
Tantárgy neve: 

A történelem tanulása és segédtudományai I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR1N01 / 

BTOTOR1L01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

elsősorban történeti szakirodalom közös értelmezésével segíteni a hallgatókat a történelem 

tanulásában. Az ehhez választott terület a középkor vége, az újkor hajnala Magyarországon. Mivel 

az oktatásban korunknak is tükröződnie kell, magától értődő, hogy bizonyos máig élő toposzok, 

viselkedésminták (a nem létező Dugovics, az igazságos Mátyás, jobbágyi alázat, nemesi gőg, 

szittya tudat stb.) eredete ismételten szóba kerül. Emellett e tárgy foglalkozik bizonyos 

„segédtudományok” alapvető jellegzetességeinek megismertetésével is, lehetőség szerint a 

feldolgozott szövegekhez kapcsolódva kerítve sort megmutatásukra. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

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

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

és kézikönyvekben, a digitális adatbázisokban, valamint egyéb információforrásokban,  

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

továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésére és felhasználására, 

képesség:  
a hallgató képes 

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

történelem tér- és idődimenzióiban való eligazodásra, történelmi fogalmak szakszerű használatára, 

a történelmi fogalmak térbeli és időbeli változásainak értelmezésére, 

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

viszonyok, az okok és következmények rendszerében való eligazodásra, a döntési lehetőségek, az 

indítékok, az egyén, valamint a csoport történelemformáló szerepének felismerésére, 

attitűd:  
a hallgató 

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

nemzetiségek, egyéb kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeit 

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

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés 

2. A mintaanyag együttes feldolgozása I. (Engel P.: A szegedi eskü és a váradi béke) 

3. A mintaanyag együttes feldolgozása II. (Engel P.: A szegedi eskü és a váradi béke) 

4. A kronológiáról 

5. Hunyadi kora (Engel) 



6. Hunyadi kora (Tringli) 

7. zárthelyi dolgozat 

8. A diplomatikáról és az archontológiáról 

9. Mátyás Magyarországa (Engel) 

10. Mátyás Magyarországa (Tringli) 

11. Mátyás Magyarországa (Kubinyi)  

12. A Hunyadiak korának emlékezetéről 

13. A szfragisztikáról és a heraldikáról 

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. 20 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 két zárthelyi dolgozat megírása. E zh-k értékelése: 50%-tól elégséges, 

60%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles. A referátum értékelése adja a gyakorlati jegy 

harmadik harmadát. 

Kötelező irodalom: 

Bertényi Iván (szerk.): A történelem segédtudományai. Bp., 2006  

Engel Pál: A szegedi eskü és a váradi béke. In: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok, Bp. 

2003. 198–225. 

Engel Pál: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Bp. 2001. XI-XII, 1–6., 

217–267. 

Kubinyi András: Mátyás király. Bp. 2001. 

Tringli István: Az újkor hajnala. Magyarország története 1440–1541. Bp. 2003, 3–76. 

 

Ajánlott irodalom: 

Engel Pál: Úrigyerekek tévúton. Népszabadság, 2001. május 12. 

(http://www.nol.hu/archivum/archiv-18825) 

Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Angyal Dávid és Mika Sándor közreműködésével 

szerkesztette Marczali Henrik. Bp. 1901. 

Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Hatágú Síp, é. n. [2. kiadás]  

Szőcs Tibor: Egy „legendás” hős: Dugovics Titusz története. HtK 122:1 (2009 márciusa) 3–35. 

 

Tantárgy neve: Történeti földrajz Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR1N02 

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: gyakorlati jegy 

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: 

http://www.nol.hu/archivum/archiv-18825


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 szakirodalom alapján önállóan 

kidolgoznia a tételsorban szereplő tételeket 

Tantárgy tematikus leírása: 

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. 

Gyakorlati jegy 

A történeti topográfiai jegyzék alapján topográfiai „beugró” vaktérképen. A sikeres teljesítés után 

szóbeli beszámoló a félév során elhangzott témákból. 

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 – Régészet 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: 

Az őskor és forrásai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR1N03 

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: 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:  
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: 

Előadás: 

Gyakorlat: 

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

3-12, Társtudományok és módszereik bemutatása önálló szemináriumi előadás keretében 

létszámtól függő bontásban (ásatás, terepbejárás, geofizika, légifényképezés, GIS, 

archeobotanika, archeozoológia, archeometria, archeometallurgia) 

13-14, Kiállításlátogatás tanárszemmel 



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.  

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 

 

Tantárgy neve: 

Az ókori Kelet államai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR1N04 

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: 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: 

Bibliográfiai ismeretek, esszéírás 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR2N05 

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 

– 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: Életmód és anyagi kultúra a 

klasszikus antikvitásban és a középkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR7N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

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


A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a klasszikus antikvitástól a középkorig terjedő történeti 

periódusban az életmód és az anyagi kultúra változásairól vagy éppen állandóságáról. E cél 

érdekében az előadás jellemzi azokat a forrásokat, amelyek a legtöbb információval szolgálnak a 

témára vonatkozóan, majd szisztematikusan kitér az egyes témakörökre, így a házasság, család, 

táplálkozás és civilizációs szokások, oktatás, színház, továbbá a viselet, illetve a lakótér és a 

legfontosabb használati eszközök bemutatására. Természetesen mindezt művelődés- és 

társadalomtörténeti kontextusba ágyazottan teszi. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a késő antik és a középkori életmód és tárgyi kultúrát 

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: 

Előadás: 

1. A tárgyi kultúra. A lakóház az antikvitásban és az ókorban. A továbbélő elemek. A városi 

és a vidéki élet 

2. Az öltözködés sajátos elemei az antikvitásban és a középkorban. A középkori 

ruharendeletek 

3. Ünnepnapok a késő antikvitásban és a középkorban 

4. Táplálkozási szokások a Mediterráneumban és Európa északi régiójában 

5. Új kultúrnövények Európában, a kultúrtáj átalakulása az Ibériai-félszigeten 

6. A főúri és királyi reprezentáció egyik formája: a vadászat 

7. A civilizációs szokások elterjedése: abrosz-, villa-, zsebkendőhasználat 

8. A főúri udvarok kultúrája, az „udvarias” ember megjelenése 

9. A főúri és királyi reprezentáció másik formája: az esküvő és a temetés 

10. A követjárások 

11. A tér értelmezése 

12. Az idő értelmezése 

13. A szórakozás 

14. A karnevál 

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:  

Idősebb Plinius: Természetrajz (XXXIII-XXXVII). Az ásványokról es a művészetekről. 



Budapest, Enciklopédia, 2001. – a bevezető és szemelvények  

Sevillai Izidor: Etimológiák XVI. könyv. A kövekről és a fémekről. Budapest, 2000. – a bevezető 

tanulmány és szemelvények  

 

Szakirodalom: 

A régi Róma napjai. Szerk. Szepessy Tibor, Gondolat, Bp. 1968. (szöveggyűjtemény)  

Béhier, Louis: A bizánci civilizáció. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bp. 2010. 9-63., 139-

210.  

Casson, Lionel: Everyday Life in Ancient Rome. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 

1975, 1998. 1-30., 125-135.  

Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Gondolat, Bp. 1987. 162- 386.  

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

Montanari, Massimo: Éhség és bőség. Atlantisz, Bp. 1999. 

Salles, Catherine: Hétköznapi élet a római császárok korában. Corvina, Bp. 2008.  

Schreine, Peter: Bizánc. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bp. 2002. 151-176.  

Ürögdi György: A régi Róma. Gondolat, Bp.1967. 

 

Ajánlott irodalom: 

Ritoók Zsigmond: Hétköznapok – ünnepnapok. In: Németh Gy., Ritoók Zs. – Sarkady J. – 

Szilágyi J. Gy.: Görög művelődéstörténet. Osiris, Bp. 2006.  

Maróti E. – Horváth I.K. – Castiglione L.: A régi Róma aranykora. Gondolat, Bp. 1974.  

  Bloch, Marc: A feudális társadalom. Osiris, Bp. 2002.77-141.  

  Burke, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában. Századvég, Bp. 1991 

 Walker Bynum, Caroline: Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to 

Medieval   

  Women. University of Cafornia Press, Berkley -Los Angeles – London, 1987. 

 

 


