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Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja: 

Forms and institutions of culture in modern Hungary and Central Europe Órarend szerint 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága: 
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kötelezettség 
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Az óra rövid tartalmi ismertetése: 
A szeminárium célja, hogy összehasonlító igénnyel tekintsük át a felvilágosodás és a nemzeti 
ébredés korának kulturális szerkezetét Közép-Európában. Kiemelt jelentőséget kapnak az egymást 
követő témák elemzése során a nemzetépítés és a polgárosodás aspektusai, vagyis a nemzeti 
tartalom, az egymással ütköző nemzeti érdekek, illetve a kultúra hozzáférhetőségének társadalmi 
kiszélesedése mint folyamat. A hagyományosan a („magas”) kultúrához sorolt jelenségeken kívül 
az alfabetizáció, a társadalomszerveződés és a tárgyi kultúra sajátosságaira is figyelmet fordítunk. 
Ahol erre mód nyílik, az összehasonlító igény a közép-európai régió más nemzeteinek vizsgálatára 
is kiterjed. 
 

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése: 

Bevezetés: a felvilágosodás, a kultúra, a nemzet, a nacionalizmus és a régió fogalma. Körkép a 
18. századi Közép-Európáról. Az irodalom kitüntetett szerepe a nemzetté válásban. A nyelvkérdés. 
A történetírás célja, helyzete és színvonala. Az oktatás és társadalmi alapja. Építészet és 
képzőművészet. A zenekultúra. A tudományosság céljai és szerveződése. A sajtó szerepe. Az 
anyagi kultúra rétegei. Az egyesület mint társadalomszerveződés. 

Jegy szerzésének feltételei: 

1-1 zárthelyi dolgozat, referátum és (az utóbbira épülő) szemináriumi dolgozat 

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke: 

Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Budapest, 1998. 
Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. Budapest, 2000. 
Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet. V. köt., Budapest 

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke: 

Szelestei N. László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon, 
1690-1790. Budapest, 1989. 
Kókay György. (szerk.): A magyar sajtó története I. (1705-1848, Budapest 1978.) 
Dobszay Lászó: Magyar zenetörténet. Budapest, 1998. 
Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Budapest, 1977. 
Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában. Budapest, 2001. 
Sasfi Csaba: A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi késő rendi társadalomban. 
Történelmi Szemle, 2008. 2. 163-194. 
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