
Tantárgy neve: Középkori egyetemes történelem 

(Európa a XI-XV. században) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON304HIS 

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 áttekinti a XI-XV. századi Európa politika,- egyház,- társadalom-, gazdaság,- és 

művelődéstörténetét, illetve egyes régióit, így külön kitekint a Mediterráneumra, Bizáncra és Kelet-

Európára. A szerzetesség és a pápaság története szintén hangsúlyosan jelen van a tematikában. 

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 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Bevezetés. Európa egyes történeti régiói  

2. A pápaság helyzete VII. Gergely fellépésétől. A pápaság és a császárság viszonya  

3. Új szerzetesi eszmények a XI. században. Új típusú szerzetesi közösségek a XIII. században. A devotio 

moderna.  

4. A mezőgazdaság és társadalom változásai  

5. A keresztes hadjáratok és a keresztes államok  

6. Az Ibériai-félsziget, Itália a XI-XV. században  

7. A rendiség kialakulása. Az angol és a francia rendi monarchia jellemzői. A rendiség Európa más 

országaiban  

8. A középkori városok, Európa urbánus régiói, egyedi jellemzők  

9. A Latin Császárság és Konstantinápoly visszafoglalása 

10. Csehország és Lengyelország. A Habsburgok felemelkedése  

11. A száz éves háború és politikai - gazdasági következménye  

12. A kereskedelem és az ipar a XI-XV. században 

13. Oktatás és műveltség a XI-XV. században 

14. A reneszánsz és a humanizmus kibontakozása 

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: 

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

Froissart krónikája. Vál.: Kulcsár Zsuzsa, Gondolat, Bp. 1971. 



Komnéné Anna, Alexias. Officina, Bp. 1943. és Lectum, Szeged 2002. 

Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-

XV. század. Osiris, Bp. 1999. 

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

 

Szakirodalom: 

Angi-Barta-Bárány-Orosz-Papp-Pósán: Európa az érett és a kései középkorban. Multiplex Media-

Debrecen University Press, Debrecen, 2001.  

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

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

Huizinga, Johan: A középkor alkonya. Európa, Bp. 1982. 

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

Jacques Le Goff: Assisi Szent Ferenc. Európa, Bp. 2002. 

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

Modern Spain. Notre Dame, Indiana, 2000. 

Steven Runciman: A keresztes hadjáratok története. Osiris, Bp. 1999., 2002. 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. 

Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata. Pannonica, Bp. 2006. 

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. In: Történelmi Szemle, 1981/3, 313-359. 

http://www.tti.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1981_3/szucs.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

Gonda I.- Niederhauser E.: Németország története. Akadémiai, Bp. 1982  

Aron Gurevics: A középkori ember világképe. Kossuth, 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. 

 

 

Tantárgy neve: 

Kora újkori magyar történelem I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON305HIS / 

BTTOL305HI 

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: 

áttekinteni Mátyás halálától II. Mátyás trónra léptéig a Magyar–Horvát Királyság történetét, valamint az 

oszmán érdekszférában létrejövő Erdélyi Fejedelemségét, és a közvetlen megszállás alá kerülő Hódoltságét. 

A hallgatók vázlatos ismeretet szerezhetnek a Jagellók korának Magyarországáról, különös tekintettel a 

társadalomszerkezet alakulására, ismerkednek a hosszú 16. század politikai viszonyaival, vázlatosan pedig 

az említett területek, különösen a királyság katonai és pénzügyi igazgatásának átalakulásával. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- tisztában van a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel,  

- ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit 

képesség:  

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
http://www.tti.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1981_3/szucs.pdf


a hallgató képes 

- értelmezni a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, 

- átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális és történeti jelenségeket 

európai kontextusban értelmezni, 

- történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben ismereteket önálló elsajátítani, rendszerezni, 

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

szakmai szövegeket, 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit. 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

- törekszik történeti tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

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

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek, 

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

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

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- nyitott a magyar és más kultúrák hátterére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

1. A Magyar-Horvát Királyság Mátyás halálakor 

2. A Jagelló-kor vázlata 

3. A két király kora 

4. A Hódoltság története 1568-ig 

5. A királyságtól elszakított, de be nem kebelezett területek Báthori István fejedelemségéig 

6. A királyság a század harmadik negyedében 

7. A felekezeti viszonyok változásai a három országrészben 

8. A 16. századi Magyarország gazdaságának a vázlata 

9. Az első tizenöt éves háború 

10. Erdély a századforduló éveiben 

11. Bocskai mozgalma 

12. Az 1606. évi bécsi egyezségek, a zsitvatoroki béke 

13. Az 1608. évi uralomváltások  

14. zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumra bocsátás feltétele, hogy az utolsó órán az előadás lexikális (nevek, évszámok, események, 

fogalmak) részéből összeállított zárthelyi dolgozat megírása legalább 65%-os eredménnyel. A kollokviumi 

tételek megegyeznek az egyes órák tárgyával. 

Kötelező irodalom: 

Magyarország története 1526–1686. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. I. köt. 2. kiad. 

Bp. 1987. 

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia története a 16. században. Bp., 2010 

Pálffy Géza: Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: A Magyar Királyság és a 

Német-római Császárság a 16–17. században. Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. szám, 327–349. 

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Budapest, 2004. 

Sinkovits István: Magyar történeti szöveggyűjtemény I. Bp. 1968 



Thomas Winkelbauer: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im 

konfessionellen Zeitalter. (Österreichische Geschichte 1522–1699, Teil I.) Ueberreuter, Wien, 2003. 

Tringli István: Az újkor hajnala. Magyarország története 1440–1541. Bp. 2003. 

 

Ajánlott irodalom: 

Kulcsár Péter (szerk.): Humanista történetírók. Budapest, 1977 

Nagy Gábor (szerk.): Magyar história (Forrásgyűjtemény). Debrecen, 1998. 

Nagy Gábor: „Barbarorum iuga, exterorum dominatio” Beiträge zur Modifizierung des ungarischen 

Feindbildes im 16. Jahrhundert. In: Norbert Spannenberger, Varga Szabolcs (szerk.): Ein Raum im Wandel: 

Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Stuttgart, 2014, 159–180. 

 

Tantárgy neve: 

Kora újkori magyar történelem 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON306HIS / 

BTTOL306HI 

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: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

segíteni a BTTOL305HIS kódjelű, kora újkori magyar történeti tárgyú előadásban foglaltak feldolgozását, 

ezért a tematikája azzal megegyező: áttekinti Mátyás halálától II. Mátyás trónra léptéig a Magyar–Horvát 

Királyság történetét, valamint az Erdélyi Fejedelemségét, és a Hódoltságét. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- tisztában van a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel,  

- ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit 

képesség:  
a hallgató képes 

- értelmezni a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, 

- átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális és történeti jelenségeket 

európai kontextusban értelmezni, 

- történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben ismereteket önálló elsajátítani, rendszerezni, 

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

szakmai szövegeket, 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit. 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

- törekszik történeti tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

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

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek, 

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

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



más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- nyitott a magyar és más kultúrák hátterére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. A Magyar-Horvát Királyság Mátyás halálakor 

2. A Jagelló-kor vázlata 

3. A két király kora 

4. A Hódoltság története 1568-ig 

5. A királyságtól elszakított, de be nem kebelezett területek Báthori István fejedelemségéig 

6. A királyság a század harmadik negyedében 

7. A felekezeti viszonyok változásai a három országrészben 

8. A 16. századi Magyarország gazdaságának a vázlata 

9. Az első tizenöt éves háború 

10. Erdély a századforduló éveiben 

11. Bocskai mozgalma 

12. Az 1606. évi bécsi egyezségek, a zsitvatoroki béke 

13. Az 1608. évi uralomváltások  

14. zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során minden hallgatónak egy referátumot kell tartania (a referátum az adott óra tárgyához 

kapcsolódik), kb. 30 percben. E referátum szerkesztett változatát, amely már a referálást követő vita 

tanulságait is tartalmazza, a félév vége előtt elektronikus alakban be kell adnia. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás feltétele a háromnál nem több hiányzás, és a referátum bemutatása. A gyakorlati jegy 

megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat megírása. E zh értékelése: 50%-tól elégséges, 60%-tól 

közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles. A referátum értékelése a gyakorlati jegy felét adja. 

Kötelező irodalom: 

Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történeti vázlata. In: Századok, 1994/2. 288–319. 

Magyarország története 1526–1686. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. I. köt. 2. kiad. 

Bp. 1987. 

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia története a 16. században. História, MTA, Bp., 

2010 

Pálffy Géza: Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: A Magyar Királyság és a 

Német-római Császárság a 16–17. században. In: Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. szám, 327–349. 

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Budapest, 2004. 

Sinkovits István: Magyar történeti szöveggyűjtemény I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1968 

Thomas Winkelbauer: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im 

konfessionellen Zeitalter. (Österreichische Geschichte 1522–1699, Teil I.) Ueberreuter, Wien, 2003. 

 

Ajánlott irodalom: 

Galavics Géza: „Kössünk kardot az pogány ellen”. Török háborúk és képzőművészet, Bp. 1986. 

Mikó Árpád: A reneszánsz Magyarországon. Bp. 2009. 

A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp. 2003–2016. vonatkozó szócikkei 

Nagy Gábor: Lux veritatum: Bocskai, szabadság, harc. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio 

Philosophica XIII(2008):(2) 73–110. 

Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Bp. 1995. 

Tusor Péter: Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon. Piliscsaba, 2014. 

http://www.tk.pilisart.hu/  

 

Tantárgy neve: 

Kora újkori egyetemes történelem I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON307HIS / 

BTTOL307HI 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

http://www.tk.pilisart.hu/


Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

áttekinteni Európa 16. századi történetét (csak kitekintésképp pedig a felfedezett területekét). A felölelt 

anyag súlypontjai a központi hatalom és a rendek küzdelmei, a konfesszionális viszonyok változásai, és a 

kontinentális hegemóniáért vívott a francia-Habsburg küzdelmek. A korszak politika-, társadalom-, 

gazdaság- és művelődéstörténeti vázlatának bemutatása során szóba kerül az itáliai és az Itálián kívüli 

reneszánsz, a Nyugat második nagy expanziója, a reformáció, a különböző polgárháborúk, az angol és a 

holland minta, stb. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- tisztában van a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel,  

- ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit 

képesség:  
a hallgató képes 

- értelmezni a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, 

- átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális és történeti jelenségeket 

európai kontextusban értelmezni, 

- történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben ismereteket önálló elsajátítani, rendszerezni, 

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

szakmai szövegeket, 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit. 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

- törekszik történeti tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

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

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek, 

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

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

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- nyitott a magyar és más kultúrák hátterére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

1. Európa a 15–16. század fordulóján 

2. Új utak keresése: a felfedezések 

3. Új utak keresése: a reformáció első évtizedei 

4. A francia–Habsburg küzdelmek egy szakasza: az itáliai háborúk 

5. A Német-római Birodalom Károly és Ferdinánd korában 

6. A Francia Királyság Ferenc és II. Henrik korában 

7. Anglia a 16. században 

8. II. Fülöp uralma 

9. A franciaországi polgárháborúk kora 

10. Németalföld: szabadságharc, polgárháború 



11. Skandinávia a 16. században  

12. A Rzeczpospolita a 16. század második felében 

13. A pálya szélén: Oroszország a Romanovok előtt 

14. zárthelyi dolgozat; kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokviumra bocsátás feltétele az utolsó órán az előadások lexikális (nevek, évszámok, események, 

fogalmak) részéből összeállított zárthelyi dolgozat megírása legalább 65%-os eredménnyel. A kollokviumi 

tételek címe megegyezik az egyes órák tárgyával. 

Kötelező irodalom: 

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

Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig. Bp. 2002 

Franciaország története. Szerk. Georges Duby, Bp. 2005. 

Poór János (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Bp., 2000. 

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

Thomas Winkelbauer: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im 

konfessionellen Zeitalter. (Österreichische Geschichte 1522–1699, Teil I.) Ueberreuter, Wien, 2003. 

 

Ajánlott irodalom: 

Cortazár, García de–Vesga, González: Spanyolország története. Bp. 2001, 171–193. 

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Budapest, 2004. 

 

 

Tantárgy neve: 

Kora újkori magyar történelem II. (A Magyar 

Királyság kora újkori története; The Hungarian 

Kingdom in the Early Modern) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON309HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja áttekintést nyújtani a kora újkori Magyar Királyság történetéről. Kiemelt cél megismerni 

azokat az tényezőket, amelyek erősítették a Magyar Királyság európai integrációját politikai dezintegráció 

korában. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgatóknak tájékozottnak kell lenniük a kora újkori magyar és a vonatkozó egyetemes politikai, 

gazdasági, társadalmi és kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzőivel. 

képesség: A hallgatóknak képesnek kell lenniük Képes a politika-, társadalom- és gazdaságtörténeti 

kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

attitűd: A hallgató érti és elfogadja a kora újkori történeti jelenségek meghatározó voltát. 

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

önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A kora újkor jellemző folyamatai, Európa második expanziója 

2. A Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom geostratégiai helyzete a 16. század elején 

3. A Magyar Királyság három részre szakadása 

4. Az 1541 utáni oszmán expanzió (1541-1568) 

5. A reformáció és a felekezetképződés első szakasza 

6. Társadalmi átalakulás a három részre szakadt Magyarországon 

7. Gazdasági integráció a politikai hanyatlás korában 



8. Az Erdélyi Fejedelemség történetének első szakasza 

9. A tizenötéves háború 

10. A Magyar Királyság a 17. század második harmadában. Politikai útkeresés, társadalmi-gazdasági 

változások 

11. Erdély a harmincéves háború időszakában 

12. Visszafoglaló háborúk 

13. A hadügyi forradalom hatásai a térség konfliktusaiban 

14. A Kárpát-medence nyelvi-etnikai összetételének átalakulása a korszakban 

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: 

Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Pannonica Kiadó. Bp., 2000. 

Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. Pannonica. Bp., 2000. 

Ajánlott irodalom: 
Keul István: Early Modern Religious Communities in East-Central Europe. Ethnic Diversity, 

Denominational Plurality and Corporative Politics in the Principality of Transylvania (1526–1691). Brill. 

Leiden – Boston 2009. 

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. MTA TTI. Bp., 2010. 

Tózsa-Rigó Attila: A dunai térség szerepe a kora újkori Közép-Európa gazdasági rendszerében. ME Kiadó. 

Miskolc, 2014. 

 

Tantárgy neve: A keresztes hadjáratok 

 

 Középkori egyetemes történelem II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON311HIS 

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: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium célja, hogy átfogó képet nyújtson a lovagréteg kialakulásáról, a keresztes hadjáratok 

történetéről, a kor társadalmi átalakulásairól, a pápaság helyzetéről és Bizánchoz fűződő kapcsolatról. A 

kurzus részletesen foglalkozik az első keresztes hadjárat elindítását megelőző társadalmi változásokkal, a 

pápaság helyzetével. Kitér a nagy egyházszakadás kérdésére, Nyugat és Bizánc kapcsolatára.   

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. Bevezetés, a követelmények ismertetése. A téma irodalma.  

2. A lovagi réteg kialakulása. A lovagi kultúra. 

3. A pápaság helyzete az első keresztes hadjárat előestéjén  

4. A középkori zarándoklatok: a jeruzsálemi zarándoklat  

5. Az első keresztes hadjárat  

6. A keresztesek berendezkedése Keleten. A Jeruzsálemi Királyság  

7. Bizánc és a keresztes államok viszonya  

8. A negyedik keresztes hadjárat  

9. A Latin Császárság 

10. A lovagrendek megszületése: a templomosok és a johanniták  

11. A keresztes hadjáratok és Magyarország  

12. A keresztesek fegyverzete és harcmodora 

13. Várépítészet Keleten 

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:  

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

Veszprémy László (szerk.): Az első ás második keresztes háború korának írott forrásai. Középkori 

Keresztény Írok 1. Szent István Társulat, Bp. 1999. 

Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-

XV. század. Osiris, Bp. 1999. 

 

Szakirodalom: 

Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok. História–MTA Történettudományi Intézete, Bp. 2003. 

Amin Maalouf: A keresztes háborúk arab szemmel. Európa, Bp. 2015. 

James Ross Sweeney: Magyarország és a keresztes hadjáratok a 12–13. században In: Századok 118 (1984) 

114–124. 

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

Pierre A. Sigal: Isten vándorai. Gondolat, Bp. 1989. 

Jonathan Riley-Smith: The Crusades, Christianity and Islam. Columbia University Press, New York, 2011.   

  

Ajánlott irodalom: 

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története. Attraktor, Bp. 2009. 

Trubadúrok és trouvére-ek. Az udvari szerelem költészete. szerk. Szabics I. Eötvös, Bp.1998. 

Geoffroy de Villehardouin: Bizánc megvétele. Európa, Bp. 1985. 

Carole Hillenbrand: The Crusades. Islamic Perspectives. Routledge, New York, 2000. 

Zemplényi Ferenc: „A középkori udvari kultúra funkcióváltása a középkorban”. In: Magyar reneszánsz 

udvari kultúra. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Gondolat, Bp. 1987, 52-86. 

Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Szerk.: Laszlovszky J. – Majorossy J. – 

Zsengellér J. Gödöllő, Attraktor, 2006. 

 

 

 



Tantárgy neve: 

Kora újkori egyetemes történelem (Európai 

politika- és hadtörténet a kora újkorban; Political- 

and military history in the early Modern 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON312HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A kurzus célja prezentációk, forráselemzés és csoportmunka keretében 

mélyelemzésekkel feldolgozni a kora újkori Európa politika- és hadtörténetének fontosabb tendencuiáit, 

eseményeit 

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: 

A hitújítás kezdeti szakaszának politikai (a császár és a protestáns rendek viszonya) és hadtörténeti 

vonzatai (a német parasztháború, a svájci polgárháború) 1530/31-ig. 

V. Károly császárrá koronásától a schmalkaldeni háborúig. (1530-1547). A Confeissio Augustana és annak 

hatásai Európa vallási térképére. A schmalkaldeni szövetség kialakulása. A schmalkaldeni háború, V. 

Károly lemondása 

Európa politikai viszonyai a 16. század második felében –a Császárság és a Habsburgok. 

A haditechnika és a hadművészet fejlődése a 16. században 

A Nyolcvanéves háború (Németalföld) – a spanyol hegemónia „megtörése” (1566-1648) 

Európa politikai viszonyai a 16. század második felében – Franciaország helyzete (a cateau-cambrésis-i 

béke, Medici Katalin kormányzása, A franciaországi vallásháború, avagy a „nyolc háború” 1598-ig) 

A „hosszú háború” az oszmánok ellen. Közép-Európa államai a 16. század második felében 

(Lengyelország – Oroszország – Svédország). 

A tengeri hadviselés fejlődése (a Levantei hatalmak visszaszorulása, Lepanto, A győzhetetlen armada 

pusztulása stb.) 

Európai hatalmi viszonyok a 16-17. század fordulóján 1618-ig. (az ellenreformáció hatásai, a Protestáns 

Unió és a Katolikus Liga megalakulása). 

A harmincéves háború első/cseh szakasza 1618-1625. (A cseh rendek felkelése, Fehérhegy, az Erdélyi 

Fejedelemség bekapcsolódása az európai „nagypolitikába”) 

A harmincéves háború második/dán szakasza 1625-1629 (angol-dán-holland szövetség, Richelieu 

diplomáciai „háttérmunkája”, Wallenstein és Tilly hadműveletei) 

A harmincéves háború harmadik/svéd szakasza 1630-1648. Gusztáv Adolf hadügyi reformja 

Svédországban, Svédország belépése, Lützen, a protestáns német fejedelmek átállása, Franciaország 

belépése, 1642-től a császáriak katonai kudarcai) 

A vesztfáliai béke és annak következményei Európa történelmére. 

A francia hegemónia megvalósítására tett kísérletek a 17. század második felében. 

Európa „belső expanziója a 17. század utolsó két évtizedében 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat a 

félév elején kiadott követelményeknek megfelelően, aktív órai részvétel (forrás- és szakirodalom-elemzés) 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: A gyakorlati jegyhez szükséges, fent vázolt 

követelmények egyenlő arányban számítanak bele a félévi értékelésbe 



Kötelező irodalom: 

Krász Lilla: A reformáció és a német vallásháborúk. In: A kora újkor története. Szerk. Poór János. Bp., 

2009. 283–311. 

Papp Imre: A francia vallásháborúk és a nantes-i ediktum. In: A kora újkor története. Szerk. Poór János. 

Bp., 2009. 312–331. 

Ajánlott irodalom: 

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

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

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

Geoffrey Parker: The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. 

Cambridge University Press, 1996. 

 

Tantárgy neve: Bevezetés a vallástörténetbe Tantárgy Neptun kódja: BTTON313HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati kegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

 A szeminárium célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek az alapvető vallási fogalmakba, röviden 

megismerjék a legfontosabb világvallásokat.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a legfontosabb világvallásokat 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 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A vallás fogalma, a vallással foglalkozó tudományok, a vallás a történelemben  

2. A szent fogalma, a szent helyek, idők és terek  

3. Ősvallások, törzsi vallások  

4. Az antik görögség és Róma vallása  

5. A zsidó vallás  

6. Az iszlám  

7. A hinduizmus  

9. A buddhizmus  

10. A kereszténység kialakulása és elterjedése a Mediterráneumban 

11. A keleti kereszténység 

12. A nyugati kereszténység 

13. A protestantizmus 

14. Zárthelyi dolgozat 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: A rendszeres óralátogatás mellett a félév során minden 

hallgatónak a vállalt témából referátumot (kb. 35-40 percben ppt is) kell készítenie és zárthelyi dolgozatot 



kell írnia. 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A gyakorlati jegy megszerzéséhez 

referátumot 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: 

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. Budapest, 2001.  

John Bowker: A világ vallásai. Budapest, 2005 

Mircea Eliade: A szent és a profán. Budapest,1987.  

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története 1-3., Budapest, 1995-98.  

Horváth Pál: Vallásismeret. Budapest, 1997.  

David Smith: Hinduism and Modernity. Oxford, 2003. 

David Starr-Glass: A judaizmus. Budapest, 2000.  

Mokinka Tworuschka-Udo Tworuschka: A vallások világa. Budapest, 2007.  

K. K. Klostermaier: Bevezetés a hinduizmusba. Budapest, 2001.  

A. Skilton: A buddhizmus rövid története.  Budapest, 1997.  

K. Armstrong: Az iszlám rövid története. Budapest, 2003 

 

  Ajánlott irodalom: 

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története 1-3., Budapest, 1995-98.  

Max Weber: Vallásszociológia. Budapest, 2005.  

Friedrich Schleiermacher: A vallásról, beszédek a vallást megvető művelt közönséghez. Budapest,  2000.  

John Fraser: Az Aranyág. Budapest: 1993  

Sigmund Freud: Totem és tabu. Budapest, 1990.  

Sabbatucci, Dario: Kultúra és vallás.   

http://www.vallastudomany.hu/jegyzetek/RELB13101/sabbatucci.h 

tm/?searchterm=Sabbatucci 

Finkelstein – Mazar: The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Israel. 

Atlanta, 2007. 

 

Tantárgy neve: 

Kora újkori egyetemes történelem II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON314HIS / 

BTTOL314HI 

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: 

szabadon választható, újkori tárgyú előadásként a Svéd Királyság 18. századi történetén keresztül 

megmutatni, miként állt át a nagyhatalmiság összeomlásával az államszervezet, és maga a társadalom a 

csaknem másfél évszázadnyi folyamatos háborúskodásról a békés üzemmódra, míg végül, a francia-európai 

háborúk közepette, a történeti svéd állam összeomlásával miként alakultak ki azok az alkotmányos keretek, 

amelyekben a 20. századi jóléti demokrácia kifejlődött. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- tisztában van a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel,  

- ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit 

képesség:  
a hallgató képes 



- értelmezni a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, 

- átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális és történeti jelenségeket 

európai kontextusban értelmezni, 

- történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben ismereteket önálló elsajátítani, rendszerezni, 

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

szakmai szövegeket, 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit. 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

- törekszik történeti tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

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

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek, 

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

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

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- nyitott a magyar és más kultúrák hátterére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

1. A sokk: a nagyhatalmiság összeomlása, a nystadi béke 

2. Az egyeduralom összeomlása, az új törvényi keretek kialakítása 

3. A szabadság kora (frihetstiden) I.: Arvid Horn 

4. A szabadság kora II.: a kalaposok hatalmon 

5. Akadémiák, művészeti és oktatási intézmények, népszámlálások 

6. Hadsereg és egyház a 18. századi királyságban 

7. Az „ofrälse ståndspersoner”; a városok 

8. A bányák és műhelyek népe; az agrártársadalom 

9. Romák, zsidók, katolikusok 

10. A szabadsság korának felszámolása, III. Gusztáv, a felvilágosult monarcha 

11. III. Gusztáv második államcsínye, az orosz háború, az összeesküvés 

12. 1809, „annus mirabilis” 

13. Skandinávia átrendeződése 1812–1815-ben 

14. zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó órán írandó zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménye. A 

zh anyaga az előadásokon szóba kerülő nevekből, évszámokból, eseményekből, fogalmakból, helyekből áll 

össze. A kollokviumi tételek címe azonos az előadásokéval. 

Kötelező irodalom: 

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

2016 

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. 

Scandinavia in the Age of Revolution. Nordic Political Cultures, 1740–1820. (ed. by Pasi Ihalainen, 

Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt, Patrik Winton.) Ashgate, 2011. 

 

Ajánlott irodalom: 



Képes György: Az 1809. évi svéd alaptörvény. In: Jogtörténeti Parerga. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 

60. születésnapja tiszteletére. (Szerk. Máthé Gábor Révész T. Mihály Gosztonyi Gergely) Bp, 2013. 

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

elérhető, de itt széttöri a keretet) 

 

 

Tantárgy neve: 

A történelem kutatás módszertana  

Tantárgy Neptun kódja: BTTON315HIS  

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgató elsajátítja a történelem tanulmányozásának elméleti alapjait, a fontosabb elméletek 

kultúrtörténeti hátterét. Megismerik a modern történeti tudományok antik és középkori alapjait. 

Megismerik a történeti források őrzési helyeit, ezek segédleteit. Különös hangsúlyt fektet a tárgy arra, 

hogy a hallgató megértse, hogy mi a különbség a forrás és a feldolgozás között, megértse a feldolgozások 

történeti beágyazottságát. A hallgató e tárgy segítségével tisztábban mozoghat a további képzés során 

felmerülő fogalmak, problémák között.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tájékozott a magyar és egyetemes kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, 

adatai körében. 

- Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, 

kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő 

műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Átlátja a magyar szakmai szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az 

értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. 

- Ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit. 

képesség:  
- Értelmezi a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát. 

- Képes átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális és történeti 

jelenségeket európai kontextusban értelmezni. 

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

rendszerezésére. 

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

- Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 

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

- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a történettudomány területén dolgozik, és elfogadja 

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- Nyitott a magyar és más kultúrák hátterére. 

Tantárgy tematikus leírása: 

gyakorlat: 

1. Történetfilozófiai bevezető 

2. Mi az egyetem? 

3. Egyetemtörténet 

4. Az európai történeti gondolkodás néhány ókori és középkori eleme 1. 

5. Az európai történeti gondolkodás néhány ókori és középkori eleme 2. 

http://www.academia.edu/


6. A Biblia 

7. Az ikonográfia 

8. A hagiográfia 

9. Római jog ‒ közös jog 

10. A könyvtár 

11. A múzeum 

12. A levéltár 

13. A műemlék 

14. Könyvtár-levéltár vagy múzeumlátogatás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A hallgatók a félév során két zárthelyi beszámolót írnak. A jegyek átlaga a félévi jegy. A beszámolók 

ponthatárai: 91-100%= 5, 81-90% = 4, 71-80%= 3, 61-70% = 2  

Kötelező irodalom: 

Levéltári kézikönyv. Körmendy Lajos, Bp. 2009. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_leveltari_kezikonyv/?pg=0&layout=s 

A műemlékvédelem alapjai. Szerk. Kőszegi Lajos, Bp. Porta Speciosa, 2010. 

Winfried Schulze Einführung in die Neuere Geschichte 2010. 5.Aufl. 

Ajánlott irodalom: 

A Biblia világa. Szerk.: Rapcsányi László. Bp. Minerva, 1981. 

Peter Stein: A római jog Európa történetében. Bp. Osiris, 2005. 

Sellin, Volker Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen, Vandenhoeck, 1995. 

Történelemelmélet I-II. Szerk.: Gyurgyák János, Bp. Osiris, 2008. 

Wolfgang. E.J. Weber: Geschichte der europäischen Universität. Stuttgart, Kohlhammer, 2002. 

 

Muzeológia specializáció 

Tantárgy neve:Bevezetés a művészettörténetbe 

Art History, an Introduction 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON305MUS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

 Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyulai Éva doc. 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás a művészeti irányzatok, a legfontosabb korstílusok történetének fejlődését tárgyalja az 

antikvitástól a jelenkorig. A hallgatók megismerik a művészettörténet mint tudomány fogalmát és 

tárgykörét, viszonyát a rokondiszciplínákhoz, a művészettörténeti kronológia alapjait, a művészeti ágakat 

és a legfontosabb műfajokat, valamint a művészettörténet módszereit, fogalmi rendszerét és 

terminológiáját. A képzésben sor kerül az egyetemes és a magyarországi képzőművészet kiemelkedő 

alkotásainak és művészeinek bemutatására, elemzésére, az egyes művek, művészeti pályák és a korstílusok 

kölcsönhatásának tárgyalására. Az előadást projektoros vetítés kíséri. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a művészettörténet alapvető folyamatait,  

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
a hallgató képes 

- a történettudomány/művelődéstörténet újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott szakirodalmak 

alapján 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_leveltari_kezikonyv/?pg=0&layout=s


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 sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Az őskör és az ókori Kelet művészei és művészete 

2. Az archaikus és a klasszikus görög művészet és kiemelkedő alkotásai, a hellnizmus kultúrája 

3. A klasszikus és császárkori Róma képzőművészete és építészete 

4. A középkori építészet és képzőművészet, a kódexek művészete 

5. A reneszánsz mint korstílus; a kései reneszánsz Kelet-Közép-Európában 

6. Képtár-látogatás 

7. A manierizmus és a barokk 

8. Copf stílus, klasszicizmus, biedermeier: egyetemes és magyarországi művészet 

9. Zárthelyi dolgozat 

10. Historizmus és izmusok a modern művészetben 

12. Az avantgarde 

13. A jelenkor művészete és intézményei 

14. Kurzuszárás, kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

1 zárthelyi dolgozat a 8. témát követően a témákhoz kapcsolódó előadások anyagából és kötelező 

olvasmányokból. Értékelés: 2. 30%, 3.50 %, 4.70 %, 5. 85%; 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Írásbeli vagy szóbeli vizsga a tematika vizsgakérdései alapján. 

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

érdemjegybe. 

Kötelező irodalom: 

Somorjai Ferenc: Művészettörténet. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2004 

Wölfflin, Heinrich: Művészettörténeti alapfogalmak. Corvina, Budapest, 1969 

Gombrich, E. H.: The Story of Art. Phaidon Press, London, 1964 (később több kiadásban) Interneten 

elérhető: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.29158  

Ajánlott irodalom: 

Eco, Umberto: History of Beauty. Rizzoli, 2004 (később több kiadásban) 

Hoffmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, 

Budapest, 1987  

Bialosocki, Jan: Régi és új a művészetben. Szerk.: Marosi Ernő. Corvina, Budapest, 1982  

Panofsky, Erwin: A jelentés a vizuális művészetekben. Tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1984  

Herendi Miklós: Művészettörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993  

A Corvina Kiadód Stílusok – Korszakok c. sorozata (pl. Gellér Katalin: A magyar szecesszió. Budapest, 

2004 stb.)  

A Magyar Nemzeti Galéria honlapja: www.mng.hu 

 

Tantárgy neve: Általános muzeológiai ismeretek Tantárgy Neptun kódja: BTTON302MUS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: heti 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.29158
http://www.mng.hu/


Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A magyarországi múzeumok munkáját meghatározó törvényi szabályozás (múzeumi, kulturális örökség 

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

klasszifikációjával, a múzeum mint hivatal 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. Szó esik a kulturális örökségről, illetve a múzeumi 

tárgyról, műtárgyról mint a történettudomány forrásáról, valamint a múzeumokban folyó tudományos 

kutatás kérdéseiről is. A képzés során a hallgatók elsajátítják a muzeális emlék leltározási gyakorlatának 

ismérveit, kiállítási tématervek és forgatókönyv készítésének szabályait is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Múzeumok működése, a kulturális örökség bemutatása a közönség számára.  

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: 

Gyakorlat: 

1. Kulturális örökség, múzeumok, a muzeológia mint diszciplína és gyakorlat; a muzeológia mint kultúra 

és forrástudomány 

2. A múzeumi és örökségi törvények; a múzeumok fenntartása 

3. A múzeumok mint hivatalok és kulturális intézmények 

4. A múzeumok feladata: gyűjtés, megőrzés, feldolgozás, nyilvánossá tétel 

5. A múzeumok klasszifikációja és az egyes múzeumfajták nyilvántartási rendszere 

6. A kiállítás modern muzeológiája (tématerv, forgatókönyv, rendezés, kiállítási vezető) 

7. Szakmai publikáció 

8. Múzeumok és kommunikáció 

9. A jövő múzeuma 

10. Tanulmányi kirándulás 1 

11. Tanulmányi kirándulás 2 

12. Hallgatói prezentációk 1. 

13. Hallgatói prezentációk 2. 

14.Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Minden hallgató forgatókönyvet készít egy kiállításhoz és egy zárthelyi dolgozatot ír a kurzuson elhangzott 

ismeretekből; 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles. 
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