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Tantárgy neve: 

A hadtörténeti kutatás módszertana 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT36 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a hadtörténetírás fő irányzataival, iskoláival, a hadtörténetírás 

forrásaival és módszereivel, s ezzel felkészíti a hallgatókat az önálló tudományos kutatómunka végzésére. 

A szeminárium egyben a szakdolgozati szeminárium előkészítésének feladatát is betölti, amennyiben a 

számonkérés „testre szabottan” – az egyes hallgatók választott témájához is igazodva – már tartalmazza a 

szakdolgozati téma metodikai kérdéseit. Tárgyaljuk a hadtörténet sajátos forrásait képező tárgyi képi (fotó-

) gyűjteményeket, a militaria-anyag muzeológiai kérdéseit, illetve a hadi levéltárak, a hadtörténetre 

vonatkozó levéltári fondok, archívumok, adatbázisok kutatásának módszereit. A hallgatók a gyakorlatban 

is megtanulják az esszé, a tudományos értekezés, a prezentáció stb. készítésének módszereit. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 

 Tájékozott a hadtudományok egészének területén, beleértve az egyes korszakok fegyvertörténetét. 

Nélkülözhetetlen háttértudásként: tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és 

társadalomtörténeti jelenségek, valamint kulturális jelenségek történetiségének általánosan 

elfogadott jellemzői, illetve adatainak körében. 

 Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  

 Képes a hadtörténeti, valamint a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó 

ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

 Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  

 Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és 

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  

 A hadtörténet, illetve a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, 

önismeretében. 

 Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás 

1. A hadtörténetírás rövid története, fő irányzatai és iskolái I. 

2. A hadtörténetírás rövid története, fő irányzatai és iskolái II. 

3. A hadtörténeti kutatás alapvető forrásai (szakirodalom, memoárok, levéltárak, tárgyi 

gyűjtemények, stb.), illetve ezek feltárásának gyakorlati, módszertani szabályai és módszerei. 

4. Az esszé, a tudományos értekezés, a prezentáció sajátságos műfajai, ezek készítésének 
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módszertani kérdései.  

5–7. összevontan: gyakorlati foglalkozás a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (Bp.), 6 

órában –  ismerkedés az Intézmény levéltári, muzeológiai, könyvtári, térképtári, stb. 

gyűjteményeivel, ezek kutatásának lehetőségével és módszereivel, valamint hasznosításával – 

helyi szakemberek segítségével. 

8 – 13. A szemináriumon részt vevő hallgatók beszámolója választott szakdolgozati témájuknak 

megfelelően az alkalmazható, illetve alkalmazott metodikáról. 

14. Visszapillantás és kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tanórákon való folyamatos és aktív jelenlét. Három hiányzás lehetséges! Értékelhető, ill. minimális 

követelményként: még értékelhető szemináriumi dolgozat beadása. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A hallgató a szemináriumi foglalkozás részét alkotó referátum elkészítésekor, illetve  a zárthelyi megírása 

során nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges érdemjegy (2)  = 40 %; 

közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy (5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom 
1. Clausewitz, Carl von: A háborúról I–II, Zrínyi [Katonai Kiadó], Budapest, 1961–1962. 

2. Király Béla–Veszprémi László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai. Budapest, 2003. 

3. Bona Gábor: A szabadságharc hadseregének nemzeti jelképei = História 2003/2. 

4. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek, hadnagyok és főhadnagyok a 1849/49. évi 

szabadságharcban. CD-ROM. Arcanum–Heraldika, Budapest, 2005. 

5. Fond- és állagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok. (Hadtörténelmi 

levéltári kiadványok). Szerk.: Szijj Jolán, HITLM, Budapest, 1997. 

6. Hofjagd- und Rüstkammer. Katalog der Leibrüstkammer. II. Teil. Der Zeitraum von 1530-1560. 

(Führer durch das Kunsthistorische Museum 39). Ortwin Gamber–Christian Beaufort. Wien, 1990. 

Ajánlott irodalom 
1. Ágoston Gábor: Történetírás és hadtörténetírás. Gondolatok a professzionális és népszerű 

angolszász hadtörténetírásról. In: Hadtörténelmi Közlemények 2006/4, 524–537. 

2. CS. Kottra Györgyi (szerk.): „Fényesebb a láncnál a kard...” Emlékkiállítás az 1848-49. évi 

forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. Kiállítási katalógus. Hadtörténeti Múzeum, 

Budapest, 1999. 

3. Gunst Péter: A magyar történetírás története (Történelmi Kézikönyvtár), Csokonai Kiadó, 

Debrecen, 2000. 

4. Kalmár János: Régi magyar fegyverek, Natura [Kiadó], Budapest, 1971. 

5. Keegan, John: A hadviselés története, Corvina Kiadó, Budapest, 2002.  

6. Czobor Béla–Szalay Imre (szerk.): Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves 

országos kiállításon I–II. Budapest, 1901., A magyar nemzet története CD–ROM. Arcanum, 

Budapest, 2003. http://www.idg.hu/expo/varosliget/milkonyv 

7. Scheicher, Elisabeth: Historiography and Display: ‘Heldenrüstkammer’ of Archduke Ferdinand II 

in Schloss = Journal of the History of Collections 1990/2/1 69–79.  

8. Szabó Péter – Ifj. Sarkady Sándor: Frontfényképek a Don-kanyarból. Edutech, Sopron, 2007. 

9. Herberg – Rothe, A.: Der Krieg: Geschichte und Gegenwart, eine Einführung, Campus Verlag, 

Frankfurt [a. M.] –  New York 20172 (2003). 

 
Tantárgy neve: 

A hadtörténet segédtudományai (Térkép- és 

technikatörténet) 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT31 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja áttekinteni a kartográfia történetének fontosabb szakaszait. Prezentáció és a szemináriumi 

dolgozat keretében mélyelemzést készíteni egy-egy korszakról, vagy fejlődési tendenciáról. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

http://www.idg.hu/expo/varosliget/milkonyv
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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: 

1. Kartográfiatörténet, történeti topográfia mint a történelem segédtudománya(i) 

 A primitív népek térképei 

2. Ókori térképészet. (angol, német) 

Babilon, Egyiptom, Hellasz, Ptolemaiosz, Róma 

3. A középkor keresztény térképészete (angol, német) 

4. Az „iszlám” kartográfia (német) 

 Arab térképészet, görög befolyás alatt 

 „Tisztán” iszlám kartográfia 

 Normann-arab időszak 

5. A középkor tengeri térképészete (német) 

6. A középkor világtérképei (angol, német) 

 A reneszánsz térképészete 

 A nyomtatás megjelenése a kartográfiában 

7. Felfedezések kora (angol, német) 

 A 16. század nautikai térképészete 

 A kora újkor térképészeti és tudományos műhelyei 

 Az egyes országok térképészete az újkor első szakaszában 

(Itália, Német-római Bir. és Svájc, Németalföld, Osztrák Örökös Tartományok Cseh Korona 

Országai és a Magyar Királyság, Franciaország, Spanyol Kir. és Portugália, Anglia, Skandinávia, 

Kelet- és Délkelet-Európa) 

Kiemelkedő személyiségek: Martin Behaim, Abraham Ortelius, Braun és Hogenberg, Gerard és 

Cornelis de Jode, Antonio Lafreri, Lucas Janszoon, Jan van Linschoten, Gerardus Mercator, Jan 

Jansson, Hendrick Doncker, Joan/Jan Blaeu, Frederick de Wit, Justus Danckerts, Pieter Schenck, 

Christopher Saxton, John Norden, John Speed stb. 

8. Az Atlantikum térképészete (angol, német) 

 Az Újvilág korai ábrázolásai 

9. Ázsia térképészete (német) 

 (Kína, Japán, India, Korea, Délkelet-Ázsia, Perzsia és Arábia, török kartográfia) 

10. Glóbusz-történet, a földgömbkészítés története (német) 

11. Városábrázolás, városi tér (angol, német, olasz, holland) 

12. A Felvilágosodás térképészete (angol) 

13. A 19. század térképészete (angol) 

14. Múlt és jelen a kartográfiában (angol) 

 A 20. század technikai fejlődése 

 Informatikai forradalom a kartográfiában 

15. A térkép mint művészeti teljesítmény (angol, német) 

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 

követelmények egyenlő arányban számítanak bele a félévi értékelésbe 

Kötelező irodalom: 

R. A. Butlin − R. A. Dodgshon: Európa történeti földrajza. Bp., 2007. 

Norman J. G. Pounds: Európa történeti földrajza. Bp., 2003. 

Allen, Phillip: The Atlas of Atlases. The Map Makers Vision of the World. NY., 1992. 

Ajánlott irodalom: 

Klinghammer István − Pápay Gyula − Török Zsolt: Kartográfiatörténet. Bp., 1995. 
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Papp-Váry Árpád: Térképtudomány a pálcikatérképtől az űrtérképig. Bp., 2007. 

Bagrow, Leo – Skelton, R.A.: Meister der Kartographie. Würzburg, 1964. 

 

 
Tantárgy neve: 

Hadviselés a középkorban 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT32 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Süttő Szilárd, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás a középkori európai és magyar hadviselés jellegzetességeivel foglalkozik. A legfontosabb 

tárgyalandó kérdések: mennyiben alkalmazható a háború clausewitzi defininíciója a középkori hadi 

eseményekre; ez utóbbiakat mennyiben határozták meg a középkor általános sajátságai; milyen szerepe 

volt az egyházi befolyásnak; a középkor nagy eszmei, társadalmi, anyagi változásai milyen befolyással 

voltak a hadtörténetre; a középkori támadó- és védőfegyverek technikai jellegzetességei és a technikai 

fejlődés főbb lépcsői; az egyes fegyvernemek harci tevékenységének főbb taktikai sajátosságai; a 

fegyvernemek súlyának eltolódása és ennek okai; végül pedig az európai általános fejlődés magyarországi 

recepciója, illetve a magyar hadügynek az európaitól eltérő legfőbb sajátosságai. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató ismerje a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit. 

képesség: A hallgató értelmezze a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti 

beágyazottságát. 

attitűd: A hallgató közvetítse hitelesen a történettudomány gondolkodásmódját. 

autonómia és felelősség: A hallgató legyen nyitott a magyar és más kultúrák hátterére. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1.  A középkori hadtörténet tárgya, módszere, historiográfiája. 

2.  A hadtörténet és köztörténet kapcsolata. 

3.  A középkori hadtörténet korszakolása. 

4.  A hadakozók összetétele Európában és Magyarországon. 

5.  Az egyház és a háború. 

6.  A keresztes háborúk kérdése. 

7.  A kengyel vitatott jelentősége. 

8.  A távolsági fegyverek. 

9.  A szálfegyverek fejlődése. 

10.  A gyalogság felemelkedése. 

11.  A zsoldosság intézménye. 

12.  A tűzfegyverek megjelenése. 

13.  A középkori taktika sajátosságai. 

14.  Összefoglalás. 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Aláírás nyerésének feltétele az előadás látogatása vagy az annak anyagára épülő zárthelyi dolgozat utolsó 

előtti órán való eredményes megírása, egyszeri javítási lehetőséggel. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli kollokvium, ötfokozatú (1–5). 

Kötelező irodalom: 

– A háborúk világtörténete. Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét. 

Szerkesztette: Richard Holmes. (Eredetileg: The World Atlas of Warfare. Military Innovations that 

Changed the Course of History. [London], Mitchell Beazley Publishers, 1988.) Fordította Félix Pál, a 

fordítást szakmailag ellenőrizte dr. Rázsó Gyula. h. n. [Budapest], Corvina Kiadó, é. n. [1992.] 30–53.; 70–

79. 

– Schaufelberger, Walter: Kriegführung und Kriegertum zur Sempacher Zeit (1385–1389). Eine kleine 

Gedenkschrift zu einem großen Ereignis. (Heft Nr. 4 der Schriftenreihe der Gesellschaft für 
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militärhistorische Studienreisen.) Zürich, 1986 

– Süttő Szilárd: Megjegyzések a XI–XIV. századi magyar haderő parasztkatonáiról és hadakozásukról. In: 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica tomus XVIII., fasciculus 1. (Libellus 

saecularis. Ünnepi tanulmányok Tóth Péter 65. születésnapja alkalmából.) Miskolc, 2014. 217–233. 

 

Ajánlott irodalom: 

– Borosy András: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon. Válogatott 

tanulmányok. Argumentum Kiadó [Budapest], 2010. 

– Contamine, Philippe: War in the Middle Ages. Oxford–Cambridge/Massachusetts, Basil Blackwell, 

19906. (Eredetileg: La Guerre au moyen âge. Paris, Presses Universitaires de France, 1980. Translated by 

Michael Jones. English translation first published 1984.) 

– Erben, Wilhelm: Kriegsgeschichte des Mittelalters. München und Berlin (Beiheft 16 der Historischen 

Zeitschrift), 1929. 

– A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk.: Király Béla–Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó 

Közalapítvány, Budapest, 2003. 13–58. 

– Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Szukits, Szeged, 2003. 

– Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi, Zrínyi, Budapest, 1988. 

– Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete. Argumentum 

Kiadó [Budapest], 2007. 

– Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon, Budapest, 

2000. 8–103. 

– Schaufelberger, Walter: Der Alte Schweizer und sein Krieg. Studien zur Kriegführung vornehmlich im 

15. Jahrhundert. 3. Auflage, Frauenfeld, Verlag Huber, 1987. (Első kiadás: Zürich, Europa Verlag, 1952.) 

– Schmidtchen, Volker: Kriegswesen im späten Mittelalter: Technik, Taktik, Theorie. Weinheim, VCH, 

Acta humaniora, 1990. 

– Süttő Szilárd: Cudar Péter árulása (Hadtörténelmi Közlemények, 1997. 2. szám, 311–321. p.; 

helyreigazítás uo. 1997. 3. szám, 550. p.). 

– Süttő Szilárd: A II. (Kis) Károly elleni merénylet 1386. február 7-én. Hadtörténelmi Közlemények, 113. 

(2000.) 2. szám, 379–394. 

– Süttő Szilárd: „Faleris... proiectis”. Liudprand vitatott megjegyzése a kalandozó magyarok 

felszereléséről. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica XVI. kötet, 2. szám 

(2011), 169–177. 

– Veszprémy László: Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2008. 

– Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori 

Magyarországon. Válogatott tanulmányok. Argumentum Kiadó [Budapest], 2008. 

 
Tantárgy neve: 

Közép- és kora újkori egyetemes hadtörténet 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT37 / 

BTMLDTHT33 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3.  Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

vázlatosan felidézni Észak és a Keleti-tenger medencéjének 16–17. századi hadtörténetét, azaz a korai újkor 

északi háborúit. Részben a térség egykorú hatalmi szerkezetéből adódóan a kurzus vázát a Svéd Királyság 

háborúi adják. Tekintettel a Német-római Császárság és Lengyelország érintettségére, ismételten 

felidéződik az Oszmán Birodalom és vele Magyarország némely történeti eseménye is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- ismeri a korai újkori hadtörténeti folyamatokat,  

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
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a hallgató képes 

- a történettudomány, jelesül a hadtörténet újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott 

szakirodalmak alapján 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató törekedik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Skandinávia az újkor hajnalán 

2. A Svéd Királyság kiválása az unióból, a dániai polgárháború, a svéd haderő átszervezése 

3. A Keleti-tenger keleti medencéjének hatalmi viszonyai a 16. század közepén 

4. Az északi hétéves háború 

5. A huszonötéves svéd-orosz háború 

6. Az oroszországi „nagy rendetlenség”, svéd és lengyel beavatkozások 

7. zárthelyi dolgozat 

8. A svéd-lengyel háborúk 1600–1660 között 

9. Skandinávia a harmincéves háborúban 

10. A svéd-dán háborúk 1611–1676 között 

11. Hadi reformok a 17. századi Skandináviában 

12. A nagy északi háború 

13. Kitekintés: a következő évszázad skandináv háborúi 

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: 

Frost, Robert I.: The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. 

Longman, 2000 

Kouri, E. I.–Olesen, J. E. (szerk.): The Cambridge history of Scandinavia, Vol. 2: 1520–1870. Cambridge, 

2016. 

Nagy Gábor: Det var en gång ett fattigt land (Históriák a közép- és kora újkori Svéd Királyságból). In: 

Gesta, 2005:1–2., 49–99. 

A poltavai csata jelentősége a svéd és az orosz történelemben. Szerk. Miszler Tamás, Sashalmi Endre, Pécs, 

2010. 

 

Ajánlott irodalom: 

Black,  Jeremy:  The  Cambridge  illustrated  atlas  of  warfare:  Renaissance  to  revolution  (1492–1792). 

CUP, 1996. 

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

 
Tantárgy neve: 

A török háborúk, valamint a rendi küzdelmek 

hadtörténete (a Magyar Királyság és Erdély) 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT34 / 

BTMLDTHT34 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 
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Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

bemutatni azokat a háborúkat, amelyeket a Magyar–Horvát Királyság ellen a késő középkorban és a korai 

újkorban az Oszmán Birodalom, illetve vazallusai, az Erdélyi Fejedelemség és Thököly vívtak, valamint 

azokat is, amelyeket az Oszmán Birodalom és vazallusai Erdély ellen viseltek. Ennek megfelelően szó lesz 

a királyság (majd a fejedelemség) hadszervezeteiről, ezek változásairól, a várépítészet átalakulásáról, a 

támadók és a védők fegyvereiről, e háborúk kimagasló alakjairól stb. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

- ismeri a korai újkori hadtörténeti folyamatokat,  

- ismeri és használja az írásos és képi források elemzésének módszereit 

képesség:  
a hallgató képes 

- a történettudomány, jelesül a hadtörténet újabb eredményeinek megismertetésére az olvasott 

szakirodalmak alapján 

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

- eredeti ötletek és kérdések felvetésére 

attitűd:  
a hallgató törekedik 

- korrekten, szakszerűen kifejezni ki magát szóban és írásban 

- önálló felkészülés során kellő mértékben tájékozódni 

- a levont következtetéseiket közérthetően bemutatni 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- a történelemtudomány területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. A magyar-oszmán háborúk első két szakasza 

2. A közvetlen és központosított védekezés megszervezése, működése 

3. A védelem összeomlása 

4. A várháborúk 

5. A János Zsigmonddal vívott harcok 

6. zh 

7. Az oszmán elleni védelem újjászervezése Ferdinánd és Miksa korában 

8. Az első tizenöt éves háború 

9. Oszmán seregek az Erdélyi Fejedelemség szolgálatában 

10. Az Erdélyi fejedelemség háborúi 1657–1662 között 

11. Az 1663–1664. évi hadakozások 

12. A második tizenöt éves háború 

13. Rákóczi mozgalmának hadtörténete 

14. zh 

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. 
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Kötelező irodalom: 

Ágoston Gábor: A hóditás ára. A magyarországi török végvárak örsége, fenntartási terhei és a tartomány 

pénzügyi helyzete. In: Hadtörténelmi Közlemények 111.2 (1998), 351–381. 

Ágoston Gábor: Európa és az Oszmán hódítás. Budapest, 2014. 

Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp, 1995. 

 

Ajánlott irodalom: 

Gabor Agoston: Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. 

New York, 2005 

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

Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről. Budapest, 2001. 

Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás és a Jagelló-kor hadtörténete. Argumentum K., 

2007 

Magyar történeti szöveggyűjtemény II/I–II (1526–1790). Szerk. Sinkovics István, Bp. 1968. 

 
Tantárgy neve: 

Dinasztia, társadalom, hadsereg a 18–19. században 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT35 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A XVIII–XIX. század az állandó hadseregek létrejöttének időszaka, a XVIII. századi dinasztikus háborúkat 

követő napóleoni hadjáratok és hadviselés ugyanis nemcsak Európa politikai térképét rajzolták át, hanem a 

napóleoni hadseregreformok miatt a hadtörténetben is külön korszakot jelentettek. A kapitalizmus korszaka 

a hadviselésben és a háborúk céljában is új fejezetet nyitott (az 1859., az 1866. és az 1870–71. évi 

fegyveres konfliktusok, az amerikai polgárháború, gyarmatosító háborúk kezdetei), hiszen a terjeszkedés 

prioritását már nem dinasztikus, hanem gazdasági igények határozták meg, Oroszország esetében is. A 

krími háború kudarca végleg pontot tett az extenzív hadseregfejlesztés végére, s a cárok is egyre inkább a 

modern elvárások szerint hajtották végre hatalmas haderejük reformjait, de csak Miljutyin reformjai 

kötötték össze a hadsereg reformját a társadalom modernizációjával. III. Sándor és II. Miklós már a 

szövetségi rendszerek kialakításán fáradoznak, Oroszország meglódult gazdasági fejlődése lehetővé teszi a 

francia és angol politikával való tartós kapcsolatot.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 

 Tájékozott a hadtudományok egészének területén, beleértve az egyes korszakok fegyvertörténetét. 

Nélkülözhetetlen háttértudásként: tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és 

társadalomtörténeti jelenségek, valamint kulturális jelenségek történetiségének általánosan 

elfogadott jellemzői, illetve adatainak körében. 

 Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  

 Képes a hadtörténeti, valamint a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó 

ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

 Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  

 Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és 

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  

 A hadtörténet, illetve a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, 

önismeretében. 

 Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 
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Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás 

1. Általános bevezetés: háború és hadviselés az új század kezdetén. A Spanyol örökösödési háború 

(1701–1714) és a Rákóczi-szabadságharc lefolyása és annak tanulságai. 

2.  A XVIII. századi nagy abszolutisztikus monarchiák hadereje: küln. a francia és az osztrák, a porosz 

és az orosz hadsereg. 

3. A napóleoni hadsereg reformok (szervezeti változások, az oszlop harcászat megjelenése – ezek 

világméretű elterjedése) 

4. A napóleoni háborúk, röviden és azok tanulságai. 

5.  Az 1848/1849. évi magyar forradalom és szabadságharc katonai története. 

6. A krími háború és az 1859-es olasz–francia–osztrák háború (Egy új „háborús fejlemény”: a 

Vöröskereszt!). 

7.  Az 1866-os porosz–olasz–osztrák háború (az új fegyvertípus „diadala”). 

8. Az amerikai polgárháború (átmenet a milliós hadseregek, a par excellence tömeghadseregek felé). 

9. A XIX. század utolsó harmada: a korszak technikai és gazdasági fejlődésének, valamint társadalmi 

fejlődésének hatása az európai hadseregek átalakulására. 

10. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadereje 1867 és 1914 között. 

11. A gyarmatosító háborúk, a kezdetektől az I. Világháborúig (küln. Anglia és Franciaország példáján 

át szemléltetve; azonosságok és eltérések). 

12.  A hadseregek fegyverzetének átalakulása a XVIII–XIX. század folyamán (fegyvertörténet). 

13. A katonai teóriák fejlődése a XVIII–XIX. században (v. Clausewitz, Jomini stb.). 

14. Visszapillantás és kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Kollokvium 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A hallgató a vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges érdemjegy (2)  = 

40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy (5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom: 
1. Holmes, Richard (szerk.): A háborúk világtörténete. Corvina [Kiadó], Budapest, 1992. 

2. Csikány Tamás: Az európai hadművészet a harmincéves háborútól a XIX. század végéig. 

(Egyetemi jegyzet) ZMNE, Budapest, 2001. 

3. Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. 1789-1939. História–MTA 

Történettudományi Intézete, Budapest, 1994 

4. Heller, Michail: Az Orosz Birodalom története. Osiris [Kiadó], Budapest, 2003. 

5. Niederhauser Emil–Szvák Gyula: A Romanovok. Pannonica [Kiadó], Budapest, 2002. 

6. Craig, Gordon A.: The Politics of the Prussian Army: 1640–1945, Clarendon Press, Oxford 1964. 

 

Ajánlott irodalom: 

1. Brooks, Willis E.: Reform in the Russian Army, 1856–1861. In: Slavic Rewiew 43. [1984]/I. 

(Spring) 63–82. 

2. Czövek István: Arcképek a 19. századi orosz politika műhelyéből. In: Századok 1984/4. 709–729. 

Uő: Kelet diplomatája A. M. Gorcsakov. Stúdium, Nyíregyháza, 1996 

3. Luntinen, Pertti: The imperial Russian army and navy in Finland 1808-1918. Suomen 

Historiallinen Seura, Helsinki, 1997 
4. Majoros István–Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás, 1814–

1945. Janus/Osiris [Kiadók], Pécs–Budapest, 1998 

5. Riasanovsky, Nicholas V.: Nicholas I and Official Nationality in Russia 1825-1855. Berkeley–Los 

Angeles, 1969 

6. Szvák Gyula: Furkósbottal Európába? I. Péter: érvek-ellenérvek. Új Géniusz [Kiadó], Budapest, 

1989 

7. Tarle, Evgenij Viktorovics: Krymskaja Vojna. Akad. Nauk SSSR, Moszkva–Leningrád, 1950. 

8. Summerfield, Stephen Dr (sic!): Prussian infantry 1808-1840. Volume I: Line & Guard 1808-1814, 

Partizan Press, Nottingham 2009. Internetes hozzáférhetőségben is: 

https://befreiungskriege.files.wordpress.com/2009/01/prus_inf_vol1.pdf 

9. Summerfield, Stephen Dr (sic!): Prussian infantry 1808-1840. Volume II: Jäger, Reserve, Freikorps 

and new regiments 1813-40, Partizan Press, Nottingham 2009. Internetes hozzáférhetőségben is: 

https://befreiungskriege.files.wordpress.com/2009/01/prus_inf_vol2.pdf 

http://corvina.bibl.u-szeged.hu/corvina/opac?auth=
http://corvina.bibl.u-szeged.hu/corvina/opac?titl=
https://befreiungskriege.files.wordpress.com/2009/01/prus_inf_vol1.pdf
https://befreiungskriege.files.wordpress.com/2009/01/prus_inf_vol2.pdf
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Tantárgy neve: Az 1848/1849-es szabadságharc 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT41 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Csíki Tamás, egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A szeminárium célja, hogy a hallgatók a hadtörténetírás új szemléleti és 

módszertani irányait elsajátítva, megismerjék a magyar történelem egyik kiemelkedő eseményét, az 

1848/49-es szabadságharcot. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: a hallgató ismeri: 

- az adott történelmi korszak és szakterület történeti problémáit,  

- a forrásolvasás és elemzés módszereit,  

- a historiográfiai ismeretanyagot, 

képesség: - szakmai irányítás mellett a történelem egyes részterületein kutatásra, publikációra, érett 

ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására,  

- a megoldandó történelmi szakterületi problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és 

eredeti ötletek felvetésére,  

attitűd: - a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége,  

- együttműködési készség,  

- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,  

autonómia és felelősség: - Hatékonyan együttműködik a történettudomány szakterületéhez kapcsolódó 

hazai és nemzetközi közösségekkel. 

- A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

Tantárgy tematikus leírása:  

1. Bevezetés. A téma historiográfiája 

2. A Batthyány-kormány időszakának hadügyi vonatkozásai a (nemzetőrség, az első 10 honvédzászlóalj, a 

szerb felkelés és Jellacic támadása 

3. Szakítás Bécs és Budapest között – felkészülés az „önvédelmi” harcra (Kossuth és az OHB hadszervező 

munkája)  

4. A téli hadjárat főbb eseményei a különböző hadszíntereken 

5. Az első nagy összecsapás (a kápolnai csata) és ennek politikai következményei 

6. A tavaszi hadjárat a főhadszíntéren (1849. április) 

7. Az erdélyi események az unió megszavazásától a császári csapatok kiűzéséig 

8. A délvidéki események – 1849. január – május 

9. A nyári hadjárat I. szakasza – a komáromi összpontosítás terve és ennek eseményei 

10. A nyári hadjárat II. szakasza – a szegedi összpontosítás terve és az ehhez kapcsolódó események 

11. A szabadságharc végnapjai – a temesvári csata, a világosi fegyverletétel és Komárom szerepe 

12. Megtorlások a szabadságharc leverése után 

13. A szabadságharc egyéni és kollektív emlékezete 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: A hallgatóknak egy általuk választott témából egy 

szemináriumi dolgozatot kell készíteniük, amit az órán adnak elő (25-30 perc). 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A tesztből és esszéből álló zárthelyi 

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

gyakorlati jegy a szemináriumi és a zárthelyi dolgozatra kapott jegy átlaga. 

Kötelező irodalom: A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 

Zrínyi, 1998.. 

Hermann Róbert: 1848 – 1849. A szabadságharc hadtörténete. Bp., Korona, 2001. 

Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Bp., Zrínyi, 2004. 

Hardtwig, Wolfgang: Revolution in Deutschland und Europa 1848-49. Göttingen, Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1998. 

Ajánlott irodalom: 
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Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp., Heraldika, 2000. 

Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története I – II. Bp., Osiris, 1994. 

Die Ungarische Revolution von 1848/49. Vergleichende Aspekte der Revolutionen in Ungarn und 

Deutschland. Hrsg. Fischer, Holger. Hamburg, Kramer,  1999 

 

Tantárgy neve: 

A tömeghadseregek kora 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT42 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az egy szemeszterre tervezett kurzus a modern tömeghadseregek létrejöttét, majd az általuk vívott háborúk 

legfőbb sajátosságait kívánja a tárgyat választó hallgatók számára megjeleníteni. Ennek keretében vizsgálja 

a modern hadseregek kialakulását lehetővé tevő társadalmi-, gazdasági-, és politikai folyamatokat. 

Mindeközben valamennyi foglalkozás különös figyelmet szentel annak is, hogy bemutassa a modern 

hadseregek hadra foghatóságához, illetve hadi tevékenységhez nélkülözhetetlen ipari-technikai hátteret, a 

hadviselés gazdasági oldalaként. A kurzus az 1789-től napjainkig vívott legjelentősebb nemzetközi 

fegyveres összecsapások kronologikus tárgyalásával kívánja biztosítani a modern hadseregek által vívott 

háborúk legfőbb jellegzetességeinek elsajátítását, a hadviselés, az alkalmazott technika és a harceljárások 

folyamatos változásának megismerését.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 

 Tájékozott a hadtudományok egészének területén, beleértve az egyes korszakok fegyvertörténetét. 

Nélkülözhetetlen háttértudásként: tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és 

társadalomtörténeti jelenségek, valamint kulturális jelenségek történetiségének általánosan 

elfogadott jellemzői, illetve adatainak körében. 

 Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  

 Képes a hadtörténeti, valamint a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó 

ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

 Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  

 Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és 

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  

 A hadtörténet, illetve a történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, 

önismeretében. 

 Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I.: (A KURZUS SORÁN TAGLALT TÉMÁK ELMÉLETI 

MEGALAPOZÁSA) – A tömeghadsereg fogalma, általános jellemzői. Miért nincsenek 

tömeghadseregek a középkorban? A nagy létszámú hadsereg és a tömeghadsereg közötti minőségi 

különbségek. A tömeghadseregek kialakulását lehetővé tevő társadalmi-, gazdasági-, és technikai 

feltételek létrejötte a XVIII–XIX. században.  

2. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS II.: Az abszolutisztikus monarchiák szárazföldi haderejének 

jellemzői a XVIII. század utolsó harmadának kezdetén: a francia, az osztrák és a porosz hadsereg. 

– Egy új korszak hajnalán, új utakon: a tömeghadseregek létrejöttéhez, ill. a kialakításuk igényéhez 

vezető okok. Egy régi-új fogalom: az általános hadkötelezettség. Bevezetése a forradalmi 

Franciaországban, majd 1813-tól Poroszországban. – A Nagy Francia Forradalom és napóleoni 
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háborúk kora (1789–1815); megszületik a modern hadsereg. Két kiemelkedő példa: a Grande 

Armée és az 1808–1813/1814 közötti porosz hadseregreform eredménye, a Heer és a Landwehr. 

Szakítás a metodista hadművészettel. Austerlitz, Borogyino, Waterloo. (A „döntő csata” elmélete 

és „az erők összpontosításának” elsőrendű fontosságúvá tett követelménye: Carl von Clausewitz 

teoretikus műve a háborúról [ Vom Kiege].) 

3. A TENGERI HADVISELÉS: a vitorlás hadihajók fénykora. Változások a tengeri hadviselésben a 

napoleoni háborúk idején. A tengeri hadviselés jelentősége, a brit tengeri dominancia kialakulása. 

Az abukiri (1798) és trafalgari (1805) tengeri ütközet. 

4. ÚTBAN A MODERN HADVISELÉS FELÉ: a Németország egyesítéséért vívott háborúk. A 

porosz–osztrák és a porosz–francia háború. A königgrätzi és a sedani csata elemzése. – Egy távoli 

polgárháború jövőbe mutató tanulságai: Gettysburg.  

5. A MODERN TÖMEGHADSEREGEK EGYMÁS ELLENI KÜZDELME: AZ I.  

VILÁGHÁBORÚ 

Az I. világháború kitörésének politikai háttere. Az ipari-technikai forradalom és a XIX. századi 

népességrobbanás hatása a hadseregek és hadiflották fegyverzetére, méretére, valamint logisztikai 

hátterének biztosítására is. A valódi tömeghadseregek megjelenése. A vasút, az úthálózat és a 

hírközlés szerepe a modern hadviselésben. 

6. 1914 ősze: A Schlieffen-terv kudarca. Hadműveletek keleten és nyugaton. Az első marnei csata és 

a tannenbergi ütközet. „Versenyfutás a tengerig”: a szemben álló erők küzdelme Nyugaton, az 

1914-es év őszén. A katonai patthelyzet okai, és az állóháború kialakulása.      

7. Három, eltérő elven alapuló kitörési kísérlet a katonai patthelyzetből: Gallipoli (1915); Verdun és a 

Somme menti csaták (1916); majd az első Bruszilov-offenzíva (1916). – A döntés keresése a 

tengeren: a Skagerraki (Jütlandi) csata. 

8. Az Osztrák–Magyar Monarchia az I. világháborúban. A Szerbia elleni három hadjárat (1914 

augusztus; 1914 szeptember; 1914 november). Támadás, majd súlyos védelmi harcok Keleten 

(1914/1915). Szerbia legyőzése (1915 október). A keleti – az orosz – front főbb hadi eseményei 

1916–1917-ben. Állóháború az itáliai hadszíntéren (1915–1917). A caporettói áttörés (a XII. 

isonzói csata)  és az I. piavei csata (1917. október 24. – 1917. december 02.) Az utolsó háborús év: 

a II. piavei és a Vittorio Veneto-i csata (a III. piavei csata). Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai 

veresége és széthullása. 

9. Az első világháború utolsó szakasza: a cári Oroszország összeomlása és a breszt-litovszki béke. A 

„korlátlan tengeralattjáró háború” és az USA hadba lépése. Hadműveletek a nyugati fronton 1918-

ban. A szövetségesek, Bulgária és az Oszmán Birodalom kiválása a háborúból. Németország 

kapitulációja. 

10. A TÖMEGHADSEREGEK FÉNYKORA: A II. VILÁGHÁBORÚ 

Tízmilliók a harctéren: a II. világháború főbb hadviselő országainak tömeghadseregei 

(Németország, Szovjetunió, a Brit Birodalom, USA, Japán). A modern háború, mint a hátországok 

ipari-technológiai háborúja. A nemzetgazdaságok működése a totális háborúban. Hadseregek és 

munkaerő-gazdálkodás. Az ipari és katonai hatékonyság összefüggései: a mennyiség, a minőség, a 

költséghatékonyság és a harctéri hatékonyság kérdései. Eltérő gazdasági stratégiák a hadviselő 

képesség biztosítására. 

11. Az I. világháborúban megjelent új fegyvernemek (harckocsik, repülőgépek) újszerű 

alkalmazásának elvei, a modern összfegyvernemi harcászat kialakulása. A II. világháború hadi 

eseményeinek rövid, kronologikus összefoglalása. Az új összfegyvernemi harcászat sikerei: a 

Wehrmacht franciaországi hadjárata. (A gyors német siker egyik oka: a zuhanó bombázó [Stuka] és 

a páncélos [Panzer] együttes alkalmazása.) 

12. Milliók csatái: Sztálingrád és Kurszk. – A modern hadviselés korlátai: Monte Cassino és Ivo Jima. 

13. Háború a tengereken, és háború a levegőben. – Tengeralattjárók, csatahajók és repülőgép 

hordozók. Pearl Harbour, Midway, Okinawa. A tengeri hadviselés és az expedíciós hadseregek 

harcának logisztikai problémái. – Légi háború Németország felett. Az ún. terület-bombázások  

(area bombing directive) angol–amerikai elve és gyakorlata. A németországi városok polgári 

lakosságának erkölcsi megtörését is célzó angol–amerikai ”szőnyegbombázások” (carpet 

bombing/Flächenbombardement), valójában „terrorbombázások” mai értékelése. 

14. Visszapillantás és kitekintés. Ez utóbbi: – Tömeghadseregek a jövőben. Fenntarthatók-e a modern 

tömeghadseregek? A modern tömeghadseregek hanyatlása: az első iraki háború. Merre haladnak a 

modern hadseregek? Az informatika, robotizálás hatása a hadseregekre és harceljárásokra. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
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Kollokvium 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A hallgató a vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges érdemjegy (2)  = 

40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy (5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom 
1. Keegan, J.: A csata arca: a Közkatonák háborúja 1415–1976, Aquila Könyvkiadó, Budapest 2000 

(angol eredeti:1976). 

2. Manfred, A. Z.:Napóleon, Kossuth Könyvkiadó/Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981. 

3. Keegan, J.: A tengeri hadviselés története, Corvina Kiadó-Faktum Kiadó, Budapest 1998 (angol 

eredeti: 1988).(4) Galántai J.: Az első világháború, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1980. 

4. Keegan, J.: Az első világháború, Akadémiai Kiadó Zrt. (Sorozatcím: Hadiakadémia), Budapest 

20142 (Budapest, Európa Könyvkiadó, 20101). 

 

5. Keegan, J.: The First Word War, Vintage Canada [Edition] etc., Toronto 2000 (London 1998). 

 

Ajánlott irodalom: 
1. Szabó L.: Doberdo, Isonzo, Tirol (1977)  Kossuth Könyvkiadó (Sorozatcím: népszerű történelem), 

Budapest, 1977.  

2. Szabó L.: A nagy temető: Przemyśl ostroma 1914–1915 Kossuth Könyvkiadó (Sorozatcím: 

népszerű történelem), Budapest, 1981. 

3. Middlebrook, M.: A somme-i csata első napja: 1916. július 01, Saxum Kiadó, Budapest, 2016 

(angol eredeti: 2013). 

4. Milward, A. S.: Háború, gazdaság, társadalom 1939–1945, Aquila Könyvkiadó, Budapest, 2000 

(angol eredeti: 1977; 1987). 

5. Clark, L.: Kurszk. A legnagyobb csata. Keleti Front, 1943. Gabo Kiadó,  Budapest, 2014 (angol 

eredeti: 2012). 

6. Walter, L.: Hihetetlen győzelem, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1980 (angol eredeti: 1967).  

 

Idegen nyelvű ajánlott irodalom 
 

1. Rodger, N. A. M.:The Command of the Ocean: A Naval History of Britain, 1649-1815, Penguin 

Book Ltd., London 2004. 

2. Absolon, R.: Die Wehrmacht im Dritten Reich, 1–6 Bände, Boldt-Verlag im Oldenbourg-Verlag, 

München 1969–1995. 

3. Bartov, O.: Hitler’s Army: Soldiers, Nazis and War in the Third Reich, Oxford University Press, 

Oxford –New York 1992. 

4. Friedrich, J.: Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg, Propyläen Verlag, München 2002. 

 

Tantárgy neve: 

Magyarország a második világháborúban 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT43 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus célja Magyarország hadtörténetének megismertetése a trianoni békediktátumtól a II. világháború 

végéig, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakáig.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Tisztában van a magyar történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési 

módszereivel. 

- Ismeri a második világháború főbb eseményeit és azok összefüggéseit.  

képesség:  
- Értelmezi a magyarországi háború események európai beágyazottságát.  

- A főbb források önálló elemzésére és történeti kontextusba helyezésére.  
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attitűd:  
- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

autonómia és felelősség:  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a történettudomány területén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A trianoni békeszerződés Magyarországot illető hadügyi intézkedései és a „rejtés” időszaka a Szövetségi 

Ellenőrző Bizottság tevékenységének beszüntetéséig.  

2. A Magyar Királyi Honvédség fejlődése 1938-ig, illetve az ezt követő győri fegyverkezési program után 

3. A bécsi döntések, Magyarország részvétele a felbomlott Csehszlovákia, valamint Jugoszlávia elleni 

hadműveletekben, továbbá a Magyarországnak ítélt erdélyi területek birtokba vétele  

4. A Szovjetunió elleni háború kérdése, s a gyorshadtest részvétele ebben.  

5. A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája  

6. Magyarország hadszíntérré válása 1944 augusztusában (Erdély védelme, valamint az 1. magyar 

hadsereg galíciai hadműveletei)  

7. Horthy kiugrási kísérlete és a nyilas hatalomátvétel  

8. Budapest ostroma, Magyarország „felszabadítása”  

9. A debreceni ideiglenes kormány, a németek elleni hadba lépés kérdése, az új (demokratikus) Magyar 

Honvédség megszervezése  

10-12. Demokratikus honvédségből szovjet mintájú pártállami hadsereg (1948 – 1955.)  

13. A Magyar Néphadsereg az 1956-os forradalom és szabadságharc idején  

14. Kitekintés: rendszerváltás (Magyar Néphadseregből Magyar Honvédség, NATO- tagság, stb.) 

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: 

Gonda András (szerk.): Hadtörténelem,. Tankönyv a katonai főiskolák számára, MH Tanintézeti 

Főnökség, Bp., 1994. (vonatkozó részek)  

Lengyel Ferenc: A második világháború története, ZMNE, Bp., 2000. 

Ajánlott irodalom: 

Horváth Miklós: 1956. hadikrónikája, Bp., 2003. 

Király Béla és Veszprémi László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai, Petit Reál Kiadó, Bp., 

2003. 

Szabó Péter: Don-kanyar, Bp., 1994.  

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban, Bp., 2004.  

 

Tantárgy neve: 

Hidegháború 

Tantárgy Neptun kódja: BTMNDTHT46 

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: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium az 1945 utáni hidegháborús korszak politikai és hadászati/katonai vetületeit állítja a 

középpontba, de kitér a gazdasági, társadalmi, kulturális és ideológiai síkon vívott csatározásokra is. 

Részletes vizsgálat tárgyává teszi a bipoláris világrendszerben jelentkező feszültségeket és az azok 

feloldására tett kísérleteket.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– megismeri a hidegháború korának folyamatait, problémáit 

– ismeri a történettudomány alapvető (hadtörténeti) szakkifejezéseit, a forrásolvasás módszereit  
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– ismeri a történelmi kutatásokhoz szükséges problémamegoldó technikákat 

képesség:  
a hallgató képes 

– (had)történeti kutatásra 

– a történettudomány/hidegháborús kutatások eredményeinek megismertetésére a szakirodalom 

segítségével 

– önállóan megtervezni és végrehajtani az adott korszak eseményeinek bemutatását 

– 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. A hidegháború eredete és a bipoláris világ kialakulása 

3. Truman és Sztálin a korai hidegháborúban 

4. Háború Koreában 

5. A hidegháború belpolitikai hatásai 

6. Hruscsov színre lép; Változások az Eisenhower és Kennedy adminisztrációk idején 

7. A kubai probléma 

8. A vietnámi probléma 

9. A détente korszaka (1969–1979) 

10. Közel-keleti válsággóc: az arab-izraeli háborúk 

11. A „második” hidegháborútól az „új” détente-ig 

12. A Szovjetunió összeomlása és a hidegháború vége 

13. A fegyveres erők és a hadászat fejlődése a hidegháborús korszakban 

14. Zárthelyi dolgozat 

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. 
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