
Neptun kód (tanrendből):  BTTON306HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Kora újkori magyar történelem – Kora 
újkori magyar társadalomtörténet 

Horváth Zita Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

Early Modern History of Hungary – Early Modern Social History 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra 
típusa: 

Beszámolási 
kötelezettség 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyak.jegy. 2 2 – 

Az óra tartalmi ismertetése: 
A szemináriumon a hallgatók megismerkednek a magyar társadalom főbb jellemzőivel 1526-1790 

között. A rendi társadalom tagozódásának megfelelően elemzésre kerül a mágnások (világi és egyházi 

elit) rendje, a köznemesség és a városi polgárok rendje, valamint a rendi jogokkal nem rendelkező 

parasztság. A 16-17. század sajátosságai okán kialakult új társadalmi csoportok – hajdúk, 

katonaparasztok, vitézlő rend – is bemutatásra kerülnek, illetve elemezzük a három részre szakadt 

Magyarország eltérő társadalmi sajátosságait. A Rákóczi szabadságharc társadalompolitikája is szóba 

kerül.  

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1-2.  Bevezetés. Köztörténeti vázlat a 16-17. századról 

3-4. Főúri rend politikai szerepe, gazdasági helyzete, művelődési viszonyai 

4-6. A köznemesség politikai szerepe, gazdasági helyzete, művelődési viszonyai 

5-6. Paraszti társadalom a 16-17. században 

7-8. Hajdúk, katonaparasztok, vitézlő rend 

9-10. Városi polgárság 

11. Erdély kora újkori társadalma 

12. A Hódoltság társadalma 

13. Rákóczi társadalompolitikája 

14. Összefoglalás  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Egy ZH, egy kiselőadás és egy szemináriumi dolgozat a jegyszerzés feltétele  

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Bp., 2000. 

Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. Bp., 2000. 

Magyarország története tíz kötetben, 1526-1686. III. Szerk. Pach Zsigmond Pál. Bp., 1985. 

R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 2011. 

Ajánlott irodalom: 

Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. (Magyarok Európában 2.)1990. 

Újváry Zsuzsanna: "Nagy két császár birodalmi között." A hosszú háborútól Bethlen Gábor haláláig. 

1984. 

Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. 1975. 

Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. 1976.  

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

– 



 

Neptun kód (tanrendből):  BTTON305HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Újkori egyetemes történelem előadás – A 
Habsburg Birodalom a 18. században 

Horváth Zita Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

Modern World History– Habsurg Empire in the 18. Century 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra 
típusa: 

Beszámolási 
kötelezettség  

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

előadás kollokvium 2 3 – 

Az óra tartalmi ismertetése: 
Az előadáson középkori és kora újkori előzmények után bemutatásra kerül a Habsburg Birodalom a 

18. században. A 18. századi diplomáciai és/vagy katonai események átalakították a birodalmat. 

elveszett a spanyol örökség, ugyanakkor máshol területekkel kárpótolták a birodalmat, mindez 

egyértelmű keletre tolódást jelentett. A 18. századi nagyobb háborúkat elemezzük (spanyol-, lengyel- 

és osztrák örökösödési háborúk, az Oszmán Birodalom elleni háborúk), valamint azokat az 

eseményeket, amelyek területi változásokkal jártak, pl. Lengyelország felosztása. A külpolitikai 

események mellett a Habsburg Birodalom belpolitikájának főbb jellemzőit (közigazgatás, gazdaság- 

és társadalompolitika stb.) is tárgyaljuk, kiemelten a felvilágosult abszolutizmus intézkedéseit.  

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1-3.  Bevezetés. A Habsburg család felemelkedése és területi gyarapodása a 15-16. 

században. A spanyol és osztrák ág. 

3-4. A spanyol örökösödési háború, a Pragmatica Sanctio és III. Károly török háborúi. 

4-6. Osztrák örökösödési háború, hétéves háború. 

5-6. Mária Terézia uralmának első fele 

7-8. Mária Terézia uralmának 2. fele (1765-1780), a felvilágosult abszolutizmus. 

9-10. II. József uralma: belpolitika 

11. II. József uralma: külpolitika 

12. Összefoglalás  

14. ZH 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Egy ZH az aláírás feltétele, kollokvium  

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Hahner Péter: A régi rend alkonya. Egyetemes történet 1648-1815. Bp., 2006. 

Walter Pohl– Karl Vocelka: Habsburgok. Egy európai dinasztia története. Bp., 1995. 

Erich Zöllner: Ausztria története. Bp., 1995. 

ifj. Barta János: Mária Terézia. Bp., 1988. 

ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás. Bp., 1978. 

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás. Magyarország 1711-1867. Bp., 1990. 

Ajánlott irodalom: 

Gonda Imre – Niederhauser Emil: A Habsburgok. Bp., 1998.  

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

– 

 



 

Neptun kód (tanrendből):  BTTON306HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Kora újkori magyar történelem 
szeminárium: Források Magyarország 16. 
századi történetéhez 

Nagy Gábor Horváth Zita 

Az óra címe angol nyelven: 

Early Modern History of Hungary: Sources for the Hungarian history in the 16. century 

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): 

szeminárium gyakorlati jegy 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A forrásszeminárium tárgya Magyarország története 1490 és 1608, azaz Mátyás halála és a 17. század 

elején bekövetkező kettős uralomváltás között. Célja, hogy a hallgató pontosabban ismerje 

Magyarország kora újkori történetének néhány meghatározó folyamatát, eseményét vagy alakját. A 

választott szövegek részben olyanok, amelyekről midnenki beszél, de nem szokta elolvasni (pl. a 

bécsi egyezségek), részben olyanok, amelyekről már beszélni sem szokás. Az órán a hallgatók az 

előzetesen feldolgozott szöveget az anyagonként megadott szakirodalomra is támaszkodva vitatják 

meg. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Bevezetés, év eleji teendők 

2. A Tripartitum 

3. Brodarics Mohács-leírása 

4. Oláh Miklós 

5. Az 1538. évi váradi egyezmény szövege 

6. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya levelezése 

7. A drinápolyi béke és a speyeri egyezmény 

8. Forgách Ferenc 

9. A religió szabályozása Erdélyben a 16. század második felében 

10. A mezőkeresztesi ütközet egykorú forrásokban 

11. Az 1606. évi bécsi egyezségek 

12. zh 

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Egy referátum elkészítése, részvétel az órai munkában, a zh megírása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Magyar történeti szöveggyűjtemény II/I–II (1526–1790). Szerk. Sinkovics István, Bp., 1968. 

Humanista történetírók. Szerk., jegyz., az utószót írta Kulcsár Péter, Bp., 1977 

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. MTA TTI Hitória, Bp., 

2010 

Ajánlott irodalom: 
Magyarországi reneszánsz és barokk: művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Galavics Géza, Bp., 

1975. 

Nagy Gábor: Magyar história (Szöveggyűjtemény). Debrecen, 1998. 

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

 


