BA záróvizsga tételek 2015/2016 II. félévétől
1. Az ókori Mezopotámia és Irán története: az Óbabiloni Birodalomtól a
Szászánida Birodalomig
2. Az ókori Egyiptom története Kr. e 332 előtt, különös tekintettel az
egyiptomi Újbirodalom korszakára
3. A klasszikus Görögország társadalomtörténete, gazdasági folyamatai,
különböző államtípusai, regionális sajátosságai
4. A római társadalom- és gazdaságtörténet alakulása, legfőbb jellegzetességei
a korai köztársaságtól a principátusig
5. A kereszténység kialakulása és elterjedése a Római Birodalomban és
szomszédainál, a szabad vallásgyakorlás elismerése, az első századok
kereszténységének legfontosabb irányzatai és teológiai vitái, zsinatai
6. A magyar társadalom és gazdaság átalakulása a honfoglalástól a 13. század
végéig (népesség, rétegződés, egyházszervezés, birtokviszonyok, gazdálkodás)
7. Hatalommegosztás és központosítás a késő középkori magyar államban
(14–16. század)
8. A Magyar Királyság mint közép-európai nagyhatalom (dinasztikus
kapcsolatok, konfliktusok, mozgástér)
9. Az iszlám világ története a 7-15. századokban (az iszlám kialakulása és
Mohamed; az Omajjádok és az Abbászidák; a középkori Perzsia muszlim
dinasztiái Timur Lenkig)
10. Európa a 8-10. században: a Karolingok és a középkori európai államok
születése
11. Társadalom, gazdaság, művelődés Európában a 11–15. században
12. Pápaság, császárság, központosított monarchiák és a rendiség kezdetei
Európában (11–13. század)
13. Rendi monarchiák és központosítási kísérletek, hatalmi konfliktusok a 1415. századi Nyugat-Európában

14. Az új világ felfedezése, az atlanti kereskedelem, Európa gazdasági
fejlődésének jellemzői a 16-18. században
15. Reformáció és az állam: az európai hatalmi politika a 16. század elejétől a
18. század közepéig
16. Az erdélyi fejedelemség a 16-17. században. Politikai mozgástér,
gazdasági lehetőségek
17. A török ellenes felszabadító háború és a magyarországi rendi fegyveres
küzdelmek
18. Mária Terézia és II. József uralma Magyarországon
19. A magyar reformmozgalom kialakulása, társadalmi bázisa, programja,
áramlatai 1830-1848
20. Az 1848-as vívmányok (áprilisi törvények) és a megvédésükre tett katonai
és politikai erőfeszítések.
21. A gazdasági-társadalmi fejlődés a dualizmus korában. Mennyiben
stabilizálta és mennyiben sodorta válsága a fejlődés a dualizmus rendszerét?
22. A trianoni Magyarország létrejötte, stabilizálódása, II. világháborús
szerepe.
23. A demokratikus kísérlettől az 1956-os forradalom leveréséig
24. A magyar társadalom fejlődése az 1945 utáni évtizedekben.
25. Forradalmak kora - dinasztikus restaurációval. Európa: 1789-1848
26. Polgári nemzetté válás, hatalmi konfliktusok és az I. világháború
27. A Párizs környéki békéktől Jaltáig. Revíziós kísérletek és nagyhatalmi
konfliktusok 1918-1945
28. A kétpólusú világrend kialakulása, konfliktusai és felbomlása

