TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
TDK-DOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ AJÁNLOTT TÉMÁK
2016/2017-ES TANÉV
Dr. Csíki Tamás egyetemi docens
A magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete a 19-20. században.
A ruráris (vidéki) társadalom, a parasztság a 19-20. században.
Az I. világháború társadalomtörténete.
Miskolc története a 19-20. században (bármely társadalom- és művelődéstörténeti
téma).
Dr. Horváth Emőke egyetemi docens
Latin-Amerika történetére vonatkozó egyes témák (XV-XX. század) többek között az
USA és valamelyik latin-amerikai ország kapcsolatát;
a prekolumbián indián kultúrákat;
a mai indián őslakosságra vonatkozó problémákat;
a latin-amerikai vallási szinkretizmusokat;
a térség egyes politikusainak tevékenységét;
az integrációs törekvéseket elemző témák
de lehet más egyéni kezdeményezés is!
Dr. Horváth Zita egyetemi docens
Családtörténet
Helytörténet
Historiográfia
18. századi történelmi személyiségek életrajzai
Paraszti társadalomtörténet (16-19. század)
Habsburg Birodalom történet (18. század)
Dr. Gyulai Éva egyetemi docens
Szemere Bertalan miskolci működése (Szemere reformkori tevékenysége Borsod
vármegye adminisztrációjában és Borsod megyei követként az országgyűléseken:
könyvtári és levéltári kutatás alapján)
Verancsics Antal, mint egri püspök (1558-1563) (könyvtári és levéltári kutatás, latin
szükséges)
Anyanyelvi bibliakiadások a 16-17. században (egyetemes könyv- és bibliatörténet,
könyvtári és internetes kutatás)
Dr. Kunt Gergely egyetemi tanársegéd
Magyarország szovjetizálása
Népesedési folyamatok a XX. század második felében
Mindennapok a Rákosi- és a Kádár-korszakban
A fogyasztás társadalomtörténete
Ellenállási és túlélési stratégiák 1945 után
A XX. század második felének tapasztalat- és mentalitástörténete
Politika és eseménytörténet 1945 után

Dr. Lengyel György egyetemi adjunktus
Megyaszó-Szelestető felső paleolit lelőhely tipológiai értékelése
Újabb adatok a Hernád völgyének őskőkorához
Korai modern emberek régészete a Kárpát-medencében
Pattintott kőnyersanyag eredetének hasznosítása az őskor tanulmányozásában
Dr. Nagy Gábor egyetemi docens
A közép- és a kora újkori Svéd Királyság története (legalább angolul olvasóknak)
Latin nyelvű történetírás a 16. századi Magyarországon (latinul értőknek)
A 16. századi Magyarország
Dr. Pusztainé Dr. Fischl Klára
Bronzkori leletanyagfeldolgozás, archeometriai módszerek bevonásával.
Erődített lelőhelyek légifelvételeinek adatbázisos feldolgozása.
Talajfúrások és rétegsormegfigyelés bronzkori többrétegű településeknél.
Elveszett bronzkori lelőhelyek azonosítása a Hejő és a Sajó mentén.
Rada János egyetemi tanársegéd
Politikai sajtó a 19. században
A múlt lehetséges elbeszélésmódjai a magyarországi történetírásban
19. századi eszme- és egyháztörténeti témák

Dr. Süttő Szilárd egyetemi docens
Tágabb értelemben a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő minden középkori,
főleg had-, politika- és eszmetörténeti, valamint történeti segédtudományi, főleg
oklevéltani, kronológiai és paleográfiai téma. Közelebbről néhány cím, amelyeken
természetesen lehet változtatni, a feladat minőségének (pl. szakdolgozat, TDK)
megfelelően.
A magyar középkori átmeneti lovasság kérdése.
A magyar uralkodók személyének tisztelete a patrimoniális királyság korában és az
Anjou-korban.
A nehézlovasság a középkori Nyugat-Európában és Magyarországon.
Az országbírói címhasználat változásai és ennek tanulságai.
A középkori oklevélkeltezések problémái.
Sziszkoszné Dr. Halász Dorottya egyetemi adjunktus
Az Egyesült Államok története a gyarmati kortól a hidegháború végéig: bel- és
külpolitika
A zsidóság egyetemes és magyarországi története
A holokauszt egyetemes és magyar vonatkozásai
A hidegháború kora
Dr. Szlávik Gábor egyetemi docens
Klasszikus antikvitás
Állam és társadalom a görög-római
Agrárgazdaság- és népességtörténet a görög-római világban
Az ókori Görögország története és kultúrája
Az ókori Róma története és kultúrája

Dr. Tózsa Rigó Attila egyetemi adjunktus
Kora újkori (15-17. sz.) társadalom- gazdaság- és mentalitástörténet, hadtörténet.
Várostörténet. Történeti ökológia, klímatörténet.
Szőlőtermesztés és bortermelés története. Repüléstörténet.
Dr. Tóth Árpád egyetemi docens
A sokszínű nemesség: jogok, vagyonosság, társadalmi és politikai szerepek a 19.
században
Városok és városi polgárság a 18-19. századi Magyarországon
Az értelmiségi réteg születése a késő rendi társadalom idején
Mindennapi élet (szokások és tárgyi világ) a 19. században
Az újkori Magyarország képe az egykorú naplók és emlékiratok tükrében
Egyesületek a vidéki társadalomban Magyarországon
Özvegyek, árvák, házasságon kívül születettek: helyi szintű történeti demográfiai
vizsgálatok az anyakönyvek alapján
Dr. Tringli István egyetemi docens
Egy falu, mezőváros helyrajzi fejlődése
Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár
Javaslatok, lehetséges címek:
arisztokrata családok történetei, Esterházy-család, Nádasdy-család, Batthyány-család,
Pálffy-család
Példa: Esterházy Pál (1635-1713) tanulmányai korabeli források tükrében
Esterházy Pál nevelőjének levelei fennmaradtak a gróf nagyszombati és gráci
tanulmányairól. A dolgozat a főúri iskoláztatás példáját mutatja be a 17.
században, eredeti és kiadatlan források átírása – a források kommentálása.
művelődéstörténet (15-20. század)
Példa. A Képes Krónika hasonmás kiadásának története a 20. század elején
A 19. század utolsó évtizedeiben magyar tudósok kezdeményezték az akkor
még Bécsben lévő egyik legértékesebb történeti kéziratunk, a Képes Krónika
hasonmás kiadását. Ehhez hirdetéseket és felhívásokat tettek közzé, és gyűjtést
rendeztek. A dolgozat célja a kiadás történetének, adományozóknak és a
megvalósulás folyamatának feldolgozása korabeli források (folyóiratok és
levéltári források) alapján.
sokszínű városok a Magyar Királyságban a korai újkorban
Példa: Nagyszombat a reformáció és katolikus megújulás városa (16-17.
század)
Nagyszombat szerepe a reformációban és térnyerése a katolikus megújulásban
korabeli források alapján, eredeti és kiadatlan források átírása és értelmezése

