
Neptun kód (tanrendből):  BTTON302HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Historiográfia Horváth Zita Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

Historiography 

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

 

Az óra 
típusa: 

Beszámolási 
kötelezettség: 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyak.jegy. 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
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. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1-2. Ókori és középkori történetírás 

3-4. A felvilágosodás korának történetírása 

5-6. A 19. századi nemzetközpontú történettudomány (historizmus, pozitivizmus) 

7-8.  A huszadik századi megújulási törekvések (szociológia, francia történetírás) 

9-10.  A magyar történetírás a 19. században 

11-12. A magyar történetírás a két világháború között 

      13-14.1945 utáni történetírás Magyarországon, A rendszerváltozás hatása a hazai történetírásra  

      15. ZH. 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
ZH, szemináriumi dolgozat 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen, 1996. 

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

Bp., 2011. 

Breisach, Ernst: Historiográfia. Bp., 2004. 

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

Ajánlott irodalom: 
Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Bp., 1999. 

Bloch, Marc: A történész mestersége. Bp., 1996. 

Burckhardt, Jacob: Világtörténelmi elmélkedések. Bevezetés a történelem tanulmányozásába. Bp., 

2001 

Carr, Edward Hallet: Mi a történelem? Bp., 1995. 

Collingwood, Robin G.: A történelem eszméje. Bp., 1987. 97-109., 312-402. p. 

Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen, 1995. 

Kristó Gyula: Magyar Historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon. Bp., 2002. 

Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában. Bp., 1995. 

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp.,2000. 



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

– 

 

 

Neptun kód (tanrendből):  BTTON302HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Historiográfia – Történetírók a kora újkori 
Magyarországon 

Nagy Gábor Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

 

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

Historiography – Historians in the Early Modern Hungary 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyakorlati jegy 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A Historiográfia tárgy e kurzusában az egyik terminust a humanista történetírás megjelenése adja, a 

másikat pedig az, hogy az anyag a magyarországi történetírásé, azaz nem terjed túl a 17. század 

elején, amikor a királyság és a fejedelemség történetírása elkülönült egymástól. Az egyes órákon a 

hallgatók megismerkednek a szerzők közéleti pályájával is. Így, mivel a kurzus anyaga 

kronologikusan összeállított, a hallgatók a történetírók életét és műveit áttekintve tovább gyarapítják a 

16. századi Magyarországról egyéb kurzusokon szerzett ismereteiket. Minden egyes mű esetében a 

mintaként kiválasztott szemelvény(ek) köztörténeti bemutatására is sor kerül. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Bevezetés, Magyarország középkori elbeszélő forrásainak áttekintése 

2. Bonfini Antal a kenyérmezei ütközetről 

3. A humanista történetírás elmélete 

4. Történeti források kiadása, forráskiadások 

5. Brodarics IstvánMohács-leírása 

6. Oláh Miklós Hungáriája 

7. Verancsics Antal Erdély-leírása 

8. Forgách Ferenc Szigetvár ostromáról 

9. Barabyai Decsi János a mezőkeresztesi ütközetről 

10. Szamosközy István a dévai országgyűlésről 

11. Isthvánffi Miklós Bokcsai mozgalmáról 

12. zh 

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Részvétel az órai munkában, egy referátum elkészítése, a zh megírása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
BARTONIEK Emma: Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. 

Budapest, 1975. Kézirat gyanánt 

KASZA Péter, PÁLFFY Géza: Brodarics-emlékkönyv. MOL, Budapest, 2011 

KULCSÁR Péter: Humanista történetírók. (Magyar Remekírók) Szépirodalmi, Budapest, 1977 

Ajánlott irodalom: 
NAGY Gábor: „…nem vagyok én sem Isthvánffi, sem mágnás…” Források a kortörténet-író Joó János 

életéhez és korához. Fons 2009: 4, 471–514. 

NAGY Gábor: Megjegyzések a Zermegh-életrajzhoz. In: Publ. Univ. Misc. Tom. XVII. (2012) Fasc. 

1., 153-169. 

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

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 

 



 

Neptun kód (tanrendből):  BTTON302HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Historiográfia Horváth Emőke Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

Historiography 

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

BA  történelem alapképzés 

Az óra 
típusa: 

Beszámolási 
kötelezettség: 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium Gyak. jegy 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A szeminárium célja, hogy rendszerbe foglalva tárgyalja a historiográfiát, átfogó képet nyújtson a középkori 
történetírás kiformálódásáról, sajátos jegyeiről és fontosabb szerzőiről. A félév során mind az egyetemes, mind 
a magyar középkori történetírás egyes művei, az adott kor gondolkodásába ágyazottan, elemzés tárgyát 
képezik. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Bevezetés. Az antik történetírás sajátos vonásai 
2. A középkori történetírás előzményei – a római keresztény történetírás (Szt. Ágoston, Afrikai Julianus, 

stb.) 
3. A korai bizánci történetírás: Prokopiosz munkássága (Titkos történet) 

      4.   Jordanes: Getica 
5. Paulus Diaconus: A langobardok története 
6.  Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és 
      szvévek története 
7. A bizánci történetírás későbbi szakasza: Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása 

            Anna Komnena: Alexias  
      8.   A középkori magyar történetírás: Anonymus, Kézai Simon 

9. A Képes Krónika 
10. A három Villani krónikája 
11. Machiavelli és Guicciardini 
12. zárthelyi dolgozat 

 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Rendszeres óralátogatás, zárthelyi dolgozat megírása és szemináriumi dolgozat készítése. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Ernst Breisach: Historiográfia. Budapest, 2004.  

Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen, 1995. 

Kristó Gyula: Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon. (A 

történettudomány  

 kézikönyve) Bp. 2002. 

Ajánlott irodalom: 
Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása. Ford. Moravcsik Gy. Bp., 1950. 

Paulus Diaconus: A langobardok története. Budapest, 2012. vagy Középkori krónikások I. Brassó, 

1901.    

A három Villani krónikája. Budapest, 1909. 
Froissart krónikája. Válogatta  Kulcsár Zsuzsanna. Budapest: Gondolat, 1971 

 

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

 


