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Tantárgy neve: 

Historiográfia 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR11 

Tárgyfelelős intézet: Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Zita egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali / levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az MA Történelem képzés alapkurzusa 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). 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- egy szakterület történeti problémáinak ismerete; 

- a történetírás korszakainak ismerete; 

- a történelmi kutatásokhoz és történetíráshoz szükséges, széles körben alkalmazható 

problémamegoldó technikák ismerete; 

- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használata 

képesség:  
- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban 

attitűd:  
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége  

- kritikai attitűd 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

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. Az 1945 utáni történetírás Magyarországon, A rendszerváltozás hatása a hazai 

történetírásra  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

- 



A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumon alapját az óra anyaga, illetve a szakirodalom ismerete jelenti. A kollokviumon 

legalább 

50%-ot kell teljesíteni, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles 

Kötelező irodalom: 

Breisach, Ernst: Historiográfia. Bp., 2004. 

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

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

kitekintéssel. Bp., 2011. 

Tucker, Aviezer, ed. A Companion to the Philosophy of History and Historiography. Malden: 

Blackwell, 2009 

Ajánlott irodalom: 

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

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

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

2003.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. 

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

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

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

 

 

Tantárgy neve: 

Történelemfilozófia 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR12 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadások a hallgatók filozófiai és korábbi tanulmányaik történetbölcseleti és historiográfiai 

ismereteire alapozva mutatják be a történelemfilozófia felvilágosodástól fellépő klasszikus 

szerzőit ésproblémáit. 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, 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 amelyek 

napjainkban is nagy hatást gyakorolnak, végül a modern történelemelméleteket említjük. Az 

előadásokon utalunk a történeti gondolkodással foglalkozó legújabb szövegekre is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Átlátja a törénelemfilozófiai szövegek értelmezésének lehetőségeit és az értelmezés szakmailag 

elfogadott kontextusait. 



Ismeri a szélesen értelmezett történettudomány, történelemfilozófia alapvető szakkifejezéseit. 

képesség:  
- Képes megoldási javaslatokat adni a történeti-társadalmi elemzés során felmerülő problémák 

értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony 

alkalmazására. 

attitűd:  
- A történelemfilozófia gondolkodásmódjának sokszínűségét hitelesen közvetíti. 

autonómia és felelősség:  
- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

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. A társadalomtörténet születése   

13. Az Annales-iskola 

14. A félév zárása 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumon alapját az óra anyaga, illetve a szakirodalom ismerete jelenti. A kollokviumon 

legalább 50%-ot kell teljesíteni, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles 

Kötelező irodalom: 

Gyurgyák János-Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II. Budapest, 2006. 

Ajánlott irodalom: 

Bódy Zsombor: Michel Foucault és a történeti diszciplína ma. In: Szekeres András (szerk.): A 

történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Harmattan-

Atelier, Bp.2002. 37-50. 

Löwith, Karl: Világtörténet és üdvtörténet. A történetfilozóia teológiai gyökerei. Atlantisz, Bp. 

1996 

White, Hayden: A történelem poétikája. Aetas 2001/1. 134-164. 

 

Tantárgy neve: 

Kutatásmódszertan  

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR13 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3. Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 



Magasabb szintű történelemelmélet megismertetése, az elmélet gyakorlati hasznosításának 

bemutatása és begyakorlása. A történelem részterületeinek alaposabb megismerése, alkalmazott 

módszerek és források bemutatása. A tudományos történelmi mű megírása és jegyzetapparátusa 

kivitelezésének begyakorlása. A félév végén a hallgatók képesek lesznek e részterületek 

fontosabb forráscsoportjaiban önállóan és magabiztosan kiigazodni. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- egy szakterület történeti problémáinak,  

- a történeti folyamatoknak,   

- a forrásolvasás és elemzés módszereinek ismerete,  

- a történelmi kutatásokhoz vagy tudományos munkák megalkotásához szükséges, széles körben 

alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,  

- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használata 

képesség:  
- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban 

- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége 

attitűd:  
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége  

- kritikai attitűd 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

gyakorlat: 

1. A történelmi módszertan Droysen és utódai szerint: forrás és feldolgozás 

2. A történelmi emlékezet és emlékezetpolitika 

3. A történeti és a történelmi fogalmak 

4. A térkép olvasása és történelmi hasznosítása 

5. A nyomtatott sajtó történelmi hasznosítása 

6. Statisztika: dualizmus kori helységnévtárak adatai és rövidítései 

7. A jogszabályok keletkezése 

8. A múzeumi tárgy és a műemlék történelmi értelmezése 

9. A kép és a fénykép történelmi értelmezése 

10. A történelmi adattárak és a történelmi térképek 

11. Hogyan idézünk folyóiratcikkeket és könyveket? 

12. Hogyan idézünk képeket, fényképeket, térképeket? 

13. Hogyan idézünk levéltári, kézirattári forrásokat? 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A hallgatók egy szóbeli prezentációt tartanak és a félév végén egy zárthelyi beszámolót írnak. A 

jegyek átlaga a félévi jegy. A prezentáció értékelése: egyharmad-egyharmad arányban szakmai 

helyesség, önálló feldolgozás, nyelvi kifejezőkészség. A zárthelyi értékelése: 91-100%= 5, 81-

90% = 4, 71-80%= 3, 61-70% = 2  

Kötelező irodalom: 

Droysen, Gustav: Grundriss der Historik. Leipzig, 1882. 

https://archive.org/stream/grundrissderhist00droyuoft#page/n3/mode/2up 

A Catastrum folyóirat ismerete:  

http://www.catastrum.hu/index.php/en/ 

https://archive.org/stream/grundrissderhist00droyuoft#page/n3/mode/2up
http://www.catastrum.hu/index.php/en/


A Hungaricana ismerete: 

https://hungaricana.hu/hu/  

A történeti statisztika forrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp. Közgazdasági és Jogi, 1957. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1975.Bp. Akadémiai, 1978. 

Dávid Zoltán –Maksay Ferenc -Valkó Arisztid: Az Országos Levéltár kéziratos térképeinek 

feldolgozási szabályzata. Bp. HM Térképészeti Int. 1958. 

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 

Deutschland, 8 Bd. hrsg von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Stuttgart, 

1972‒1997. 

Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. Szerk.: 

Kovacsics József, Bp. Közgazdasági és Jogi, 1963. 

 

Tantárgy neve: 

Informatika 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR14 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az óra során a hallgatók megismerkednek az adatbázisok építésével és a statisztika használatával 

az SPSS szoftveren keresztül 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Átlátja az adatbázisok működésének elveit és azokat képes önállóan használni 

képesség:  
- Képes SPSS szoftvereken keresztül adatbázis építésre és statisztikai műveletek elvégzésére. 

attitűd:  
- Mérlegeli a SPSS szoftverek sokoldalú használati lehetőségeit a kutatásban.  

autonómia és felelősség:  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a statisztika dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Az informatika alapjai  

2. Adatbázisok  

3. Statisztika alapjai  

4. AZ SPSS  

5. Kezelőfelület  

6. Adatbevitel  

7. Táblázatok készítése  

8. Grafikonok készítése  

9. Egyváltozós elemzések  

10. Kereszttábla elemzés  

11-14. Varianciaelemzés  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Minden hallgató készít egy adatbázist SPSS szoftverrel történelmi tárgyú adatokból, melyen az 

https://hungaricana.hu/hu/


óra tematikájának megfelelő feladatokat végzi el. A félév végén két file-ban adja be a hallgató a 

dolgozatát. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Kötelező irodalom: 

Ketskeméty László - Izsó Lajos - Könyves Tóth Előd: Bevezetés az IBM SPSS Statistics 

programrendszerbe. Artéria Studió, 2011 

Sajtos László, Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. é.n.  

Ajánlott irodalom: 

nem releváns 

 

Tantárgy neve: 

Politikai teóriák a klasszikus antikvitásban 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR16 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4  Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A »Politikai teóriák teóriák a klasszikus antikvitás időszakában« címet viselő foglalkozáson az 

ókor politikai gondolkodásának sajátos elemeivel ismerkedhetnek meg a kurzuson részt vevő 

hallgatók. Az ókori Kelet az uralkodói hatalom fogalmához kapcsolódó politikai gondolkodásának 

ismertetése után a klasszikus antikvitás politikai filozófiáin belül egy-egy kiemelt terület 

részletező bemutatása következik (vö. ehhez lentebb a válogatott bibliográfiát). A kurzusba foglalt 

célkitűzések megvalósulását az időrendben haladó – tematikus – előadások hivatottak biztosítani. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és társadalomtörténeti jelenségek, valamint 

kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, illetve adatainak körében. 

- Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  
- Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére. 

- Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  
- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

- Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és 

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
- A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Általános bevezetés, majd a követelmények ismertetése 

2. A tantárgy tematikus leírása: a polis, a politeia és a politikai gondolkodás. – A politikai 

teóriák fogalma és koronkénti változásai. A klasszikus antikvitás politikai gondolkodóinak 



tipizálása: politikai reformerek (Solón), politikai gondolkodók (Platón, Aristotelés, Cicero, 

De re publica), és politikai teóriákat is megfogalmazó irodalmárok (Hérodotos, 

Thukydidés, Polybios, ill. Sophoklés és Euripidés). A közösségben élő egyén (zoón 

politikon) önnön kormányzására való képtelenségét megfogalmazó gondolat és „a 

megismerés nehézségei”. A „helyes” és „helytelen” államformák platóni–aristotelési–

polybiosi elmélete  

3. Politikai teóriák az ókori Keleten. A ókori Kelet politikai gondolkodásának egy sajátos, a 

modern korig ható produktuma: az isteni kiválasztottság gondolata 

4. Politikai teóriák Görögországban az archaikus kor idején (Homéros és Hésiodos, Tyrtaios 

és Theognis, Solón). Zárthelyi dolgozat 

5. Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején I: a korai szofisták (Prótagoras, 

Gorgias, Prodikos, Hippias, Antiphón, Thrasymachos, Kritias. A platóni és a xenophóni 

Sókratés. Platón: Politeia (1) 

6. Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején II.: Platón: Politeia (2) 

7. Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején III.: Platón: Politeia (3) 

8. Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején IV.: Platón: Nomoi (1) 

9. Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején V.: Platón: Nomoi (2). Zárthelyi 

dolgozat 

10.  Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején VI.: Aristotelés: Politeia (1) 

11.  Politikai teóriák Görögországban a klasszikus kor idején VII.: Aristotelés: Politeia (2). 

Zárthelyi dolgozat 

12.  Politikai teóriák Görögországban Kr. e. 334 után.: a hellénisztikus kor gondolkodói. Az 

óra végén zárthelyi dolgozat 

13. Politikai teóriák az ókori Rómában I.: a késő Köztársaság kora. Politikai teóriák az ókori 

Rómában II.: a pricipatus, ill. a dominatus időszaka. Zárthelyi dolgozat 

14. Visszapillantás és kitekintés. Esetleges – „javító” – zárthelyi dolgozat. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Kollokvium; zárthelyi dolgozat. Az önálló feldolgozásra kiadott források tényleges elolvasásának 

ellenőrzésére szolgáló zárthelyi dolgozatok megírására egy-egy nagyobb tematikai egység végén 

kerül sor. A zárthelyi dolgozatok rövid kérdésekre adandó rövid válaszokból állnak. A hallgatók a 

félév utolsó óráján kapnak lehetőséget a az értékelhetetlen zárthelyi dolgozatok javítására. A 

kurzus résztvevői közül az a hallgató, aki – a dolgozatok összesített arányát nézve – legalább 

elégséges szinten nem teljesíti a zh-k megírását, vizsgára nem bocsátható!  

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A hallgató a vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges 

érdemjegy (2) = 40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy 

(5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom 
1. Kerferd, G. B.: A szofista mozgalom, Budapest, Osiris kiadó, 2003 (angol ered. 1981). 

Ebből l. küln. a 12. fejezetet: Társadalomelmélet; 173–201. 

2. Kaufmann, E.-M.: Szókratész, Magyar Könyvklub (MKK/Portré), Budapest, 2001 (német 

eredeti: 2000). 

3. Taylor, A. E.: Platón, Osiris Kiadó – Osiris könyvtár, Budapest, 1997 (angol ered. 19261; 

19496) 

4. Ross, D.: Arisztotelész, Osiris Kiadó – Osiris könyvtár, Budapest, 1996 (angol ered. 19261; 

utolsó kiadásban 1995). 

5. Long, A. A.: Hellenisztikus (sic!) filozófia, Osiris kiadó (Osiris könyvtár: filozófia), 

Budapest, 1998 (angol eredeti: 1974). Ebből l. az egyén „boldogsága” vs. „a közösségen 

belüli lét” viszonyát taglaló részeket: vö. 334–344 (Név- és tárgymutató). 



6. The Cambridge History of Greek and Roman political thought (szerk. Rowe, Chr.–

Schofied, M.), Cambridge University Press, Cambridge 2000. Internetes 

hozzáférhetőségben is: 

http://assets.cambridge.org/052148/1368/sample/0521481368wsc00.pdf 

Ajánlott irodalom 
1. Oppenheim, A. L.: Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja. Gondolat, 

Budapest, 1982. 

2. Finley, M.: Politika az ókorban, Budapest, Európa könyvkiadó. Mérleg könyvek, 1995 

(angol ered. 1983). 

3. Államéletrajzok: Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias 

és Héródés Attikos írásai a görög államokról (szerk. Németh Gy.), Budapest, Osiris–

Századvég kiadó, 1994. 

4. Cicero, Az állam. Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Hamza Gábor 

[…], Akadémiai kiadó, Budapest, 1995. 

5. Jellinek, G.: Általános államtan, Budapest, 1994 (német ered. 1920).  

6. Kloft, H., „Ideologie und Herrschaft in der Antike”; WdF [= Wege der Forschung] 528 

(Darmstadt 1979; tanulmánygyűjtemény). 

7. Wirszubski, Ch., Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early 

Principate /Cambridge Classical Studies/, Cambrigde 1950; 156 (rec.: A. Momigliano, JRS 

XLI /1951/, 146-153.). 

8. Béranger, J., Recherches sur l’aspect idéologique du principat (Schweizerische Beiträge 

zur Altertumswissenschaft Heft 6), Basel 1953. és uő., Principatus – Études de notion et 

d’histoire politiques dans l’Antiquité gréco-romaine, Genève 1973. 

9. Girardet, K. M. – Nortmann, U. (szerk.): Menschenrechte und europäische Identität – Die 

antiken Grundlagen, Stuttgart 2005 (tanulmánygyűjtemény) 

10. Szlávik G.: „Héraklés a válóúton” – Dión Chrysostomos első ,királybeszéd’-ének 

Héraklés-allegóriája (or. I, 59/60–83/84.) – Egy görög „értelmiségi” reflexiói a princeps 

isteni kiválasztottságának teóriájához, illetve az adoptiós principatus rendszeréhez. In: 

Dión Chrysostomos: A „királyságról” szóló első beszéd. Peri basileias ά. (A KRE BTK 

Ókortörténeti tanszékének kiadványai III. Sorozatcím: Rhetores graeci imperatoriae 

aetatis/A római császárkor görög szónokai), Budapest 2004. (A kötetet szerkesztette és 

gondozta, bevezető és kísérő tanulmányokkal ellátta, valamint a kötet alapjául szolgáló 

görög szónoki beszédet fordította: Szlávik G.), 189–228. 

11. Szlávik G.: Az „Ellenállási jog” fogalma és megjelenése Dión Chrysostomos műveiben 

(Adalélok Dión Chrysostomos a „zsarnoki uralommal” szembeni – „alkotmányos” – 

ellenállás jogát is magában foglaló monarchikus teóriájához), Publicationes Universitatis 

Miskolcinensis; Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012), 187–218. 

 

Tantárgy neve: 

Életmód és gazdálkodás a késői őskőkortól a 

Nyugat-római Birodalom bukásáig 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR15 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3  Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A görög–római történelem tárgykörében tartott előadásokhoz szervesen illeszkedő gyakorlat 

elsődlegesen a klasszikus antikvitás társadalmainak sajátos, koronként és területenként változó 



gazdaságtörténeti vonásairól kíván áttekintést nyújtani a hallgatóknak. Vagyis a gyakorlat-sorozat 

zömmel a praeindusztriális társadalmak gazdálkodási rendszerén belül mindenkor meghatározó 

termelési ágazatnak számító mezőgazdaságra, közelebbről a klasszikus antikvitás társadalmainak 

koronként és területenként változó mezőgazdasági árutermelésére összpontosít. Ekként ez a 

szemináriumi foglalkozás akár az »Agrár gazdaság és agrárnépesség-történet a görög-–római 

világban« címet is viselhetné. Közelebbről: az egyes kultúrákra is jellemző kultúrnövények 

(olajfa, szőlő, füge, ill. a különféle gabonaneműek) termesztésének metódusaiba nyújt 

bepillantást. Továbbá pedig: a mediterráneum egyes régióin belül is változó kultúrnövények 

elterjedésének és áruként való felhasználhatóságának kérdéseivel foglalkozik. Az élelemtermelés 

problematikájáról szólva, a kurzus mindenkor kitér az egyes régiók gazdálkodási sajátosságaira, 

ill. azok – részben a rendelkezésre álló élelem mennyiségétől és kalóriaértékétől is függő – 

demográfiai viszonyaira is. A fentebb vázolt célkitűzések megvalósulását az időrendi sorrendben 

haladó – tematikus – tanári felvezetések (előadás jelleggel), valamint az ezekhez szorosan 

kapcsolódó szemináriumi dolgozatok (hallgatói referátumok) hivatottak biztosítani. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és társadalomtörténeti jelenségek, valamint 

kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, illetve adatainak körében. 

- Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  
- Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére. 

- Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  
- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

- Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni 

és bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
- A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 
1. Bevezetés: a tanórák tervezett menete és a kurzuskövetelmények. Kérésre: további 

általános információk. 

2. Bevezetés a görög--római gazdaság- és népességtörténet kutatásába: problémák, 

kutatástörténet, a kutatáshoz használt főbb forrástípusok ismertetése (stb.). 

3. A Mediterrán-térség természetföldrajzának ismertetése. A Mediterráneum természeti 

kincsei, gazdálkodási és gazdasági adottságai. Az ún. mediterrán polikultúra fogalma. Az 

egyes Földközi-tenger menti régiók demográfiai modelljei. 

4. A neolitikum, a bronz- és a vaskor a Mediterráneum térségében: küln. az Égeikum és 

Nyugat-Kis-Ázsia térségében, valamint az Appennini-félsziget és Szicília területén. 

5. Görögország: a Földközi-tenger medencéjét keletről övező területek gazdálkodási és 

demográfiai modelljei az archaikus korban. (I.: küln. Athén, Spárta, Korinthos és az ún. 

peremterületek) 

6. Görögország: a Földközi-tenger medencéjét keletről övező területek gazdálkodási és 

demográfiai modelljei a klasszikus korban (II.: küln. Athén, Spárta, Korinthos és az ún. 



peremterületek). 

7. Görögország: a Földközi-tenger medencéjét keletről övező területek gazdálkodási és 

demográfiai modelljei a hellénisztikus korban (III.: az Achaiai és az Aitóliai szövetség, a 

három nagy hellénisztikus monarchia, a Pergamoni királyság és a Rhodosi köztársaság). 

8. Az etruszkok, Karthágó és a korai Róma: a Nyugati-mediterráneum gazdálkodási és 

demográfiai modelljei az archaikus és a klasszikus korban (I.: az Appennini-félsziget, 

Szicília, Szardínia és Korzika). 

9.  A hellénisztikus kor és a Római köztársaság kora: a Földközi-tenger medencéjét 

nyugatról övező területek gazdálkodási és demográfiai modelljei az archaikus és a 

klasszikus korban (II.: Észak-Afrika és Gallia). 

10.  A hellénisztikus kor és a Római köztársaság kora: a Földközi-tenger medencéjét övező 

területek gazdálkodási és demográfiai modelljei az archaikus és a klasszikus korban. (III.) 

11. A Mediterrán térség gazdasága és demográfiai viszonyai a Római birodalom időszakában. 

(I.: Augustustól az Antoninusok koráig, majd az Antoninusok korának végétől a Severus-

dinasztia bukásáig) 

12. A Mediterrán térség gazdasága és demográfiai viszonyai a Római birodalom időszakában. 

(II.: A katonacsászárok korától Diocletianusig) 

13. A Mediterrán térség gazdasága és demográfiai viszonyai a Római birodalom időszakában. 

(III.: a Constantinusok korától a Valentinianus-dinasztia bukásáig. Az utolsó évtizedek.) 

Zárthelyi dolgozat írása 

14. Visszapillantás és kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Értékelhető referátum készítése és a zárthelyi dolgozat sikeres megírása. További követelmény: 

az órákon való folyamatos és aktív részvétel. Három hiányzás lehetséges! 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Ötfokozatú értékelés: (1–5) 2 = 40 %, 3 = 60 %, 4 = 70 %, 5 = 85 %. 1 zárthelyi dolgozat 

beszámítása 1/3 arányban 

Kötelező irodalom 
1. Weber, M.: Az antik társadalmak gazdasági elmélete. In: Gazdaságtörténet. Válogatott 

tanulmányok, Budapest, Közgazdasági és jogi könyvkiadó, 1979; 297–335; vö. még uo. 

337 skk. 

2. Polányi K., Kereskedelem, piacok, pénz az ókori Görögországban, Budapest, Gondolat 

kiadó, 1984. 

3. Sarkady J. (összeáll.): Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest, 1970. 

(Kronologikus sorrendben haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott 

forrásgyűjtemény.) 

4. Maróti E.: Az Itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása (A pun háborúk kora), 

Budapest, Akadémiai kiadó (Apollo könyvtár 13), 1981.  

5. Tomasz J.: A római földkérdés (A köztársaság), Budapest, Parthenon könyvek, 1943. 

6. Garnsey, P.: Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk 

and Crisis, Cambridge 1988. 

 

Ajánlott irodalom 
1. Hoffmann T.: Kertművelés és szántógazdálkodás a Mediterráneumban, Agrártörténeti 

Szemle 21 (1979) 289–319. 

2. Sarkady J.: Korai görög földközösségek. In: Közösség és közösségszervező erők az 

antikvitásban, Debrecen, 1991; 7–24. 

3. Sarkady J.: Gazdasági élet az ókori Görögországban, Budapest, 1970. (Sorozatcím: 

Európai antológia/Görögország) 

4. Ürögdy Gy.: Róma kenyere, Róma aranya, Gondolat kiadó, Budapest, 1969. 



5. Szlávik G.: Görög városok és hellénizált helyi közösségek a római Nyugat-Kis-Ázsiában – 

Az olívaolaj-import mint a kulturális kapcsolatok eszköze. In: Ami a kultúrákat összeköti. 

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi 

Doktori Iskolájának kiadványa. (Szerk.: Hima Gabriella), Budapest, 2004; 219–236 (a 

téma idegen nyelvű irodalmának részletes felsorolásával). 

 

Ajánlott idegen nyelvű irodalom: 
6. Isager, S. – Skydsgaard, J. E.: Ancient Greek Agriculture: An Introduction, London–New 

York 1992. 

7. Fellmeth, U.: Brot und Politik: Ernährung, Tafelluxus und Hunger im antiken Rom, 

Verlag J.B. Metzler, Stuttgart – Weimar 2001. 

8. Kloft, H.: Die Wirtschaft des Imperium Romanum, Verlag Philipp von Zabern (Zaberns 

Bildbände zur Arhäologie. Sonderbände der antiken Welt), Mainz am Rhein, 2006. 

 

Tantárgy neve: 

Politika, egyház és társadalom a középkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTOR17 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus az Európában meghatározóvá váló vallások (keresztény, zsidó, muzulmán) 

intézményesülésének történetét és ezek egymáshoz való viszonyát, valamint az egyház és a 

politika, illetve az egyház és a társadalom kapcsolatát kívánja bemutatni, illetve elemezni. Kitér 

az egyes jelentősebb eretnek nézetek kialakulására és az egyházzal szemben tanúsított 

magatartására. Az eretnek mozgalmakat elsősorban nem dogmatikai szempontból vizsgálja, 

hanem arra keresi a választ, hogy ezeknek milyen társadalmi kihatásaik voltak.  

Ugyancsak előtérbe helyezi a keresztes hadjáratok értelmezési lehetőségeit, továbbá rá kíván 

mutatni a zsidók és a muzulmánok európai szerepére, sajátos kultúrájára. Áttekinti a középkori 

pápaság helyzetének fontosabb állomásait és az egyház és a hatalom viszonyának. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri és értelmezi a középkori európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti 

beágyazottságát, folyamatait 

képesség:  
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége,  

attitűd:  
- kritikai attitűd fejlesztése 

autonómia és felelősség:  
- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A kereszténység elterjedése a Mediterráneumben.  

2. Az állam és egyház viszonya a kereszténység elterjedésének és megerősödésének 



időszakában 

3. A korai hitviták és ezek politikai vonatkozásai  

4. A szerzetesség kiformálódása és elterjedése Nyugaton 

5. A szerzetesi reformok  

6. A pápaság intézménye és helyzete a kora középkorban 

7. A pápaság helyzete a XI-XIII. században, a pápaság és a császárság viszonya 

8. Az avignoni pápaság és a nagy nyugati egyházszakadás 

9. A XI-XIII. századi eretnek nézetek és ezek társadalmi hatása 

10. Az Ibériai-félsziget a VIII-XV. században 

11. Itália a VIII-XV. században 

12. A másság értelmezése és képi ábrázolása  

13. A ’convivencia’ fogalma: a zsidók, keresztények ás muszlimok együttélése a 

Mediterráneumban 

14. Az előreformáció 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

szóbeli vizsga az előre kiadott tételek és a megadott szakirodalom alapján. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Kötelező irodalom:  
Források: 

Szent Benedek regulája. In: Szent Benedek élete és szelleme. Pannonhalmi Főapátság, 

Pannonhalma, 1937. http://www.ppek.hu/konyvek/Szent_Benedek_elete_es_szelleme_1.pdf 

Sz. Jonás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Osiris, Bp. 1999. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/index.html  - a megfelelő 

részek 

Veszprémy László (szerk.): Az első és második keresztes háború korának forrásai. Szent István 

Társulat, Bp. 1999.  

 

Szakirodalom: 

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. Szent István Társulat, Bp. 2001. 

King, Peter: A monachizmus Nyugaton. Szent István Társulat, Bp. 2007. 11-290.  

Lambert, Malcolm: Medieval Heresy. New York, 1992. 

Meyendorff, John: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Bizantinológiai Intézeti 

Alapítvány, Bp. 2001.  

Papadakis-Meyendorff: A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése. Bizantinológiai Intézeti 

Alapítvány, Bp. 2002.  

Riché, Pierre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája. Balassi, Bp. 1999. 

Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Osiris, Bp. 1999. 
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Idegen nyelv – Forrásnyelv I. Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumnak az a célja, hogy az angol, illetve a spanyol szaknyelvben segítse az elmélyülést 

az egyes történeti korszakokból származó forrásrészletek olvasásán keresztül, melyeket közösen 

értelmezünk is. Az előre kiadott szövegek anyagából felkészülve az órákon mondatról-mondatra 

közösen fordítunk. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az angol és spanyol nyelvű forrásolvasás és elemzés módszereit,  

- fordítja az olvasott szövegekben megismert szakmai kifejezéseket, sajátos nyelvi fordulatokat  

képesség:  
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége,  

- együttműködési készség,  

- kezdeményezőkészség  

attitűd:  
- kritikai attitűd fejlesztése 

autonómia és felelősség:  
- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

Olvasandó források: 

1.    Monroe Doctrine; December 2, 1823 

2.    Declaration of Israel's Independence 1948 

4-5.   Memorandum From Secretary of State Rogers to President Nixon, 1973 

      6.       Telegram 9439 From the Embassy in Colombia to the Department of State, 1973 

      7.       Transcript of Secretary of State Kissinger’s Staff Meeting, 1973 

      8-9.    Memorandum From Robert Hormats of the National Security Council Staff to the 

President’s  

                 Assistant for National Security Affairs (Scowcroft), 1976 

      10.      Memorandum of Conversation, 1974 

      11.     Telegram 3829 From the Embassy in Guatemala to the Department of State, 1974 

      12-13. Paper Prepared in the Department of State, undated 

       14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez követelmény az óralátogatás (a szabályzat szerint), a kiadott 

szövegek fordítása, a rendszeres szódolgozatok megírása, a félévet lezáró zárthelyi dolgozat 

megírása. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A zárthelyi dolgozat követelménye: idegen nyelven írott forrásszöveg szótárral történő magyarra 

fordítása és szódolgozat.  

Értékelés: legalább 50% + 1 pont szinten kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-



90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom:  

nem releváns 

Ajánlott irodalom:  

nem releváns 

 

 


