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TÁRGYJEGYZŐK-TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

Készítés időpontja: 2018. június  

 

Osztatlan tanári  – 3. évfolyam 6. félév 

 

 

Tantárgy neve: Politikatörténet és nemzetközi 

diplomácia 1914–1991 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR6N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Csíki Tamás, egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy célja az első világháború kitörése és a hidegháborús 

korszak vége közötti időszak egyetemes történeti eseményeinek, elsősorban a politikatörténeti 

változások és a nemzetközi diplomácia alakulásának áttekintése. Különös hangsúlyt kapnak a 

világháborúk kirobbanásának és lezárásának politikai-diplomáciai vonatkozásai és 

következményei, valamint a bipoláris világrend kialakulásának és a hidegháború korának 

meghatározó momentumai. A tantárgy kiemelt fontossággal kezeli a korszak folyamán 

nagyhatalmi státuszt birtokló országok változó körének, ezen államok történetének és a 

világhatalmi pozíciójukban bekövetkezett változások hatásának a bemutatását. Földrajzi 

szempontból az európai, amerikai és ázsiai kontinensek történései állnak a tantárgy keretében 

elhangzó előadások fókuszában. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- felkészült a történelem diszciplína területén az önálló ismeretszerzésre, a történeti szakirodalom kritikus 

értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésére és felhasználására 

képesség:  
- képes a történelmi tárgyú ismeretterjesztés, a tudományos publikáció és a tudománytalan 

közlések megkülönböztetésére; 

- 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 

attitűd:  
- magyar és európai identitás, a magyar és az európai kultúra értékeinek elismerése; 

- napjaink társadalmi, politikai folyamatainak állandó reflektálása. 

autonómia és felelősség:  
- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

- Nyitott a magyar és más kultúrák hátterére 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Az első világháború előzményei 

2.Az első világháború története 

3.A versailles-i békerendszer. Nemzetközi kapcsolatok az 1920-as években 

4. A világgazdasági válság és következményei 

5. Európai és Európán kívüli nagyhatalmak a két világháború között 

6. A II. világháború politikai előzményei 

7. A második világháború története 1939-1943 

8. A második világháború története 1943-1945 

9. A II. világháború következménye. A kétpólusú világrend kialakulása 

10. Nemzetközi kapcsolatok, politikai válságok az 1940-es, 50-es években  
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11. Enyhülés és reálpolitika 

12.Európai integráció 

13. A harmadik világ 

14. A kétpólusú világrend felbomlása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az aláírás feltétele a rendszeres óralátogatás (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak 

alapján a maximális hiányzás nem haladhatja meg a féléves óraszám 40%-át); a félév végén 

kollokvium. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokvium teljesítésének módja írásbeli és szóbeli rész. (A tesztből álló írásbelin legalább 50%-

ot kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. A szóbelin a 

hallgató tudásanyagát, érvelését és vitakészségét 1-től 5-ig terjedő skálán mérem. A kollokvium 

végeredménye a két jegy átlaga, ha bármelyik elégtelen, ismételni kell a vizsgát.) 

Kötelező irodalom: 

Hobsbawm, E. J.: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története 1914–1991. Bp., Pannonica, 

1998. 

Kissinger, Henry: Diplomácia. Bp., Panem-Grafo, 1998. 

20. századi egyetemes történet. 1–2. köt. Szerk. Németh István. Bp., Osiris, 2006. 

Gaddis, John: The Cold War. New York, The Penguin, 2005. 

 

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

Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Bp., Osiris, 2005. 

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

Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története. Budapest, 2008, Kossuth. 

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

Fitzpatrick, S.:  Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet Russia in the 

1930s. New York, Oxford University Press, 1999. 

 

Tantárgy neve: Magyarország története 1914–

1989 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR6N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Csíki Tamás, egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás feladata az I. világháború politikai és társadalmi következményeinek, majd a bethleni 

konszolidációnak, s az 1930-as, 40-es évek politikai tendenciáinak bemutatása. A fő cél annak 

vizsgálata, hogy a kialakított parlamentáris és kormányzati rendszer, a közigazgatás, a 

pártstruktúra, valamint a polgári-politikai szabadságjogok érvényesülése vagy a civil társadalom 

működése mennyiben tért el a polgári demokráciáktól, s mely elemei közelítették az autoritatív 

államberendezkedéshez. A félév második felében Magyarország szovjetizálásának folyamatát, a 

pártállam működést, valamint a Rákosi- és a Kádár-korszak mindennapjait elemezzük. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: 
- felkészült a történelem diszciplína területén az önálló ismeretszerzésre, a történeti szakirodalom kritikus 

értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésére és felhasználására;   

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

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

képesség: 
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- képes történeti gondolkodásra, 

- eligazodik a média által közvetített aktuális politikai és gazdasági információk világában. 

attitűd:  
- a demokrácia értékeinek elfogadása, az aktív állampolgárság jelentőségének felismerése, 

elfogadása, a személyiségi és az emberi jogok tisztelete; 

- napjaink társadalmi, politikai folyamatainak állandó reflektálása. 

autonómia és felelősség:  
- a végzett történelemtanár önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek 

felvetésében. 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Az 1918-19-es forradalmak 

2. Az ellenforradalom tábora 1919-20-ban (pártok, szervezetek, irányzatok) 

3. A 20-as évek konszolidációja 

4. A Horthy-korszak hatalmi, politikai sajátosságai 

5. A világgazdasági válság 

6. Reviziós politika a két vh. között 

7. Magyarország a II. világháborúban 

8. A szovjet típusú diktatúra kiépülése. 1944-1949 

9. A pártállam és működése 

10. A terror és áldozatai 

11. A tervutasításos gazdaság 

12. Az 1956-os forradalom 

13. Kádári-konszolidáció 

14. Mindennapi szocializmus 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az aláírás feltétele a rendszeres óralátogatás (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak 

alapján a maximális hiányzás nem haladhatja meg a féléves óraszám 40%-át); a félév végén 

kollokvium. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokvium teljesítésének módja írásbeli és szóbeli rész. (A tesztből álló írásbelin legalább 50%-

ot kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. A szóbelin a 

hallgató tudásanyagát, érvelését és vitakészségét 1-től 5-ig terjedő skálán mérem. A kollokvium 

végeredménye a két jegy átlaga, ha bármelyik elégtelen, ismételni kell a vizsgát.)  

Kötelező irodalom: 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., Osiris, 1999. 

Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. Debrecen, Csokonai, 2006. 

Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Bp., ÁBTL-Rubicon, 2011. 

Rainer M. János: Ötvenhat után. Bp., 1956-os Intézet, 2004. 

Kotkin, S.: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, University of California, 

1995. 

 

Ajánlott irodalom: 

Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja. Bp., PolgArt, 2004. 
Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus. Pécs, Pannónia, 2001. 

Hanebrink, Paul: In defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism, and Antisemitism, 

1890–1944. Ithaca and London, Cornell University Press, 2006. 

 

Tantárgy neve: 

A világháborúk története és forrásai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR6N03 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 
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Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium célja, hogy a világháborúk történetéről – alapvetően magyar perspektívából – 

egyszerre adjon makro- és mikroléptékű képet. Sor kerül a világháborúk esemény- és 

politikatörténetének, illetve e megközelítés forrásainak áttekintésére és elemzésére, a 

szeminárium fókuszában azonban a háborúk társadalomtörténeti vonatkozásai állnak. Vagyis 

annak vizsgálata, hogy a hétköznapi emberek hogyan élték meg a politikai döntések 

következményeit civilként vagy katonaként. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– megismeri a világháborúk történetét 

– 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 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Követelmények ismertetése, előkészítés 

2. Az első világháború okai 

3. Az első világháború hadieseményei és diplomáciatörténete 

4. Magyarország az első világháborúban, a Monarchia felbomlása 

5. Az 1918–1919-es forradalmak és az ellenforradalom 

6. A Horthy-korszak története a világgazdasági válságig 

7. A Horthy-korszak története a harmincas években 

8. A zsidótörvények a Horthy-korszakban 

9. A második világháború okai 

10. A második világháború hadieseményei és diplomáciatörténete 

11. Magyarország sodródása a háború felé 

12. Magyarország a második világháborúban I. 

13. Magyarország a második világháborúban II. 

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 
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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: 

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

Magyarország társadalomtörténete II. 1920–1944. (Szöveggyűjtemény). Szerk. Gyáni Gábor. 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Bp. 2000. 

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999. I–II. Szerk. Romsics Ignác. Osiris, Bp. 2000. I. 

Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris, Bp. 2003. 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp. 2010. 

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. 

században. Napvilág, Bp. 1998. 

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

Washington, D.C. 2005. 

 

Ajánlott irodalom: 

Balogh Margit et al.: A szakadék szélén…. Az MTI bizalmas jelentései, 1943. július 22.–1944. 

március 10. Napvilág, Bp. 2006.  

Beevor, Antony: A második világháború. Gold Book, Debrecen 2012. 

Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Néhány kiegészítő megjegyzés a 

zsidókérdésről. Katalizátor Iroda, Bp. 1994.  

Galántai József: Az első világháború. Gondolat, Bp. 1988. 

Joó András: „... a háború szolgálatában.” Főszerkesztői értekezletek, 1942. szeptember 22.–1943. 

augusztus 25. Napvilág, Bp. 2007.  

Keegan, John: The First World War. Bodley Head, London 2014. 

Keegan, John: The Second World War. Random House, London 1989. 

Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Jószöveg 

Műhely Kiadó, Bp. 1997. 

Szenti Tibor: Vér és pezsgő. Harctéri naplók, visszaemlékezések, frontversek, tábori és családi 

levelek az első világháborúból. (Tények és tanúk.) Magvető, Bp. 1988. 

 

Tantárgy neve: 

A modern európai integráció története 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR6N04 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Rada János, egyetemi tanársegéd 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az Európa-fogalmak és egységkoncepciók történelmi előzményeinek felvázolása után áttekintjük 

a modern európai integráció történetét a II. világháború utáni újjáépítéstől a Lisszaboni 

Szerződésig. A szeminárium során az Európai Unió napjainkban fennálló intézményeivel s 

működésével is részletesebben foglalkozunk. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
a hallgató 

- megismeri az európai integráció fejlődésének folyamatát, programjait 

- továbbá megismerkedik az EU főbb intézményeinek napjainkban való működésével 
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képesség: 
a hallgató 

- képes az európai uniós ismeretek továbbadására az olvasott szakirodalom alapján 
- képes differenciáltan gondolkodni az európai integrációról, az Európai Unióról 

- képes kellőképp megalapozott véleményt megfogalmazni az adott témában 

attitűd:  
a hallgató 

- képes a történelmi, ill. társadalmi, politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására, 

rendszerezésére 

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

bemutatni 

- igényes az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

- tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását 

- nyitott az egyes nemzeti kultúrák megismerésére, megértésére 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 
1. Európa-fogalmak és egységkoncepciók a kezdetektől a II. világháborúig 

2. Az egységes Európa gondolata a II. világháború után; a Schumann-terv és az ESZAK 

3. De Gaulle nemzetek Európája-koncepciója és az integráció válsága 

4. A római szerződések és az egyesítési szerződés 

5. Az integráció bővülése 1986-ig 

6. Az integráció története az Egységes Európai Okmánytól a Maastrichti Szerződésig 

7. Az Európai Unió története Maastrichttól Lisszabonig 

8. Az Európai Unió intézményei napjainkban 

9. Összefoglalás 

10–13. Hallgatói referátumok 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A hallgatók folyamatosan haladnak olvasmányaikkal, és a szemináriumi foglalkozások során 

hétről hétre számot adnak tudásukról – megfogalmazva önálló véleményüket is egy-egy vizsgált 

témában. Továbbá 

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

témát valamely uniós tagállam integrációhoz fűződő történeti viszonya s kultúrájának specifikus 

jegyei képezik –, majd a félév végén zárthelyi dolgozatban adnak számot tudásukról. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozat megírása szükséges, amelyet legalább 50%-

os szinten kell teljesíteniük (50–60% elégséges; 61–75% közepes; 76–90% jó; 91–100% jeles). 

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

jegyet pedig a zárthelyi dolgozat és a prezentációra kapott pontok összegzett eredménye adja. (A 

szemináriumok során legaktívabb hallgatók többletpontokat kapnak.) 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. (Nyolcadik átdolgozott kiadás) HVG-Orac, Bp. 

2011. 

Nagy Zoltán – Győrffy Ildikó – Sebestyénné Szép Tekla: Mérföldkövek az európai integráció 

történetében. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc 2014. 

 

Ajánlott irodalom: 
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J. Nagy László: Az európai integráció politikai története. Szeged 2005. 

(Web: publicatio.bibl.u-szeged.hu/3325/1/EUINTEGR.pdf) 

European Union History: Themes and Debates. Ed. Kaiser, Wolfram – Varsori, Antonio. Palgrave 

Macmillan 2010. 

Az Unió és a migrációs válság (EU publications). Európai Unió 2017. 

(Web: publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/hu/) 

Hogyan működik az Európai Unió? Útmutató az EU intézményeihez. Kommunikációs 

Főigazgatóság (Európai Bizottság) Luxembourg, Európai Unió Kiadóhivatal 2014. 

(Web: publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-

53d7f1fb1dae) 

 

Tantárgy neve: 

Források Magyarország 1914–1989 közötti 

történetéhez 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR6N05 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium során forrástípusokkal, forráshasználattal és forráskritikával ismerkednek meg a 

hallgatók. Mindezek gyakorlásaként külön hangsúlyt fogunk helyezni a jelentős politikai 

szereplők által írt memoárok kritikus elemzésére és értelmezésére, a korszakra vonatkozó 

szöveggyűjteményen (Romsics) túlmenően. A memoárelemzések részeként emlékezésre, s annak 

működésére vonatkozó szakirodalmat is áttekintjük. A szeminárium elsőleges célja, hogy a 

hallgatóknak megtanítsa források elemzésének és főképpen értelmezésének a szükségességét.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tájékozott a magyar történelem főbb korszakaira vonatkozóan. 

- Átlátja a magyar nyelvű forrásszövegek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés 

szakmailag elfogadott kontextusait. 

képesség:  
- Képes a történelmi kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

- Képes történeti források sorétű értelmezésére 

attitűd:  
- Mérlegeli történeti források kritikai elemzésének lehetőségeit.  

autonómia és felelősség:  
- Hatékonyan képes történeti források felkutatására és azok hiteles közvetítésére.  

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Kitekintés a Szovjetunióra  

2. A szocialista rendszer főbb jellemzői 

3. Magyarország szovjetizálása.  

4. A Rákosi diktatúra.  

5. 1956 és hatása 

6. Kádár korszak  

7. A rendszerváltás  

8. Demográfiai alapvonások.  

9. Társadalomszerkezeti változások  

10. Az új elit és az értelmiség  

11. Paraszti társadalomtól a kollektivizálásig  

12. Városi munkásság  

13. Zárthelyi  

14. A félév értékelése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
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Önálló prezentáció a hallgató által választott témából.  

Aktív órai részvétel. A félévvégi jegyet alapvetően a zh eredménye határozza meg, de 10-10 

százalékban beleszámítom a prezentációt és az aktív órai részvételt is 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

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

A zh tesztből és esszékérdésekből áll, amelyen legalább 50%-ot kell teljesíteni, 51-60% 

elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom: 

Figes, Orlando:  The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia. New York 2007. 

Romsics Ignác (szerk.) 2000: Magyar történeti szöveggyűjtemény. I-II. Bp.  

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2004 

 

Ajánlott irodalom: 

Kornai János: A szocialista rendszer: Kritikai politikai gazdaságtan. Bp.1993 

Valuch Tibor (Vál. és szerk. ) 2004: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től 

napjainkig. Bp.  Fitzpatrick, Sheila:  Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. 

Soviet Russia in the 1930s. New York, 1999. 

 


