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TÁRGYJEGYZŐK-TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

Készítés időpontja: 2018. június  

 

Osztatlan tanári  – 2. évfolyam 4. félév 

 

Tantárgy neve: 

Egyetemes történelem a 15–18. században II. 

(Európa, mint a globalizáció központja; 

transzkontinentális interakciók a kiterjesztett 

kora újkorban) 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR4N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel:– 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja:  

A globalizáció-történet iránti egyre erősödő érdeklődés életre hívott a közelmúltban egy teljesen 

új szemléletmódot a kora újkori folyamatok tárgyalásában. Az ezredforduló idején egyre 

erőteljesebben jelentkezett az Európa-központú történelemszemléletnek egyfajta posztmodern és 

posztkoloniális kritikája. Eszerint a tradícionális történetírás túlzottan ún. okcidentális 

megközelítéséből tekint(ett) az Európán kívüli kultúrák és népek történelmére. Ennek az újszerű 

korszak-megítélésnek egyik fontos eleme, hogy Ázsia, Afrika és Amerika már nem csak mint az 

európai civilizációs központ egyfajta „szatelit-térségeként” jelenik meg, hanem az irányzat kutatói 

egyre inkább már egy olyan interakciós és kommunikáció-történet kialakítására törekszenek, 

amelyben a különböző államok, régiók, kontinensek és kultúrák lehetőség szerint egyenrangú 

szerepben tűnnek fel az elemzésekben és elvetik a korábbi Európa-centrikusságot, másként az ún. 

„európai világtörténetet”. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
- A hallgató tájékozott kora újkori Európa politika- és hadtörténetének szakterminológiájában, a 

fontosabb események kontextusba helyezve tudja tárgyalni 

- Legalább egy modern idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel 

a szakterminológiára 

képesség:  
- Értelmezi a vonatkozó európai történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát 

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

és rendszerezésére. 

attitűd: 
- A hallgató érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 

meghatározottak és változóak 

- Igénye van az Európán kívüli társadalmak történelmének és kultúrájának megismerésére. 

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

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A globalizációtörténet. Tudománytörténet, módszertani keretek, alapfogalmak 

2. Az „okcidentális világtörténet” kritikája 

3. Az európai kultúrkör térbeli expanziójának gazdasági, társadalmi és politikai háttere 

4. Délnyugat-Európa, mint az európai expanzió első szakaszának a központja I. (Kasztília, Aragónia) 

5. Délnyugat-Európa, mint az európai expanzió első szakaszának a központja II. (Portugália) 
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6. Az északnyugat-európai civilizációs központ I. (Németalföld) 

7. Az északnyugat-európai civilizációs központ II. (Anglia) 

8. Az (újra)felfedezett Afrika (Szongaj Bir., Kanem-Bornu, Kongói Kir., Mwene Mutapa) 

9. Az érintkezés különböző formái az európai felfedezők/hódítók és az afrikai népek/államok között 

10. A dél-ázsiai gazdasági rendszer a pregamatikus korszakban. Fontosabb térségek, államok. 

intrakontinentális kommunikációs rendszerek, kapcsolattartás, civilizációs súlypontok 

11. Posztgamatikus érintkezési formák, gazdasági és katonai konfliktusok az ázsiai és az európai 

civilizációs központok között 

12. Prekolumbián kultúrák (a maja civilizáció, az Inka Bir., aztékok 

13. Az észak-európai népek az európai expanzió előtt 

14. Érintkezési formák az amerikai kultúrák és az európai behatolók között. A különböző konfliktus-

típusok értelmezési lehetőségei 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: – 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatóknak az előadások során ismertetett tételsor alapján szóbeli vizsgát kell tenni. Az 

ötfokozatú értékelés során figyelembe vett szempontok: szakterminológia pontos használata. A 

tétel tér- és időbeli kontextusba történő elhelyezése. A tétel felépítése. Előadások során elhangzott 

tényanyag. Összefüggésrendszerek megértése és szóbeli prezentálása. 

Kötelező irodalom: 

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

H. A. Diederiks (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp., 1995. 

Edelmayer–Feldbauer–Wakounig (hrsg.): Globalgeschichte 1450–1620. Wien, 2002. 

Ajánlott irodalom: 

Feldbauer, Peter: Die Portugiesen in Aisen. Essen, 2005. 

Feldbauer–Lehner: Die Welt im 16. jahrhundert. Wien, 2008. 

 

Tantárgy neve: 

Magyarország története 1526–1792 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR4N03 

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: 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: 
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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: 

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: 

Társadalom és kultúra a kora újkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR4N04 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Viskolcz Noémi, főiskola tanár 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
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Az Osztatlan tanári képzés egyik fontos kurzusának célja egy adott történelmi korszak társadalom- 

és kultúrtörténeti jelenségeinek a megismerése, témája a 16-17. századi Magyar Királyság és 

Erdély társadalma, etnikumai, vallási sokszínűsége és kulturális jelenségek megismerése konkrét 

példákon írásos és képi források olvasása, illetve elemzése révén. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- ismeri a korai újkor művelődéstörténeti folyamatait 

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
- képes a történettudomány/művelődéstörténet újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott 

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

- képes eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
- törekszik korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- törekedik önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- törekszik a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
- 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, kurzuskövetelmények 

2. A Magyar Királyság és Erdély társadalma és változásai a kora újkorban I. Áttekintés 

3. A Magyar Királyság és Erdély társadalma és változásai a kora újkorban II. Törvények 

4. A nemesség. Arisztokrácia. 

5. Az arisztokrata udvarok társadalma a korai újkorban 

5. Az arisztokrata udvarok kulturális jelenségei 

6. A nemesség. Közép- és kisbirtokosok. 

7.  A végvári katonság 

8. A parasztok és a jobbágyság I. 

9. A parasztok és a jobbágyság II. 

10. Városi társadalmak. Polgárság. 

11. A mezővárosok társadalma 

12. Az egyház és a társadalom. Főpapi életutak 

13. Az egyház és a társadalom. Felekezeti jelenségek 
14. Zárthelyi dolgozat a félév anyagából, 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 a prezentáció, az órai részvétel aktivitása és a zárthelyi dolgozat jegyeinek 

átlaga. 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

A Magyar Királyság és Erdély társadalomszerkezete. Változások a városfalak mögött. In: 

Magyarország története 1526-1686. Bp., 1985. 986-1022. 1382–1396. 
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Gyáni Gábor: Történetelmélet és társadalomtörténet. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Bp., 

2003. 11-52. 

Péter Katalin: A barokk korszak magyar társadalma. MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 

Közleményei, 1979/3-4. 259–271. 

Ajánlott irodalom: 

Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Bp., 2002.  

Balogh Judit: Székelyföldi karrierek. Az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 

16-17. században. Bp., 2011. 

Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. Bp. 2005. 

Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a 17. század közepén. Győr, 2012. 

Pálffy Géza: A 16. század története. Bp., Pannonica, 2000. 

Szende Katalin: Polgárnak lenni. A polgárjog megszerzésének elvei és gyakorlata a késő-

középkori Sopronban. In: Urbs várostörténeti évkönyv. I.  

 

Tantárgy neve: 

A kora újkori Magyar Királyság történeti 

forrásai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR4N05 / 

BTOTOR4L05 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

egyrészt olyan, 1490–1608 közötti forrásokkal (keletkezéstörténetükkel, szerzőjükkel, 

szövegükkel, stb.) megismertetni az osztatlan tanári képzsében részesülő hallgatókat, amelyekről 

tanárokként mindenképpen kell beszélniük (pl. Tripartitum, a speyeri egyezmény, a bécsi 

pacificatio), másrészt olyan, egykorú történetírói alkotásokkal (pl. a Brodaricséval, a Forgáchéval, 

az Isthvánffiéval), amelyeket felhasználhatnak majd az adott korszak történeti önképének 

bemutatásához. 

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:  
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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, a kurzus tárgyának, céljainak a megbeszélése 

2. A középkori elbeszélő források áttekintése (ismétlés) 

3. Az 1505. évi rákosi végzés; a Tripartitum 

4. Brodarics leírása a mohácsi ütközetről 

5. A váradi béke 

6. Oláh Miklós és Hungariája 

7. A drinápolyi béke; Verancsics Antal 

8. zárthelyi dolgozat 

9. A speyeri egyezmény; Forgách Ferenc történeti műve 

10. Baranyai Decsi János a hosszú háborúról 

11. Szamosközy István a hosszú háborúról 

12. A bécsi pacificatiók és az 1608. évi törvények 

13. Isthvánffi Miklós történeti műve 

14. zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során minden hallgatónak egy referátumot kell tartania (a referátum az adott óra tárgyához 

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

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

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

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

megszerzésének feltétele a 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: 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Bp. 

1975. (a neten több helyütt elérhető, például: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MTAKonyvtarKiadvanyai_EKK_27/?pg=0&layout=s)  

Humanista történetírók. Szerk., jegyz., az utószót írta Kulcsár Péter. Bp. 1977. 

Magyar história 1526–1608. Szerk. Nagy Gábor. Debrecen, 1998. 

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

 

Ajánlott irodalom: 

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

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

ungarischen Feindbildes im 16. Jahrhundert. In: Norbert Spannenberger, Varga Szabolcs (szerk.) 

Ein Raum im Wandel: Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. 

Jahrhundert. Stuttgart, 2014, 159–180. 

Sinkovits István (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény II/I–II (1526–1790). Nemzeti Tkk, 

Bp, 1968. 

Tóth Gergely (szerk.): Clio inter arma. Tanulmányok a 16-18. századi magyarországi 

történetírásról. Bp. 2014 
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Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az Osztatlan tanári képzés egyik fontos kurzusának egy adott történelmi korszak történeti 

jelenségeinek a megismerése, témája a Magyar Királyság szétesésével létrejövő új állam, az 

Erdélyi Fejedelemség. A változó területi integritással rendelkező kis állam politikatörténetét a 

fejedelmi dinasztiák korszakai szerint veszi sorra a kurzus, megismertetve a hallgatókat a sajátos 

politikai berendezéssel, a gazdasági, társadalmi, etnikai, felekezeti és kulturális jellemzőkkel. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- megismeri a korai újkor Erdélyének történeti folyamatait,  

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
- képes a történettudomány újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott szakirodalmak 

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

- képes eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
- törekszik korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- törekszik önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- törekedik a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
- 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, kurzuskövetelmények 

2. Források és szakirodalom Erdély történetéhez – áttekintés 

3. Erdély térképeken a korai újkorban 

4. Erdély születése, államiság, fejedelemség 

5. Erdély népei és társadalma 

6. Dinasztiák a trónon: Báthory István 

7. Dinasztiák a trónon: Báthory Zsigmond 

8. Dinasztiák a trónon: Bethlen Gábor és családja 

9. Dinasztiák a trónon: I. Rákóczi György 

10. Dinasztiák a trónon: II. Rákóczi György 

11. Dinasztiák a trónon: az Apafiak kora 

12. A reformáció jelenségei Erdélyben 

13. Értelmiségi szerepek: a műveltség központjai Erdélyben 

14. Kurzuszárás, zárthelyi dolgozat, összegzés 

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

átlaga. 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Kötelező irodalom: 

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

Graeme Murdock: Calvinism on the Frontier 1600-1660. International Calvinism and the 

Reformed Church in Hungary and Transylvania. Oxford, 2000. 

Ajánlott irodalom: 

Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. Bp. Gondolat, 1979. 

Erdély története I-II. Főszerk. Köpeczi Béla. Bp. Akadémia 1987. 

Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Bp. Pannonica, 2005. 

Oborni Teréz: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok. Bp. 2011. 

Trócsányi Zsolt: Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései. Bp. Akadémia, 1976. 

 


