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Az óra rövid tartalmi ismertetése: 
Az órán a hallgatók megismerkednek a történeti demográfia nézőpontjával, fogalmaival, 
módszereivel és forrásbázisával. A magyarul is olvasható összefoglaló művek segítségével 
áttekintjük Európa népesedéstörténeti folyamatait a kora újkortól a 20. századig, és megvizsgáljuk 
Magyarország helyzetét e változásokon belül. Figyelmet fordítunk arra is, hogy a demográfiai 
trendeket gazdasági, társadalmi és kulturális összefüggésekbe ágyazva értelmezzük. Az órák egy 
részén a hallgatók forrás szinten is tapasztalatot szereznek a történeti demográfiai kutatásában. 

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése: 

Fogalmak, historiográfia, tudomány-rendszertani hely; A népességszámot meghatározó tényezők a 
pre-indusztriális Európában; Földművelés, élelmiszertermelés és népességszám; A 
családrekonstitúciós módszer; Az iparosodás hatása a népesedési folyamatokra; Demográfiai 
helyzet a 18. századi és kora 19. századi Magyarországon; Városi közösségek demográfiai 
jelenségei; A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon; A történeti demográfia fontosabb 
forrásaival kapcsolatos tudnivalók (összeírások, egyházi anyakönyvek – gyakorlat) 
 

Jegy szerzésének feltételei: 

1 zárthelyi dolgozat, órai aktivitás 
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