Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete szakdolgozati
témajavaslatai az osztatlan tanárképzés hallgatói számára
Történelem és állampolgári ismeretek-német nyelv és kultúra
A 17-19. századi európai történelem nagy eseményei, alakjai, nyitott kérdései /A korabeli
források tükrében/
dr. Kiss László
A Kijevi Rusz a német nyelvű történeti irodalomban

dr. Makai János

A német nemzetiszocialista rendszer szociálpolitikája (1933–1945) (Forrásfeldolgozó órák
jelentősége a történelem órákon)
dr. Németh István
dr. Gebei Sándor

A porosz hadsereg

Az abszolút monarchiák és felvilágosult abszolutizmusok kialakulásának és fejlődésének
elméleti, történeti kérdései
dr. Kiss László
Az abszolút monarchiák kialakulása, fejlődése, fő intézményei és képviselői Európában (1719. század) /Oldja meg kooperatív tanulási formában a témát/
dr. Kiss László
Az egyes államok (gazdasági, társadalmi, politikai, katonai stb.) története a kora újkor-újkor
idején, illetve 1789-1848 között
dr. Kiss László
Az első világháború a német katonai–politikai vezetők visszaemlékezéseinek tükrében
(Forrásfeldolgozó órák jelentősége a történelem órákon)
dr. Németh István
Európa valamelyik történeti régiója vagy történeti régióinak összehasonlító vizsgálata
dr. Kiss László
Gazdasági és társadalmi változások az egységes Németországban az első világháborúig
dr. Valuch Tibor
Poroszország és a német gazdasági egység

dr. Gebei Sándor

Poroszország és a többi német állam

dr. Gebei Sándor

Poroszország területi változásai a II. birodalom megalakulásáig

dr. Gebei Sándor

A magyarországi németek

Várkonyi Péter

A germán törzsek támadásai az Imperium Romanum ellen

dr. Bajnok Dániel

A Magyar Királyság és a Német Birodalom a középkorban

dr. Miskei Antal

A Német Demokratikus Köztársaság története (1949-1990)

dr. Rainer M. János

Külföldjárás és idegenben folytatott tanulmányok a 17-18. századi utazási irodalom tükrében.
dr. Kalmár János
A

geopolitikai

gondolkodás

Friedrich

Naumannál

a

19-20.

század fordulóján
dr. Németh István

“Mitteleuropa” és “Südosteuropa” mint tervezési térség – német gazdaságpolitikai és
kultúrpolitikai tervek a két világháború között
dr. Németh István
A német Mitteleuropa tervek és Magyarország a 19-20. század fordulóján

dr. Németh István

Értelmiségi víziók a regionális és közép-európai összefogásról a 20. században
Magyarországon és Európában
dr. Németh István
Hantos

Elemér

közép-európai

gazdaságpolitikai

programja

az

1920-as években
dr. Németh István

Coudenhove-Kalergi Páneurópa Uniója és Magyarország (1924-1932)

dr. Németh István

Magyarország a nemzetiszocialista Délkelet-Európa tervekben az 1930-as évek második
felében
dr. Németh István
A német egyesítés (1989-1990) szerződéseik tükrében

dr. Németh István

A német kérdés (1945-1990): az NSZK és NDK ellenséges szövetségi rendszerekben
dr. Németh István
NSZK-magyar

kapcsolatok

(1949-1990)

/

NDK-magyar

kapcsolatok (1949-1990)
dr. Németh István

Luxemburgi Károly és a Német Aranybulla

dr. Makai János

Vallási küzdelmek a 16. századi Németországban

dr. Makai János

Ausztria és Magyarország 19. századi kapcsolatának története

dr. Pap József

Osztrákok a magyarokról, magyarok az osztrákokról a 19. században

dr. Pap József

Ferenc József / Erzsébet királynő / Rudolf alakja az osztrák és a magyar történetírás tükrében
dr. Pap József
Reformáció és ellenreformáció kérdései a német nyelvű szakirodalomban – felekezetképződés
paradigmái a német szakirodalomban
dr. Borbély Zoltán
A Habsburg Monarchia kialakulásának történetének a német (osztrák) szakirodalomban
dr. Borbély Zoltán
Német ajkú polgárok halotti prédikációinak művelődéstörténeti tanulságai

Nagy Andor

A személyes vallásosság nyomainak vizsgálata a kora újkori német nyelvű alkalmi
nyomtatványokban
Nagy Andor
Történelem és állampolgári ismeretek-angol nyelv és kultúra
A 17-19. századi európai történelem nagy eseményei, alakjai, nyitott kérdései /A korabeli
források tükrében/
dr. Kiss László
A Kijevi Rusz az angol nyelvű történeti irodalomban

dr. Makai János

A kivándorlás körülményei valamely település vonatkozásában

Várkonyi Péter

Vándormozgalom a XX. század elején

Várkonyi Péter

Migráció és etnikai identitás

Várkonyi Péter

A viktoriánus korszak angol gazdasága és társadalma

dr. Valuch Tibor

Az abszolút monarchiák és felvilágosult abszolutizmusok kialakulásának és fejlődésének
elméleti, történeti kérdései
dr. Kiss László
Az abszolút monarchiák kialakulása, fejlődése, fő intézményei és képviselői Európában (1719. század) /Oldja meg kooperatív tanulási formában a témát/
dr. Kiss László
Az egyes államok (gazdasági, társadalmi, politikai, katonai stb.) története a kora újkor-újkor
idején, illetve 1789-1848 között
dr. Kiss László
Az USA története a 18-20. században

dr. Guszmann Gergely

Brit gyarmatosítás a 19. században

dr. Guszmann Gergely

Európa valamelyik történeti régiója vagy történeti régióinak összehasonlító vizsgálata
dr. Kiss László
India és Dél-Ázsia története

dr. Guszmann Gergely

Egy kiválasztott angol / amerikai politikus élete és politikai tevékenysége angol nyelvű
források és szakirodalom alapján. (korszáktól függően: dr. Makai János, dr. Kalmár János, dr.
Guszmann Gergely, dr. Romsics Ignác, Ambrus László)
Egy kiválasztott magyar vonatkozású esemény képe az Egyesült Királyságban / az Amerikai
Egyesült Államokban korabeli sajtóanyagok alapján. (korszáktól függően: dr. Makai János,
dr. Kalmár János, dr. Guszmann Gergely, dr. Romsics Ignác, Ambrus László)
Az Egyesült Királyság / Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata egy
kiválasztott időszakban a korabeli angol nyelvű dokumentumok alapján. (korszáktól függően:
dr. Makai János, dr. Kalmár János, dr. Guszmann Gergely, dr. Romsics Ignác, Ambrus
László)
Az amerikai polgárháború gazdasági/társadalmi okai és hatásai
gazdaság/társadalomtörténeti irodalom alapján.

- angol nyelvű
Ambrus László

Egy kiválasztott angol gyarmat társadalmi fejlődésének bemutatása angol nyelvű
szakirodalom/források alapján.
Ambrus László, dr. Guszmann Gergely
Magyar emigránsok az Egyesült Államokban.

Ambrus László

A magyar és angol történettudomány terminológiájának fordítási nehézségei egy vagy több
kiválasztott szaktudományos munka alapján.
Ambrus László, dr. Guszmann Gergely
Britannia romanizációjának kezdetei a Kr. u. I. században

dr. Bajnok Dániel

Magyar–angol kapcsolatok az újkorban

dr. Miskei Antal

A brit társadalom multikulturális jellege a 20-21. században

dr. Guszmann Gergely

A brit kétpártrendszer kialakulása és működése

dr. Guszmann Gergely

Az Egyesült Királyság szerepe a II. világháborúban

dr. Guszmann Gergely

A hidegháború története (1945-1989)

dr. Rainer M. János

Az USA és a Szovjetunió (1945-1991)

dr. Rainer M. János

Kultúra, művelődés és társadalom a XX. századi Magyarországon

dr. Valuch Tibor

Külföldjárás és idegenben folytatott tanulmányok a 17-18. századi utazási irodalom tükrében.
dr. Kalmár János
Arthur király és lovagjai

dr. Makai János

A Magna Charta (kiadása, elemzése)

dr. Makai János

A rózsák háborúja

dr. Makai János

I. Erzsébet (1558-1603) személyisége

dr. Makai János

Történelem és állampolgári ismeretek-magyar
A vitakészség fejlesztésének lehetőségei a reformkor politikai és társadalmi vitáinak
segítségével
dr. Pap József
A XX. századi magyar memoárirodalom

Várkonyi Péter

A XX. századi magyar szépirodalom mint történeti forrás

dr. Bartók Béla

Az Erdélyi Fejedelemség története a magyar nyelvű emlékirodalomban (Kemény J., Szalárdy
J., Bethlen M., Cserey M. stb.)
dr. Gebei Sándor
Bercsényi Miklós személyisége levelei (levelezése) alapján /A nagy történelmi személyiségek
hatása a tanulók személyiségének fejlődésében/
dr. Gebei Sándor
Erdélyi krónikások, memoárok

dr. Gebei Sándor

Középkori krónikáink forrásértéke az újkori történetírásban

dr. Kristóf Ilona

Mítoszracionalizálás a görög és a római irodalomban

dr. Bajnok Dániel

Társadalmi kérdések a magyar irodalomban

Várkonyi Péter

XX. századi magyar írók, költők történelemszemlélete

dr. Bartók Béla

A magyar gazdaság és társadalom változásai a 11–16. században
Történelmi

fogalmak

(személynevek,

földrajzi

nevek,

dr. Miskei Antal
intézménynevek) tanítása
dr. Bartók Béla

1956 emlékezete a magyar szépirodalomban

dr. Rainer M. János

A sztálinizmus emlékezete magyar szépprózai szövegekben

dr. Rainer M. János

Kultúra, művelődés és társadalom a XX. századi Magyarországon

dr. Valuch Tibor

A magyar arisztokrácia életmódja a naplók/visszaemlékezések tükrében (19-20. század)
Ballabás Dániel
Arisztokrata

könyvgyűjtemények

Magyarországon

a

19.

század

második felében
Ballabás Dániel

Nemzeti, nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika Közép- és Délkelet-Európában, és/vagy
Magyarországon (1780- 1918)
dr. Kiss László
A 19. század - a nagy eszmék kora: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus,
nacionalizmus, antiszemitizmus, faj- és elitelméletek; hatásaik, fő képviselőik
dr. Kiss László
A modern magyar politikai államrendszerrendszer kialakulása a 19. században dr. Pap József
Az állampolgári jogok a 19. századi Magyarországon

dr. Pap József

Választok és választások a dualizmus kori Magyarországon

dr. Pap József

A 16-17. századi hitvitázó irodalom műfajai

dr. Borbély Zoltán

Pázmány Péter és Alvinczi Péter polemizálása

dr. Borbély Zoltán

Az Esterházy-család halotti búcsúztatóinak irodalomtörténeti megközelítése 17-18. sz.
Nagy Andor
A versek irodalmi értéke a kora újkori lakodalmi köszöntőkben

Nagy Andor

A közköltészet kutatása az erdélyi szászok irodalmában

Nagy Andor

Történelem és állampolgári ismeretek-erkölcstan-etika
A

„szabadság(ok)”

fogalmának

értelmezése

a

Rákóczi-szabadságharc folyamán
dr. Gebei Sándor

A jóslás görög és római módozatainak összehasonlítása

dr. Bajnok Dániel

Meghaló és feltámadó istenek a görög és a római kultuszokban

dr. Bajnok Dániel

Politikai eszmék, ideológiák a XX. századi magyar történelemben

dr. Romsics Ignác

A római és a keresztény valláserkölcs összehasonlító elemzése

dr. Bajnok Dániel

A történelemtanítás etikai aspektusai

dr. Bartók Béla

Kultúra, művelődés és társadalom a XX. századi Magyarországon

dr. Valuch Tibor

Nemzeti, nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika Közép- és Délkelet-Európában, és/vagy
Magyarországon (1780- 1918)
dr. Kiss László
Zsidóellenesség – korokon át: judeofóbia, antijudaizmus, antiszemitizmus

dr. Kiss László

A 19. század - a nagy eszmék kora: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus,
nacionalizmus, antiszemitizmus, faj- és elitelméletek; hatásaik, fő képviselőik dr. Kiss László
Erkölcs és politika

dr. Pap József

Korrupció a 19. századi Magyarországon

dr. Pap József

Történelem és állampolgári ismeretek-könyvtár
A források szerepe a középiskolai oktatásban

dr. Miskei Antal

Az "Erdélyi Múzeum" (periodika) működése

dr. Gebei Sándor

Az egri egyházmegye papjainak könyves műveltségének vizsgálata (18-19. század)
Nagy Andor
Írástörténet

dr. Makai János

Könyvtártörténet
Könyvtörténet

dr. Makai János

Leonardo da Vinci és a Da Vinci-kód

dr. Makai János

Műveltségi állapotok a kora újkori Magyarországon a könyvjegyzékek tükrében
dr. Kalmár János
Oktatás és művelődés a középkori Magyarországon

dr. Kristóf Ilona

Mindennapi élet a barokk Egerben (18-19. sz.)

Nagy Andor

Gróf Eszterházy Károly hatása az egri egyházmegyére az 1799-es canonica visitatio
jegyzőkönyvei alapján
Nagy Andor
Kultúra, művelődés és társadalom a XX. századi Magyarországon

dr. Valuch Tibor

A magyar arisztokrácia életmódja a naplók/visszaemlékezések tükrében (19-20. század)
Ballabás Dániel
Arisztokrata

könyvgyűjtemények

Magyarországon

a

19.

század

A könyvnyomtatás műhelyei Felső-Magyarországon a 16-17. században

második felében
Ballabás Dániel
dr. Borbély Zoltán

Mindennapi élet a barokk Egerben 18-19. sz.

Nagy Andor

Gróf Eszterházy Károly hatása az egri egyházmegyére az 1799-es canonica visitatio
jegyzőkönyvei alapján
Nagy Andor
Az egri egyházmegye papjainak könyves műveltségének vizsgálata 18-19. sz.

Nagy Andor

Történelem és állampolgári ismeretek-közösségi művelődés
A helytörténet szerepe a 19-20. századi magyar történelem oktatásában

dr. Pap József

A Kádár-korszak életmódtörténete a történelemtanításban

dr. Bartók Béla

A nemzetiségi kérdés szerepe a 19. században, annak értelmezési lehetőségei a
történelemoktatás során
dr. Pap József
A nők társadalmi helyzete az ókori Hellászban

dr. Kertész István

Az Árpád-házi szentek és művelődéstörténeti hatásuk egészen napjainkig

dr. Kristóf Ilona

Az egyház szerepe a középkori magyar művelődésben

dr. Miskei Antal

Dalárdák, olvasókörök közösségformáló szerepe
Hétköznapok a Szentföldön a keresztes hadjáratok időszakában. /A korabeli források alapján/
dr. Makai János
Oktatás és művelődés a középkori Magyarországon

dr. Kristóf Ilona

Magyarországi iskolák története 1948 előtt

dr. Bartók Béla

A magyar arisztokrácia életmódja a naplók/visszaemlékezések tükrében (19-20. század)
Ballabás Dániel
Arisztokrata

könyvgyűjtemények

Magyarországon

a

19.

század

második felében
Ballabás Dániel

Történelem és állampolgári ismeretek-rajz és vizuális kultúra
A képi ábrázolás szerepe a propagandában
A lovagkor bemutatásának prezentációs lehetőségei

dr. Makai János

A nagy reneszánsz művészek tevékenységének történeti vonatkozásai

dr. Makai János

Az egyház szerepe a középkori magyar művelődésben

dr. Miskei Antal

Leonardo da Vinci és a Da Vinci-kód

dr. Makai János

Mindennapi élet a barokk Egerben (18-19. sz.)

Nagy Andor

Gróf Eszterházy Károly hatása az egri egyházmegyére az 1799-es canonica visitatio
jegyzőkönyvei alapján
Nagy Andor
Az antik szobrászat színei
Képi

források

(karikatúrák,

dr. Bajnok Dániel
plakátok,

röplapok)

elemzése

a

Kultúra, művelődés és társadalom a XX. századi Magyarországon
Műgyűjtő arisztokraták a 19-20. századi Magyarországon

történelemoktatásban
dr. Bartók Béla
dr. Valuch Tibor
Ballabás Dániel

Történelem és állampolgári ismeretek-földrajz
„Kalandozások” vagy megszervezett portyázó hadjáratok

dr. Miskei Antal

A földrajzi felfedezések bemutatásának topográfiai problémái

dr. Makai János

A görög gyarmatosítás motivációi

dr. Bajnok Dániel

A Kárpát-medence etnikai sokszínűsége a középkorban – a modern szemléltetés lehetőségei
dr. Kristóf Ilona
A térképek jelentősége a középkori magyar történelem oktatásában

dr. Miskei Antal

Az 1848-49-es szabadságharc történeti topográfiája

dr. Pap József

Az amerikai kontinens feltárása (A kevésbé híres földrajzi felfedezések)

dr. Makai János

Az első és a második világháború magyar vonatkozású topográfiája a történelemoktatásban
dr. Bartók Béla
Brit gyarmatosítás a 19. században

dr. Guszmann Gergely

India és Dél-Ázsia története

dr. Guszmann Gergely

Magyarország demográfiai helyzetének alakulása a 18. században (a munkaerőhiány pótlása:
betelepítések)
dr. Gebei Sándor
Magyarság a sztyeppei szállásokon

dr. Miskei Antal

Mezőgazdasági termelés technikája, technológiája, színvonala Magyarország egy régiójában
(földművelés, állattenyésztés, vízgazdálkodás)
dr. Gebei Sándor
Települési viszonyok változása Heves megyében a török hódoltság után

dr. Kalmár János

Térképek felhasználhatósága az Árpád-kori hadtörténelem oktatásában

dr. Miskei Antal

Történeti demográfiai
Történeti

demográfiai

elemzés

XVIII-XIX. századi egyházi anyakönyvek alapján
dr. Borbély Zoltán

források

felhasználása

a

magyar

történelem oktatásában
dr. Borbély Zoltán

A magyarországi etnikumok térkitöltése a XIX-XX. században

Várkonyi Péter

Távolsági kereskedelem Britanniától Kínáig a Római Birodalom korában
Valamely

észak-magyarországi

Térhasználat

és

történelem:

régió
az

történeti

"emlékezet

földrajzi
helyei"

a

dr. Bajnok Dániel

elemzése (kora újkor)
dr. Borbély Zoltán
20.

századi Európában
dr. Guszmann Gergely

Magyar gazdaság a XX. század második felében

dr. Rainer M. János

Kataszteri felmérés és térképezés Magyarországon a 19. század második felében
Ballabás Dániel
Valamely történelmi jelenség bemutatása digitális térképeken keresztül

Ballabás Dániel

Az erdélyi arisztokrácia

Ballabás Dániel

A dunántúli arisztokrácia

Ballabás Dániel

Külföldjárás és idegenben folytatott tanulmányok a 17-18. századi utazási irodalom tükrében.
dr. Kalmár János
A

geopolitikai

gondolkodás

Friedrich

Naumannál

a

19-20.

század fordulóján
dr. Németh István

“Mitteleuropa” és “Südosteuropa” mint tervezési térség – német gazdaságpolitikai és
kultúrpolitikai tervek a két világháború között
dr. Németh István
A német Mitteleuropa tervek és Magyarország a 19-20. század fordulóján

dr. Németh István

Értelmiségi víziók a regionális és közép-európai összefogásról a 20. században
Magyarországon és Európában
dr. Németh István
Hantos

Elemér

közép-európai

gazdaságpolitikai

programja

az

Coudenhove-Kalergi Páneurópa Uniója és Magyarország (1924-1932)

1920-as években
dr. Németh István
dr. Németh István

Magyarország a nemzetiszocialista Délkelet-Európa tervekben az 1930-as évek második
felében
dr. Németh István
A német egyesítés (1989-1990) szerződéseik tükrében

dr. Németh István

A német kérdés (1945-1990): az NSZK és NDK ellenséges szövetségi rendszerekben
dr. Németh István
NSZK-magyar

kapcsolatok

(1949-1990)

/

NDK-magyar

kapcsolatok (1949-1990)
dr. Németh István

A százéves háború (1337-1453) bemutatása térképen

dr. Makai János

Nemzeti, nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika Közép- és Délkelet-Európában, és/vagy
Magyarországon (1780- 1918)
dr. Kiss László
Tájátalakító munkálatok a 19. századi Magyarországon

dr. Pap József

Táj és társadalom, a modernizáció hatása a 19. századi magyar gazdaságra, társadalomra
dr. Pap József
Változások a 19. századi magyar közigazgatás földrajzban

dr. Pap József

A város és a városiasodás a 19. századi Magyarországon

dr. Pap József

A 19. századi Magyarország politikaföldrajza

dr. Pap József

Valamely észak-magyarországi régió történeti földrajzi elemzése

dr. Borbély Zoltán

Történelem és állampolgári ismeretek-testnevelés
Olimpiatörténet
Sport és társadalom az ókori görög világban

dr. Kertész István

A sport és a militarizmus kapcsolata

dr. Bartók Béla

Sportolók, sportegyesületek, sportok, sportesemények története

dr. Bartók Béla

Mozgáskultúra a nemesi nevelésben a kora újkor folyamán
Nemzetközi és magyar sportdiplomácia a 20. században

dr. Borbély Zoltán
dr. Guszmann Gergely

A sport és a sport események szerepe a modernkori társadalmakban

dr. Valuch Tibor

Sport, politika, társadalom a XX. századi Magyarországon

dr. Valuch Tibor

Sport és arisztokrácia a 19-20. századi Magyarországon

Ballabás Dániel

A lóversenyzés kezdetei Magyarországon

Ballabás Dániel

A lovagi harcmodor és életmód bemutatása

dr. Makai János

Lovagi torna - sport vagy kegyetlen küzdelem?

dr. Makai János

A sport a kora újkorban

dr. Makai János

Történelem és állampolgári ismeretek-ének-zene
Az ókori görög betűkottaírás emlékei
A zene szerepe a propagandában
Kultúra, művelődés és társadalom a XX. századi Magyarországon
Mozgáskultúra a nemesi nevelésben a kora újkor folyamán

dr. Bajnok Dániel
dr. Bartók Béla
dr. Valuch Tibor
dr. Borbély Zoltán

Ének és zene a kora újkori alkalmi nyomtatványok tükrében

Nagy Andor

A népi énekek szerepe az erdélyi szászok életében

Nagy Andor

