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Az óra tartalmi ismertetése: 
Az előadás politika- és társadalomtörténeti megközelítést egyszerre érvényesíti, főként a gazdaság- és 

társadalompolitikai döntésekre koncentrálunk. Ennek megfelelően középpontjában politikatörténeti 

korszakokban tájékozódva elsősorban a Rákosi-korszak áll. Mélyrehatóan bemutatom kiépülését és 

működési mechanizmusait a legújabb szakirodalom tükrében. Valamint, hogy az egyes döntések 

milyen változásokat idéztek elő a társadalom egyes rétegeiben. A kurzus célja a végzős hallgatók 

korábban szerzett ismereteire építve a Rákosi-rendszer megismerése politikai döntéshozataltól 

egészen a hétköznapok szintjéig. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Visszatekintés: A második világháború és annak vége 

2. A szovjetizálás nemzetközi háttere 

3. Az ország szovjetizálása  

4. Az ország szovjetizálása  

5. A párt és felépítése  

6. A szocialista rendszer működése 

7. A Rákosi-korszak 

8. A Rákosi-korszak és társadalmi hatásai 

9. A Rákosi-korszak és társadalmi hatásai 

10. Az „új szakasz” 

11. Resztalinizáció 

12. 1956 

13. Kitekintés a Kádár-korszakra  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1. Mit tud az igazoló bizottságokról?  

2. Mutassa be a párizsi békét megelőző tárgyalásokat? 

3. Mutassa be a földosztást és annak társadalmi hatásait? 

4. Milyen nemzetközi összefüggésekbe ágyazható a Rajk per? 

5. Mutassa be az egyházüldözés főbb elemeit 1945 után! 
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