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Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Kultúra, gondolkodás a 15–17. században 
Gyulai Éva, Nagy 
Gábor, V. Balogh 
Judit 

Nagy Gábor 

Az óra címe angol nyelven: 

Culture, thoght to 15-17. century 

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

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyakorlati jegy 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A tantárgy a művelődéstörténet írásos, képi és tárgyi forrásain, valamint speciális módszerein, 

kutatásai témáin keresztül érzékelteti a középkorból a modern korba való átmenet századainak 

művelődését, a műveltség legfontosabb ismérveit, megszerzésének módjait és intézményeit, az 

iskoláztatatás különböző szintjeit, illetve az egyes társadalmi csoportok és a művelődés 

összefüggéseit. Kiemelten foglalkozik a művészettörténet és történettudomány viszonyával, a 

korstílusok fogalmával, a reneszánsz és a barokk (ill. változataik: pl. manierizmus, északi reneszánsz, 

a kései gótika és reneszánsz együttélése stb.) mint művészeti irányzatok és a korízlést, életmódot 

meghatározó eszmeáramlatok kérdésével. Tárgyaljuk a művelődés és az egyház, konfesszió 

kapcsolatát, a protestantizmus és katolicizmus, illetve a nem keresztény vallások eszmeáramlatainak 

harcát, egymásra gyakorolt hatását, a művelődésben, az egyes egyházak híveinek a műveltséghez való 

hozzáférésben megmutatkozó különbségeit. A kultúrtörténet fontos területének tekintjük az 

írásbeliség és a szóbeliség kérdését, az íráshordozók történetét, különösen a korszakban megjelent 

könyvnyomtatás és művelődés viszonyát. A műveltség részeként értelmezzük az anyagi kultúrát is, a 

korstílusok, művészeti irányzatok és eszmék manifesztálódását az épített környezetben és a tárgyi 

világban. 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 

Részvétel az órai munkában, egy referátum elkészítése, a zh megírása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
BRAUDEL, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 

struktúrái. Gutta, Budapest, 2004
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GALAVICS Géza (szerk.): Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975 

MADAS Edit–MONOK István: Az írásbeliség, a könyvtárak és az olvasás története a Kárpát-

medencében 1800-ig. Balassi Kiadó, Budapest, 2001 

Ajánlott irodalom: 
GYULAI Éva: Báthoriak az emblematikában. In: A Báthoriak kora (A Báthoriak és Európa). 

Tanulmánykötet. (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.) Szerk.: ULRICh Attila. Nyírbátor, 

2008. 69–97. 

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. I–VII. Budapest, 2003–2008 

Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Kiállítás a 

Magyar Nemzeti Galériában 2008. márc. 28–jún. 27., Szerk.: MIKÓ Árpád–VERŐ Mária. 

MNG, Budapest, 2008 

TÓTH István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az írás térhódítása a művelődésben a kora 

újkori Magyarországon (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 17.) MTA TTI, 

Budapest, 1996 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
 

 


