
 

Neptun kód (tanrendből):  BTTON406HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Újkori magyar történelem (előadás) – 
Rákóczitól a kiegyezésig 

Bona Gábor Bona Gábor 

Az óra címe angol nyelven: 
Modern History of Hungary (Lecture) 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 
A kurzus Magyarország történetének a török kiűzésétől az 1867-es kiegyezésig terjedő szakaszát, 

illetve ezen belül a főbb politikai eseményeket öleli fel, mutatja be. 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

Előadás Kollokvium  2 3 - 

Az óra tartalmi ismertetése: 
Az előadások fő témakörei: Magyar helyzete a török kiűzése után, a Rákóczi-szabadságharc, 

Magyarország integrálása a Habsburg Birodalomba, Mária Terézia és II. József – a felvilágosult 

abszolutizmus időszaka, a napóleoni háborúk, a reformkor, forradalom és szabadságharc 1848/49-

ben, a neoabszolutizmus korszaka, a kiegyezés. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. A Rákóczi-szabadságharc (kitörésének okai, lefolyása, a kuruc állam, a szécsényi és az ónodi 

országgyűlés, stb.) 

2.  Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba (intézményrendszer, e hosszú 

evolúciós időszak fő jellemzői, háborúk) 

3. A felvilágosult abszolutizmus – Mária Terézia és II. József intézkedései 

4. A jakubinus szervezkedés – Martinovics Ignác 

5. A reformkor lényege és politikai küzdelmei. 

6. Széchenyi és Kossuth szerepe a reformkorban. 

7. A ’48-as áprilisi törvények (ezek jelentősége) és a Batthyány-kormány időszaka 

8.   A szabadságharc története (1848 október – 1849 augusztus)  

      9.   A neoabszolutizmus időszaka (Haynau „rémuralma”, a Bach- és a Schmerling rendszer) 

     10.  A magyar politikai elit elképzelése Magyarország jövőjét illetően (a ’48-asok és a ’49-esek) 

      11. A kiegyezés létrejötte, s annak értékelése 

      12. Összefoglaló áttekintés Magyarország XVIII – XIX. század közepéig tartó történetéről (a  

            súlypontok kiemelése). 

 

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

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

1. az előadások anyaga 

2. Barta János: A 18. század története, Bp., 2000. 

3. Magyarország története a 19. században (szerk. Gergely András), Bp., 2005. – a kiegyezésig 

terjedő rész! 

Ajánlott irodalom: 
Kosáry Domokos: Újjászületés és polgárosodás 1711-1867., Bp., 1990. (Magyarok Európában III.) 

 

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

 


