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TÁRGYJEGYZŐK-TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

Készítés időpontja: 2018. június  

 

Osztatlan tanári  – 5. évfolyam 10. félév 

 

 

Tantárgy neve: 

Források a hidegháború történetéhez 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR10N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 10.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy keretében a hallgatók primer történelmi források olvasásán és elemzésén keresztül 

mélyítik el a hidegháborús korszakra vonatkozó ismereteiket. Cél a téma többoldalú 

megközelítése, ezért a feldolgozásra kerülő források kiválasztásakor elsődleges szempont az 

eltérő – alapvetően keleti és nyugati – nézőpontok szemléltetése, valamint a hidegháborús 

vetélkedés logikájának, fordulópontjainak és következményeinek, illetve eredményeinek a 

bemutatása.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– megismeri a hidegháború korának folyamatait, problémáit 

– ismeri a történettudomány alapvető szakkifejezéseit, a forrásolvasás módszereit  

– ismeri a történelmi kutatásokhoz szükséges problémamegoldó technikákat 

képesség:  
a hallgató képes 

– történeti kutatásra, a gyűjtött információk értelmezésére 
– önállóan megtervezni és végrehajtani az adott korszak eseményeinek bemutatását az olvasott forrás(ok) 

és szakirodalom segítségével 

– eredeti kérdéseket és helytálló véleményt megfogalmazni az adott témára vonatkozóan 

attitűd:  
a hallgató törekszik 

– idegen társadalmak történelmének megismerésére 

– szakszerűen és érthetően kifejezni magát szóban és írásban 

– az információk kritikus elemzésére és bemutatására, önálló ítéletalkotásra  

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

– felelősséget vállal szóbeli előadásaiért és szakmai szövegeiért 

– tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

– megszerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 
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Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Követelmények ismertetése, előkészítés 

2. A forrásfeldolgozás szabályai 

3. W. S. Churchill fultoni beszéde, 1946. márc. 5. (Németh: 67–68. o.) 

4. Kennan „hosszú távirata” Moszkvából, 1946. február 22. (Németh: 61–67. o.); A Novikov-távirat: 

„Az amerikai külpolitika a háború utáni időszakban”, 1946. szept. 27. (Németh: 103–109. o.) 

5. Az Észak-atlanti Szerződés, 1949. ápr. 4. (Németh: 99–102. o.); A Varsói Szerződés, 1955. május 

14. (Németh: 293–298. o.) 

6. J. McCarthy: „Itt van a kezemben”, 1950. febr. 20. (A XX. század nagy beszédei: 205–208. o.); Ny. 

Hruscsov: „El kell törölnünk a személyi kultuszt”, 1956. febr. 25. (A XX. század nagy beszédei: 

223–229. o.) 

7. Eisenhower Warns the Soviets About Militarization of Space, 1958 (Hillstrom: 173–174. o.); 

Premier Khrushchev Comments on the U.S.–Soviet Rivalry in Space, 1958 (Hillstrom: 174–175. 

o.) 

8. Hruscsov és Kennedy üzenetváltása a kubai rakétaválság kapcsán, 1962. október 26–28. 

(Halmosy: 359–368. o.) 

9. J. R. Oppenheimer: „Mély erkölcsi függésünk”, 1945. nov. 2. (A XX. század nagy beszédei: 190–

193. o.); Az atomcsendszerződés, 1963. aug. 5. (Németh: 369–371. o.); Az atomsorompó-

egyezmény, 1968. júl. 1. (Németh: 380–385. o.) 

10. J. W. Fulbright: A hatalom gőgje, 1966 (Bődy–Urbán: 451–453. o.); A vietnámi háborút lezáró 

párizsi egyezmény, 1973. jan. 27. (Halmosy: 514–527. o.) 

11. L. B. Johnson: „A Nagy Társadalom”, 1964. máj. 22. (A XX. század nagy beszédei: 270–

272. o.); A. Szolzsenyicin: „Csak azt tudnám, minek örülnek!”, 1978. jún. 8. (A XX. század 

nagy beszédei: 325–328. o.) 

12. R. M. Nixon beszámolója a moszkvai csúcstalálkozóról, 1972 (Bődy–Urbán: 470–472. o.); 

H. Kissinger az USA Európa-politikájáról, 1973. ápr. 23. (Németh: 485–486. o.); Az EBEÉ 

záróokmányának tíz alapelve, 1975. aug. 1. (Németh: 490–495. o.) 

13. II. János Pál pápa. 1983. jún. 18. (A XX. század nagy beszédei: 342–345. o.), V. Hável, 1990. 

jan. 1. (A XX. század nagy beszédei: 356–360. o.) 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során minden hallgató ppt-vel kísért prezentációt készít egy előre egyeztetett témából a megadott 

források felhasználásával (kb. 35-40 percben), aminek írásbeli verzióját szemináriumi dolgozat formájában 

is benyújtja. Emellett bekapcsolódik az aktuális témához kapcsolódó órai beszélgetésekbe/vitákba. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

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

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

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

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

jeles. 

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

dolgozat jegyeinek átlagából képződik. 

Javításra a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint van lehetőség. 

Kötelező irodalom: 

A XX. század nagy beszédei. Szerk. MacArthur, Brian. Agave, Bp. 2006. 

Európa 1945–2000. A megosztástól az egységig. Szerk. Németh István. Aula, Bp. 2004. 

Hillstrom, Kevin: The Cold War (Primary Sourcebook). Omnigraphics, Detroit 2006. 

Nemzetközi szerződések, 1945–1982. A második világháború utáni korszak legfontosabb 

külpolitikai szerződései. Szerk. Halmosy Dénes. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–Gondolat 

Könyvkiadó, Bp. 1985. 

Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620–1980. Szerk. Bődy Pál – 

Urbán Aladár. Dialóg–Campus, Pécs–Bp. 2001. 

 

Ajánlott irodalom: 
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A kelet-európai diktatúrák bukása. Dokumentumgyűjtemény 1985–95. Mozaik, Szeged 1996. 

A klasszikus hidegháború időszaka (1945–1962). Diplomáciatörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. 

Horváth Jenő et al. BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Bp. 2001. 

Gaddis, John L.: Most már tudjuk. A hidegháború történetének újraértékelése. Európa, Bp. 2001. 

Voices of War. Stories of Service from the Home Front and the Front Lines. National Geographic, 

Washington, D.C. 2005. 

 

Tantárgy neve: 

Történeti demográfia 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR10N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 10. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium célja, hogy a történeti demográfia fogalomkészletével, szemléletével és általános 

tudománytörténetével ismertesse meg a hallgatót. Emellett az európai és a magyarországi 

népesedéstörténet kiemelkedő jelentőségű jelenségeit és folyamatait vizsgáljuk meg. Ennek során 

feldolgozzuk a magyarul hozzáférhető áttekintő művek mellett az egyes történeti közösségek 

rekonstrukcióját elvégző szakirodalommal is foglalkozunk, és betekintünk a tudományág 

fontosabb forrástípusaiba 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a történeti demográfia alapvető szakkifejezéseit és a fontosabb vitakérdéseit,  

- megismeri az alapvető európai és a magyarországi népesedéstörténeti folyamatokat, 

- megismeri a történeti demográfia jellegzetes forrásainak felhasználására épülő módszereket  

képesség:  
a hallgató képes 

- a történeti demográfia újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott szakirodalom alapján 
- a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni az adott témáról 

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató törekedik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a demográfiai folyamatok a mai magyar társadalom életére és a globális folyamatokra 

gyakorolt hatásának megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 
1. A történeti demográfia: fogalmak, historiográfia, tudomány-rendszertani hely 

2. A történeti demográfia főbb forrástípusai (összeírások, egyházi anyakönyvek) 

3. A népességszámot meghatározó tényezők a pre-indusztriális Európában 

4. Földművelés, élelmiszertermelés és népességszám 

5. A családrekonstitúciós módszer 

6. Az iparosodás hatása a népesedési folyamatokra 

7. Demográfiai helyzet a 18. századi és kora 19. századi Magyarországon  
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8. Városi közösségek demográfiai jelenségei  

9. A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon  

10. Demográfiai folyamatok a 20. században  

11. Anyakönyvi vizsgálatok I. 

12. Anyakönyvi vizsgálatok II. 

13. Anyakönyvi vizsgálatok III. 

14. Zárthelyi dolgozat, kurzuszárás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

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

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

szempontokat és kérdéseket vet fel az órán. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

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

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

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

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

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Kossuth, Budapest, 1973. 

Livi-Bacci, Massimo: A világ népességének rövid története. Osiris, Budapest, 1999. 

Imhof, Arthur E.: Elveszített világok. Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat és miért 

boldogulunk mi ezzel oly nehezen… Akadémiai, Budapest, 1992. 

Faragó Tamás: Bevezetés a történeti demográfiába. (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ 

tamop425/0010_2A_09_Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demografiaba/adatok.html) 

Wrigley, E.A. – Schofield, Roger: The Population History of England, 1541-1871. Cambridge UP, 

Cambridge, 1981. 

 

Ajánlott irodalom: 

Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. KSH Népességtudományi Intézet, 

Budapest, 1988. 

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. Századvég, 

Budapest, 2001.  

Bácskai Vera: Pest társadalomtörténetének vizsgálata a házassági anyakönyvek alapján (1735-

1830). Tanulmányok Budapest múltjából, 21. Budapest, 1979. 59-105.  

Benda Gyula: Keszthely: egy monografikus társadalomtörténeti kutatás demográfiai tanulságai. 

Történeti Demográfiai Évkönyv, 2005. 

Benda Gyula: Zsellérből polgár. Társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely 

társadalma 1740-1849. Osiris, Budapest, 2008. 101-169.  

Faragó Tamás: Nemek, nemzedékek, rokonság, család. Magyar Néprajz, VIII. Budapest, 2000. 

393-483. 

Husz Ildikó: Család és reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda 

környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében. Osiris, Budapest, 

2002. 

Katus László: A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. században. Történelmi 

Szemle, 1980. 2. 270-288. 

Melegh Attila – Őri Péter: A második demográfiai átmenet elmélete. In: Spéder Zsolt (szerk.): 

Család és népesedés – itthon és Európában. KSH Népességtudományi Intézet, Budapest, 2003. 

495-523.  

Schlumbohm, Jürgen: Lebensläufe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des 

Osnabrückischen Kirchspiels Belm in protoindustrieller Zeit, 1650-1860. Vandenhoeck & 

Ruprecht, Göttingen, 1994. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
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Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 

és 1848 között. Kalligram, Pozsony, 2009. 21-71. 

Forráskiadványok: 

Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai. KJK, Budapest, 1957. 

Perger Gyula: Győr-Újváros népessége II. József uralkodása alatt - 1785. Győri Tanulmányok 

Füzetek, Győr Város Levéltára, Győr, 2011. 

Family Search – Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592-1910. 

(https://familysearch.org/search/collection/1554443) 

 

Tantárgy neve: 

Történelemoktatás, nyilvános történelem 

(public history), emlékezet, történettudomány – 

A történelem aspektusai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR10N03 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Zita egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 10. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali / levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium, amint azt a címe is mutatja, a történelem oktatása, a nyilvános történelem,  

emlékezet és történettudomány kapcsolatrendszerét, egymásra hatását vizsgálja: mit tanítunk az 

általános- és középiskolában történelemből, milyen kapcsolat van a hivatalos/tudományos 

történetírás és a kötelező tananyag között, mikor jutnak el a közoktatásba a tudomány új 

eredményei, milyen összefüggés van a nyilvános történelem, a történetírás és a történelmi 

emlékezet között. Milyen módszerekkel, eszközökkel tanítható mindez. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- ismeri a történelem kerettantervet; 

- ismeri a középiskolai tankönyveket; 

- 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 történelem oktatásának haszna, jelentősége 

2. A történettudomány és a nyilvános történelem kapcsolata 

3-4. Történettudomány és/vagy nemzeti emlékezet és identitás 

5-6. Dokumentumfilm és történelmi film. (Egy kiválasztott film megtekintése) 

7-8. A nemzeti emlékezet helyei: kiállítások, kültéri szobrok, emlékhelyek, közülük egynek közös, órai 

feldolgozása 

9-10. Felekezeti norma és történetírás 
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10-11. Kollektív emlékezet, szubjektív történelem (családi emlékezetre példák a hallgatóktól, órai 

bemutatás) 

12-13. Sine ira et studio? 

14. Összefoglalás, ZH 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

egy esszé és egy kiselőadás 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A zárthelyi dolgozat alapját az óra anyaga, illetve a szakirodalom ismerete jelenti.  

Kötelező irodalom: 

Gyáni Gábor: Relatív történelem. Bp., 2007. 

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

Gyáni Gábor: A történelem mint emlék(mű). Bp., 2016. 

Ajánlott irodalom: 

Gyáni Gábor: Nemzet, kollektív emlékezet és public history. Történelmi Szemle LIV. (2012). 3. 

sz. 357–375. 

White, Hayden : A történelem terhe. Ford.: Berényi Gábor. In: White: A történelem terhe. Bp., 

1997. 

http://www.tortenelemtanitas.hu 

 

Tantárgy neve: 

Historiográfia 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR9N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Zita egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 10. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali / levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az MA Történelem képzés alapkurzusa az egyetemes és magyar történetírás történetét mutatja be, 

az ókortól kezdve, középkori, reneszánsz és felvilágosodásbeli történetíráson keresztül a 

tizenkilencedik századi nemzetközpontú történettudományig (historizmus, pozitivizmus), majd 

tárgyalja ennek huszadik századi megújulási törekvéseit (szociológia, francia történetírás). 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- egy szakterület történeti problémáinak ismerete; 

- a történetírás korszakainak 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 
1-2. Ókori és középkori történetírás 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 
3-4. A felvilágosodás korának történetírása 

5-6. A 19. századi nemzetközpontú történettudomány (historizmus, pozitivizmus) 

7-8. A huszadik századi megújulási törekvések (szociológia, francia történetírás) 

9-10. A magyar történetírás a 19. században 

11-12. A magyar történetírás a két világháború között 

13-14. Az 1945 utáni történetírás Magyarországon, A rendszerváltozás hatása a hazai történetírásra  

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 
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Blackwell, 2009 
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