
A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai
1. 1 Felsőoktatási intézménv Babe g -Bolyai Tudományegyetem

I.2Kar Történelem és Filozófia l(ar
I.3 Intézet Magyar Történeti Intézet

1.4 Szakterület Történelem és kulturális tanulmányok

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA)
1.6 Szak / Képesítés történelemtanár

2. Atantárgy adatai
2.I Atantárgy neve I A magyarság története2, Koraújkor 1526-17ll
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Sipos Gábor egy.tanárDr.

2.3 A szemináriumért felelős tanár

neVe

Dr. Sipos Gábor egy. tanár

2.4 Tanulmánvi
év

I 2.5

Félév
II 2.6. Ertékelés

módja
ko11okvium 2.7 Tantárgy

típusa

Szaktantárgyl
kötelező

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység feléves őraszáma)

3.1 Heti őraszám 2 | melybőI:3.2 előadás| 2 3.3 szeminárium/labor 0

U

A tanulmányi idő elosztása: oía
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 30

Könyr,tárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tá ékozódás 26

Szemináriumok / laborok, házt feladatok, portofoliók, referátumok, esszék kidolgozása 10

Egyéni készségfej lesztés (tutorálás) 30

Vizsgák 5

Más tevékenységek:

3.7 Egyéni munka ö§§z-óiászáma 66

I29
^ 

lF3l)

4. Előfeltételek (ha vannak)

4.1Tantervi a hasznos, ha a hallgató a magyar történelemre vonatkozó
alapismeretekkel rendelkezik

4.2 Kompetenciabeli o a magyar középkor történetének ismerete ajánlott

5. Feltételek (ha vannak)

5.1 Az előadás

lebonyolításának feltételei

o a jelenlét erősen ajánlott

5.2 A szeminárium llabor
leb onyolításának feltétel ei

a

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám| 28 melyből: 3.5 előadás] 28 | 3.6 szeminarium/labor

3.8 A félév össz-őraszáma
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7. Atantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

8. A tantársy tartal

7.1 A tantargy általános
célkitűzése

o A hallgatók felkészítése a történelemtanári páIyára. A történelem
szakó§, magyar ta§ozatos végzettek á' VI-Vil. osztályban a
magiáiiág itirtenéiét is tanítják. Mindehhez a magyar történelem
alapos ismerete szükséges, különös hangsúllyal Erdély történetére.

a

7 ?|Atantárgy sajá@,
célkitüzései

o Azelóadás aamagyar történetírás legfrissebb eredményeit is

= 
-,,.bemútáüá; különös figyelemmel a mó'd'ern fölfo gá§ü történészek

munkáira. Áttekinti a történelmi Magyarország kora újkori történetét
az Erdélyi Fejedelemség kialakulasaiót Q526:I54I-1izO) a szatmári
békekötésig(1711). Á fogiálkóráaók során a háttgatok különféle
érté_|p§zéseket é§ ftlfogá§ol<át ütkö2tethé@k"-,.,.,. :,.

ma
8.1 EIöádás Didaktikai

módszerek
Megjegyzések

1.i Magí,aiország a L6.,iiaziő"éXején a iöiOk fenyagetés ádyékában,
Mohács és Buda 1526-154l akorlátozott szuvereni!ású, belső
autonómiával rendelkező fejedelémség kiálátútasa. a Bécsből
ko rmányzott kiiátyi Magyarors zág és az Oszmán B i rodál om
üi§2önffiása.'I{ábs'bur§Férdinándés Siápolvái Jártö§ 

"",:

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
oszmán
birodalom,
kincstartó,
bíboros

,r,,141,1|,!5 1sr'i'a:'éi é lfqe8ölemséáfejlődé§ea,lkiralyi
Magyarország és a Töiök Biiódálom között, Habsbutg-kOzjáték l551-
1556 Azúj államszervezet kialakulása II. János valasztóit magyar

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
kancellária,
szabad
fejedelemváIasz-
tás

3. 

^i 
erdélyi fejedelemség belpolitikai és vallási viszonyai á 16. ii,tzÁÁ

kozepén: ,éforrnaciO, katolikus restauráció, a vallási türelem
rendszerének kialakulása

előadás,
heurisáikus
beszélgetés

kulcsszavak:
vallási türelem,
protestáns
esyházak

4. Erdély a Báthoriak alatt. Báthory lstván mint lengyel király. Az első
nagy uralmi válság a l5 éves háború ideién, Erdély a keresztyén

előadás,
heurisztikus

kulcsszavak:
uralmi válsás.



táborban. Vitéz Mihály uralma, Basta generális mint II. Rudolf
hely.tártójá. A háboÉ lefótyásá a kliál i,\__{[§yaior§zá§on, BoC§_ká_!=-
felkelése és következményei: a bécsi és a zsitvatoroki béke. A rendiség
eltérő feilődése a két országrészben

beszélgetés tizenöt éves
háború

§, A2 éidélyi tái§ádalom'é§ §azdá§ág,, á I 6. iiÁiÁd második fe'lé'b§h;,
Kere§kbdoltni kapd§ölátok öKárp.át.medenöób é§lazonkívül:
A§rárkonjunktuiá, a várósok és á mézővfuosok fejlődése. A Karpár
médencé sazdaiÁÁi esyiéee,

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
agrárkonjunktúra
, marhatenyésztés
és export

6, Erdély Bethlen Gábor fejedelem uralkodása idején - abszolutizmus
vagy korlátozott rendiség. Az ország gazdaságí felvirágzása. Bethlen
aktív külpolitikáia.

előadás,
heurisztikus
beszélsetés

kulcsszavak:
gazdaságpolitika

ióndiség fiögeió§ödóse, E5terh*y Miklós nádó'r'ésP., m,á iPétöi ér§ek,..,,
politikai szeréóe. A2 ettenréromáció §ikérei -.::-=1. 

::::::::]

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
katolikus
restauráció

8. A Rakócziak kora Erdélybén, a második uralmi válsá§ (1657-1662).
Rákóczi György magyá.ors.ági hadjáratai, a harmincéves háború. a
veszfáliai béke, Or§Zágépítós Erdély,ben ós a Pffiulnban, II, RákóC2i'

I. előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
harminc éves
háború, lengyel-
erdélyi viszony

9i lAPafi Mhály urá.!! űsa, alkálm'*liodás a nagyhatalmi ü§rd.n
átal*uláslához, F ia$ntáció;,fuágyfuórszági kurúC hadjáTá.l.é,,\=

előadás,
heurisztikus
beszélsetés

kulcsszavak:
vasvári béke

le l éplÖzé se (I 6j I), rémúralom éi gs ászév tize d

10;.TöröF,magyá.i:nháaoiü§kbdáso '|a,.t7,, izázad közepén, Zdd,Miklös,,,,,
szerepe. Az Oszmén Birodalom nagy erőfeszítése: vasvári béke (1664). A
magyarországi rendek mozgalmái, á We§selényi-öss2éésküvé§

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
rendi ellenállás
abszolutisztikus
kormánvzás

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
Szent Liga,
gubernium

12. A Rákóizí-szabadságharc (I703,I7I1) Erdélyben és
Magyarors zágon. Diplomáciai kapcsolatok Franciaországgal,
Len gyelors zággal, Oroszországgal, egy új ál lam kialak ításanak kísérlete.
A szatmári béke és a kurucoknak nyúitott amnesztia.

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
kuruc, labanc,
vezérlő
feiedelem

döadás,
heurisztikus
beszélgetés

ku7csszavak:
etnikai
változások

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

kulcsszavak:
pusztásodás,
vármegye,
hatarőrvidék

Könyvésze1
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Kereszt es feinota. A török kor Magyáiorsiá§on (I52GI6}9).'EnivCiopaedia Humaná Úungarica 05. CD

retr.;.i'á'.AH.Encyc1opaediaHumanaHung*ica06.CDBp2óóó

l

1 l , Thököly Imre uralma ( l680- l685 ). Buda visszafoglalása, a török
kitizós e Magyarors zágr ől, Hab sburg-berend ezke dé s a vi s szahó dított
területeken. Habsburg-berendezkedés Erdélyben. az adók növekedése.
Kísérlet Erdély réei állami berendezkedésének megtartására.

13. A 7] . sziuadi magyar tarsadaiom, iitLio,i.asiai a 15 éves háború
következményei. Az oszmánok kiűzése utani helyzet. A szeminariumi
do] sozat mesüeszélésé.
1 4 ;,A-agjiá] táj, á.1É f ? &ádbffi V áro§ ok, b ány íszat, v.=Fj i,,,,'..'
körl@d,É§;lif,,epilé:Sar..'t"!á egfi ffi ffi S.*andezé$haffi §.Vjóék&

' ,.i.i . - - , ^:



A 16. siínÁdtörténete. 276l.
268 l.A 17. század története.

,8:,2:§2eraifimiunl / üfiör Didaktikai
módszerek

Megjegyz
ések

E ey hMi do 1 gozat elkészíté se me gadott témáb an.
A,dolgoz lkiéftéköl6§e,
dólgózatokat.

A h#W§aw@ a kijavított és érték§lt megbeszélés

-l

munkáltatói elvárásainak összha hozása a tantárgy tartalmával.

10. Ertékelés

kitöltés dátuma

2018. szeptember 28.

Az intézeti j óvahagyás dátuma

2018. szeptember 30.

Előadás felelőse , Szeminárium felelőse

Dr siposduo} 
/ 
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Iníézetigazgatő

9. Az episztemikus közösségek képviselőio a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív

a

a

kommunikációs készség fej lesztése
ar történelemben iártas tanárok k

Tevékenység típusa 10. l Ertékelési kritériumok 1 0.2 Ertékelési módszerek 10.3 Aránya a végső
ieeyben

10.4 Előadás ErÖély, énété ,,],,,,,...,.

esemény-eire és
futymáláiia vonatkó$'
elemzési képessések

Irásbeli teszt 70%

10.5 Szeminárium l Labor á dolgorát om

esyéni munka

a hazi dolgozat elkészítése 30%

i 0.6 A teliesítmény minimumkövetelményei
o 5-ösjegy elérése

Dr.Nagy Rőb",tlrÓ}4?
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A doleozát témáiának méefelelő könrrvészet


