
 

Tantárgy neve: Magyarország közlekedés- és technikatörténete Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e100% 

(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az előadások a Kárpát-medence művelődéstörténetének régebbi korszakaival foglalkozva 

nyújtanak betekintést a középkor és a kora újkori életmódot meghatározó tárgyuniverzum 

történetébe. A kurzus nagy hangsúlyt fektet az életmódtörténet kutatásához szükséges források 

megismertetésére (levelek, hagyatéki leltárak, végrendeletek, stb.). A kurzus során részletesen 

foglalkozunk a kapitalizmus, a polgárosodás, a modern iparosodás tárgykultúrára és életmódra 

gyakorolt hatásával.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Kósa László: Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 

2. Marc Bloch: A feudális társadalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 

3. Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus a 15-18. században. Budapest, 

1985.  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Tájékozott a magyar és egyetemes kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott 

jellemzői, adatai körében. 

- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, 

népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Tisztában van a néprajztudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési 

módszereivel. 

b) képességei 
- Értelmezi a magyar és európai kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát. 

- Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális jelenségeket 

európai kontextusban értelmez. 

- Képes a kulturális, illetve társadalmi kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 

- Átlátja a magyar szakmai szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az 

értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. 

c) attitűdjei 
- Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 

- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

- Törekszik a néprajzi tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 



d) autonómiája és felelőssége 
- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

- Hatékonyan együttműködik a néprajztudomány szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi 

kulturális közösségekkel. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Katona Csete PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Zsigmond 

Gábor PhD, műszaki muzeológus, főigazgató-helyettes 

 


