
Tantárgy neve: Európa a korai és a virágzó 

középkorban 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR3N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja:.kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás a IV-XIII. század közötti európai történelmet kívánja elemezni, annak fontosabb politikai, 

társadalmi, gazdasági változásait, valamint a kereszténység szerepének és intézményeinek fejlődését. 

Az előadás keretében Nyugat- és Kelet-Európa, Bizánc, továbbá a közel-keleti térség története egyaránt 

hangsúlyosan szerepet kap, illetve ezeknek a területnek az egymáshoz fűződő kapcsolata. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri és értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, 

folyamatait 

képesség:  
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége, 

- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban,  

attitűd:  
- érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak 

- kritikai attitűd fejlesztése 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: szóbeli vizsga az előre kiadott tételek és a megadott 

szakirodalom alapján. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga az előre kiadott tételek és 

a megadott szakirodalom alapján. 

Kötelező irodalom: 

Források: 

Komnéné Anna: Alexias. Bp. 1943. és Szeged 2002. 

Assisi Szent Ferenc művei. Agapé, Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993. 

Einhard: Nagy Károly élete. Franklin Társulat, Bp. 1901. 

Prokopiosz: Titkos történet. Helikon, Bp., 1984. 

Szent Benedek Regulája. Bencés, Pannonhalma 1993. 

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

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

 

Szakirodalom: 

Bloch, Marc: A feudális társadalom. Osiris, Bp. 2002. 143-259.  

Bréhier, Louis: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bp. 1999. 

Brown, Peter: Az európai kereszténység kialakulása. Bp. 1999. 

Duby, Georges: A katedrálisok kora. Bp. 1984. 

Elukin, Jonathan: Living Together. Living Apart. Princeton-Oxford, 2007. 43-74. 

Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp. 1987. 1-100. 

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Bp. 1979., 2000. 

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

Steven Runciman: A keresztes hadjáratok története. Osiris, Bp. 1999., 2002. http://docplayer.hu/4056926-

A-keresztes-hadjaratok-tortenete.html 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/index.html
http://docplayer.hu/4056926-A-keresztes-hadjaratok-tortenete.html
http://docplayer.hu/4056926-A-keresztes-hadjaratok-tortenete.html


Zimmermann, Harald: A középkori pápaság. Gondolat, Bp. 2002. 

Watt, Montgomery: Az iszlám rövid története. Akkord, Bp. 2000. 13-103. 

 

Ajánlott irodalom: 

Gurevics, Aron: A középkori ember világképe. Bp. 1974. 

Jakó Zsigmond.: Társadalom, egyház, művelődés. Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 

Bp.1997. 

Jedin, Hubert: A zsinatok története. Ecclesia, Bp. 1998.  

Marosi Ernő (szerk.): A középkori művészet történetének olvasókönyve. Corvina, Bp. 1997 

Meyerson, Mark D.- English, Edward D.: Christians, Muslims and Jews in Medieval and Early 

Modern Spain. Notre Dame, Indiana, 2000. 

Obolensky, Dimitri: A bizánci Nemzetközösség. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bp. 1999.  

Ostrogorsky, Georg: A bizánci állam története. Osiris, Bp. 2001.  

Papp Imre: Nagy Károly és kora. Csokonai, Debrecen, 1997.  

Puskely Mária: Keresztény szerzetesség. I-II.  Bp. Bencés, 1996. 

Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története I.  Ecclesia, Bp. 1986. 

 

Tantárgy neve: Vallás, egyház és társadalom a 

középkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR3N04 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus a kereszténység megerősödését, intézményesülését, a hatalomhoz fűződő viszonyát, valamint a 

többi vallással (zsidó, muzulmán) való kapcsolatát kívánja bemutatni, elemezni. Kitér az egyes jelentősebb 

eretnek nézetek kialakulására és az egyházzal szemben tanúsított magatartására, a keresztes hadjáratok 

értelmezési lehetőségeire, a zsidók és a muzulmánok európai szerepére, sajátos kultúrájára. Áttekinti a 

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

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a kereszténység intézményesülésének folyamatát, más vallásokhoz fűződő viszonyát, az 

egyház és állam kapcsolatát   

képesség:  
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége, 

- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban 

attitűd:  
a hallgató 

- érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak 

- kritikai attitűd fejlesztése 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása:  

Gyakorlat: 

1. A kereszténység a IV. században, államvallássá válása és elterjedése a Mediterraneumban 

2. A szerzetesség kialakulása és elterjedése Keleten  

3. A szerzetesség megjelenése Nyugaton 

4. A szerzetesi reformok és új rendek megjelenése az érett középkorban 

5. A pápaság intézményének kialakulása, az egyházi és a világi hatalom viszonya 



6. A pápaság helyzete a XI-XIII. században 

7. A főbb eretnek nézetek a kora középkorban 

8. John Wycliff és Husz János 

9. Az egyház és állam viszonya a XIV-XV. században 

10. A muzulmán hódítás Európában 

11. A keresztes államok 

12. A convivencia az Ibériai-félszigeten, a Toledói Fordítóiskola 

13. A zsidók helyzete a középkori Európában 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  
A rendszeres óralátogatás mellett a félév során minden hallgatónak a vállalt témából szemináriumi 

dolgozatot (kb. 35-40 percben, ppt is) kell készítenie, valamint zárthelyi dolgozatot kell írnia. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:  
A gyakorlati jegy megszerzéséhez szemináriumi dolgozatot kell készíteni és zárthelyi dolgozatot kell írni. 

A dolgozatot legalább 50% + 1 pont szinten kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% 

jó, 91-100% jeles. 

A gyakorlati jegy a referátum, az órai részvétel és a zárthelyi dolgozat jegyeinek átlagából alakul ki. 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

Források: 

Ottó, Freisingi: I. Frigyes császár tettei. Bp. 1913, 154-208. 

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 

Tours-i Gergely: Korunk története („A frankok történte”). Kalligram, Pozsony, 2010. 

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 

 

Szakirodalom: 

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

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.  

Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Osiris, Bp. 1999. 

Zimmermann, Harald: A középkori pápaság. Gondolat, Bp. 2002.  

 

Ajánlott irodalom: 

Brown, Peter: Szent Ágoston élete. Budapest, 2003. 

Korán. A Korán világa. Budapest, 1987. 

A Talmud könyvei. Budapest, 1989. 

Denzinger-Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Szent István 

Társulat, Bp. 2004. 

The Routledge History of Medieval Christianity: 1050-1500. Szerk.: R. N. Swanson. New York, 2015. 

 

 

Tantárgy neve: 

Világtörténet kései középkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR3N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: – 

http://www.ppek.hu/konyvek/Szent_Benedek_elete_es_szelleme_1.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/index.html


Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja:  
A tárgy célja áttekinteni a korszak fontosabb politika- társadalom- és gazdaságtörténeti tendenciáit. A 

nyugat-európai modern kronologizációja szerinti új típusú korszakolás szellemiségében 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
- A hallgató tájékozott kora újkori Európa politika- és hadtörténetének szakterminológiájában, a fontosabb 

események kontextusba helyezve tudja tárgyalni 

- Legalább egy modern idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a 

szakterminológiára 

képesség: 
- Értelmezi a vonatkozó európai történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát 

- Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 

attitűd: 
- A hallgató érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak 

- Igénye van az Európán kívüli társadalmak történelmének és kultúrájának megismerésére. 

autonómia és felelősség: 
- A hallgató kialakít olyan történetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete 

fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Kronológia, a „kései” középkor újraértelmezése, kiterjesztett kora újkor. (expanziós hullámok) 

2. A 14. sz.-i krízis társadalom-, gazdaság- és mentalitástörténeti hatásai 

3. Itália a 14-15. században. Az észak-itáliai államok, Nápoly. Gazdasági ágak. Hatalmi viszonyok 

(pl. a signoria intézménye) 

4. Az Aragón-Katalán Királyság. Gazdasági, társadalmi helyzet, politikai berendezkedés, fontosabb 

események a 15. sz.-ban. Az összetett állam koncepciója Aragónia példáján. 

5. Kasztília. Gazdasági, társadalmi helyzet, politikai berendezkedés, fontosabb események a 15. sz.-

ban. Az összetett állam koncepciója Kasztília példáján. Spanyol gyarmatosítás. Atlanti 

háromszög(ek). 

6. Portugál Királyság, portugál expanzió. Eseménytörténet. A factoríák rendszere. A kölünböző 

civilizációs központok érintkezési formái, konfliktusok a portugál interkontinentális behatolás 

példáján keresztül. 

7. A „hanyatló” középkor virágzó gazdasági rendszere. Az expedíciók financiális háttere 

8. Európa második expanziója a klasszikus értelmezés szerinti késő-középkorban és a kora újkorban 

9. A reformáció és a konfesszionalizálódás hatásai az újkor társadalmára és a az újkori ember 

mentalitására. 

10. Az „időbeli expanzió” a humanizmus hatása a modern európai gondolkodásra 

11. Az állam és a társadalom viszonyának változása 

12. Hadügyi forradalom 

13. A Világgazdasági rendszer kialakulása, prekapitalista gazdasági struktúrák. 

14. Hatalmi súlypontok áthelyeződése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: – 

kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatóknak az előadások során ismertetett tételsor alapján szóbeli vizsgát kell tenni. Az ötfokozatú 

értékelés során figyelembe vett szempontok: szakterminológia pontos használata. A tétel tér- és időbeli 

kontextusba történő elhelyezése. A tétel felépítése a történeti földrajz elméleti alapjainak megfelelően 

(hosszú távú viszonyrendszerek alaptényezői, azok különböző megnyilvánulásai). Előadások során 

elhangzott tényanyag. Összefüggésrendszerek megértése és szóbeli prezentálása. 

Kötelező irodalom: 

Angi–Bárány–Orosz–Papp–Pósán: Európa az érett és a kései középkorban. Debrecen, 2006 

Poór János (szerk): A kora újkor története. Bp., 2009. 



Feldbauer, Peter: Die Portugiesen in Asien. Essen, 2005 

Ajánlott irodalom:  
Burke, Peter: Az olasz reneszánsz.  Budapest, 1997. 

Chadwick, Owen: A reformáció. Bp., 2003. 

Mcgrath, Alister E.: Kálvin. Bp., 1996. 

Duby, Georges: Emberek és struktúrák a középkorban. Bp., 1978. 

Endrei Walter: A középkor technikai forradalma. Bp., 1978. 

Pirenne, Henri: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp., 1983. 

Duby, Georges: Katedrálisok kora. Bp., 1984. 

Gurevics, Aron: A középkori ember világképe. Bp., 1974. 

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Bp.,1979,  

Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve - a középkor I-II. 2005. 

Huizinga, Johann: A középkor alkonya. Bp., 1978. 

Bloch, Marc: A feudális társadalom.Bp., 2002. 

Zimmermann, Harald: A középkori pápaság: A középkori pápák története a historiográfia tükrében. Bp., 

2002. 

Gergely Jenő: A pápaság története. Bp., 1999. 

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. I–II. Bp., 1996. 

Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus.  XV-XVIII. század. (A mindennapi élet 

struktúrái).  Budapest, 1985. 

Fulbrook, Mary: Németország története.  Budapest, 1993. 

Zöllner, Erich: Ausztria története.  Budapest, 2000. 

Hearder, Harry: Olaszország története.  Budapest, 1992. 

Bayer József: A politikai gondolkodás története.  Budapest, 1998. 

Papp Imre: A napkirály. Budapest, 1989. 

Friedell, Egon: Az újkori kultúra története.  III-IV.  Budapest, 1994. 

Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem. Kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der 

europäischen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert. Wien, 1986. 

 

Tantárgy neve: 

Egyetemes történelem a 15–18. században I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR4N01 / 

BTOTOR4L01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

részlegesen bemutatni a hallgatóknak Észak-Európa – a demokrácia egyik mai mintája – késő középkori, 

kora újkori történetét, különös tekintettel a korai újkorban nagyhatalommá váló Svédországéra. Észak-

Európa történetének áttekintése szükségképp érinti Oroszország, a lengyel-litván államközösség, az észak-

német területek stb. történetét is. Az áttekintés a nagy pestisjárvánnyal kezdődik, és a bécsi kongresszussal 

ér véget. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- ismerkedik a történeti ismeretszerzés, valamint az ismeretek feldolgozása sajátosságaival: források és 

feldolgozások megkülönböztetésével, tájékozódni tud a közgyűjteményekben, a segéd- és kézikönyvekben, 

a digitális adatbázisokban, valamint egyéb információforrásokban,  

- készül az önálló ismeretszerzésre, a történeti szakirodalom kritikus értelmezésére, elemzésére, továbbá a 

legújabb kutatási eredmények nyomon követésére és felhasználására, 

képesség:  
a hallgató képes 



- történelmi források kritikus elemzésére, értelmezésére, feldolgozására, interpretációjára, a történelem tér- 

és idődimenzióiban való eligazodásra, történelmi fogalmak szakszerű használatára, a történelmi fogalmak 

térbeli és időbeli változásainak értelmezésére, 

- adott szempontból a lényeges és lényegtelen jelenségek megkülönböztetésére, az oksági viszonyok, az 

okok és következmények rendszerében való eligazodásra, a döntési lehetőségek, az indítékok, az egyén, 

valamint a csoport történelemformáló szerepének felismerésére, 

attitűd:  
a hallgató 

- tiszteletben tartja a nemzetiségi, kulturális és vallási különbségeket, elismeri a sajátjától eltérő 

nemzetiségek, egyéb kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeit 

- elfogadja a demokrácia értékeit, tiszteli a személyiségi és az emberi jogokat 

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. Dánia, Norvégia és Svédország útja a kalmari unióba (a 14. század második fele) 

2. A működő unió (a 15. század első fele) 

3. Az unió megingása és felbomlása (II. Krisztián megbuktatásáig) 

4. A dániai polgárháború és következményei; Gusztáv király állama 

5. A két királyság a Keleti-tenger keleti medencéjében a 16. század második felében 

6. A svéd-lengyel viszony megromlása, a hatvan éves háború 

7. Svédország a harminc éves háborúban, X. Károly Gusztáv háborúi 

8. Háborús sokk, abszolutizmus, egyeduralom: III. Frigyes 

9. Háborús sokk, abszolutizmus, egyeduralom: XI. Károly 

10. A nagy északi háború 

11. A „szabadság kora” 

12. A gusztáviánus kor 

13. Skandinávia a napoleoni háborúkban 

14. Zárthelyi dolgozat a félév anyagából, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás megszerzéséhez az utolsó órán írandó zárthelyi dolgozat eredményének el kell érnie a 60%-ot. A 

zh anyaga az előadáson elhangzott nevekből, évszámokból, eseményekből, fogalmakból és helyekből áll 

össze. A kollokviumi tételek címe azonos az egyes előadásokéval. 

Kötelező irodalom: 

Képes György: Az 1665. évi Kongelov és az abszolút monarchia kiépülése Dániában. In: Acta Facultatis 

Politico-Iiuridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Lorando Eötvös nominatae 52(2015): 145–

160. 

Kouri, E. I.–Olesen, J. E. (szerk.): The Cambridge history of Scandinavia, Vol. 2: 1520–1870. Cambridge, 

2016. 

Nagy Gábor: A középkori Svéd Királyság története. Miskolc, 2012. 

 

Ajánlott irodalom: 

Nagy Gábor: Nystadtól Åboig – Fredrikshamnon át: Svédország 1721–1812 közötti történetéről. In: Máté 

Zsolt (szerk.): Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet történelemben. Pécs, 2014, 67–90. 

Képes György: A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig. (a www.academia.edu oldalán 

elérhető, de itt széttöri a keretet) 

 

Tantárgy neve: 

Egyetemes történelem a 15–18. században II. 

(Európa, mint a globalizáció központja; 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR4N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

http://www.academia.edu/


transzkontinentális interakciók a kiterjesztett kora 

újkorban) 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel:– 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja:  

A globalizáció-történet iránti egyre erősödő érdeklődés életre hívott a közelmúltban egy teljesen új 

szemléletmódot a kora újkori folyamatok tárgyalásában. Az ezredforduló idején egyre erőteljesebben 

jelentkezett az Európa-központú történelemszemléletnek egyfajta posztmodern és posztkoloniális kritikája. 

Eszerint a tradícionális történetírás túlzottan ún. okcidentális megközelítéséből tekint(ett) az Európán 

kívüli kultúrák és népek történelmére. Ennek az újszerű korszak-megítélésnek egyik fontos eleme, hogy 

Ázsia, Afrika és Amerika már nem csak mint az európai civilizációs központ egyfajta „szatelit-

térségeként” jelenik meg, hanem az irányzat kutatói egyre inkább már egy olyan interakciós és 

kommunikáció-történet kialakítására törekszenek, amelyben a különböző államok, régiók, kontinensek és 

kultúrák lehetőség szerint egyenrangú szerepben tűnnek fel az elemzésekben és elvetik a korábbi Európa-

centrikusságot, másként az ún. „európai világtörténetet”. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
- A hallgató tájékozott kora újkori Európa politika- és hadtörténetének szakterminológiájában, a fontosabb 

események kontextusba helyezve tudja tárgyalni 

- Legalább egy modern idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a 

szakterminológiára 

képesség:  
- Értelmezi a vonatkozó európai történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát 

- Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 

attitűd: 
- A hallgató érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak 

- Igénye van az Európán kívüli társadalmak történelmének és kultúrájának megismerésére. 

autonómia és felelősség: 
- A hallgató kialakít olyan történetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete 

fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A globalizációtörténet. Tudománytörténet, módszertani keretek, alapfogalmak 

2. Az „okcidentális világtörténet” kritikája 

3. Az európai kultúrkör térbeli expanziójának gazdasági, társadalmi és politikai háttere 

4. Délnyugat-Európa, mint az európai expanzió első szakaszának a központja I. (Kasztília, Aragónia) 

5. Délnyugat-Európa, mint az európai expanzió első szakaszának a központja II. (Portugália) 

6. Az északnyugat-európai civilizációs központ I. (Németalföld) 

7. Az északnyugat-európai civilizációs központ II. (Anglia) 

8. Az (újra)felfedezett Afrika (Szongaj Bir., Kanem-Bornu, Kongói Kir., Mwene Mutapa) 

9. Az érintkezés különböző formái az európai felfedezők/hódítók és az afrikai népek/államok között 

10. A dél-ázsiai gazdasági rendszer a pregamatikus korszakban. Fontosabb térségek, államok. 

intrakontinentális kommunikációs rendszerek, kapcsolattartás, civilizációs súlypontok 

11. Posztgamatikus érintkezési formák, gazdasági és katonai konfliktusok az ázsiai és az európai 

civilizációs központok között 

12. Prekolumbián kultúrák (a maja civilizáció, az Inka Bir., aztékok 

13. Az észak-európai népek az európai expanzió előtt 

14. Érintkezési formák az amerikai kultúrák és az európai behatolók között. A különböző konfliktus-

típusok értelmezési lehetőségei 



Félévközi számonkérés módja és értékelése: – 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatóknak az előadások során ismertetett tételsor alapján szóbeli vizsgát kell tenni. Az ötfokozatú 

értékelés során figyelembe vett szempontok: szakterminológia pontos használata. A tétel tér- és időbeli 

kontextusba történő elhelyezése. A tétel felépítése. Előadások során elhangzott tényanyag. 

Összefüggésrendszerek megértése és szóbeli prezentálása. 

Kötelező irodalom: 

Poór János (szerk.): A kora újkor története. Bp., 2009. 

H. A. Diederiks (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp., 1995. 

Edelmayer–Feldbauer–Wakounig (hrsg.): Globalgeschichte 1450–1620. Wien, 2002. 

Ajánlott irodalom: 

Feldbauer, Peter: Die Portugiesen in Aisen. Essen, 2005. 

Feldbauer–Lehner: Die Welt im 16. jahrhundert. Wien, 2008. 

 

 


