
Neptun kód (tanrendből):  BTMNDTHT21 

Az óra címe:  Oktató(k):  Tárgyjegyző:  

Bevezetés a hadtörténetbe Prof. Bona Gábor Prof. Bona Gábor 

Az óra címe angol nyelven: 
Introduction to Military History 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra 
típusa:,  

Beszámolási 
kötelezettség:  

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

előadás kollokvium 2 4  

Az óra tartalmi ismertetése: 
 

A kurzus célja a hadtörténelemmel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása. Az előadások során a 

hallgatók megismerkednek a hadtörténelem – mint önálló diszciplína – fogalmával, tartalmával, a 

hadügy fejlődésének fő szakaszaival, a hadügy és a gazdasági-társadalmi fejlődés összefüggéseinek 

kérdéseivel, továbbá az egyetemes és a magyar hadtörténet fő forrásaival. Ezek mellett gondot 

fordítunk a hadtörténelmi terminológia, valamint a tudományághoz kapcsolódó „alágazatok” – 

katonaföldrajz, hadszíntérkutatás, stb - megismerésére.  

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. A hadtörténet helye és szerepe a tudományágak között. 

2. Az egyetemes és a magyar hadtörténet forrásai (bibliográfiák, szakirodalom, memoárok, 

levéltárak tárgyi források, művészeti alkotások, sajtó, stb.) 

3. Az osztálytársadalmak és az első ókori államok kialakulása – ill. ennek összefüggése a 

„hadseregek” 

      létrejöttével (Egyiptom, Mezopotámia, India és Kína példája nyomán) 

4. A hadügy fejlődésének fő vonásai az ókori Görögország és Róma példáján.  

5. A „lovagi hadseregek” kora – a korai középkor hadügye. 

6. A tűzfegyverek megjelenése, fejlődése és ennek hatása – XVI-XVII. századi nyugat-európi 

példákon (összefüggése a társadalmi-gazdasági fejlődés nyomán a zsoldos hadseregek 

kialakulásával) 

7. A lovas-nomád hadviselés bemutatása a magyar honfoglalás és a kalandozások kapcsán. 

8.  A korai középkor „vegyes” magyar hadserege, az Anjouk újításai (banderiális hadsereg), 

valamint a török kihívás megjelenésével kapcsolatos reformok (Zsigmond telekkatonasága, 

Hunyadi János török ellenes harcai, Zsigmond és Mátyás király idejének várépítészete) 

9. Az állandó hadseregek megjelenése a XVII. – XVIII. század fordulóján (nyugat-európai 

példák nyomán, ennek gazdasági-társadalmi feltételei)  

10.  „Két pogány közt egy hazáért” – a magyar hadügy fejlődésének fő vonásai a mohácsi vésztől 

a török kiűzéséig. 

11.  A tűzfegyverek fejlődésével a XVIII. században uralkodóvá vált vonal-harcászat bemutatása 

a század dinasztikus európai háborúinak példáján (Nagy Frigyes ezzel kapcsolatos újításai)  

12. A hadtörténelmi irodalom fejlődése a görög „krónikásoktól” a XVIII. századig 

  

Jegy szerzésének feltételei :  
Az előadások látogatása, valamint felkészülés annak, továbbá a kötelező irodalom anyagából 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

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

Főnökség, Bp., 1994. 

 

Ajánlott irodalom: 
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történet forrásaiba és irodalmába I-II., Bp., 2000-2003. 

 

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

részek), Egyetemi jegyzet, ZMNE, Bp., 2001. 

 



Keegan, John (szerk.): A hadviselés története, Corvina Kiadó, Bp., 2002. 

 

Szántó Imre: Az európai hadszínterek katonaföldrajza, Zrínyi Kiadó, Bp., 1964. 

 

Horváth Árpád: A haditechnika évezredei, Zrínyi Kiadó, Bp., 1987. 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
A kötelező, valamint ajánlott irodalom fellelhető a ME Történettudományi Intézetének Könyvtárában. 

 


