
Neptun kód (tanrendből):  BTMTNTORT24 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Politikai filozófia és eszmék a 
reneszánszban és a korai újkorban 

Nagy Gábor Nagy Gábor 

Az óra címe angol nyelven: 

Political Philosophy and Ideologies in the Renaissance and in Early Modern Europe 

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): 

előadás kollokvium 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A kurzus segít fogódzót adni a jövendő középiskolai történelemtanároknak ahhoz, hogy milyen 

fogalmak értelmezésével tehetik vonzóvá diákjaik számára az ismerkedést bizonyos demokratikus 

intézményrendszerekkel. A kurzus ezért vázlatos áttekintést ad a reneszánsz politikai filozófiájáról, 

megmutatva, miben jelent ez eltérést a középkor világszemléletéhez, a középkori történetíráshoz 

képest, valamint megismertet a hitviták néhány jellegzetességével, stb. A tárgy keretében a hallgatók 

ismereteket szereznek a modern polgári állam megalapozásához hozzájáruló 16-17. századi 

gondolkodók egy részéről. A súlypontokat jelentő szerzők műveiből azt követően olvasnak 

szemlevényeket, miután vázlatosan megismerkedtek az adott kor és ország politika- és 

művészettörténetével. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Bevezetés, fogalmak 

2. Az itáliai reneszánsz korszakairól 

3. Machiavelli 

4. Erasmus 

5. A 15. századi angliai humanizmus 

6. Morus 

7. Jean Bodin 

8. A holland himnusz, mint a szabadságjogok ötvözete 

9. Grotius 

10. Locke, Hobbes 

11. Montesquieu 

12. zh 

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Az aláírás feltétele a tényanyagra épülő zh legalább 60%-os megírása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
BODIN, Jean: Az államról. Gondolat K., Budapest, 1987 

MACHIAVELLI, Niccolo: A fejedelem. In: Uő: Művei. I–II. Szerk.:. HERCZEG Gyula. Európa, Budapest, 

1978 (más kiadás is megfelelő) 

MORUS Tamás: Utópia. Európa K., Bp., 1989 (más kiadás is megfelelő) 

Ajánlott irodalom: 
A politikai filozófia története I-II. Szerk. Strauss, L., Cropsey, J., Európa K., Bp., 1994 

Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk. POÓR János, Osiris K., Bp., 2000, 15-50., 

177-218. 

Reneszánsz etikai antológia. Szerk. VAJDA Mihály, Gondolat K., Bp., 1984 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
Az órákon bemutatott műalkotások további tanulmányozására: www.wga.hu 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 
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Az óra címe angol nyelven: 

 

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): 

előadás kollokvium 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A cél a műveltség bővítése, bizonyos tudományos fogalmak pontosabb értésének elősegítése, a 

szövegértés és szövegértelmezés fejlesztése. A kurzus segít fogódzót adni a jövendő középiskolai 

történelemtanároknak ahhoz, hogy milyen fogalmak értelmezésével tehetik vonzóvá diákjaik számára 

az ismerkedést bizonyos demokratikus intézményrendszerekkel. A kurzus ezért vázlatos áttekintést ad 

a reneszánsz politikai filozófiájáról, megmutatva, miben jelent ez eltérést a középkor 

világszemléletéhez, a középkori történetíráshoz képest, valamint megismertet a hitviták néhány 

jellegzetességével, stb. A tárgy keretében a hallgatók ismereteket szereznek a modern polgári állam 

megalapozásához hozzájáruló 16–17. századi gondolkodók egy részének gondolatvilágáról is. A 

súlypontokat jelentő szerzők, Erasmus, Morus, Machiavelli, Bodin, Grotius, Locke, Montesquieu 

műveiből a hallgatók azt követően olvasnak szemlevényeket, miután vázlatosan megismerkedtek az 

adott kor és ország politika- és művészettörténetével. 

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

A zh legalább 60%-os eredményű megírása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
BURKE, Peter: Az olasz reneszánsz: kultúra és társadalom Itáliában. Osiris K., Bp., 1994 

Reneszánsz etikai antológia. Szerk. VAJDA Mihály, Gondolat K., Bp., 1984 

A politikai filozófia története I-II. Szerk. STRAUSS, L., CROPSEY, J., Európa K., Bp., 1994 

Ajánlott irodalom: 
HUIZINGA, Johan: Hollandia kultúrája a 17. században. Osiris, Budapest, 2001. 

MACHIAVELLI, Niccolo: A fejedelem. In: Uő: Művei. I–II. Szerk.:. HERCZEG Gyula. Európa, Budapest, 

1978 (más kiadás is megfelelő) 

MORUS Tamás: Utópia. Európa K., Bp., 1989 (más kiadás is megfelelő) 

LOCKE, John: Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat K., Bp., 1987 

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

 

 


