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TÁRGYJEGYZŐK-TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

Készítés időpontja: 2018. június  

 

Történelem BA – 2. évfolyam 4. félév 

 

Tantárgy neve: 

Magyarország története 1526–1792 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON402HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Zita egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali / levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus során a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség 16-18. századi történetének legfontosabb 

fejezeteit tárgyaljuk. A politikatörténeti események mellett a gazdaság és társadalom változásai is 

bemutatásra kerülnek. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- a korszak történeti eseményeinek, jelenségeinek, személyeinek 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 mohácsi csata és következményei 

2. Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása 

3. A Habsburg berendezkedés, igazgatás 

4. A török hódoltság 

5. Az Erdélyi Fejedelemség 

6. A kora újkori gazdasági folyamatok 

7. A tizenötéves háború 

8. A Bocskai-felkelés 

9. A harmincéves háború 

10. I. Lipót magyar politikája 

11. A török kiűzése évtizedei 

12. A Rákóczi-szabadságharc és következményei 

13. Mária Terézia uralma 1765-ig 

14. A felvilágosult abszolutizmus: Mária Terézia és II. József 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

- 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
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A kollokviumon alapját az óra anyaga, illetve a szakirodalom ismerete jelenti. A kollokviumon legalább 

50%-ot kell teljesíteni, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles 

Kötelező irodalom: 

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

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

R. Várkonyi Ágnes: A királyi Magyarország 1541-1686. Bp., 1999. 

 

Ajánlott irodalom: 

Fejtő Ferenc: II. József. Bp. 1997. 

G. Etényi Nóra-Horn Ildikó-Szabó Péter: Koronás fejedelem. Bp., 2006. 

Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995. 

Ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás. Bp., 1978. 

Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 

1768–1773. Bp. 2004. 

Reinalter, Helmut: Joseph II. Reformer auf dem Kaiserthron. München, 2011. 

Stollberg-Rilinger, Barbara: Maria Theresia. Die Kaiserin und ihrer Zeit. Eine Biographie. München, 

2017. 

 

 

Tantárgy neve: 

Újkori magyar történelem (szeminárium) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON403HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Rada János, egyetemi tanársegéd 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Jórészt igazodva az előadások tematikájához a szemináriumok során Magyarország 1790 és 1914 közötti 

történelmét tekintjük át – fókuszálva a polgári átalakulás folyamatára. A hallgatók a 19. század kutatásának 

– az előző korszakhoz képest jelentősen kiterjedt – forrásbázisát is megismerik a foglalkozások keretében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az újkori történeti források főbb csoportjait,  

- továbbá elmélyíti tudását a 19. századi magyar történelem tárgyában 

képesség:  
a hallgató 

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

jelenségeket európai kontextusban értelmezni 

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

rendszerezésére 

- képes összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt 

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

értelmezésére 

 

attitűd:  
a hallgató 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

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

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

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

fejlődését, tudatosodását 

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

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

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 
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1. Bevezetés; kurzuskövetelmények ismertetése 

2. Az újkori forrásanyag általános specifikumai, főbb csoportjai és tipológiája 

3. Magyarország a francia háborúk korában 

4. „Felvilágosult romantika” és nemzetépítés 

5. Reformkor és nemesi liberalizmus 

6. A nemesi liberalizmus irányzatai 1848 előtt (Széchenyi, Wesselényi, Kossuth és a centralisták) 

7. Áprilisi törvények 

8. 1848/1849: forradalom és szabadságharc Magyarországon 

9. Újabszolutizmus és modernizáció 

10. Kiegyezés (előzmények, polémiák és az új közjogi rendszer) 

11. Magyarország története a dualizmus idején, 1890-ig 

12. Magyarország története a dualizmus idején, 1890-től 1914-ig 

13. Nemzetiségek és nemzetiségi politika 

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), 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: 

Fazekas Csaba: Bevezetés az újkori magyar történeti források tanulmányozásába. ME BTK Magyar Kö-

zépkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék, Miskolc 2001.  

(Web: www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/forras.htm) 

Magyarország története a 19. században. Szerk. Gergely András. Osiris, Bp. 2005. 

Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. 

Magvető, Bp. 1987. 9–120. 

Gerő András: Dualizmusok. A Monarchia Magyarországa. Új Mandátum, Bp. 2010. 

Ajánlott irodalom: 

A magyar polgári államrendszerek. Szerk. Pölöskei Ferenc – Ránki György. Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 

Ezer év törvényei. 

(Web: net.jogtar.hu/ezer-ev-torvenyei) 

Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848–49-ből. Válogatta, sajtó alá rendezte, az összekötő szöveget, 

jegyzeteket és névmagyarázatokat írta Katona Tamás. Neumann, Bp. 1994. 

Országgyűlési Dokumentumok 1861-1990 (Naplók, irományok). 

(Web: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/orszaggyulesi_dokumentumok/) 

Pesti Napló 1852–1939. 

(Web: adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/) 

Széchenyi István: Hitel. Pest 1830. 

 

 

Tantárgy neve: 

Újkori egyetemes történelem I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON404HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A politikatörténeti tematikájú előadás a hosszú 19. század első felének egyetemes történelmét vizsgálja, ami 

során egyrészt a nemzetközi diplomáciára, a nagyhatalmi kooperációk, konfliktusok és erőviszonyok 

formálódására fókuszál, másrészt kiemelt figyelmet fordít egyes európai államok belpolitikájára, az európai 

politikai rendszerek fejlődésére is. Az előadás Franciaországgal, Angliával, Itáliával, Oroszországgal, 

Spanyolországgal és a német térséggel részletesebben is foglalkozik. 
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Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri a nagy francia forradalomtól az 1848/1849-es eseményekig ívelő korszak európai politikai 

fejlődésének tendenciáit, folyamatait 

- ill. a nagyhatalmi erőviszonyok formálódását és Európa térképének változásait a 19. század első felében 

 

képesség:  
a hallgató 

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

jelenségeket európai kontextusban értelmezni 

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

rendszerezésére 

- képes a történetírás eredményeinek megismertetésére a szélesebb közönség számára 

attitűd:  
a hallgató 

- törekszik önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

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

fejlődését, tudatosodását 

- nyitott az eltérő nemzeti nézőpontok megértésére, előítéletektől mentes  

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés: a felvilágosodás korának Európája 

2. A nagy francia forradalom 

3. Napóleon Franciaországa és a francia háborúk Európája 

4. Európa a Szent Szövetség idején (kongresszusok, forradalmak, nemzetközi diplomácia) 

5. A Bourbon-restauráció és a júliusi monarchia Franciaországban  

6. Német államok a 19. század első felében (1806–1848) 

7. Az Osztrák Császárság 1804-től 1848-ig 

8. Egység- és szabadságmozgalmak Itáliában (1815–1848) 

9. Spanyolország a 19. század első felében  

10. A „keleti kérdés” és a görög szabadságharc 

11. Oroszország és Kelet-Európa a 19. század első felében 

12. Az ipari forradalom Angliája 

13. 1848/1849: európai forradalmak és nemzetközi konfliktusok 

14. Elővizsga lehetőség 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az aláírás feltétele az előadások – Hallgatói Követelményrendszerben előírtaknak megfelelő – látogatása. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az írásbeli vizsga 40 feleletválasztós tesztkérdésből áll:  

0–20: elégtelen (1) 

21–25: elégséges (2) 

26–30: közepes (3) 

31–35: jó (4) 

36–40: jeles (5) 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

19. századi egyetemes történelem, 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok. Szerk. Vadász 

Sándor. Osiris, Bp. 2011. 

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada, 1789–1939. História – MTA Történettudományi 

Intézete, Bp. 1997. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Capital: 1848–1875. Weidenfeld&Nicolson, London 1975. 

Ajánlott irodalom: 

A hosszú 19. század rövid története. Szerk. Bebesi György. Comenius, Pécs 2005. 

Csorba László: Garibaldi élete és kora. Kossuth, Bp. 2008. 

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. Maecenas, Bp. 
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1997. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Revolution: Europe, 1789–1848. Weidenfeld&Nicolson, London 1962. 

Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren (Felemelkedés és hanyatlás, 1814–1945). 

Osiris, Bp. 2003. 

Price, Roger: Franciaország története. Maecenas, Bp. 1994. 

Szántó György Tibor: Anglia története. Akkord, Bp. 2003. 

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. I. Osiris, Bp. 2005. 

 

Tantárgy neve: 

Újkori egyetemes történelem 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON405HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium célja az Egyesült Államok belpolitikai fejlődésének és külkapcsolatai történetének áttekin-

tése az önálló államiság 18. század végi megteremtésétől a 19–20. század fordulójáig. Nyomon követjük a 

brit hatalomtól függetlenségét kivívott ország belső megerősödésének és első külpolitikai szárnypróbálga-

tásainak történetét egészen a nagyhatalommá válást megalapozó eseményekig. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– megismeri az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi kapcsolatok idevonatkozó újkori történetét 

– ismeri a történettudomány alapvető szakkifejezéseit, a forrásolvasás módszereit  

– ismeri a történelmi kutatásokhoz szükséges problémamegoldó technikákat 

képesség:  
a hallgató képes 

– az Egyesült Államok szempontjából értelmezni a történelem jelenségeit 

– történeti kutatásra, a gyűjtött információk értelmezésére, hatékony kommunikációjára írásban és szóban 

– önállóan megtervezni és végrehajtani az adott korszak eseményeinek bemutatását a szakirodalom segít-

ségével 

attitűd:  
a hallgató törekszik 

– Európán kívüli társadalmak történelmének megismerésére 

– szakszerűen és érthetően kifejezni magát szóban és írásban 

– az információk kritikus elemzésére és bemutatására, önálló ítéletalkotásra  

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

– nyitott más kultúrákra 

– 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. Nagy-Britannia és a gyarmatok kapcsolata 1763-ig 

3. A függetlenségi háború okai, lefolyása és külpolitikája (1763–1783)  

4. A Konföderáció évei és az alkotmány születésének története (1781–1789) 

5. A föderalisták: Washington és Adams 

6. A republikánusok: Jefferson, Madison, Monroe és J. Q. Adams 

7. Az első demokraták: Jackson és Van Buren; A politikai pártok fejlődése (1789–1860) 

8. A piac forradalma és következményei 

9. A nyilvánvaló elhivatottság kora (1815–1860) 

10. A „másik” Amerika: a Dél társadalma és az abolíciós mozgalom 

11. Polgárháború: okok, hadiesemények, külpolitika 

12. A Rekonstrukció története 

13. A nagyhatalommá válás útján: bel- és külpolitika az „aranyozott korban” 

14. Zárthelyi dolgozat 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során minden hallgató ppt-vel kísért prezentációt készít egy előre egyeztetett témából (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: 

Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1774–1918. Szerk. Urbán Aladár. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1992. 

Hahner Péter: Az USA elnökei. Animus, Bp. 2012. 

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek. 

Antall József Tudásközpont, Bp. 2014. 

Sellers, Charles – May, Henry – McMillen, Neil R.: Az Egyesült Államok története. Maecenas, Bp. 1999. 

Tindall, George Brown – Shi, David Emory: America. A Narrative History. Brief Fourth Edition. W. W. 

Norton & Co., New York–London 1996. 

 

Ajánlott irodalom: 

Mitchell, Ralph: Az Egyesült Államok alkotmánya. Történet, dokumentum, mutatók. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1998. 

Schlesinger, Arthur M., Jr.: The Age of Jackson. Little, Brown and Company, Boston 1945. 

Új rend egy új világban. Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. 

(Történelmi Figyelő 4.) Szerk. Lévai Csaba. Multiplex Media–Debrecen UP, Debrecen 1997. 

Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. Az Egyesült Államok születése, 1763–1789. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1994. 

 

 

Tantárgy neve: 

Újkori magyar történelem II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON406HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus áttekintést nyújt Magyarország történetéről a hosszú 19. században. Az előadások során az 

államiság működésének vizsgálatán túl a polgári átalakulás különféle gazdasági, társadalmi és kulturális 

aspektusai kapnak még kiemelkedő hangsúlyt. Visszatérően utalunk az európai, illetve a közép-európai 

összehasonlító kontextus összefüggéseire, párhuzamaira és eltéréseire.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az újkori magyar történelem folyamatait és a fontosabb vitakérdéseit,  

- megismeri a korabeli Magyarország államszerkezetét és a korabeli lakosság életét meghatározó 

gazdasági, társadalmi és kulturális körülményeket 

képesség:  
a hallgató képes 

- a történettudomány 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 
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autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- az újkori magyar történelemben kialakult struktúrák és gyakorlatok ismeretében képes értékelni a 

modernitás különféle (pl. alkotmányos, jogállami) „vívmányait” és ennek a képességnek birtokában 

megnövekedett felelősséggel tud résztvenni állampolgárként a helyi és országos közügyekben 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Magyarország a Habsburg Birodalomban (központi és helyi igazgatás; az országgyűlés szervezete és 

működése; birodalmi és magyarországi hatalmi szervek) 

2. A politikai közélet mozgalmai II. József halálától a jakobinus szervezkedés felszámolásáig (a 

felvilágosult politika irányzatai; az 1790-1791-es országgyűlés története és fontosabb törvényei; a 

jakobinus mozgalom története, vezető személyiségei és jelentősége) 

3. A reformkori politikai élet irányzatai (Széchenyi röpiratainak liberalizmusa; Széchenyi és Kossuth 

konfliktusának természete; az ellenzéki mozgalom irányzatai; a „fontolva haladók”; a 

reformországgyűlések fontosabb vitakérdései és a reformpolitizálás értékelése) 

4. A Magyar Királyság társadalmi tagoltsága a 19. század első felében (a történeti-jogi rendiség; a 

regionális és felekezeti-etnikai sokszínűség; városhálózat és a „vidék”; a családi-nemi szerepek) 

5. A sokszínű nemesség (jogi tagolódás; a nemesség tradicionális és modern szerepei a kulturális és a 

gazdasági életben) 

6. Középrétegek (a régi és az új típusú polgárság, és viszonyuk; értelmiségi foglalkozások és honorácior 

rendi státusz) 

7. Az agrárnépesség (tagolódás; 1767-1853: jogállapot az úrbéri rendelettől az úrbéri pátensig; a 

zselléresedés) 

8. A késő rendi társadalom korszakának mérlege (a születés szerinti státusz súlya; a mobilitás csatornái: 

nemesedés, vegyes házasság és felekezetváltás, asszimiláció, felsőbb iskoláztatás és egyesületi aktivitás) 

9. A reformkor gazdasági élete (a mezőgazdaság tradicionális és új elemei; a kapitalizmus korai formái; az 

ipar szervezete a céhektől a manufaktúrákig) 

10. Polgári és nemzeti törekvések a művelődésben (tannyelv az iskolákban; az iskolarendszer: a klasszikus 

humanista műveltségeszmény továbbélése és a modern tudományosság kereteinek kialakulása; a nemzeti 

mozgalom hatása az irodalomra, a képzőművészetre és a zeneéletre) 

11. Az 1848-as országgyűlés és a szabadságharc (a polgári forradalom okai és nemzetközi összefüggései; 

az áprilisi törvények értékelése; a szabadságharc politikai és katonai története; siker és bukás egyenlege) 

12. A neoabszolutizmus kora (katonai, majd polgári közigazgatás; politikai irányzatok és törekvések; a 

provizórium; a kiegyezés felé vezető út) 

13. A dualizmus kori Magyarország politikai élete (irányzatok, pártviszonyok, kormányok; nemzetiségi és 

közjogi kérdés; fontosabb ügyek; az egyházpolitikai reform) 

14. Összefoglalás, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Óralátogatás a szabályzat szerint. Félévközi számonkérés nincs. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A kollokvium szóbeli, a tételsor az egyes előadások (1-13.) témáinak felel meg. 

Kötelező irodalom: 

Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Osiris, Budapest, 2003. 

Katus László: A  modern Magyarország születése. Pécsi Egyetemi Kiadó, Pécs, 2012. 

Kontler László: A History of Hungary. Atlantisz, Budapest, 1999. 

Kövér György-Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 

világháborúig. Osiris, Budapest, 2001.  

Bán Péter (szerk.): Magyar történeti fogalomtár. I-II. Gondolat, Budapest, 1989. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-

ban. Akadémiai, Budapest, 1984. 

Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi 

történetéből? Gondolat, Budapest, 1978. 

Berend T. Iván – Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon, 1848-1944. KJK, Budapest, 

1974. 

Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. 

Magvető, Budapest, 1987. 

Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában. Gondolat, Budapest, 1975. 

Kaposi Zoltán: Uradalmi társadalom és gazdaság a 18-19. században. Nordex; Dialóg Campus, Budapest, 

2000. 
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Katus László: Economic Growth in Hungary during the Age of Dualism (1867-1913). A Quantitave 

Anaysis. In: Berend T. Iván (szerk.) Social-economic researches on the history of East-Central Europe. 

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. pp. 35-127. (Studie historica Academiae Scientiarum Hungaricae; 62.) 

Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon, 1608-1918. Napvilág, Budapest, 

2008. 

Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Osiris, Budapest, 2002. 

Szabó István: A magyarság életrajza.. Budapest, 1941. 122-247. (reprint kiadás: Akadémiai, Budapest, 

1990.) 

Szekfű Gyula: Három nemzedék. Budapest, 1920. 

Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai 1767-1848. Akadémiai, Budapest, 1967. 

 

 

 

 

Tantárgy neve: 

Újkori egyetemes történelem II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON407HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A politikatörténeti tematikájú előadás a hosszú 19. század második felének egyetemes történetét vizsgálja, 

ami során egyrészt a nemzetközi diplomáciára, a nagyhatalmi kooperációk, konfliktusok és erőviszonyok 

alakulására, az új nemzetállamok létrejöttére fókuszál, másrészt kiemelt figyelmet fordít egyes európai 

államok belpolitikájára, az európai politikai rendszerek fejlődésére is. Az előadás Franciaországgal, 

Angliával, Itáliával, Oroszországgal, Spanyolországgal és a német térséggel részletesebben is foglalkozik. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- megismeri az 1848/1849-es eseményektől a Nagy Háborúig ívelő korszak európai politikai fejlődésének 

tendenciáit, folyamatait, jelenségvilágát 

- továbbá a nagyhatalmi erőviszonyok formálódását, ill. Európa térképének változásait a hosszú 19. század 

második felében 

képesség:  
a hallgató 

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

jelenségeket európai kontextusban értelmezni 

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

rendszerezésére 

- képes a történetírás eredményeinek megismertetésére a szélesebb közönség számára 

attitűd:  
a hallgató 

- törekszik önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

- a történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

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

fejlődését, tudatosodását 

- nyitott az eltérő nemzeti nézőpontok megértésére, előítéletektől mentes  

- a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés: Európa a 19. század első felében 

2. Nemzetközi konfliktusok és diplomácia 1849-től 1856-ig 

3.. Poroszország és a német egység létrejötte 

4. Az egységes Itália születése (1849–1870) 

5. Franciaország a II. Köztársaság és a II. Császárság korában 
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6. Franciaország a III. Köztársaság kikiáltásától a Nagy Háborúig 

7. A Német Birodalom története 1871-től 1914-ig  

8. Az Osztrák–Magyar Monarchia története a Nagy Háborúig 

9. Olasz Királyság története 1870-től a Nagy Háborúig 

10. Spanyolország a hosszú 19. század második felében 

11. Oroszország és Kelet-Európa a hosszú 19. század második felében 

12. Anglia a viktoriánus korban 

13. Nemzetközi konfliktusok és diplomácia 1871-től 1914-ig 

14. Elővizsga lehetőség 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az aláírás feltétele az előadások – Hallgatói Követelményrendszerben előírtaknak megfelelő – látogatása. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Az írásbeli vizsga 40 feleletválasztós tesztkérdésből áll:  

0–20: elégtelen (1) 

21–25: elégséges (2) 

26–30: közepes (3) 

31–35: jó (4) 

36–40: jeles (5) 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

19. századi egyetemes történelem, 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok. Szerk. Vadász 

Sándor. Osiris, Bp. 2011. 

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada, 1789–1939. História – MTA Történettudományi 

Intézete, Bp. 1997. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Capital: 1848–1875. Weidenfeld&Nicolson, London 1975. 

Ajánlott irodalom: 

A hosszú 19. század rövid története. Szerk. Bebesi György. Comenius, Pécs 2005. 

Csorba László: Garibaldi élete és kora. Kossuth, Bp. 2008. 

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. Maecenas, Bp. 

1997. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Empire: 1875–1914. Weidenfeld&Nicolson, London 1987. 

Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren (Felemelkedés és hanyatlás, 1814–1945). 

Osiris, Bp. 2003. 

Price, Roger: Franciaország története. Maecenas, Bp. 1994. 

Szántó György Tibor: Anglia története. Akkord, Bp. 2003. 

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. I. Osiris, Bp. 2005. 

 

 

 

Tantárgy neve: 

Szabadon választható tárgy II. (A középkori és kora 

újkori magyar történelem elbeszélő forrásai) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON408SZV  

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelezően választott 

Tárgyfelelős: Tringli István, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel:  

Óraszám/hét: heti 2 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgató megismeri a középkori magyar történeti elbeszélő forrásokat, azok tartalmát, felépítését, 

alkalmazhatóságukat a történeti kutatásban. A műfaji és korbeli sajátosságok felismerése segít abban, hogy 

helyesen lássa e művek helyét a nyugati európai történetírásban. Az előadás minden mű esetében két 

részből áll: először közli a műről szóló általános ismereteket, majd e mű egy-két jellemző részletét elemzi 

az oktató, melybe bevonja a hallgatókat is. Az elbeszélőkről szóló tudományos vitákat az előadó röviden 

bemutatja, orientálja a hallgatókat arra, hogy az elbeszélőkkel kapcsolatban olyan kérdéseket tegyenek fel, 

amelyek összhangban vannak a koruk műveltségével.  

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. 
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- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 

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: 

előadás 

1. Általános forrástan 

2. A magyar elbeszélők kiadásai 

3. Az európai műfajok, antik előzményeik 

4. A 14. századi magyar krónikaszerkesztmény 1. 

5. A 14. századi magyar krónikaszerkesztmény 2. 

6. Anonymus 

7. Kézai Simon 

8. Küküllei János 

9. Turóci János 

10. Antonio Bonfini 

11. Ludovico Tubero 

12. Spalatoi Tamás 

13. A stájer rímes krónika 

14. Jakob Unrest 

 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatók szóbeli vizsgát tesznek előzetesen megadott tételsorból, mely két részből áll: a 13. elemzett 

forrás egy jellegzetes helyének felismeréséből, majd egy másik forrás, illetve forrásokhoz kacsolódó anyag 

kifejtéséből. 

Kötelező irodalom: 

Kristó Gyula: A magyar historiográfia I. Bp. Osiris 2002. 

Mályusz Elemér:A Thuróczy-krónika és forrásai. Bp. Akadémiai, 1967. 

Grundmann, Herbert: Geschichtsschreibung im Mittelalter. Göttingen, Vandenhoeck, 1987. 

a művek magyar fordításai, azok hiányában az oktató saját fordításai 

Ajánlott irodalom: 

Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések-új válaszok. Bp. Balassi, 1993. 

Kulcsár Péter: A történelemszemlélet előzményei. Bp. Balassi 2014. 

Quellenkunde zur deutschen Geschichte im Spätmittelalter (1350-1500). hrsg. Winfried Dotzauer, 

Darmstadt, WBG, 1996. 
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