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Az óra tartalmi ismertetése: 
A kurzus célja, hogy áttekintse a késő középkort és a kora újkort átívelő korszak periodizációs 

változatait. Előbb a kortársak periodizációs elképzeléseit vizsgáljuk, így a reneszánsz gondolkodók 

történetszemléletét és középkor-képét (pl.: a media aetas, media tempestas fogalmak megjelenése), és 

ezzel szoros összefüggésben önmeghatározási igényük fontos attitűdjeként saját koruk történeti 

léptékű értékelését. Ezt követően az újkori és a modern történetírás periodizációs lehetőségeit 

tárgyaljuk, azt, hogy az egyes történetírók vagy iskolák mennyiben tagolják a történelmet nagyívű, 

átmeneti jellegű korszakok alapján, esetleg emblematikus jelentőségű események mint cezurák 

beiktatásával. Szó lesz a tematikus tagolásról is: nagy földrajzi felfedezések, (proto)reformáció és 

konfesszionalizálódás, a késő-feudális társadalmi rend felbomlása és átalakulása, a kommunikáció 

„forradalma” (könyvnyomtatás és hatásai), a haditechnika nagy horderejű fejlődése („hadügyi 

forradalom”); illetve az egyes nemzeti „történetírások” periodizációs elképzeléseiről is. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  A késő középkor és a kora újkor periodizációs problémái 

2.  A reneszánsz gondolkodók történetszemlélete és középkor-képe 

3.  Az újkori és a modern történetírás periodizációs lehetőségei 

4-11. Tematikus tagolások: nagy földrajzi felfedezések, (proto)reformáció és 

konfesszionalizálódás, a késő-feudális társadalmi rend felbomlása és átalakulása, a kommunikáció 

„forradalma” (könyvnyomtatás és hatásai), a haditechnika nagy horderejű fejlődése („hadügyi 

forradalom”) 

      10-14. Nemzeti „történetírások” periodizációs elképzelései  
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