
Neptun kód (tanrendből):  BTTON102HI2 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Bevezetés a történettudományba Horváth Zita Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

Introduction to History 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra 
típusa: 

Beszámolási 
kötelezettség  

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

előadás kollokvium 2 2 – 

Az óra tartalmi ismertetése: 
Az előadás célja kettős: egyrészt meg kívánja ismertetni a hallgatókkal a történettudomány, a 

történészi munka módszertanának alapfogalmait (források, történelmi analízis, szintézis, forráskritika 

stb.), másrészt előadja a magyar történettudomány történetét a kezdetektől napjainkig, nemcsak az 

egyes történészi teljesítményekre fordítva figyelmet, hanem a tudomány intézményi kereteire, 

nemzetközi kapcsolataira. A hazai történetírás történetének bemutatását nemzetközi 

összefüggésrendszerbe ágyazva tárgyaljuk, megismertetve a hallgatókkal a kurrens történetírói 

irányzatokat is (mikrotörténelem, várostörténet stb.) 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1-2.  a történészi munka módszertanának alapfogalmai (források, történelmi analízis, 

szintézis, forráskritika stb.) 

3-4. a magyar történetírás középkori gyökerei (gesták, krónikák stb.) 

4-6. kora újkori történetírás 

5-6. történetírás a 18. században 

7-8. történetírás a 19. században a kegyezésig 

9-10. történetírás 1867-1918 

11-12. történetírás a két világháború között 

13-14. történetírás 1945 után 

15. modern történetírói irányzatok európai kitekintéssel (várostörténet, mikrotörténelem, 

társadalomtörténet stb.) 

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Egy ZH az aláírás feltétele, kollokvium 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Dékány István: A történettudomány módszertana. Bp., 1925. 

Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története. Bp., 1925. 

Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen, 1996. 

Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19-20. században – nemzetközi kitekintéssel. 

Bp., 2011. 

Ajánlott irodalom: 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XV-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Bp., 1975. 

R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. 1-2. köt. Bp., 1973. 

Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Bp., 2003 

Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Bp., 2011. 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
– 

 


