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Az óra tartalmi ismertetése: 
Az előadás a magyarországi késői rendiség tőkés átalakulásának alapvető társadalomszervezeti 

formáiba vezet be. A három részre szakított magyar királyság nem állt egyedül széttagoltságával a 

kontinensen. Az európai késői rendi társadalmak természetes adottságaiknál fogva széttagoltak voltak 

környezetük táji meghatározottságaik, megélhetési forrásaik, települési rendszereik, önigazgatási, 

közjogi és vallásfelekezeti szervezetük, hagyományokkal, egyházi és világi törvényekkel szabályozott 

feudális rendi rangsoraik szerint. Az újkortól a társadalmi-politikai küzdelmek vezérfonala lett a 

széttagoltság központosításáért folytatott küzdelem a monarchiák, egyházak, világi rendek között, 

majd a polgári osztályok nemzeti egységesítő fellépésével. A széttagoltság, a küzdelmek és 

változások a magyar királyság műveltségeinek terében és formáiban nyilvánult meg, amely formák 

közt nem kivétel 18-19. századi történetírásunk sem. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1-3. A korszak köztörténeti vázlata 

4-5. Az ország területi változásai, közigazgatás 

5-7. Társadalmi csoportok 

8-11. A társadalom és gazdaság, műveltségi viszonyok összefüggései 

12. ZH. 
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