MA záróvizsga tételsor

Magyar történelem
1. A magyarság helye a népvándorlások sorában (Steppei hagyomány és
keresztény hatások a 10. század végéig)
2. Az Árpádok Magyarországa és a szomszédos keresztény nagyhatalmak
3. A 13. századi agrárátalakulás és a jogilag egységes jobbágyság kialakulása
4. Szerviensek és familiárisok.
5. A tartományúri hatalom kialakulása, alapjai és felszámolása
6. Az Anjouk gazdasági újításai és konzervatív birtokpolitikája
7. Dinasztiaváltások és a magyar rendek (Zsigmond, Mátyás, Jagellók)
8. Az egyház szerepe a Mohács előtti Magyarországon
9. Az önállóság hagyománya és a beilleszkedés kényszere (a Habsburg
Magyarország)
10.Két birodalom konfliktusainak kereszttüzében: Erdélyi Fejedelemség
11.A török berendezkedés Magyarországon
12.A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon
13.A felszabadító háborúk és következményei
14.A magyar városfejlődés jellemzői és szakaszai
15.A Kárpát-medence etnikai és demográfiai arculatának változásai
16.A hivatali írásbeliség kialakulása és intézményrendszerének változásai és a
jogforrások

17.A 10-17. század tárgyi és szellemi öröksége (építészet, történetírás,
irodalom)
18.Gazdaság a kora újkorban (és a késő középkorban)
19.Az oszmán fenyegetés (1389-1541)
20.Társadalom a késő középkorban és a kora újkorban

Egyetemes történelem
Középkor
1. Európa politikai térképének változása a 4-7. században.
2. A Karoling Birodalom kialakulása és felbomlása. Az utódkirályságok és a
keresztény Európa létrejötte.
3. A nyugati egyház a 11-15. században.
(A nagy egyházszakadás és a megszüntetésére tett kísérletek. Az
invesztitúraharc, az új szerzetesrendek, eretnekségek, a zsinati mozgalom.)
4, Az iszlám és a keresztes hadjáratok.
5. A romanika és a gótika, a humanizmus és a reneszánsz.
6, A középkori Európa mezőgazdasági és demográfiai viszonyai. A
földesuraság.
7. Az ipar és a kereskedelem középkorban. A városfejlődés tényezői és a városi
társadalom.

8. Hűbériség, feudalizmus, rendiség: Az angol, francia, német fejlődés
jellegzetességei a 11-15. században.
9. Itália politikai rendszerei a 11-16. században.
10. Kelet-Közép-Európa és Kelet-Európa a 11-15. században.

Koraújkor
11. A reformáció és irányzatai.
12. A katolikus reform. A manierizmus és a barokk.
13. A földrajzi felfedezések okai, a gyarmatosítás szakaszai, a merkantilizmus.
14. A koraújkor demográfiai viszonyai. A világgazdaság kialakulása és az
Európán belüli munkamegosztás. („árforradalom”, bekerítések)
15. A dinasztikus állam és az abszolút monarchia elmélete.
(A spanyol monarchia 16-17. századi történetén keresztül mutassa be a
dinasztikus állam fő ismérveit és problémáit!)
16. A fiskális-katonai állam és az abszolutizmus.
(Franciaország, mint az „abszolutizmus mintaállama” sztereotípia kritikája.
Poroszország és Dánia.)
17. Az Orosz Birodalom kialakulása és az autokrácia rendszere a 15-17.
században.
18. Az Oszmán Birodalom a 14-17. században.
19. A politikai gondolkodás fejlődése Machiavellitől Locke-ig. Az alkotmányos
monarchia megszületése Angliában. (Anglia a 17. században)

20., Európa régiói a közép-és koraújkorban. (Szűcs Jenő régiókoncepciója.)

