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Tantárgy leírása:  
A tantárgy az egyetemes és magyar történetírás történetét mutatja be, az ókortól kezdve, 

középkori, reneszánsz és felvilágosodásbeli történetíráson keresztül a tizenkilencedik 

századi nemzetközpontú történettudományig (historizmus, pozitivizmus), majd tárgyalja 

ennek huszadik századi megújulási törekvéseit (szociológia, francia történetírás). A 

témakört abból a szempontból tárgyaljuk, hogy a történetírás történetében miképpen függ 

össze egymással a politikum – elsősorban az állam, a kollektív szuverenitás tételezése – 

illetve a történelem tudományosságának aspektusa. Megvizsgáljuk, hogy az egyes 

művekben miképp jelentkezik a történetiség mozzanata (periodizáció, antik és keresztény 

időfogalom, egyetemes történelem keresztény eszméje, a „hanyatlás”, „válság” problémája 

Polübiosztól Toynbee-ig), valamint a teologikum aspektusa (bűn, isteni gondviselés 

motívuma az antik, középkori történetírásban és a historizmusban). A tudományosság 

vonatkozásában kiemelkedő szempontot képvisel a történetírásnak az empíriához való 

viszonya (forráshasználat, segédtudományok, forráskritika megjelenése), továbbá 

megvizsgáljuk a történetírói iskolák egymással polemizáló fogalmiságát (az oknyomozó és 

mitikus történelemszemlélet, a szabadság- és struktúraelvűség ellentéte a tizenkilencedik és 

huszadik századi irányzatokban). Ezenkívül kitérünk a történetírás tizenkilencedik századi 

(Droysen) és kortárs elméleti összegzéseire (Collingwood, H. White) is. A tananyagon belül 

elkülönített részt képez a magyar történetírás alakulásának tárgyalása. 
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