
Tantárgy neve: 

Totalitarizmus, diktatúra, demokrácia a 20. 

században 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR9N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 9. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy fókuszában a 20. századi demokráciák és diktatúrák felemelkedésének, működésének és – 

esetenkénti – bukásának története áll. Célja, hogy a hallgatókkal megismertesse azokat a körülményeket, 

amik lehetővé tették a korszak jobboldali és baloldali diktatúráinak és totalitárius államrendszereinek 

kiépülését, továbbá, hogy rávilágítson azok működésének hasonlóságaira és különbségeire. A tantárgy 

keretében kerül sor a 20. századi tradicionális illetve újonnan kialakuló demokráciák történetének 

bemutatására is, külön hangsúlyt helyezve a brit és az amerikai berendezkedés hagyományainak és 

gyakorlati működésének, valamint az ún. népi demokráciákban alkalmazott mechanizmusoknak a 

szembeállítására. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– megismeri a 20. századi demokráciák és diktatúrák történetét, a korszak eseményeit, folyamatait 

– ismeri a történettudomány alapvető szakkifejezéseit, a forrásolvasás módszereit  

– ismeri a történelmi kutatásokhoz szükséges problémamegoldó technikákat 

képesség:  
a hallgató képes 

– történeti kutatásra, a gyűjtött információk értelmezésére 

– önállóan megtervezni és végrehajtani az adott korszak eseményeinek bemutatását a szakirodalom 

segítségével 

– eredeti kérdéseket és helytálló véleményt megfogalmazni az adott témára vonatkozóan 

attitűd:  
a hallgató törekszik 

– idegen társadalmak történelmének megismerésére 

– szakszerűen és érthetően kifejezni magát szóban és írásban 

– az információk kritikus elemzésére és bemutatására, önálló ítéletalkotásra  

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

– felelősséget vállal szóbeli előadásaiért és szakmai szövegeiért 

– tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

– megszerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 



Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Követelmények ismertetése, előkészítés 

2. Alapfogalmak, 20. századi körkép; A brit demokrácia a 20. században 

3. Az Egyesült Államok demokráciája: a 2. világháború előtti évtizedek 

4. Az USA a 20. század második felében 

5. A 20. századi francia köztársaságok története (3-4-5.) 

6. Olaszország a 20. században: királyság, fasiszta diktatúra, köztársaság 

7. Németország története I.: császárság, köztársaság, náci diktatúra 

8. Németország története II.: kettészakadás, az NSZK története 

9. Spanyolország diktatúra és demokrácia között; A modernizáció keltette kihívások Japánban 

10. A Szovjetunió felemelkedése, a sztálini rendszer kiépülése 

11. A SZU 1945 utáni története 

12. A népi demokráciák kialakulása, Közép-Kelet-Európa szovjetizálása 

13. A kommunista tábor működési zavarai; rendszerváltozások 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során minden hallgató ppt-vel kísért prezentációt készít egy előre egyeztetett témából (kb. 35-40 

percben), aminek írásbeli verzióját szemináriumi dolgozat formájában is benyújtja. Emellett bekapcsolódik 

az aktuális témához kapcsolódó órai beszélgetésekbe/vitákba. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév végén zárthelyi dolgozat írására kerül sor. A kifejtendő 

kérdéseket tartalmazó feladatlapok értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán történik. A megszerezhető 

maximális pontszámnak legalább a felét el kell érni az elégtelen eredmény elkerüléséhez, így az osztályzás 

a következők szerint alakul: 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. 

A gyakorlati jegy az órai teljesítmény, a prezentáció, a szemináriumi dolgozat és a zárthelyi dolgozat 

jegyeinek átlagából képződik. 

Javításra a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint van lehetőség. 

Kötelező irodalom: 

Bihari Mihály: Politológia – A politika és a modern állam. Pártok és ideológiák. Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó, Bp. 2013. 

Brooker, Paul: Twentieth-Century Dictatorships. The Ideological One-Party States. Palgrave Macmillan, 

Basingstoke 1995. 

Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. I–II. Magvető, Bp. 1991. 

20. századi egyetemes történet, I–II. Szerk. Németh István. Osiris, Bp. 2006. 

Ormos Mária et al.: Diktátorok – diktatúrák. Napvilág, Bp. 1997. 

 

Ajánlott irodalom: 

Arendt, Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Európa, Bp. 1992.  

Egedy Gergely: Nagy-Britannia története. Kossuth, Bp. 2011.  

Krausz Tamás: A Szovjetunió története, 1914–1991. Kossuth, Bp. 2008.  

Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története, 1914–1991. Kossuth, Bp. 2008.  

Müller, Jan-Werner: Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth-Century Europe. Yale UP, New 

Haven–London 2011. 

Németh István: Németország története. Egységtől az egységig, 1871–1990. Aula, Bp. 2002. 

Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Rubicon–Könyvek, Bp. 2011. 

 

 

Tantárgy neve: 

Modernizáció és eszmeáramlatok a 19. századi 

Közép-Európában 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR9N03 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Rada János, egyetemi tanársegéd 

Közreműködő oktató(k):  



Javasolt félév: 9.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumi foglalkozásokon Magyarország és a közép-európai térség felzárkóztatását célzó ideológiai, 

gazdaság- és társadalompolitikai irányzatokat és a modernizációs folyamatok problémáit vizsgáljuk.  

Kitérünk a nyugati mintákat követő politikai irányzatokra, a vitákra és a spontán mintakövetésre is. 

Röviden áttekintjük Kelet-Közép-Európa 19. századi esemény-, társadalom- és gazdaságtörténetét is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- ismeretekre tesz szert Kelet-Közép-Európa 19. századi esemény-, gazdaság- és társadalomtörténetének 

tárgykörében  

- továbbmélyíti eszmetörténeti ismereteit is 

képesség:  
a hallgató 

- képes a történetírás 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 

- korrekten, szakszerűen kifejezni magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- 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 

1. A romantika szerepe és specifikus jegyei a 19. századi Kelet-Közép-Európában 

2. A liberális irányzatok sajátosságai Kelet-Közép-Európában 

3. A nemesi liberalizmus programja és irányzatai a magyar reformkorban 

4. Abszolutizmus és modernizáció Magyarországon 1849 után 

5. Nacionalizmus és nemzeti mozgalmak a Habsburgok és a Romanovok birodalmában 

6. Lengyel perspektívák az Orosz Birodalomban 

7. Csehek a Habsburg-államalakulatban 

8. Gazdaság, ipar, iparosodás 

9. A társadalomfejlődés sajátosságai  

10. Iskolák, művelődés  

11. Az állam mint a modernizáció motorja? Centralizációs programok a modernizáció előmozdítására 

12. A kapitalizmus kritikájának válfajai: antiszemita, konzervatív és szocialista mozgalmak 

13. Összefoglalás 

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. Továbbá 

a félév során előadást tartanak egy általuk választott témából (min. 30 perc, PPT segítségével), majd a félév 

végén zárthelyi dolgozatban adnak számot tudásukról. 



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). 

A félév végi aláírás feltétele a rendszeres órai részvétel és a prezentáció megfelelő teljesítése, a jegyet pedig 

a zárthelyi dolgozat és a prezentációra kapott pontok összegzett eredménye adja. (A szemináriumok során 

legaktívabb hallgatók többletpontokat kapnak.) 

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. 

Hanák Péter: Társadalmi struktúrák a 19. századi Közép-Európában. Történelmi Szemle 39/2. (1997) 159–

177. 

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. 

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

2004. 94–185. 

Ajánlott irodalom: 

Csehország a Habsburg-monarchiában 1618–1918. Esszék a cseh történelemről. Szerk. Szarka László. 

Gondolat, Bp. 1989. 

Davies, Norman: Lengyelország története. Osiris, Bp. 2006. 

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

2000. 

Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. MTA Történettudományi Intézet, Bp. 2000. 

Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. Osiris, Bp. 1998. 

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

 

 

Tantárgy neve: 

Az oktatás és művelődés intézményei az újkori 

Magyarországon 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR9N04 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 9. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás célja, hogy áttekintsük a felvilágosodás és a nemzeti ébredés korától a 20. század elejéig tartó 

időszak kulturális szerkezetét Magyarországon. A hagyományosan a „magas” kultúrához sorolt 

jelenségeken kívül a társadalomszerveződés és a tárgyi kultúra sajátosságaira is figyelmet fordítunk. Az 

előadás két kitüntetett kontextusa a modern nemzet születése és a polgárosodás, és lehetőség szerint 

visszatérően kitekintünk a közép-európai régió párhuzamos fejleményeire. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a művelődéstörténet alapvető szakkifejezéseit és a fontosabb vitakérdéseit,  

- megismeri az alapvető magyarországi művelődéstörténeti folyamatokat és európai összefüggésekbe 

ágyazására, 

- megismeri a művelődéstörténet jellegzetes forrásainak felhasználására épülő módszereket  

képesség:  
a hallgató képes 

- a művelődéstörténet 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 

- nyitott a kultúra a társadalmi folyamatokra gyakorolt sokszínű hatásának megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Bevezetés: a felvilágosodás, a művelődés, a nacionalizmus és a nemzetépítés fogalma;  

2. Körkép a 18-19. századi Közép-Európa művelődéstörténeti folyamatairól és a párhuzamokról 

3. Az irodalom kitüntetett szerepe a nemzetté válásban 

4. A nyelvkérdés 

5. A történetírás célja, helyzete és színvonala 

6 .Építészet és képzőművészet 

7 .A zene és a művelődés 

8. Az oktatás intézményrendszere  

9. Az iskoláztatás kiterjedése a társadalom csoportjaiban 

10. A tudományosság céljai és szerveződése 

11. Az egyesület mint társadalomszerveződés 

12. Az anyagi kultúra változásai 

13. Test, higiénia, egészségkultúra  

14. Összefoglalás, félévzárás 

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: 

Dobszay Tamás: A művelődés és műveltség polgárosodása. In: Gergely András (szerk.): 19. századi 

magyar történelem, 1790–1918. Osiris, Budapest, 1998. 159–196. 

Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Budapest, é.n. (5. kötet) 

Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris, Budapest, 1998. 315–490. 

Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában. Balassi, Budapest, 2011. 

Wandycz, Piotr: The Price of Freedom. Routledge, London etc, 2011. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Balassi, Budapest, 1994. 

Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború: Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés. Argumentum, Budapest, 

2010. 

Dobszay László: Magyar zenetörténet. Planétás, Budapest, 1998. 

Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten, 1779–1848. Magvető, 

Budapest, 1987.  

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek. Replika, Budapest, 1997. 

Mészáros István (s.a.r.): Ratio Educationis. Akadémiai, Budapest, 1977. 

Müller, Detlef K. – Ringer, Fritz – Simon, Brian (eds.): The Rise of the Modern Educational System. 

Structural Change and Social Reproduction, 1870-1920. 1987. Cambridge UP, Cambridge etc., 1987. 



Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. MTA TTI, Budapest, 2000. 

Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában. MTA TTI, Budapest, 2001. 

Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Lucidus, Budapest, 2000. (1940.) 

Sasfi Csaba: A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi késő rendi társadalomban. Történelmi 

Szemle, 2008. 2. 163-194 

Szelestei N. László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon, 1690-

1790. OSZK, Budapest, 1989. 

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika: A XIX: század művészete. Corvina, Budapest, 1976. 

 

 

Tantárgy neve: 

Szabadon választható II. (Idegen nyelvű szakszöveg-

olvasás: német; Aufbaukurs és/vagy Abiturkurs) 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N06 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelezően választott 

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

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 8. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja 

 

A már bizonyos nyelvi előképzettséggel rendelkező (nyelvvizsga előtt álló, optimális esetben „C” típusú, 

középfokú állami nyelvvizsgával bíró) hallgatók alkalmassá tétele a német nyelvű – esetünkben a görög–

római hadtörténet, illetve az új- és legújabb kori hadtörténet témakörébe vágó – szakirodalom folyamatos, 

és mindinkább önálló olvasására. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
nyelvtudás; kiemelten biztos nyelvtani ismeretek és bőséges szókincs  

képesség:  
Esetenként szótár használatával képes az idegen nyelvű szövegek (esetünkben: német nyelvű 

szakszövegek) önálló értelmezésére elsajátítására és rendszerezésére. 

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

Törekszik az információkat különböző szempontok szerint átgondolni és bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
Megszerzett nyelvi-nyelvtani ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

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

fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás 

 

Tantárgy tematikus leírása: félévről-félévre folytatódó foglalkozások. Második rész (II.:) Aufbaukurs 

és/vagy Abiturkurs. 

A különböző szintű foglalkozásokba nyelvi előképzettségüknek megfelelően tudnak bekapcsolódni a 

hallgatók. A foglalkozások folyamatosak. 

Képzési metódus: A fénymásolatban (xeroxban) a hallgatók számára kiadott szövegeket a foglalkozások 

résztvevői otthon feldolgozzák. Az órákon folyamatos olvasással ezeket a szövegeket fordítjuk és 

értelmezzük. (Kezdetben bőséges, később a szükséghez képest elégséges nyelvtani magyarázatokkal.)  A 

két félévre, ill. két nagy tematikai egységre tervezett kurzus második részében még erősebben jelentkező 

célkitűzés a nyelvtani ismeretek megszilárdítása és a szókincs fejlesztése. Egy külön fejlesztendő irány itt a 

szóképzés (Die Wortbildung). 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 



Félévközi számonkérés módja: A kurzus végén, számonkérés jelleggel, a hallgatók egy-egy részükre 

kiválasztott, és számukra addig ismeretlen német nyelvű (szak)szöveg fordításával és értelmezésével adnak 

számot a jelen foglalkozás során megszerzett ismereteikről. Az egyes foglalkozásra kiadott anyagok 

feldolgozása otthon történik. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

 Értékelése: ötfokozatú (1–5) 2 = 40 %, 3 = 60 %, 4 = 70 %, 5 = 85 %. 

Kötelező irodalom 

 

Karácsony Lajos – Dr. Tálasi Istvánné, Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 199016 (azóta több, változatlan kiadásban) 

vagy 

bármely más, újabban megjelent középiskolai német nyelvtankönyv. Ez utóbbi esetben azonban előzetes 

egyeztetés szükséges! 

Ajánlott irodalom: a német) nyelvű szövegek fordításához, ill. az egyes helyek értelmezéséhez 

felhasználható segédkönyvek 

 

1. Uzgonyi Pál: Rendszeres német nyelvtan, Aula kiadó, Budapest, 1996. 

2. Wahrig, G.: Deutsches Wörterbuch – mit einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre” (Hrsg. in 

Zusammenarbeit mit zahlreichen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten). Völlig überarbeitete 

Auflage, Mosaik Verlag/Verlagsgruppe Berttelsmann Gmbh (München), 1981 (= 19661) 

3. – Ue. magyarországi  kiadásban is: Deutsches Wörterbuch/Német értelmező szótár, Kultúra 

International, Budapest, 1990. 

 

Tantárgy neve: 

Új- és jelenkori társadalomtörténet  

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR8N09 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 9. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3  Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus Magyarország társadalmi átalakulását vizsgálja a rendiség bomlási folyamaitól a 20. századig. A 

makroszerkezeti változások mellett a társadalom szerkezetére vonatkozó diskurzust, valamint egyes 

mikroszintű elemzéseket is tárgyalunk az órákon. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az új- és jelenkori magyar társadalomtörténet folyamatait és a fontosabb vitakérdéseit,  

- megismeri a korabeli Magyarország társadalmi csoportjainak 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 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Áttekintés és historiográfia  

2. Népesedési folyamatok 

3. Település és térszerkezet 

4. Tevékenységszerkezet, vagyon- és jövedelemmegoszlás 

5. Rang- és presztízs 

6. Kultúra, életforma, etnicitás 

7. Fixáció és mobilitás 

8. A két világháború közötti társadalom kortárs értelmezései 

9. Társadalmi osztályok és rétegek 1. (parasztság, munkásság, kispolgárság) 

10. Társadalmi osztályok és rétegek 2. (értelmiség, vállalkozó polgárság, hatalmi elit) 

11. Etnikum, felekezet, életmód 

12. Társadalmi mobilitás a 2. világháború után 

13. Társadalmi jelenségek a Kádár-korban 

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: 

Bácskai Vera (Hrsg.): Bürgertum und bürgerliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. MTA, Budapest, 

1986.  

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

Budapest, 2001. 

Gyáni Gábor (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1920-1944. (Szöveggyűjtemény). Budapest, 

2001. 

Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig. 

(Szöveggyűjtemény) I-II. Budapest, 2001. 

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, 2001. 

Ajánlott irodalom: 

Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Magvető, Budapest, 1988 

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

módszerek. 

Gyáni Gábor: Az utca és a szalon: a társadalmi térhasználat Budapest, 1870-1940. Új Mandátum, 

Budapest, 1999. 

Hanák Péter: The Image of the Germans and Jews in 19. century Hungary. In: Pride and Prejudice. 

National Stereotypes in 19. and 20. century Europe, East to West. CEU, Budapest, 1995. 67-87. 

Horváth Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 

2004. 

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

2006. 

Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. HVG, 

Budapest, 2004. 

Kunt Gergely: Kamasztükrök. A hosszú negyvenes évek társadalmi képzetei fiatalok naplóiban. Korall, 

Budapest, 2017. 

Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. Korall, Budapest, 

2013. 



Tóth Zoltán: A rendi norma és a keresztyén polgáriasodás. Századvég, 1991. 2-3. 75-130. 

 


