
Tantárgy neve: 

Bevezetés a történettudományba 
Tantárgy Neptun kódja: BTTON102HI2 

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: 3 Munkarend: nappali / levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A BA Történelem képzés alapkurzus célja kettős: egyrészt meg kívánja ismertetni a hallgatókkal a 

történettudomány, a történészi munka módszertanának alapfogalmait (források, történelmi analízis, 

szintézis, forráskritika stb.), másrészt előadja a magyar történettudomány történetét a kezdetektől 

napjainkig, nemcsak az egyes történészi teljesítményekre fordítva figyelmet, hanem a tudomány 

intézményi kereteire, nemzetközi kapcsolataira. A hazai történetírás történetét nemzetközi 

összefüggésrendszerbe ágyazva láttatja és a hallgatókat megismerteti a kurrens történetírói irányzatokat is 

(mikrotörténelem, várostörténet stb.) 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- egy szakterület történeti problémáinak ismerete; 

- a történészi módszertan alapfogalmainak 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. a történészi munka módszertanának alapfogalmai (források, történelmi analízis, szintézis, forráskritika 

stb.) 

2. a magyar történetírás középkori gyökerei (gesták, krónikák stb.) 

3. a késő középkori krónikák 

4. a humanisták 

5. történetírás a kora újkorban 

6. egyházi történetírás a 18. században 

7. világi történetírás a 18. században 

8. történetírás a 19. században a kiegyezésig 

9. történetírás 1867-1918 

10. történetírás a két világháború között 

11. történetírás a szocializmusban 

12. modern történetírói irányzatok európai kitekintéssel (várostörténet, mikrotörténelem) 

13. modern történetírói irányzatok európai kitekintéssel (társadalomtörténet stb.) 

14. összefoglalás, kitekintés 



 

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: 

Dékány István: A történettudomány módszertana. Bp., 1925. 

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

Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története. Bp., 1925. 

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

2011. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XV-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Bp., 1975. 

Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Bp., 2003 
Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Bp., 2011. 

R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. 1-2. köt. Bp., 1973. 

 

 

 

Tantárgy neve: Történeti földrajz 

 (Historical Geography) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON109HI2 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja:  
A történeti földrajz és a történeti ökológia definíciójának és szakterminológiájának ismertetése után a kurzus 

áttekinti az emberi történelemnek a fenti szakterületek szempontjából fontosabb korszakait, fordulópontjait. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
A hallgató általános tájékozottsággal kell, hogy rendelkezzen a történeti földrajz és a történeti ökológia, 

valamint azoknak az előadás során érintett rokon-tudományterületiről, szakmai problémáiról, 

szakterminológiai bázisáról. 

képesség: 
A kollokvium során a hallgató képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Képes az 

információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. Képes 

felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd: 
A kurzus jellegéből adódóan a hallgatónak mérlegelnie kell a problémák sokoldalú módszertani 

megközelítésének lehetőségét. 

autonómia és felelősség:  
A hallgatóknak képesnek kell lennie az előadás anyagai és a szakirpdalom alapján önállóan kidolgoznia a 

tételsortban szereplő tételeket 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A történeti földrajz definíciós lehetőségei, feladatköre, tárgya. A történeti földrajz mint a történelem 

segédtudománya. Történeti ökológia. 

2. Európa és Ázsia vízrajza, Európa és Ázsia hegységrendszerei. Éghajlati övek, talajtípusok 



3. Folyóvölgyi öntözéses kultúrák. 

a.) A mezőgazdaság születése (áttérés a mezőgazdasági termelésre). Kr. e. 10.000 k.- Kr. e. 5-4000. Növények 

és állatok háziasítása. A Közel-Kelet első földművesei, a Termékeny Félhold területe. Mezopotámia: a 

síkságok betelepülése, egyszerű öntözéses kultúrák környezeti feltétele. 

b.) A mezőgazdaság intenzívvé válása. Igavonó állatok alkalmazása, az öntözés típusai és hatása (eróziós 

folyamatok). Kr. e. 4000 k.-Kr. e. 500 k 

c.) Mezopotámia, az első városok. Egyiptom, a Nílus-völgyi kultúra sajátosságai. Az Indus-völgyi civilizáció. 

4. a.) A bronzkori Európa. A keleti civilizációs „vívmányok” elterjedése. 

A mediterráneumi civilizáció hajnala. 

b.) A hellén világ. A „görög” Anyaország főbb régiói, fontosabb városai. A polisz, mint jellegzetes 

településforma. Mezőgazdaság, kereskedelem. 

c.) A Római birodalom tartományai és népei. A civilizációs súlypont áthelyeződése Keletre: Bizánc. 

5. a.) A civilizációs súlypontok „keletre tolódása” a késő-ókorban / antik középkorban. A Bizánci birodalom 

történeti földrajza. Az állam hierarchiája, a mezőgazdaság, mint a termelés vezető ágazata, a városi kultúra 

hanyatlása. 

b.) Az iszlám „előretörésének” környezeti-, történeti földrajzi feltételei és körülményei. 

6. A sztyeppei népek történeti földrajza, a sztyeppe, mint élettér. Állattenyésztés és gabonatermesztés a 

Kárpátok keleti előterétől Mandzsúriáig terjedő száraz éghajlatú területsávon. Sztyeppei települések, sztyeppei 

nomádok. 

7. Kitekintés a prekolumbián kultúrák történeti földrajzára. A földművelés kezdetei Amerikában. Ökológiai 

sajátosságok, jellemző tápláléknövények. Korai civilizációk: az Andok kultúrái, Mezoamerika. Teotihuacán 

(Kr. u. 500-750), a mayák Kr. e. 300 k.-Kr. u. 16. sz. Az inka birodalom, Kr. u. 1300 k.-től. Az aztékok, Kr. u. 

14-16. sz. 

8. Európa demográfiai fejlődésének főbb szakaszai a középkorban (VI-XIV. sz.). Az Occidentalis 

jelentőségnövekedése. A nyugat-európai mezőgazdaság átalakulása, új művelési módok, a modernizáció 

technikai- és környezeti feltételei, következményei. 

9. A 9-14. századi demográfiai-, gazdasági- és társadalmi fejlődés történeti földrajzi vonatkozásai. Az 

urbanizáció a korai- és az érett középkorban. A középkori város, mint történeti modell kialakulása. Elméletek a 

városok kialakulására, a piac-, falu-, kontinuitás-, ökonomikus-, vár-, rezidenciális elmélet lehetséges ötvözése 

a természetföldrajzi tényezők figyelembe vételével. Városalaprajz és városkép. A városi ember térszemlélete, a 

polgári öntudat vizuális megnyilvánulása. 

10. Az ásványi lelőhelyek – az arany, ezüst, réz, higany, vas és só lelőhelyei, kitermelése és útjai. A faszén és a 

hamuzsír. Az erdőfogyatkozás és a fahiány. Érckitermelés és ércfeldolgozás. 

11. A „nagy” földrajzi felfedezések okai, főbb állomásai és következményei a kora újkori társadalmakra. A 

transzatlanti térség formálódása A prekapitalista gazdasági rendszer kialakulásának feltételei. 

12. Szőlőtermesztés és bortermelés. A mediterrán és a kontinentális szőlőművelési modellek. Európa jelentős 

bortermelő régiói.  A szőlő és a bor szerepe a középkori és a kora újkori európai ember életében (gazdasági-, 

társadalmi szerep, hatása a mindennapi életben) 

13. a.) Európa demográfiai súlypontjainak átalakulása a 18. század első felében. A mezőgazdasági forradalom, 

mint az ipari forradalom előfeltételének kialakulása. Az európai mezőgazdasági struktúra változásai. 

b.) Az ipari forradalom közép- és hosszútáv hatásmechanizmusa. A transzatlanti térség történeti ökológiai 

folyamatai. 

14. Az újkori és a modern kori történeti régiók áttekintése. 

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 

(hosszútávú viszonyrendszerek alaptényezői, azok különböző megnyilvánulásai). Előadások során elhangzott 

tényanyag. Összefüggésrendszerek megértése és szóbeli prezentálása. 

Kötelező irodalom: 

Pounds, Norman J. G.: Európa történeti földrajza. Osiris Kiadó, Bp., 2003. 

Baker, Alan K. H.: Geography and History. Bridging the Divide. Cambridge University Press, 2003. 

(http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam041/2003046037.pdf) 

Ajánlott irodalom: 



Klaniczay Tibor (szerk): Európa ezer éve. I-II. k. Osiris Kiadó, Bp. 2004. 

The Times – Rgészet Atlasz. Akadémiai Kiadó, Bp., 1994. 

Renes, Hans – Visser, Sophie: Angewandte Historische Geographie: alte Methoden und neue Fragen. In: 

Kulturlandschaft in der Anwendung. Bund Heimat und Umwelt in Deutschland. Bonn, 2010. 51–59. Online: 

https://www.academia.edu/22586734/Angewandte_Historische_Geographie_alte_Methoden_und_neue_Fragen 

Topográfiai segédlet: 

A The Times Atlasz 1. köt., Világtörténelem / szerk. Geoffrey Barraclough és Norman Stone. 1992. 

Történelmi Világatlasz, Cartographia Bp., 1997. 

Internetes topográfiai segédlet: 

http://iam.classics.unc.edu 

Tájékozódás további nemzetközi szakirodalomhoz 

http://www2.bsz-bw.de/bibscout/N/ND/ND8040-ND8570/ND.8160 

Baker, Alan K. H.: Megjegyzések a történeti geográfia és az Annales történeti iskola közötti kapcsolatról. In: 

Tímár Lajos (szerk.): A brit gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen 1999, pp. 13–36. 

Benda Gyula: Történeti földrajz és geopolitika. Régió 1995/4, pp. 165-169. 

Bertényi Iván: A történelem segédtudományai. Bp., 1998. 

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

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

Tímár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a társadalom. Az amerikai történeti földrajz néhány sajátos kutatási 

iránya. Történeti Szemle 1985/2, pp. 258–273 

Tímár Lajos: Témák és módszerek. A 18–19. századi brit gazdaság és társadalom történeti földrajzi 

perspektívában. In: Tímár Lajos (szerk.): A brit gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században. Kossuth 

Egyetemi Kiadó, Debrecen 1999, pp. 5–12. 

Bulla Béla: Hazai történeti földrajzunk múltja, jelene és feladatai. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése 

hatvanadik évfordulójának emlékére. Bp. 1938, pp. 73–106. 

Mendöl Tibor: Településtörténet, településföldrajz, történeti földrajz. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre 

születése hatvanadik évfordulójának emlékére. Bp. 1938, pp. 312–334. 

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. MTA Történettudományi Intézet, História Könyvtár, Bp. 

1997, pp. 11–18. 

Győri Róbert: A magyar történeti földrajz a két világháború között. Földrajzi Közlemények 2002. (CXXVI. 

évf.) 1–4. pp. 79–92. 

Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1490-1779 között. AETAS 1986. pp. 125–134. 

Rácz Lajos A tradícionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról. AETAS pp. 180–194. 

 

 

Tantárgy neve: Őstörténet Tantárgy Neptun kódja: BTTON204H01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az előadássorozat az egyetemes őskori történelmet tárgyalja, az őskőkor kezdetétől a vaskorig. 

Kontinensről kontinensre áttekinti a zsákmányoló – gyűjtögető, vadász, halász gazdálkodású – 

őstársadalmakat, majd elemzi a termelő gazdálkodásra való áttérés és annak centrumait. Az érdeklődés 

középpontjában az európai őstörténeti fejlődés bemutatás áll. Ebben az ember és környezet kölcsönhatás 

vizsgálata fontos szempont, illetve az állandóan változó éghajlati, környezeti viszonyok bemutatása. A 

civilizációs centrumok közül a legfontosabbakat szintén kiemelten vizsgálja. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  



Tájékozódás az az ember kultúráinak kialakulásában, az modern civilizáció eredetében, a legfontosabb 

szakkifejezések és szakirodalmak.  

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Az őstörténet fogalma, kutatástörténete, földtörténeti és időrendi helyzete. 

2. Az ember megjelenése. 

3. Korai Homo-k. 

4. Az Óvilág benépesítése. 

5. Az alsó paleolitikum Afrikában. 

6. Az alsó paleolitikum Eurázsiában. 

7. A neandervölgyi ember 

8. A középső kőkor Afrikában  

9. A középső paleolitikum Eurázsiában 

10. A modern ember megjelenése 

11. A felső paleolitikum Eurázsiában 

12. A modern emberi viselkedés megjelenése 

13. Az ember benépesíti a Földet 

14. A mezolitikum és az élelemtermelés kialakulása 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Írásbeli vizsga, öt kérdés, 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% 

jeles. 

Kötelező irodalom: 

Burenhult, Göran (főszerk.). Az első emberek. Az ember származása és őstörténete Officina Nova, 

Budapest, 1995. 

Burenhult, Göran (főszerk.). A kőkori világ Officina Nova, Budapest, 1995. 

Gyenis, Gy., Hajdu T.: Emberré válás. Az ember biológiai és kulturális evolúciója. Régészet és 

természettudományok 1. Archaeolingua, Budapest, 2017. 

Hoffecker, J.F.: Modern Humans: Their African Origin and Global Dispersal. New York: Columbia 

University Press, 2017. 

Stringer, C., Andrews, P.: Az emberi evolúció világa. Alexandra, Pécs, 2005. 

Finlayson, C.: Neanderthals and Modern Humans. Cambridge Studies in Biological and Evolutionary 

Anthropology 38, Cambridge, 2004. 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Donald, M.: Az emberi gondolkodás eredete. Osiris, Budapest, 2001. 

Mithen, S.: Prehistory of the mind. Thames and Hudson Ltd, London, 1996. 

 

Tantárgy neve: 

Ókortörténet előadás (ókori Kelet) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON205H01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kóthay Katalin, címzetes egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1.  Előfeltétel: nincs 



Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás Egyiptom és a Közel-Kelet ókori történetét tárgyalja a 4. évezredtől Nagy Sándor uralmáig. 

Felvázolja a terület etnikai és politikai arculatát, vizsgálja az ókori keleti civilizációk történeti, 

művelődéstörténeti jellemzőit és a társadalmi szerveződés sajátosságait. Kitér az állam kialakulásának 

jelentőségére, nomádok és letelepültek együttélésének problémájára, vizsgálja a térségben a különböző 

időszakokban kialakuló kulturális, kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatokat. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató megismeri 

- a korszak történetét, legfontosabb társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatait 

- a történeti források értelmezésének főbb szempontjait 

- az ókori keleti társadalmak és civilizációk tanulmányozásának főbb módszereit 

képesség:  
a hallgató képes 

- mind kronologikus, mind tematikus rendben átlátni egy kultúra/civilizáció történetét 

- a történeti eseményeket változásukban szemlélni 

attitűd:  
a hallgató képes 

- az eltérő történészi megközelítések (és általában a probléma megközelítések) különbségeinek elfogulatlan 

megértésére és azok elemzésére 

autonómia és felelősség:  
a hallgató képes 

- a civilizációs és kulturális különbségek természetének felismerésére és megértésére  

- a szerzett ismereteinek önállóan és kritikus alkalmazására 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

1. Bevezetés, források, irodalom, követelmények 

2. A Kr.e. 4 évezredi kulturális, technikai és gazdasági változások; az első államok kialakulása 

3. Írás és írásrendszerek; az íráshasználat területei és annak változásai 

4. Nomádok és letelepültek 

5. Egyiptom  

6. Egyiptom  

7. Egyiptom 

8. Mezopotámia 

9. Mezopotámia 

10. Mezopotámia 

11. Irán 

12. Szíria 

13. A zsidó nép 

14. Anatólia és a hettiták 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az előadások látogatása a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazottak szerint. 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumi számonkérés szóbeli vizsga keretében történik, az órán elhangzottak és a kötelező irodalom 

alapján. A hallgatók a megadott tételsorból húznak. A vizsgának egyenlően hangsúlyos része a húzott tétel 

kifejtése és az ahhoz kapcsolódó források ismeretének számonkérése. 

Kötelező irodalom: 

Szakirodalom: 

Baines, J. – Málek, J.: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon 1992. (Azóta több kiadás.) 

Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Az ókori Mezopotámia, Anatólia, Irán, Palesztina és Szíria. 

Budapest, Helikon 1999. 



Van De Mieroop, M.: A History of the Ancient Near East c. 3000–323. Third edition. Malden and Oxford, 

Blackwell 2016. 

Források: 

Ókori keleti történeti chrestomatia. Szerk. Harmatta János. Budapest, Tankönyvkiadó 1964 (azóta több 

kiadás, 2003-tól az Osiris Kiadónál). 

Biblia 

 

Ajánlott irodalom: 

Bermanth, Ch. – Weitzmann, M.: Ebla. Egy ismeretlen ókori civilizáció. Budapest, Gondolat 1986. 

Ghirshman, R.: Az ókori Irán. Budapest, Gondolat 1985. 

Kákosy L.: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest 1998. (A korábbi kiadások – 1979-ben és 

1993-ban – „Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája” címmel jelentek meg.) 

Klengel, H.: Az ókori Szíria története és kultúrája. Budapest, Gondolat 1977. 

Klengel, H.: Nomádok az ókori Elő-Ázsiában. Budapest, Gondolat 1985. 

Komoróczy G.: Fénylő ölednek édes örömében. A sumer irodalom kistükre. Budapest, Európa 1983. 

Kóthay K.A. – Gulyás A.: Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr.e. 3–2. 

évezredből. Miskolc, Bíbor Kiadó 2007. 

Kuhrt, A.: Az ókori Közel-Kelet. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2005. 

Miller, J. M.– Hayes, J.H.: Az ókori Izrael és Júda története. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

2003. 

Oppenheim, A.L.: Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja. Budapest, Gondolat 1982. 

Postgate, N.: Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History. London, Routledge 1992. 

 

 

Tantárgy neve: 

Könyvtári ismeretek, könyvtártörténet 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON115HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A BA Történelem társadalomtudományi ismeretek fejlesztésére szolgáló alapkurzus két részből áll: az első 

felében megismertet a könyvtárak mint művelődési intézmények történetével, a félév második felében a 

könyvtári rendszerek áttekintése a cél, valamint a legcélszerűbb könyvtári adatbázisok megismerése és az 

adatbányászat felhasználói szintű elsajátítása a történeti tanulmányokhoz. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- tájékozott a magyar és egyetemes kulturális jelenségek, művelődési intézmények történetiségének 

általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében 

- ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális szövegeit 

- tájékozott a jelenlegi könyvtári rendszerek főbb irányelveit illetően és ismeri a felvetődő szakmai 

szempontokat és vitákat 

képesség:  
- képes különböző forrásokból származó információk szembestésére és szintézisére 

- képes a hagyományosan és digitálisan létező források és keresőeszközök alkalmazására szakmai 

célfeladatai ellátása során 

- képessé válik egy megbízható és érvényes kutatás körülményeinek megtervezésére és a kapott 

eredmények publikálására 

attitűd: 
- tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit 

- törekszik történeti tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 



autonómia és felelősség: 
- tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a történettudomány területén dolgozik, és elfogadja 

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés, kurzuskövetelmények ismertetése 

2. A középkori könyvkultúra Európában és Magyarországon 

3. A Bibliotheca Corviniana és egyéb magyarországi humanista könyvtárak 

4. A magyar könyvtárak története 1711 és 1867 között: egyházi, főpapi, főúri, szak-, kölcsön-, tudós- és 

polgári könyvtárak 

5. Az Országos Széchényi Könyvtár története a kezdetektől napjainkig 

6. A magyar könyvtárak története a kiegyezéstől máig 

7. A könyvtárügy aktuális kérdései Magyarországon 

8. A könyvtári törvény és annak módosításai 

9. A könyvtárak típusai 

10. Könyvtári adatbázisok: információkeresés (EISZ, Scopus) 

11. Könyvtári adatbázisok: információkeresés (EISZ, JSTOR) 

12. Könyvtári adatbázisok: információkeresés (EISZ, Arcanum Digitális Tudástár, Hungaricana) 

13. Könyvtári keresők: információkeresés (MTMT, Matarka stb.) 

14. Projektmunka bemutatása, értékelés, összegzés, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Egyéni projektmunka: 20 tételből álló szakirodalmi lista összeállítása egy megadott témakörhöz, megadott 

szempontok alapján, amelynek bemutatására a kurzus 14. hetében kerül sor 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok látogatása a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak 

szerint kötelező. A gyakorlati jegy az órán mutatott aktivitás és a projektmunka minőségének függvénye.  

Kötelező irodalom: 

Babbie, Earl.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp. Balassi, 1996. 

Blummer, Barbara: Improving Student Information Search. Chandos Publishing, 2014. 

Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bp., Balassi, 2003. 

Ajánlott irodalom: 

Kutrovátz Gábor–Láng Benedek–Zemplén Gábor: A tudomány határai. Bp. Typotex 2008, 189-212. 

A Miskolci Egyetem Könyvtár külföldi és magyar adatbázisai 

http://www.lib.uni-

miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok;jsessionid=5D069ADFDD932C10444342CB88B19868  

 

Tantárgy neve: 

Bibliográfiai gyakorlat és esszéírás 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON114HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja, hogy segítse a hallgatókat a jól strukturált, szabatosan és szakszerűen megfogalmazott 

tudományos írásművek (szemináriumi dolgozat, záródolgozat, tanulmány, recenzió stb.) elkészítéséhez 

szükséges készségek elsajátításában. A kurzus során az elméleti ismeretek (pl. forrástípusok, jegyzetelési 

és bibliográfiakészítési szabályok) megszerzése mellett nagy hangsúlyt kap azok gyakorlati alkalmazása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– ismeri a tudományos műfajokat és azok szabályrendszerét 

http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok;jsessionid=5D069ADFDD932C10444342CB88B19868
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok;jsessionid=5D069ADFDD932C10444342CB88B19868


– átlátja a szakmai szövegek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott 

kontextusait 

– ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit 

képesség:  
a hallgató képes 

– az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére, a történeti jelenségek értelmezésére 

– hatékonyan kommunikálni írásban és szóban, valamint megérti a történettudományhoz kapcsolódó 

szakmai szövegeket 

– az adott tudományos műfaj szabályrendszerének megfelelően közérthetően, választékos stílusban írni és 

beszélni 

attitűd:  
a hallgató 

– ismeri és alkalmazza a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit 

– törekszik a problémák sokoldalú módszertani megközelítésére 

– törekszik az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

– felelősséget vállal az általa írt szakmai szövegekért 

– megszerzett ismereteit alkalmazza önművelésében és önismeretében 

– tudatosan képviseli a történettudomány módszereit 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Követelmények ismertetése, bevezetés 

2. A történelem forrásai I.: forráskritikai alapfogalmak, módszerek 

3. A történelem forrásai II.: szóbeli és írásbeli források 

4. A kutatómunka tervezése, folyamata 

5. Könyvtárismeret 

6. Levéltárhasználat 

7. Az Internet előnyei és hátrányai 

8. Jegyzetelési szabályok, a hivatkozások rendszere 

9. A bibliográfiakészítés szabályai 

10. Stílus és struktúra 

11. Hallgatói tudományos munkák: szemináriumi dolgozat, záródolgozat, TDK-dolgozat 

12. Tudományos műfajok: tanulmány, recenzió, monográfia, szócikk 

13. A tudományos előadás (prezentáció) sajátosságai 

14. Írásbeli munkák értékelése, összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Minden hallgató három írásbeli munkát készít a félév folyamán: egy bibliográfiát, egy recenziót és egy 

szemináriumi dolgozatot.  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatói írások értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán történik. Mindegyik beadandó esetében 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 és a beadott munkák jegyeinek átlagából képződik. 

Javításra a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint van lehetőség.  

Kötelező irodalom: 

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika. Osiris, Bp. 2004. 509–542, 551–562. o. 

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp. 1996. 

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp. 2000. 

Kőfalvi Tamás – Makk Ferenc: Forrástani alapismeretek történelemből. Segédkönyv a történelem 

forrásközpontú tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2007.  

Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1997.  



Writing a Good History Paper. History Department, Hamilton College, h.n.[Clinton] 2008. 

https://www.hamilton.edu/documents/writing-center/WritingGoodHistoryPaper.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

A könyvtár kezelése. Szerk. Katsányi Sándor. KMK, Bp. 1990. 

Fazekas Csaba: Bevezetés az újkori magyar történeti források tanulmányozásába. Segédanyag III. éves 

történelem szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetem, Miskolc 2001.  

Informatikai alapismeretek történelem szakos hallgatóknak. Szerk. Forisek Péter. Bölcsész Konzorcium, 

Bp. 2006. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/27Forisek/informatika_hefop.pdf 

Könyvtárosok kézikönyve. I–V. Szerk. Horváth Tibor – Papp István. Osiris, Bp. 2001. II–III. 

Mawdsley, Evan – Munck, Thomas: Computing for Historians. An Introductory Guide. Manchester UP, 

Manchester 1993. 

Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Typotex, Bp. 2002. 

 

 

Tantárgy neve: 

Informatikai alapismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON104HIS 

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: gyakorlat 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali / levelező megjelölése 

Tantárgy feladata és célja: 

A tárgy célja informatikai alapismeretek átadása a hallgatóknak, különösen tekintettel a Windows és  

Microsoft Word, Excel és a Powerpoint. A kurzus során olyan ismereteket sajátítanak el pl. (gépírás, 

lábjegyzetelés, tartalomjegyzék készítés, adatbáziskezelés), amelyek nélkülözhetetlenek az egyetemi 

tanulmányaikhoz.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató képes használni a számítógépet, olyan mértékben, hogy segítse egyetemi tanulmányait  

képesség:  
- Képes összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt 

szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok) megértésére, 

értelmezésére. 

- Képes hatékonyan kommunikálni írásban az internet segítségével.  

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

autonómia és felelősség:  
- Tudatosan használja az informatikai eszközöket.  

 

Tantárgy tematikus leírása: 

1-2. A Windows operációs rendszer 

3-6.  Word használatának alapjai  

7-9. Az Excel használatának alapjai 

10-12. A Powerpoint használatának alapjai 

12-14. Az internet használata a történeti anyaggyűjtés során (források, szakirodalom) 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatónak kiadott informatikával összefüggő gyakorlati feladatok elvégzése, amelyen legalább 50%-ot 

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

Kötelező irodalom: 

https://www.hamilton.edu/documents/writing-center/WritingGoodHistoryPaper.pdf
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/27Forisek/informatika_hefop.pdf


Mawdsley,  E. - Munck, T.: Számítógép a történettudományban. Osiris, Budapest, 1996,  

Ajánlott irodalom: 

Cseh Gergő Bendegúz–Körmendy Lajos–Németh István–Rádi Péter–Reisz T. Csaba–Szőke Zoltán: A 

levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. Levéltári 

Szemle, 51. (2001) 1. sz. 4–36. 

Kőrösmezei András–Németh István–Tuza Csilla: Az informatika alkalmazása a németországi levéltárakban 

– Egy tanulmányút szakmai tanulságai. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. sz. 55–59.  

 

 

Tantárgy neve: Bevezetés a muzeológiába  

Museology and Curatorship, An Introduction 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON117HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyulai Éva doc. 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A képzés célja, hogy megismertessen a műgyűjtés antik kortól napjainkig tartó tevékenységének okaival, 

módjaival és hagyományaival, figyelmet fordítva a műgyűjtemények társadalmi hátterére is. Mivel az 

emberi tudás, kultúra és művészet alkotásait, „termékeit” őrző és gyűjtő múzeumok szinte mindenhol az 

uralkodók, az arisztokraták, ill. a polgárok műgyűjtése révén alakultak ki, így a gyűjtemények és a gyűjtés 

múltjának megismerése nélkülözhetetlen a kulturális örökség, illetve a múzeumok társadalmi szerepének 

értelmezéséhez. A múzeumok tevékenységét napjainkban számos nemzetközi és hazai jogszabály 

határozza meg, melyek kiterjednek a sajátos kulturális „gépezet” működésének hétköznapjaira és 

ünnepeire is (gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, megőrzés, tudományos feldolgozás, kiállítás rendezés, 

közönségkapcsolatok, marketing). 

A magyarországi múzeumok munkáját meghatározó törvényi szabályozás (múzeumi, kulturális örökség 

védelméről szóló jogszabályok stb.) megismertetése mellett a stúdium foglalkozik az intézmények 

klasszifikációjával (szakmúzeumok, nemzeti múzeumok, művészeti gyűjtemények stb.), a múzeum mint 

hivatal és társadalmi intézmény működésével. A legfontosabb azonban a múzeum alapvető elméleti és 

gyakorlati tevékenységi formáinak megismertetése: gyűjtemények gyarapítása, a gyűjteményi tárak 

nyilvántartása, a raktározás régi és modern módszerei, a kiállításrendezés elméleti és gyakorlati feladatai, a 

múzeumok és közönségük viszonya, a múzeumpedagógia és ún. múzeumandragógia. Szó esik a kulturális 

örökségről, illetve a múzeumi tárgyról, a műtárgyról mint a bölcsészettudományok és egyéb diszciplínák 

forrásáról, valamint a múzeumokban folyó tudományos kutatás kérdéseiről is. A tárgy keretében a 

hallgatók megismerkednek a műtárgyvédelem és restaurálás legfontosabb kérdéseivel, a restaurátoretika 

fogalmával. A képzés során a hallgatók elsajátítják a muzeális emlék nyilvántartásának, leltározási 

gyakorlatának ismérveit, a dokumentáció és raktározás követelményeit, kiállítási tématerv és forgatókönyv 

készítésének szabályait is. 

A tárgy alapján a hallgatók a 3. félévtől Muzeológia-specializációt választhatnak. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
- a muzeológia mint alkalmazott tudomány és módszer alapvető ismereteiben való tájékozottság 

képesség: 
- képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére; 

- Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására; 

- Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

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

céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására 

- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

autonómia és felelősség: 



- felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1–2. A műgyűjtés fogalma és a műgyűjtés-történet vázlatos ismertetése 

2. Kulturális és örökség és műtárgy fogalma, kapcsolatuk 

3. A múzeum mint történeti intézmény, az első múzeumok 

4–5. Az új- és jelenkori múzeumok, a muzeológia mint módszer 

6–7. A modern múzeumok törvényi szabályozása, klasszifikációja (általános és szakmúzeumok, 

szakmuzeológia és gyűjtési terület) 

8–9. A világ nagy múzeumai és Magyarország országos és egyéb múzeumai 

10–11. A muzeológia gyakorlata, a múzeumi tevékenység: gyűjtés, megőrzés/raktározás, 

nyilvántartás/feldolgozás, közzététel/bemutatás 

12–13. A kiállítás és a múzeumi katalógus ismérvei és módszertana 

14. Összegzés: hogyan lesz egy tárgyból (jelenségből) műtárgy (muzealizáció) 

A tematika egyben a 12 vizsgatételt is lefedi. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

1 zárthelyi dolgozat a 7. témát követően a témákhoz kapcsolódó előadások anyagából és kötelező 

olvasmányokból. Értékelés: 2 = 30%, 3 =50 %, 4 =70 %, 5 = 85%; 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

félév végén kollokvium írásban vagy szóban, a vizsgakérdések megegyeznek a tematikával. 

Ötfokozatú (1–5) értékelés: 2 = 40 %, 3 = 60 %, 4 = 70 %, 5 = 85 %; zh beszámítása 1/3 arányban az 

érdemjegybe. 

Kötelező irodalom: 

KOREK József: A muzeológia alapjai. Tankönyvkiadó, Bp., 1988 

Az Encyclopedia Britannica Museology-szócikke (digitális változat a Britannica.com honlapján: 

www.britannica.com/topic/museology)  

Ajánlott irodalom: 
KREPS, Christina: Appropriate museology and the “new museum ethics” – Honoring diversity = Nordisk 

Museologi (Nordic Museology) 22. (2015)/2. 4–16. (digitális változata: 

https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/download/3044/2626) 

ENTZ Géza: A magyar műgyűjtés történetének vázlata 1850-ig. Bp., 1937. (Reprint: ME BTK 

Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék, Miskolc, 1996) 

ERDŐSI Péter–SONKOLY Gábor: A kulturális örökség. Atélier Füzetek. L’Harmattan, Bp., 2004 

A világ nagy múzeumai–Uffizi, British Museum, Louvre, Prado, Metropolitan, Kunsthistorisches Museum, 

Magyar Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum. Bp., 1990–1992. 

GYÖRGY Péter: Digitális éden. Budapest, 1998. (Különösen: a „Noé bárkája, Bábel tornya, Édenkert” című 

tanulmányok) 

Múzsák kertje a magyar múzeumok születése. Szerk.: HOLLÓ Szilvia Andrea–GALI Ágnes. Pulszky 

Társaság–Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002 

 

Tantárgy neve: 

Bevezetés a régészetbe 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON118HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: — 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy tanulása során a hallgató megismerkedik az alapvető régészeti módszertani segédfogalmakkal, 

módszerekkel, társtudományokkal és a Kárpát-medence régészetének vázlatos történetével az ember 

megjelenésétől a középkorig.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

http://www.britannica.com/topic/museology
https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/download/3044/2626


Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb 

szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző természettudományos módszereiben, és 

ismeri azok felhasználási lehetőségeit. 

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

attitűd:  
Hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet gondolkodásmódját és tudományos eredményeit.  

Hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet gondolkodásmódját és tudományos eredményeit. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1-2, A régészet fogalma, módszerei, irodalma – bevezető előadás 

3-10, Társtudományok és módszereik bemutatása önálló szemináriumi előadás keretében (ásatás, 

terepbejárás, geofizika, légifényképezés, GIS, archeobotanika, archeozoológia, archeometria, 

archeometallurgia) 

11, A Kárpát medence története az emberré válástól a vaskorig – frontális előadás 

12, A Kárpát medence története a római korban és a népvándorláskorban– frontális előadás 

13, A Kárpát-medence régészete a honfoglalás és az Árpád-korban – frontális előadás 

14, Kiállításlátogatás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

 Megajánlott jegy a szemináriumi előadásra 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László 

Alapítvány, 2003. 96386291077 

Régészeti Kézikönyv. Magyar Régész Szövetség, Budapest, 2011. 

7000 év története. fejezetek Magyarország régészetéből. Remshalden 2018 

Colin Renfrew, Paul Bahn; Cím: Régészet; Alcím: Elmélet, módszer, gyakorlat. Osiris, 1999. 

Ajánlott irodalom:  
Határtalan régészet folyóirat 

Magyar régészet online folyóirat – angol változatban is 

 

 


