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Az óra tartalmi ismertetése: 
A kurzus két nagyobb tartalmi egységre osztható. Kronologikus sorrendben haladva áttekintjük az 

általános későközép- és kora újkori társadalom- és gazdaságtörténeti fogalmakat (a rendi 

berendezkedés átfogó társadalmi kategóriái, az egyes termelési szférák fejlődése, a kora újkori 

prekapitalista gazdasági struktúrák, a társadalmi rétegek átalakulása stb.). Ezzel párhuzamosan a 

komparatív történeti szemléletmód jegyében bemutatjuk az egyes országok, a nagyobb történeti 

régiók társadalmi- gazdasági jellegzetességeit a centrum- és a félperiféria régióira koncentrálva. A 

hallgatók szemináriumi dolgozat és power pointtal támogatott prezentáció formájában dogozzák ki a 

választott témákat. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  Félév eleji konzultáció, a kurzus feltételeinek a megbeszélése. Tematikai bevezető: a 

gazdaság- és társadalomtörténet helye a modern történetírásban. Új kutatási trendek (spatial 

turn, gazdasági hálózat-kutatás) ismertetése 

2.  Kései/„hanyatló” középkor versus kiterjesztett kora újkor. A 14–15. század pozícionálási 

lehetőségei kronologikus szempontból. A tradícionális kései, vagy „hanyatló” középkor 

koncepciójának ütköztetése a modern nemzetközi tudományos trendekkel. 

3. A prekapitalista gazdasági rendszer, vagy másképp a középkori kereskedelmi kapitalizmus 

jellemzői 

4.  A 14. századi krízis és annak gazdasági, társadalmi és mentalitásbeli következményei. 

5.  Az általános gazdasági- és társadalmi krízis utáni „regeneráció” korszaka az elsődleges és a 

másodlagos termelési szférában (mezőgazdaság és kézműipar) 

6.  A Felfedezések gazdasági okai, a Felfedezések első hullámának közvetlen gazdasági 

következményei 

7.  A globalizálódó gazdasági rendszer gazdaságföldrajzi jellemzői 

8.  Krízisek és konjunktúrák. A mezőgazdaság fejlődési tendenciái a 16–17. században 

9.  A (kézmű)ipar átalakulása a kora újkorban, új termelésszerkezeti jelenségek (kihelyezési 

rendszer, korai manufakturák). Az új kor kihívásai, piaci igények változásai – kézműipari 

diefferenciálódás. 

10.  A kora újkori kereskedelmi és hitelszféra. A 16. század gazdasági válság és annak hosszútávú 

következményei. Új vállalati struktúrák a 17. században 

11.  Az európai gazdasági rendszer az ipari forradalom „előestéjén” (demográfiai forradalom, 

mezőgazdasági forradalom). 
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