
Tantárgy neve: 

Politikatörténet és nemzetközi diplomácia  

1792–1914 között 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR5N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 5.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A politikatörténeti tematikájú előadás a hosszú 19. század egyetemes történelmét vizsgálja. A 

tárgy egyrészt a nemzetközi diplomáciára, a nagyhatalmi kooperációk, konfliktusok és 

erőviszonyok alakulására, az új nemzetállamok létrejöttére fókuszál, másrészt kiemelt figyelmet 

fordít egyes európai államok belpolitikájára, az európai politikai rendszerek fejlődésére is. Az 

előadás Franciaországgal, Angliával, Itáliával, Oroszországgal és a német térséggel részletesebben 

is foglalkozik. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a 19. század európai politikai fejlődésének tendenciáit, folyamatait 

- továbbá a nagyhatalmi erőviszonyok formálódását, ill. Európa térképének 19. századi változásait 

képesség:  
a hallgató 

- képes átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és képes a történeti-

kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmezni 

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

és rendszerezésére 

- képes a történetírás eredményeinek megismertetésére a szélesebb közönség számára 

attitűd:  
a hallgató 

- törekszik önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

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

környezete fejlődését, tudatosodását 

- nyitott az eltérő nemzeti nézőpontok megértésére, előítéletektől mentes  

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. A nagy francia forradalom 

2. Napóleon Franciaországa és a francia háborúk Európája 

3. Európa a Szent Szövetség idején (kongresszusok, forradalmak, nemzetközi diplomácia) 

4. A Bourbon-restauráció és a júliusi monarchia Franciaországban  

5. Német államok a 19. század első felében (1806–1849) 

6. Risorgimento I. (1815–1849) 

7. Az ipari forradalom Angliája 

8. Poroszország és a német egység létrejötte; a Német Birodalom története 1914-ig  

9. Risorgimento II. (1849–1870); Az Olasz Királyság története a Nagy Háborúig 



10. Franciaország a hosszú 19. század második felében (1848–1914) 

11. Anglia a viktoriánus korban 

12. Oroszország és Kelet-Európa a hosszú 19. században 

13. Spanyolország a hosszú 19. században  

14. Nemzetközi konfliktusok és diplomácia 1871-től 1914-ig 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az aláírás feltétele az előadások – Hallgatói Követelményrendszerben előírtaknak megfelelő – 

látogatása. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az írásbeli vizsga 40 feleletválasztós tesztkérdésből áll:  

0–20: elégtelen (1) 

21–25: elégséges (2) 

26–30: közepes (3) 

31–35: jó (4) 

36–40: jeles (5) 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

19. századi egyetemes történelem, 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok. Szerk. 

Vadász Sándor. Osiris, Bp. 2011. 

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada, 1789–1939. História – MTA 

Történettudományi Intézete, Bp. 1997. 

Ajánlott irodalom: 

A hosszú 19. század rövid története. Szerk. Bebesi György. Comenius, Pécs 2005. 

Csorba László: Garibaldi élete és kora. Kossuth, Bp. 2008. 

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. 

Maecenas, Bp. 1997. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Capital: 1848–1875. Weidenfeld&Nicolson, London 1975. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Empire: 1875–1914. Weidenfeld&Nicolson, London 1987. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Revolution: Europe, 1789–1848. Weidenfeld&Nicolson, London 

1962. 

Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren (Felemelkedés és hanyatlás, 

1814–1945). Osiris, Bp. 2003. 

Price, Roger: Franciaország története. Maecenas, Bp. 1994. 

Szántó György Tibor: Anglia története. Akkord, Bp. 2003. 

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. I. Osiris, Bp. 2005. 

 

Tantárgy neve: 

Magyarország története a 19. században 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR5N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 5. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus áttekintést nyújt Magyarország történetéről a hosszú 19. században. Az előadások során 

az államiság működésének vizsgálatán túl a polgári átalakulás különféle gazdasági, társadalmi és 

kulturális aspektusai kapnak még kiemelkedő hangsúlyt. Visszatérően utalunk az európai, illetve a 

közép-európai összehasonlító kontextus összefüggéseire, párhuzamaira és eltéréseire.  



Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az újkori magyar történelem folyamatait és a fontosabb vitakérdéseit,  

- megismeri a korabeli Magyarország államszerkezetét és a korabeli lakosság életét meghatározó 

gazdasági, társadalmi és kulturális körülményeket 

képesség:  
a hallgató képes 

- a történettudomány újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott szakirodalom alapján 

- a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni az adott témáról 

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató törekedik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- az újkori magyar történelemben kialakult struktúrák és gyakorlatok ismeretében képes értékelni 

a modernitás különféle (pl. alkotmányos, jogállami) „vívmányait” és ennek a képességnek 

birtokában megnövekedett felelősséggel tud résztvenni állampolgárként a helyi és országos 

közügyekben 

Tantárgy tematikus leírása: 

előadás 

1. Magyarország a Habsburg Birodalomban (központi és helyi igazgatás; az országgyűlés 

szervezete és működése; birodalmi és magyarországi hatalmi szervek) 

2. A politikai közélet mozgalmai II. József halálától a jakobinus szervezkedés felszámolásáig (a 

felvilágosult politika irányzatai; az 1790-1791-es országgyűlés története és fontosabb törvényei; a 

jakobinus mozgalom története, vezető személyiségei és jelentősége) 

3. A reformkori politikai élet irányzatai (Széchenyi röpiratainak liberalizmusa; Széchenyi és 

Kossuth konfliktusának természete; az ellenzéki mozgalom irányzatai; a „fontolva haladók”; a 

reformországgyűlések fontosabb vitakérdései és a reformpolitizálás értékelése) 

4. A Magyar Királyság társadalmi tagoltsága a 19. század első felében (a történeti-jogi rendiség; a 

regionális és felekezeti-etnikai sokszínűség; városhálózat és a „vidék”; a családi-nemi szerepek) 

5. A sokszínű nemesség (jogi tagolódás; a nemesség tradicionális és modern szerepei a kulturális 

és a gazdasági életben) 

6. Középrétegek (a régi és az új típusú polgárság, és viszonyuk; értelmiségi foglalkozások és 

honorácior rendi státusz) 

7. Az agrárnépesség (tagolódás; 1767-1853: jogállapot az úrbéri rendelettől az úrbéri pátensig; a 

zselléresedés) 

8. A késő rendi társadalom korszakának mérlege (a születés szerinti státusz súlya; a mobilitás 

csatornái: nemesedés, vegyes házasság és felekezetváltás, asszimiláció, felsőbb iskoláztatás és 

egyesületi aktivitás) 

9. A reformkor gazdasági élete (a mezőgazdaság tradicionális és új elemei; a kapitalizmus korai 

formái; az ipar szervezete a céhektől a manufaktúrákig) 

10. Polgári és nemzeti törekvések a művelődésben (tannyelv az iskolákban; az iskolarendszer: a 

klasszikus humanista műveltségeszmény továbbélése és a modern tudományosság kereteinek 

kialakulása; a nemzeti mozgalom hatása az irodalomra, a képzőművészetre és a zeneéletre) 



11. Az 1848-as országgyűlés és a szabadságharc (a polgári forradalom okai és nemzetközi 

összefüggései; az áprilisi törvények értékelése; a szabadságharc politikai és katonai története; 

siker és bukás egyenlege) 

12. A neoabszolutizmus kora (katonai, majd polgári közigazgatás; politikai irányzatok és 

törekvések; a provizórium; a kiegyezés felé vezető út) 

13. A dualizmus kori Magyarország politikai élete (irányzatok, pártviszonyok, kormányok; 

nemzetiségi és közjogi kérdés; fontosabb ügyek; az egyházpolitikai reform) 

14. Összefoglalás, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Óralátogatás a szabályzat szerint. Félévközi számonkérés nincs. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokvium szóbeli, a tételsor az egyes előadások (1-13.) témáinak felel meg. 

Kötelező irodalom: 

Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Osiris, Budapest, 2003. 

Katus László: A  modern Magyarország születése. Pécsi Egyetemi Kiadó, Pécs, 2012. 

Kontler László: A History of Hungary. Atlantisz, Budapest, 1999. 

Kövér György – Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 

világháborúig. Osiris, Budapest, 2001.  

Bán Péter (szerk.): Magyar történeti fogalomtár. I-II. Gondolat, Budapest, 1989. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-

ban. Akadémiai, Budapest, 1984. 

Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi 

történetéből? Gondolat, Budapest, 1978. 

Berend T. Iván – Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon, 1848-1944. KJK, 

Budapest, 1974. 

Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-

ról. Magvető, Budapest, 1987. 

Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában. Gondolat, Budapest, 1975. 

Kaposi Zoltán: Uradalmi társadalom és gazdaság a 18-19. században. Nordex; Dialóg Campus, 

Budapest, 2000. 

Katus László: Economic Growth in Hungary during the Age of Dualism (1867-1913). A 

Quantitave Anaysis. In: Berend T. Iván (szerk.) Social-economic researches on the history of 

East-Central Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. pp. 35-127. (Studie historica Academiae 

Scientiarum Hungaricae; 62.) 

Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon, 1608-1918. Napvilág, 

Budapest, 2008. 

Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Osiris, Budapest, 2002. 

Szabó István: A magyarság életrajza.. Budapest, 1941. 122-247. (reprint kiadás: Akadémiai, 

Budapest, 1990.) 

Szekfű Gyula: Három nemzedék. Budapest, 1920. 

Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai 1767-1848. Akadémiai, Budapest, 1967. 

 

Tantárgy neve: 

A modern nacionalizmus és a klasszikus 

liberalizmus korának történeti forrásai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR5N03 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Rada János, egyetemi tanársegéd 

Közreműködő oktató(k):  



Javasolt félév: 5.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumok során a 19. század kutatásának – az előző korszakhoz képest jelentősen kiterjedt 

– forrásbázisát tekintjük át. A politikatörténet-írás által régóta fontosnak ítélt forrástípusokon 

(jogszabályok, politikai intézmények iratai, hírlapi sajtó, közéleti személyiségek memoárjai) túl a 

gazdaság-, a társadalom- és a művelődéstörténet szempontjaihoz illeszkedő forrásokat is 

vizsgáljuk. A félév során a hallgatók önálló kutatómunkát is végeznek, és bizonyos fokú 

gyakorlatot szereznek egy-egy forrástípus használata terén. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az újkori történeti források főbb csoportjait,  

- továbbá a forrástan és a forráskritikai alapjait 

képesség:  
a hallgató képes 

- önálló kutatómunka során források és kapcsolódó szakirodalmi tételek fellelésére 

- a történeti források önálló feldolgozására, kritikai értelmezésére, kontextusba helyezésére 

- eredeti ötletek és kérdések felvetésérére a forrásokkal kapcsolatban 

attitűd:  
a hallgató törekszik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a történettudomány területén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait 

- felelősséget vállal szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés; kurzuskövetelmények ismertetése 

2. A forrástan és a forráskritika alapjai. Az újkori forrásanyag általános specifikumai 

3. A források főbb csoportjai és tipológiája 

4. Az akta. Hivatalszervezet és írásbeliség a 18-19. századi Magyarországon I. 

5. Az akta. Hivatalszervezet és írásbeliség a 18-19. századi Magyarországon II. 

6. Statisztikailag feldolgozható források I. 

7. Statisztikailag feldolgozható források II. 

8. A sajtó: a hírlapirodalom 

9. A politikai röpirat-irodalom 

10. A törvényhozás és az igazságszolgáltatás forrásai 

11. Személyes jellegű források I. A naplók 

12. Személyes jellegű források II. A memoárok 

13. Bibliográfia készítése; a tudományos szövegek apparátusa 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A szeminárium keretében minden hallgató választ egy forrástípust, majd – önálló kutatómunka 



során – egy, a választott forráscsoportba tartozó konkrét forrást, amelyet órai prezentáció 

formájában elemez, végül szemináriumi dolgozatban összegzi féléves munkáját. 

  

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a prezentáció és a szemináriumi dolgozat mellett zárthelyi 

dolgozat megírása is szükséges, amelyet min. 50%-os szinten kell teljesíteni a jegyszerzéshez (50–

60% elégséges; 61–75% közepes; 76–90% jó; 91–100% jeles). 

Az aláírás feltétele az órai részvétel, a végső jegyet pedig a zh, a prezentáció, valamint a beadandó 

dolgozat összegzett eredménye adja. (Az érdemjegyet a kiemelkedő órai aktivitás is befolyásolni 

tudja.) 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Szerk. 

Szekeres András. L’Harmattan, Bp. 2003. (Atelier Füzetek) 

Fazekas Csaba: Bevezetés az újkori magyar történeti források tanulmányozásába. ME BTK 

Magyar Középkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék, Miskolc 2001.  

(Web: www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/forras.htm) 

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

Ajánlott irodalom: 

Ezer év törvényei. 

(Web: net.jogtar.hu/ezer-ev-torvenyei) 

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest 1851. (reprint 1984.) 

Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848–49-ből. Válogatta, sajtó alá rendezte, az összekötő 

szöveget, jegyzeteket és névmagyarázatokat írta Katona Tamás. Neumann, Bp. 1994. 

Kun Miklós: Miskolcz’ múltja ’s jelene tekintettel jövőjére. Miskolcz 1842. (reprint 1985.) 

Országgyűlési Dokumentumok 1861-1990 (Naplók, irományok). 

(Web: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/orszaggyulesi_dokumentumok/) 

Pesti Napló 1852–1939. 

(Web: adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/) 

Széchenyi István: Hitel. Pest 1830. 

Széchenyi István: Napló. Bp. 1978. 

 

Tantárgy neve: 

Eszmeáramlatok és politikai gondolkodás az 

újkori Közép-Európában 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR5N04 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Rada János, egyetemi tanársegéd 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 5.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az eszmetörténeti tantárgy célja egyrészt a politikai gondolkodás irányzatainak, legfontosabb 

fogalmainak megismerése, másrészt az európai eszmei áramlatok kelet-közép-európai megjelenési 

formáinak vizsgálata a felvilágosodás korától fogva egészen a 19. század végéig.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a politikai gondolkodás legfőbb irányzatait,  



- továbbá azok kelet-közép-európai megjelenési formáit 

képesség:  
a hallgató 

- képes az eszmetörténet-írás eredményeinek megismertetésére a szélesebb közönség számára 

- képes a történeti-politikai diskurzusok differenciáltabb, kritikai értelmezésére 

- képes átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és képes a történeti-

kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmezni 

- képes problémák megfogalmazására, önálló ítéletalkotásra 

attitűd:  
a hallgató törekszik 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét 

- korrekten, szakszerűen kifejezni magát szóban és írásban 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

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

környezete fejlődését, tudatosodását 

- nyitott az eltérő nemzeti és felekezeti nézőpontok megértésére, előítéletektől mentes 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit felhasználja önművelésében, önismeretében 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés; kurzuskövetelmények ismertetése 

2. A felvilágosodás eszméi Európában 

3. A felvilágosodás eszméinek recepciója Közép-Európában 

4. „Felvilágosult romantika” és nemzetépítés a német térségtől keletre 

5. Nacionalizmusok, nemzeti mozgalmak Közép-Európában a hosszú 19. században I. 

6. Nacionalizmusok, nemzeti mozgalmak Közép-Európában a hosszú 19. században II. 

7. Elméletek a liberalizmusról; a liberalizmus történeti alaptípusai 

8. Liberalizmusok Közép-Európában: jellemző vonások 

9. A magyar reformkor programjai 

10. Liberális irányzatok, mozgalmak Közép-Európában a 19. század második felében 

11. Elméletek a konzervativizmusról; konzervativizmus a hosszú 19. század Európájában 

12. Konzervatív válaszok a reformkorban; újkonzervativizmus a század végi Magyarországon 

13. A szocialista tanok jelentkezése és a munkásmozgalmak kezdetei 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A hallgatók folyamatosan haladnak olvasmányaikkal, és a szemináriumi foglalkozások során 

hétről hétre számot adnak tudásukról – megfogalmazva önálló véleményüket is egy-egy vizsgált 

témában. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozat megírása szükséges, amelyet legalább 50%-

os szinten kell teljesíteni (50–60% elégséges; 61–75% közepes; 76–90% jó; 91–100% jeles). 

Az aláírás feltétele az órai részvétel, a jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. (A 

szemináriumok során legaktívabb hallgatók többletpontot kapnak zárthelyi dolgozatuk 

pontszámához.) 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

Berend T. Iván: Kisiklott történelem. Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században. História–

MTA Történettudományi Intézete, Bp. 2003. 

Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-



ról. Magvető, Bp. 1987. 9–120. 

Janowski, Maciej: Kecskék és tokhalak. A közép-kelet-európai liberalizmus sajátosságai a francia 

forradalom és az első világháború között. Aetas 14/1–2. (1999) 130–146. 

Péter László: A magyar nacionalizmus. In: Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a 

magyar és kelet-európai történelemből. Osiris, Bp. 1998. 60–84. 

Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet. Osiris, Bp. 2007, 8–102. 

Wandycz, Piotr Stefan: A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig. Osiris, 

Bp. 2004. 94–185. 

Ajánlott irodalom: 

Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Bp. 1998. 

Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. Argumentum, Bp. 2008. 

Gángó Gábor: Eötvös József uralkodó eszméi – Kontextus és kritika. Argumentum, Bp. 2006. 

Halecki, Oscar: A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története. Osiris–Századvég, 

Bp. 2000. 

Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival. Szerk. Dénes Iván Zoltán. 

Argumentum, Bp. 2008. 9–102. 

Ludassy Mária: A trón, az oltár és az emberi jogok. Katolikus és liberális gondolkodók a 

restauráció korabeli Franciaországban. Magvető, Bp. 1984. 

Niederhauser Emil: A felvilágosodás Kelet-Európában. Világosság 28/8–9. (1987) 561–565. 

Petrás Éva: Nacionalizmus és politikai romantika: vázlat a magyar nacionalizmus romantikus 

elemeiről és a politikai romantikáról Magyarországon. Európai Összehasonlító 

Kisebbségkutatások Közalapítvány, Bp. 2006. 

Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története. Korona, Bp. 1996–1999.   

 

Tantárgy neve: 

Polgárosodás Magyarországon: források és 

feldolgozások  

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR5N05 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 5. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus áttekintést nyújt Magyarország társadalmáról a késői rendiség korában. A polgárosodás 

fogalma köré rendezett szemináriumon a különböző rendi, ill. foglalkozási csoportokat 

jogállapotuk, gazdasági helyzetük és tevékenységformáik, kultúrájuk szempontjából vizsgáljuk, 

és jelentős hangsúlyt kap a közös forrásfeldolgozás. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az újkori magyar társadalomtörténet folyamatait és a fontosabb vitakérdéseit,  

- megismeri a korabeli magyarországi lakosság társadalmi tagoltságát és az egyes csoportok 

életkörülményeit és érvényesülési lehetőségeit  

képesség:  
a hallgató képes 

- a történettudomány újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott szakirodalom alapján 

- a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni az adott témáról 

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  



a hallgató törekedik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- a polgárosodás összefüggéseire vonatkozó ismeretek birtokában a jelenkori magyar társadalom 

tendenciáinak értelmezése során jobban eligazodik, a rendszerváltást követő átalakulás 

célkitűzéseit mélyebben érti és ezeket képes továbbsugározni környezetére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Áttekintés és historiográfia. A polgárosodás fogalma körüli viták. A témára vonatkozó 

forrástípusok áttekintése 

2. Népesedési folyamatok 

3. A társadalom egységei és a család- és háztartásszerkezet  

4. Településszerkezet, etnikai, vallási tagoltság 

5. Városhálózat, városiasodás 

6. A nemesség csoportjai és helyzetük  

7. Az „értelmiségi” foglalkozások  

8. A “régi polgárság”  

9. A modern polgárság kezdetei  

10. Az agrártársadalom tagolódása  

11. Az uradalmak gazdálkodása és társadalma  

12. A rendi határok átlépése: társadalmi integráció, asszimiláció, felsőbb iskoláztatás 

13. A társadalomszerveződés új formái: az egyesületek. 

14. Összefoglalás, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során minden hallgatónak a vállalt témából prezentációt kell bemutatni (kb. 35-40 

percben ppt formában). Emellett a témához illeszkedő forrás bemutatásával és elemzésével saját 

szempontokat és kérdéseket vet fel az órán. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozat megírása szükséges. A tesztrészből és 

esszéből álló feladatlapot legalább 50% + 1 pont szinten kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-

75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. 

A gyakorlati jegy prezentáció, az órai részvétel és a zárthelyi dolgozat jegyeinek átlaga. 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Magvető, Budapest, 1988 
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Budapest, 1986.  
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Tóth Zoltán: A rendi norma  és a keresztyén polgárisodás. Századvég, 1991. 2-3. 75-130. 
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Ajánlott irodalom: 
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társadalomtörténet-írásban. Századok, 1999. 1141-1191. 

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi 

Szemle, 1974. 513-536.  
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Prejudice. National Stereotypes in 19. and 20. century Europe, East to West. CEU, Budapest, 

1995. 67-87. 

Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon. Osiris, 

Budapest, 2006. 
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Budapest, 2013. 

Szabad György: A tatai és gesztesi Esterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés 

gazdálkodásra. Akadémiai, Budapest, 1957.  

Tóth Árpád: Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. 

L’Harmattan, Budapest, 2005. 

 

 


