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Az óra tartalmi ismertetése: 
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? - mellett 

a 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 (Collingwood, White, Koselleck), 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. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  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.  Az Annales-iskola 

13. A történelem posztmodern kihívásai  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1. Mit tud az Annales-iskoláról? 

2. Mutassa be a német historizmus főbb képviselőit! 

3. Melyek a XIX. század főbb történelemelméletei! 

4. Miként lehet a történelem fogalmát meghatározni?  

5. Miként lehet meghatározni a történeti tény fogalmát? 
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