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Az óra tartalmi ismertetése: 
Magyarország újkori története megismerésének alapfeltétele az európai környezet bemutatása, amely 

kiválóan alkalmas arra is, hogy máig ható szemléletmódok (pl. a „nemzeti” és az „idegen” 

szembeállítása) kialakulásáról, érvényességéről elgondolkodtassa a hallgatókat. A tárgy ezért részben 

keresztmetszeti képeket kíván adni arról, miként jelent meg a korszakváltás Európa egyes régióiban, 

országaiban; mi a paradigmatikus azon folyamatokban, amelyek a két korszak határán pl. 

Hispániában, Angliában vagy Skandináviában történtek; hol sikerült és miként az államnak birtokba 

vennie az országot, és hol nem. A keresztmetszeti ábrázolás és a paradigma keresése megmarad a 

későbbi korok bemutatásánál is: például az eltérő adottságok közepette uralkodó XIV. Lajos, XI. és 

XII. Károly, Péter vagy a brandenburgi Frigyesek államának tárgyalásánál, vagy éppen annak 

értelmezésében, hogy az egyes tengeri hatalmak más és más úton járnak. A tárgy folyamatábrát is 

igyekezik rajzolni az Európa újkori történetét meghatározó olyan eseménysorok megjelenítésekor, 

mint a Nyugat második nagy expanziója, a konfesszionális küzdelmek hatásai, illetve a kontinentális 

hegemóniáért folytatott francia–Habsburg vetélkedés. 
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