8–9. Történeti ikonográfia a 19–20. században, új médiumok: fénykép, film, video, internet 

10. Történelmi film vetítése 

11. Múzeumlátogatás 

12–13. Közös dokumentumfilm készítése  

14. A kurzus zárása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

1 zárthelyi dolgozat a 6. témát követően a témákhoz kapcsolódó kötelező olvasmányokból. 

Értékelés: 2. 30%, 3.50 %, 4.70 %, 5. 85%; 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: órai aktivitás és zh. alapján. 

Ötfokozatú (1–5) értékelés: 2. 40 %, 3. 60 %, 4. 70 %, 5. 85 %; zh beszámítása 1/2 arányban az 

érdemjegybe. 

Kötelező irodalom: 

Whiteclay Chambers II, John–Culbert, David (eds.): World War II, Film, and History. Oxford 

University Press, USA, 1996 (Elérhető az interneten) 
Révész Emese: A magyar historizmus. Corvina, Budapest, 2005 

Chaunu, Pierre: A klasszikus Európa. Osiris, Budapest, 2001 

Ajánlott irodalom: 

Hudi József: Alfabetizáció és népi írásbeliség a 18–19. században. Rubicon 6. (1990) 16–19.  

Madas Edit–Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. Balassi, Budapest, 1998  

A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181–1981. Szerk. Kállay István. (Magyar Herold. 

Forrásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv Nr. 1.) ELTE, Budapest, 1984 

Mikó Árpád–Sinkó Katalin (szerk.): Történelem–kép. Szemelvények múlt és művészet 

kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus (Magyar Nemzeti Galéria 2000. márc. 

17–szept. 24.) Budapest, 2000  

Pallai Mária: Történelem, képek, képzetek. Klió 13. (2004)/2. 

Zádor Anna (szerk.): A historizmus művészete Magyarországon – Művészettörténeti 

tanulmányok. MTA MTKI, Budapest, 1993 

Özönvíz. (Írta: Henryk Sienkiewicz). R: Jerzy Hoffman, 1974. Fesztivál Film–DVD. 2000 

A kőszívű ember fiai (Jókai Mór). R.: Várkonyi Zoltán (rendező), film, 1965 (Magyar Nemzeti 

Filmarchívum) 

Tájékozódás: História és Rubicon c. folyóiratok, www.mult-kor.hu; ANNO Online Történelmi 

Magazin: www.an-no.hu 

 

Tantárgy neve: 

Kultúra és gondolkodás a 15–18. században 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N11 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Viskolcz Noémi, főiskola tanár 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 8. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az Osztatlan tanári képzés egyik fontos kurzusának célja egy adott történelmi korszak 

kultúrtörténeti jelenségeinek a megismerése, témája a 15-18. századi Magyar Királyság és Erdély 

https://www.libri.hu/szerzok/revesz_emese.html
http://www.mult-kor.hu/
http://www.an-no.hu/
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központjaiban és peremvidékein megjelenő vallási irányzatok, szellemi és filozófiai áramlatok, 

művészi stílusok és kulturális jelenségek megismerése konkrét példákon írásos és képi források 

olvasása, illetve elemzése révén. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- ismeri a korai újkor és a 18. század művelődéstörténeti folyamatait 

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
- képes a történettudomány/művelődéstörténet újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott 

szakirodalmak alapján 
- képes a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni az adott témáról 

- képes eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
- törekszik korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- törekedik önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- törekszik a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés, kurzuskövetelmények 

2. Al’antica: művészet Mátyás király udvarában 

3. A Jagelló-kor kulturális és művészeti jelenségei: megőrzés vagy hanyatlás? 

4. Humanisták és a magyarországi humanizmus 

5. A Habsburgok udvari kultúrája és mecenatúrája a korai újkorban 

6. Az oszmán berendezkedés kulturális hatása Magyarországon. Oszmán emlékeink 

7.  A reformáció és irányzatai a Magyar Királyságban és Erdélyben 

8. A katolikus egyház a korai újkorban a Magyar Királyságban és Erdélyben 

9. Az erdélyi fejedelmi udvar a Báthoryak korában 

10. Bethlen Gábor fejedelmi udvara 

11. Az erdélyi fejedelmi udvar a Rákócziak korában 

12. A 18. századi Magyarország képe: a táj változásai és a népesség gyarapodás 

13. A barokk Magyarországon. A katolikus megújulás jelenségei a 18. században 
14. Zárthelyi dolgozat a félév anyagából, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során minden hallgatónak a vállalt témából prezentációt kell bemutatni (kb. 35-40 percben ppt 

formában). Emellett a témához illeszkedő forrás bemutatásával és elemzésével saját szempontokat és 

kérdéseket vet fel az órán. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozat megírása szükséges. A tesztrészből és 

esszéből álló feladatlapot legalább 50% + 1 pont szinten kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-

75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. 

A gyakorlati jegy a prezentáció, az órai részvétel aktivitása és a zárthelyi dolgozat jegyeinek 

átlaga. 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

Evans, Robert J. W.: The Making of the Habsburg Monarchy, 1550–1700: An Interpretation. 

Clarendon Press, 1979. 

Igaz Rita: A barokk Magyarországon. Bp. Corvina 2007. 

Mikó Árpád: A reneszánsz Magyarországon. Bp. Corvina 2009. 

A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp. Balassi. 2003-2016. 

vonatkozó szócikkei 
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Tusor Péter: Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon. Piliscsaba, PPKE, 

2014. http://www.tk.pilisart.hu/  

 

Ajánlott irodalom: 

Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., Gondolat, 1986. 

Galavics Géza: „Kössünk kardot az pogány ellen”. Török háborúk és képzőművészet, Bp. 

Corvina, 1986. 

Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Bp. L’Harmattan, 2007. 

Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp. Gondolat, 1987. 

Monok István: A humanizmus jellegzetességei a Magyar Királyságban és Erdélyben. 

       In Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Szerk. Jankovics József. 

Bp. reciti, 87‒104. 

Pálffy Géza: A 16. század története. Bp., Pannonica, 2000. 

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás. Bp., Gondolat, 2004. 
Portré és imázs, szerk. G. Etényi Nóra - Horn Ildikó, Bp., 2008. 

Rózsa György: Magyar történetábrázolás a 17. században. Bp., Akadémiai, 1973. 

Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Bp. Balassi, 1995. 

Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában, Bp. 

Szépirodalmi, 1978. 
Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz… Az írás térhódítása a művelődésben a kora újkori 

Magyarországon. Bp., MTA Történettudományi Intézet, 1996. 

Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban: Nádasdy Ferenc könyvtára. Bp., OSZK, 2013. 

Vocelka, Karl: Die Lebenswelt der Habsburger. Kultur- und Mentalitätsgeschichte einer 

Familie. Graz/Wien/Köln 1997. 

 

Tantárgy neve: 

Történetfilozófia és történelemelméletek 
Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N12 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 8. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadások a hallgatók filozófiai és korábbi tanulmányaik történetbölcseleti és historiográfiai 

ismereteire alapozva mutatják be a történelemfilozófia felvilágosodástól fellépő klasszikus 

szerzőit és problémáit. A történelemfilozófia legfőbb kérdése - van-e értelme az emberi 

történelemnek? - melletta szaktudomány területére vezetnek olyan, a történettudománytól 

elválaszthatatlan módszertani kérdések is, mint az időfogalom, a történeti tény meghatározása, a 

történészektől független létezése. Áttekintve a történelemfilozófia meghatározó korszakait, olyan 

szerzők szövegeivel és elméleteivel foglalkozunk, mint a német historizmust képviselő Humboldt, 

Ranke és Droysen, majd Burckhardt és Nietzsche történetbölcseleti elképzeléseihez kapcsolódóan 

elsősorban a történetírás természetére vonatkozó azon munkásságokat vesszük sorra amelyek 

napjainkban is nagy hatást gyakorolnak, végül a modern történelemelméleteket említjük (Marc 

Bloch, Foucault, Carr, Hayden White). Az előadásokon utalunk a történeti gondolkodással 

foglalkozó legújabb szövegekre is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Átlátja a törénelemfilozófiai szövegek értelmezésének lehetőségeit és az értelmezés szakmailag 

elfogadott kontextusait. 

- Ismeri a szélesen értelmezett történettudomány, történelemfilozófia alapvető szakkifejezéseit. 

képesség:  

http://www.tk.pilisart.hu/
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- Képes megoldási javaslatokat adni a történeti-társadalmi elemzés során felmerülő problémák 

értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony 

alkalmazására. 

attitűd:  
- A történelemfilozófia gondolkodásmódjának sokszínűségét hitelesen közvetíti. 

autonómia és felelősség:  
- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Mi történelem? 

2. Mi a történeti tény? I. 

3. Mi a történeti tény? II. 

4. A történelem értelme, iránya és haszna I. 

5. A történelem értelme, iránya és haszna II. 

6. A történeti megismerés, megértés és magyarázat I. 

7. A történeti megismerés, megértés és magyarázat II. 

8. A történelmi elbeszélés I. 

9. A történelmi elbeszélés II. 

10. A történelem retorikája I. 

11. A történelem retorikája II. 

12. A társadalomtörténet születése   

13. Az Annales-iskola 

14. A félév zárása 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumon alapját az óra anyaga, illetve a szakirodalom ismerete jelenti. A kollokviumon 

legalább 

50%-ot kell teljesíteni, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom: 

Gyurgyák János-Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II. Budapest, 2006 

Ajánlott irodalom: 

Bódy Zsombor: Michel Foucault és a történeti diszciplína ma. In: Szekeres András (szerk.): A 

történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Harmattan-

Atelier, Bp.2002. 37-50. 

Löwith, Karl: Világtörténet és üdvtörténet. A történetfilozóia teológiai gyökerei. Atlantisz, Bp. 

1996 

White, Hayden: A történelem poétikája. Aetas 2001/1. 134-164. 

 


