
MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

TÁRGYJEGYZŐK-TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

Készítés időpontja: 2018. június  

 

Történelem BA – 3. évfolyam 6. félév 

 

 

Tantárgy neve: Jelenkori magyar történelem II. 

Magyarország társadalomtörténete a Horthy-

korban.  

 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON601HIS 

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 feladata az állami beavatkozás és a politikai döntéshozás 

körülményeinek ismertetésén keresztül a két világháború közötti társadalmi változások jellemzőinek 

bemutatása. Az egyes társadalmi csoportok rétegződésének és tömeges átalakulásának területi, foglalkozási, 

etnikai, nemzetiségi, vallási tényezőit is vizsgáljuk. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tájékozott a magyar és egyetemes kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott 

jellemzői, adatai körében. 

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

képesség:  
- 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:  
- Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 

- A történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. 

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

környezete fejlődését, tudatosodását. 

- A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Bevezetés I. Irányzatok és módszerek a társadalomtörténet-írásban. 

2. Bevezetés II. Társadalomtörténeti historiográfia 

3. A történeti Mo. felbomlásának következményei 

4. Népesedési, demográfiai változások 

5. Térbeli elhelyezkedés, az urbanizáció problémái 

6. Társadalomszerkezeti változások 

7. Etnikai és felekezeti viszonyok, az asszimiláció 

8. Az elitek 

9. A középosztály-problematika 

10. A városi kispolgárság 

11. Vidéki társadalmak – parasztság I. 

12. Vidéki társadalmak – parasztság II. 

13. A munkásság 

14. Szociálpolitika az 1920-as, 30-as években 

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.) 
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Kötelező irodalom:  
Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy Zsombor - 

Ö.Kovács József. Bp., Osiris, 2003. 

Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete. Bp., Osiris, 1998. 

Magyar művelődéstörténet. Szerk. Kósa László. Bp., Osiris, 1998. 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., Osiris, 2000.  

Magyarország társadalomtörténete II. 1920-1944. (Szöveggyűjtemény.) Szerk. Gyáni Gábor Bp., 

Tankönyvkiadó, 1995. 

Transforming rural societies: agarian property and agrarianism in east central Europe in the nineteenth and 

twentieth centuries. Eds. Dietmar Müller - Angela Harre. Innsbruck, Studienverlag, 2011. 

Ajánlott irodalom: 

Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. Bp., MTA 

Történettudományi Intézet, 1987. 

L.Nagy Zuzsa: A haszonból élő kispolgár. Debrecen, Multiplex, 1997. 

Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Bp., Osiris, 2009. 

Cabrera, M.: Postsocial History. Lanham, Lexington, 2005. 

 

Tantárgy neve: Jelenkori egyetemes történelem II. 

Egyetemes történelem 1939 és 1991 között. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON602HIS 

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 feladata a második világháború kitörése és a Szovjetunió bukása 

közti időszak legfőbb egyetemes történeti kérdéseinek bemutatása (a második világháború; a világ 

bipolarizálódása; Ázsia és a Közel-Kelet szerepe a világpolitikában; nemzetközi kapcsolatok a hidegháború 

idején; a szuperhatalmak belső fejlődése; Nyugat-, Kelet- és Közép-Európa országainak története 1945 

után). 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: - Tájékozott az egyetemes kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, 

adatai körében. 

- Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, 

valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség: - Értelmezi az 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. 

attitűd: - Képviseli az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 

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

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

segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A második világháború okai, előzményei 

2. A második világháború hadieseményei 

3. A második világháború diplomáciatörténete 

4. A világ bipolarizálódása (1945–1955), szövetségi rendszerek kialakulása 

5. A hidegháború Ázsiában: Kína, Korea, Vietnám 

6. Nemzetközi kapcsolatok, 1955–1969 

7. Nemzetközi kapcsolatok, 1969–1991 

8. Arab-izraeli konfliktusok a hidegháború korában 

9. Az USA története 1945–1993 

10. A Szovjetunió története 1945–1991 

11. A nyugat-európai országok története 1945 után 

12. A nyugat-európai integráció története 

13. Közép-Kelet-Európa szovjetizálása  

14. Feszültséggócok a keleti blokkban; rendszerváltozások Közép-Kelet-Európában 

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 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

szóbeli vizsga, ahol a hallgató tudásanyagát, érvelését és vitakészségét 1-től 5-ig terjedő skálán mérem. 

Kötelező irodalom: Nemzetközi szerződések, 1918–1945. Szerk. Halmosy Dénes. Bp., Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó, 1983. 

Nemzetközi szerződések, 1945–1982. Szerk. Halmosy Dénes. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

1985. 

Hobsbawm, Eric: The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914–1991. London, Abacus, 2008. 

20. századi egyetemes történet, I–II. kötet. Szerk. Németh István. Bp., Osiris, 2006. 

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

Ajánlott irodalom: 

Applebaum, Anne: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956. Bp., Európa, 2014. 

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

 

Tantárgy neve: 

Jelenkori egyetemes történelem (A Szovjetunió 

története) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON603HIS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 óra szeminárium Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Az óra célja áttekintést adni a Szovjetunió politikatörténetéről és társadalomtörténetéről. A kurzuson 

röviden áttekintjük az Orosz Birodalom XIX. századi történetét, majd az új politikai berendezkedés 

fontosabb jellemzőit, képviselőit tárgyaljuk, külön figyelmet szentelve a bel és külpolitikai eseményeknek, 

de felvillantjuk a hétköznapok szintjét is. A szeminárium végén a Szovjetunió széthullásának 

következményeivel és Oroszország ezredforduló körüli külpolitikájával, az ebben bekövetkezett újkeletű 

változásokra fókuszálunk.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tájékozott a magyar és egyetemes kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott 

jellemzői, adatai körében. 

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

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

rendszerezésére. 

- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a történettudomány 

jelenségeit értelmezni. 

attitűd:  
- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

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. Oroszország története a Romanovok alatt, különös tekintettel II. Miklósra  

2. Az első világháború, az 1917. októberi puccs és a bolsevik hatalomátvétel  

3. Intervenció, a polgárháború és a NEP-korszak  

4. A sztálini modell és annak kiépülése  

5. A szocialista rendszer működése. Gazdaság és társadalom.  

6. Mindennapok a Szovjetunióban   

7. A második világháború  

8. Kelet-Európa szovjetizálása  

9. A Szovjetunió a világháború végétől a Sztálin haláláig  

10. Hruscsov 

11. Brezsnyev, 

12. Gorbacsov és a rendszer bukása 

13. Posztszovjet folyamatok Oroszországban 

14. zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Önálló prezentáció a hallgató által választott témából.  

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

Applebaum, Anne: A Gulag története. I-II. Budapest, 2005 

Heller, Mihail - Nekrič, Aleksandr M.: Orosz történelem I-II. Bp. 1996 

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

Ajánlott irodalom: 

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

Fitzpatrick, S.:  Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet Russia in the 1930s. 

New York, 1999. 

Kotkin, S.: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. 

Krausz Tamás (szerk.) 2003: A sztálinizmus hétköznapjai: Tanulmányok és dokumentumok a 

Sztálinkorszak történetéből. Budapest  

Nove, Alec 1971: A Szovjetunió gazdaságtörténete. Budapest  

 

Tantárgy neve: 

Szabadon választható tárgy IV. (Az európai ember 

önképe és a tudatmódosítás formái) 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON607SZV 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelezően választható 

Tárgyfelelős: Dr. habil Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A kurzus célja betekintést nyerni olyan, a „tradicionális történetírás” hívei 

által korábban periférikusnak tekintett témákba, amelyeknek valódi jelentőségét először az Annales-iskola 

neves tudósai ismerték föl. A mikrotörténet képviselői a 20. század második felében a méretek – leginkább 

a vizsgált társadalmi közeg – szűkítésével olyan, korábban csupán a „felszín alattinak” minősített, s éppen 

ezért minimális figyelemre méltatott kérdések megoldásához jutottak úgymond emberi közelségbe, mint az 

egykor létezett személyek életében fontos szerepet játszó interperszonális kapcsolatok, a közösséghez való 

viszonyuk, az őket körülvevő anyagi világ, az életüket irányító erkölcsi normák, magatartásukat 

befolyásoló meggyőződések, mélyen gyökerező szokások, vagy éppen az élet majd’ minden területén jelen 

lévő vallásos meggyőződések stb. Mindezen kérdések alapos körüljárása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 

megismerjük a korai újkori és az újkori európai embernek önmagáról és ezen keresztül szűkebb, illetve 

tágabb környezetéről alkotott képét. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató tájékozott kora újkori Európa társadalom- és mentalitástörténet szakterminológiájában, a 

fontosabb jelenségeket makrotörténeti kontextusba helyezve tudja tárgyalni. 

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: 

1. Félév eleji konzultáció 

2. Tudománytörténet 

3. A kora újkor fogyasztási struktúrája 

4. A felfedezések a kolonizáció első szakaszának hatásai az európai fogyasztási struktúra átalakulásá-

ra 

5. Szőlő és borkultúra I. 

6. Szőlő és borkultúra II. 

7. Sörkultúra a kora újkorban 

8. Égetett szeszek térhódítása 

9. Csokoládé, tea, kávé 

10. A dohány térhódítása 

11. A cukor térhódítása 

12. Egyéb tudatmódosító szerek 
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13. Az ipari forradalom hatásai 

14. Félév végi konzultáció 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat a 

félév elején kiadott követelményeknek megfelelően, aktív órai részvétel (forrás- és szakirodalom-elemzés) 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: A gyakorlati jegyhez szükséges, fent vázolt követel-

mények egyenlő arányban számítanak bele a félévi értékelésbe. 

Kötelező irodalom: 

Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. XV–XVIII. század. 1. k. A Mindennapi élet 

struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp., 2004. 

H. A. Diederiks (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet : a rurális társadalomtól a 

gondoskodó államig. Bp., 1995. 

Ajánlott irodalom: 
Dülmen, Richrad van: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. München, 1999. 

Horsney, Ian S.: A History of Beer and Brewing. The Royal Society of Chemistry, London, 2003. 

Tózsa-Rigó Attila: Egy kocsmai verekedés tanulságai. Társadalom- és mikrotörténeti elemzés egy pozsonyi 

borkimérésben lezajlott, 1539-es konfliktusról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14. (2012) 

 

 

 

MUZEOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve: 

Múzeumi gyakorlat I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTTON405MUS 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: a tantárgy szakindítási kérelem 

szerinti besorolása (kötelező, kötelezően 

választható, szabadon választható) vagy annak 

rövidítése. 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Gyulai Éva, egyetemi docens 

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 40 óra nyár folyamán  Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali nyári gyakorlat 

Tantárgy feladata és célja: A kurzus a középkori és kora újkori magyarországi műveltség szektorainak 

(írásbeliség, nyelvhasználat, tudomány, ismeretátadás, iskola, anyagi kultúra, technikai ismeretek, 

művészetek, környezetkultúra stb.) jellemzőivel ismertet meg. A művelődés legfontosabb intézményei 

(egyházak, az uralkodó és a főúri elit udvarai, írásszervek, iskolák, könyvkultúra, művészetek stb..) 

működésének bemutatása mellett súlyt helyezünk a társadalmi csoportok, rétegek és a művelődés, a 

műveltséghez való hozzáférés összefüggéseire is. Tárgyaljuk az egyes történeti korszakokra jellemző 

eszmeáramlatokat, korstílusokat, a kultúra kiemelkedő személyiségeit és teljesítményeit, illetve 

terjedésének jellemzőit is. Az előadást projektoros vetítés kíséri. 

Tantárgy tematikus leírása:  

1. Művelődés-, kultur- és civilizációtörténet elmélete 

2. A honfoglaló magyarok tárgyi és szellemi kultúrája 

3. A középkori társadalom, állam és egyház kultúrával kapcsolatos intézményei 

4. A középkor egyházi és világi művészete, írásbelisége 

5. A magyarországi humanisták itthon és külföldön: irodalom, tudomány, könyvkultúra 

6. A reneszánsz mint társadalmi jelenség, művészet, életérzés Magyarországon  

7. Zh. 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

8. A könyvnyomtatás, iskolák és műveltség a hitújítás és a katolikus megújulás korában 

9. A királyi, főúri és nemesi kultúra Magyarországon a 16–17. században 

10. Anyagi és szellemi kultúra a 15–17. századi városokban 

12. Török világ, magyar kultúra a kora újkorban  

Előadás: 

A tárgy féléves programjának kifejtése, 14 téma 

félévente. A bontás egyértelműen és azonosítható 

módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik 

az előadás témájával tartalmát illetően) 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Aktív órai részvétel.  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy konkrét múzeumi feladatok megoldásából áll, amelynek legalább 50%-ot kell teljesíteni, 

51-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles. 
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