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Bevezetés 
 

A történeti földrajz a történelem egyik segédtudománya, amelynek tárgya egy terület adott 
történeti korban fennállott természeti, gazdasági, társadalmi viszonyainak földrajzi szempontból 
rendszerezett leírása történeti források alapján. A történelem ismeretének egyik alapfeltétele az 
évszámok mellett a földrajzi tájegységek, térségek ismerete. 

 A földrajzi adottságok mindig befolyásolják a történelmi eseményeket, az országok 
történelmét is meghatározhatják. Például egy társadalom fejlődését befolyásolja a természeti 
erőforrások megléte vagy hiánya. Hatással van még a társadalomra a domborzat, vízrajz, 
éghajlat, flóra, fauna stb. Az ember történelmének korai szakaszában a térségek természeti 
elzártsága (pl. Kína) nemcsak megvédte a területet a külső befolyástól, hanem a kölcsönhatás 
akadályozódása miatt gátolta is annak fejlődését. Alig van történelmi jelenség, amelynek valami 
térbeli vonatkozása ne volna, hiszen az emberi társadalom, még ha csak egy települést tölt is ki, 
földrajzi teret foglal el és életmegnyilvánulásai térben zajlanak le. Vegyük csak sorra azokat a 
társadalmi jelenségeket, amelyeknek földrajzi térben való vizsgálata kézenfekvő, amelyek éppen 
ezért a történeti földrajz tárgyai is. 

A tantárgy célja és feladata, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a történeti 
földrajzról, mint a történelem egyik segéstudományáról.  

A tantárgy célja, hogy bemutassa a történeti földrajz tudománytörténetének fő állomásait, 
legfontosabb paradigmáit, kutatásának módszertanát és eszközeit. A tantárgy célja továbbá, hogy 
bemutassa a történeti földrajz a történelemtudomány rendszerébe, kapcsolatát más 
tudományterületekkel. A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal ezen 
folyamatok kialakulását, a tényezők közötti időbeli és térbeli kapcsolatokat. A folyamatok 
elemzése és összefüggéseik felismerése, megértése, segítséget nyújthat a történelem 
megértésében és elsajátításában.  

A történeti földrajz egyik fő feladata megválaszolni a következő kérdést: a torténeti 
földrajz – a történelem földrajza, vagy a földrajz történelme.  

A történeti földrajz, mint a társadalmi-, szociális-, etnokulturális- és gazdasági változások 
a felszínre, illetve a tájszerkezetre gyakorolt hatását kutató, a történelem kereteibe illeszkedő 
diszciplína lehetőséget kínál arra, hogy megértesse szűkebb és tágabb környezetünk néhány 
olyan régiójának tájfejlődését, ahol a tradicionális társadalomszervezet és gazdálkodás karakteres 
tájszerkezeti és antropogén morfológiai együtteseket eredményezett.  

A feladatok közé sorolható felvázolni a történelmi események általános hatását a 
népességszám, és népességszerkezet, a politikai csoportok és országok változásaira a Föld összes 
kontinensén az őskortól napjainkig.  

A tananyag elsajátítása eredményeképpen a diák alapvető elméleti, módszertani és 
gyakorlati tudást kap a következő kérdésekben: 

• a történeti földrajz alapfogalmai; 
• a földrajzi fogalmak és események szerepe a történelmi események alakulásában; 

• a világ országainak külpolitikai tevékenysége; 
• a nemzetközi kapcsolatok alakulása; 
• a történeti földrajz forrásai: görög tudományosság, a földrajztudomány történetének 

permanens újraértékelése, a Bibliához kapcsolódó elemzések, országismerettan; 
• összefoglalni a tanulás folyamata alatt megszerzett információt; 
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• tájékozódni a legújabb kutatási eredmények között; 

• a világtársadalom részei közötti hatalomeloszlás folyamatainak történeti menete.  
• az ájánlott kurzus egy szemeszter alatt olvasandó ki, 108 órát foglal magába, ezekből 36 

óra előadást és 18 gyakorlati foglalkozást; 

A diákok tudásának a felmérése 

A szemeszter alatt a diákoknak meg kell írniuk két modul dolgozatott, melyek magukban 
foglalják a rendszeres felszólalásokat a gyakorlati órakon. A diákok felkészültségi szintjét 
tesztfelmérés, szóbeli felelés és az egyéni munka kidolgozásának formájában ellenőrizzük. A 
modulok elsajátításának végleges ellenőrzése összefoglaló ellenőrző foglalkozással zárul. 

A diákok tudásának osztályozási kritériumai 

- „jeles” (5) a diák - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, a tananyagot 
ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz; 

- „jó” (4)  a diák - a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét 
használja, a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget; 

- „elégséges” (3) a diák - a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget, gyakran 
szorul a számonkérés során tanári segítségre, a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz 
csak a szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem 
alkot, egyáltalán önálló feladatvégzésre nem képes; 

- „elégtelen” (2) a diák - a tantervi minimumot sem teljesítette, ennek eleget tenni a 
tanári útmutatás segítségével sem képes. 

Minden modul dolgozatért a diák megszerezheti a maximális 50 pontot: 

- modul dolgozat – 60 pont; 

- gyakorlati órák – 20 pont; 

- önálló munka   – 20 pont; 

Öszegezve a két modul dolgozat eredményeit egy diák összesen 100 pontot érhet el, 
amely a “jeles” osztályzásnak felel meg. 

Ha a tantárgy vizsgával vagy beszámolóval zárul, a félévi osztályzat egyúttal félév 
lezárását is jelentheti, és be lehet számítani a vizsgán vagy beszámolón a következő skála 
szerint: 

Félévi 
osztályzat  

Félévi osztályzat 
100 pontos skála szerint 

 
Beszámoló esetén 

 

Osztályzat 
5 pontos 

skála szerint 

А 90–100 
 
 

5  
kitűnő 
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В 82–89 
 
 

Elégséges 
 
 
 
 

4 
jó 

С 74–81 

D 64–73 3 
elégséges E 60–63 

FX 35–59 
 

Nem elégséges 
 

2 
A félévet lezárta, 

vizsgára vagy beszámolóra 
mehet 

F 0–34 

 
Nincs 

hozzáengedve 
 

1 
A félévet nem zárta le, 

nem mehet vizsgára vagy 
beszámolóra 

 

A szemeszter teljestésének követelményei 

1. Kötelező 

• az előadásokon való megjelenés 

• a gyakorlatokon való megjelenés 

• a moduldolgozat megírása előre rögzített időpontok szerint  

• önálló feldolgozásra ajánlott témakörök kidolgozása 

• a hiányzás mértéke nem haladja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt 

óraszámot 

2. Követelmények (a tudás szintjéhez) 

A modul dolgozatok, referátumok, egyéni ellenőrző feladatok legalább elégséges (D) szinten 

történő teljestése kötelező. 

3. Pótlás:  

A hiányzások, elégtelen felelet valamint modul dolgozat pótlásának módját és feltételeit a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásait követve a foglalkozásokat vezető tanát határozza 

meg, amiről feljegyzést készít.  

A javasolt szakirodalomból a hallgatók önállóan dolgozzák fel a félévi témakörökhoz 

kapcsolódó ismereteket. 

Az önálló feldolgozásra ajánlott témák elsajátításáról a hallgató a gyakorlati foglalkozások, és 

modul dolgozat alkalmával számol be.  

Az önálló feldolgozásra ajánlott témákból a diák referátumot készít, vagy szóbeli feleletet tesz.  
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A vizsgára bocsátás feltételei  

A félév befejeztével a következő feltételek megléte szükséges a vizsga vagy szigorlat 

leadásához: 

• elégséges osztályzatok megléte 

• a hiányzások megfelelő ledolgozása és pótlása 

• esetleges elégtelen osztályzatok pótlása 

Amennyiben a hallgató a vizsgára vagy beszámolóra bocsátást az előírt határidőig nem szerzi 

meg, a tanár feljegyzése nyomán hozott tanszéki határozat alapján – utóvizsga vagy beszámoló 

jelleggel – lehetőséget kaphat a pótlásra.  
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A TANTÁRGY TEMATIKUS TERVÉNEK LEÍRÁSA 
 

A történeti földrajz 
tantárgy szerkezete: 

Óraszám (ebből): Tanulmányi 
év: 

A 
felmérés 
módja: Ö.  Öm. Em. 

E. Gyf. 

 108 36 18 54  I. évfolyam, 
1. szemeszter 

Felsz. 
Ref., 
dolg. 

1. MODUL 
BEVEZETÉS A TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ TUDOMÁNYÁBA  

TARTALMI MODUL 1. 
A TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ÁLTALÁNOS ELMÉLETI ALAPJAI 

1.A történeti földrajz, 
mint a történelem 
tudományának 
részegysége. 

 2 2 4    

2. A történeti földrajz 
kialakulása és 
fejlődésének főbb 
szakaszai. 

 1  4    

3. A természeti tényezők 
szerepe a történeti 
földrajz fejlődésében. 

 3 2 3    

4. Az ember természet-
átalakító 
tevékenységének 
történeti szakaszai. 

 2 2 3    

5. A történeti topográfia, 
mint a történeti földrjaz 
alappillére. 

 2  5    

TARTALMI MODUL 2. 
AZ ŐSKOR ÉS KÖZÉPKOR TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA  

6. A földtörténeti 
megismerés alapjai és 
kezdete. 

 1  4    

7. Ókori civilizációk: 
Mezopotámia és 
Egyiptom. 

 1  2    
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8. Ókori civilizációk: 
India és Kína. 

 1  2    

9. Ókori civilizációk a 
Földközi-tenger 
partvidékén. 

 1 2 4    

10. A középkor történeti 
földrajza a  Közel-
Keleten, Ázsiában és 
Afrikában. 

 2  3    

11. Középkori Európa 
történeti földrajza. 

 2 2 4    

A modul elsajátításának 
felmérése 

 18 10 38    

2. MODUL 
ÚJKORI ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ 

TARTALMI MODUL 3. 
AZ ÚJKOR TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA 

 
12. A Nagy földrajzi 
felfedezések ideje. 

 4 2 2    

13. Európa az újkor 
idejében. 

 4 2 4    

14. Az iparosodás és 
hatása a földrajzi 
viszonyokra. 

 4  2    

15. A Közel-Kelet, Ázsia 
és Amerika történeti 
földrajza az újkorban. 

 2 2 3    

TARTALMI MODUL 4. 
KÖZÉP-KELET EURÓPA TORTÉNETI FÖLDRAJZA  

16.A magyar táj történeti 
földrajza. 

 2  2    

17. Ukrajna és 
területeinek történeti 
földrajza. 

 2 2 3    

A modul elsajátításának 
felmérése 

 18 8 16    
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Megjegyzés: 

 Ö – összesen, E. – előadás, GyF. –  gyakorlati foglalkozás, ÖM. – önálló munka, EM. – 
egyéni munka.  

I. modul 

Téma 
 

Előadások Gyakorlati 
foglalkozások 

Önnálló 
munka 

Egyéni 
munka 

 
1. A történeti földrajz, mint a 
történelem tudományának 
részegysége. 

2 2 4  

2. A történeti földrajz kialakulása 
és fejlődésének főbb szakaszai. 

1  4  

3. A természeti tényezők szerepe 
a történeti földrajz fejlődésében.  

3  3  

4. Az ember természet-átalakító 
tevékenységének történeti 
szakaszai. 

2 2 3  

5. A történeti topográfia, mint a 
történeti földrjaz alappillére. 

2  5  

6. A földtörtlneti megismerés 
alapjai és kezdete. 

1  4  

7. Ókori civilizációk: 
Mezopotámia és Egyiptom. 

1  2  

8. Ókori civilizációk: India és 
Kína. 

1 2 2  

9. Ókori civilizációk a Földközi-
tenger partvidékén. 

1 2 4  

10. A középkor történeti földrajza 
a  Közel-Keleten, Ázsiában és 
Afrikában. 

2  3  

11. Középkori Európa történeti 
földrajza. 

2 2 4  

A modul elsajátitásának 
felmérése 

    

Összesen az 1. modul 18 10 38  
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II. modul 

Téma 
 

Előadások Gyakorlati 
foglalkozások 

Önnálló 
munka 

Egyéni 
munka 

 
1. A Nagy földrajzi felfedezések 
ideje. 

4 2 2  

2. Európa az újkor idejében. 4 2 4  

3. Az iparosodás és hatása a 
földrajzi viszonyokra. 

4  2  

4. A Közel-Kelet, Ázsia és 
Amerika történeti földrajza az 
újkorban. 

2 2 3  

5. A magyar táj történeti földrajza 2  2  

6. Ukrajna és területeinek 
történeti földrajza 

2 2 3  

A modul elsajátitásának 
felmérése 

    

Összesen az 2. modul 18 8 16  

 

Gyakorlati foglalkozások vázlata és tematikája 

 Téma Óraszám 

1. A történeti földrajz alapfogalmai, tárgya, feladata, módszerei, 
kialakulása és fejlődése 

2 

2. Az emberi faj terjedése a Földön és hatása annak arculatára  2 
3. Az ősi civilizációk és szerepük az emberiség fejlődésében (Közel-Kelet, 

Ázsia) 
2 

4. Az ősi civilizációk és szerepük az emberiség fejlődésében 
(Görögország, Római Birodalom) 

2 

5. A középkor történeti földrajza 2 
6. Az újkori Európa, Ázsia és Amerika országainak történeti-földrajzi 

jellemzése (16-18 század) 
2 

7. Az újkori Európa, Ázsia és Amerika országainak történeti-földrajzi 
jellemzése (19-20 század) 

2 

8. Az I. és II. Világháború hatása a politikai térkép változására 2 
9. Változások a politikai térképen a 20. század második felében  2 
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 Összesen 18 
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A TANTÁRGY TARTALMA 

I MODUL 
BEVEZETÉS A TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ TUDOMÁNYÁBA  

 
I.TARTALMI MODUL  

A TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ÁLTALÁNOS ELMÉLETI ALAPJAI 
 

Téma 1. A történeti földrajz, mint a történelem tudományának részegysége 

 

A történeti földrajz, mint  a történelem egyik segédtudománya. A történeti földrajz szerepe a 

történelemtudományok között. A történeti földrajz fogalma, tárgya, feladatai, fontosabb 

irányzatai és iskolái. A történeti földrajz módszerei, forrásai és fontosabb kutatási irányai. A 

történeti földrajz módszerei: progresszív, reduktív vagy regresszív, retrogresszív, tipológiai, 

analógiai módszer. A történeti-földrajzi egységek. A történeti-földrajzi teret különböző 

egységekre bonthatjuk fel: a kontinensek, régiók, országok. A történeti földrajz forrásai: ókori, 

középkori, újkori források. A források típusai: természeti és társadalmi reliktumforrások, írott 

források, térképek, kartográfiai elemek, levéltári dokumentumok. A történelem ismeretének 

alapfeltétele az évszámok mellett a földrajzi tájegységek, térségek ismerete. A történeti földrajz 

alapkérdése: a történeti földrajz – földrajz a történelemben, vagy történelem a földrajzban? A 

történeti földrajz helye a geográfiában. Történeti természeti földrajz. Történeti 

társadalomföldrajz. Regionális történeti földrajz. Alkalmazott történeti földrajz. A történeti 

földrajz kutatási irányai.  

A névtan (onomasztika) fogalma és szerepe a történeti földrajzban. A helynevek is nagyon 

sok információval szolgálnak a kutatók számára. Egyes települések elnevezései egykor létezett 

települések neveit őrzik. A helynevek a domborzat változásairól is tudosítanak. A földrajzi nevek 

hasznosításához nyelvészeti szakértelem szükséges. 

 

Téma 2. A történeti földrajz kialakulása és fejlődésének főbb szakaszai 

 

A történeti földrajz kialakulása. Ki volt az első történeti földrajzos? Hérodotosz és 

munkássága. A történeti földrajz fejlődésének fordulópontjai. A történeti földrajz fejlődése az 

ókorban. A történeti földrajz ókori kutatói az i. e. 5. századtól kezdve. A görög földrajzi írók. 

Sztrabón munkássága. Később a rómaiak idején Caius Plinius Caecilius. A történeti földrajz 

fejlődése a középkorban. A Nagy földrajzi felfedezések hatása a  történeti földrajz alakulására. A 

német irányzat mint a történeti földrajz kiindulópontja. F. Ratzel, R. Gradmann, W. Götz 
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munkássága. A történeti földrajz francia irányzata: E. Reclus, L. Febvre. Az Annales-iskola 

hatása a történeti földrajz alakulására. Az Annales-iskola alapvető tantétele a földrajz és a 

történelem elválaszthatatlanságáról. Angol irányzat agazati felosztása. A történeti földrajz 

paradigmaváltása. Az „új történeti földrajz” – avantgard irányzat. Az ember térformáló 

szerepének megfogalmazása. L. Febvre munkája „A föld és az emberi fejlődés: bevezetés a 

történeti geográfiába” (1922). 

Az amerikai történeti földrajz kialakulásának 5 szakasza. Orosz-szovjet történeti földrajz.  A 

modern orosz történeti  földrajz.  Ritter hatása az orosz történeti földrajz  formálására. Történeti-

földrajzi kutatások a független Ukrajna területén.  

Magyar történeti földrajz irányzatai és eredményei. A 18-19. századi helységnévtárak és 

statisztikai gyűjtemények, mint a historikusok alkotásai és a helytörténeti kutatások alapvető 

forrásai. Teleki Pál és Chonoky Jenő munkássága. Somogyi Pál „A magyar honfoglalás földrajzi 

környezete” c. munkája (1983). 

A torténeti földrajz mai iskolái, nemzetközi tudományos műhelyei, folyóiratai. 

 

Téma 3. A természeti tényezők szerepe a történeti földrajz fejlődésében  

 

A természet alkotóelemeinek általános jellemzése. A természeti tényezők csoportosítása. 

Vízföldrajzi alapismeretek. Hidrográfiai alapegységek: világtengerek, felszíni vizek, folyóvizek, 

állóvizek, felszínalatti vizek.  

Éghajlati alapfogalmak. Az éghajlati övezetesség kialakulása. Az időjárás, időjárási elemek: 

napsugárzás, hőmérséklet, vízgőztartalom, felhőzet, csapadék, légmozgás, szél. Az éghajlat. Az 

éghajlatot kialakító tényezők. A módosított éghajlati övezetek. A nagy földrajzi övezetek: forró, 

mérsékelt és hideg földrajzi öv. Az övezeteken belül elhelyezkedő övek és vidékek. A 

talajképződés. A talajtípusok kialakulása.  

Domborzati alapfogalmak. Az orográfiai viszonyok hatása a történeti földrajz fejlődésére. A 

Föld jellegzetes földrajzi adatai. Földrengések. A föld belső szerkezete. Wegener lemeztektonika 

elmélete. A kőzettan: vulkanizmus, evaporit, kőszén, szénhidrogének. A szárazföldek és 

fejlődésük: ősmasszívumok, röghegységek, lánchegységek, síkságok, alföldek, fennsíkok, 

mélyföldek. 

 

Téma 4. Az ember természet-átalakító tevékenységének történeti szakaszai 

 

A társadalomfejlődés történeti-földrajzi kérdései. A természeti tájtól a kultúrtájig: az ember 

természet-átalakító tevékenysége. Kiinduló állapotok. A történeti népességföldrajz alapkérdései. 
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A társadalom fogalma. A társadalom fejlődésének történeti földrajzi szemlélete. Társadalom 

típusok. A népesedés mint elméleti probléma. Az etnonimika szerepe a történeti földrajz 

megismerésében. Népességföldrajzi alapfogalmak. Demográfiai alapok, népsűrűség. A 

népcsoportok kultúrális-gazdasági alkalmazkodása a természeti feltételekhez. 

Településföldrajzi alapfogalmak. A település és településhálózat változásainak történeti 

földrajzi alapkérdései. Fontosabb kutatási területek: építőanyagok – hajlékok – települések (falu-

város)–településhálózat. A településhálózat és az infrastruktúra fejlődésének történeti földrajza. 

A gazdasági fejlődés történeti földrajzi megközelítése. Gazdaságföldrajzi alapfogalmak: 

fejlődés és elmaradottság, növekedés, a  gazdasági fejlődés meghatározói, föld, munkaerő, tőke, 

technika, erőforrások, intézmények, termelés és termelékenység, gazdasági szerkezet és 

szerkezetváltás. A gazdasági fejlődés szakaszai. Gazdasági szektorok, iparszerkezet, 

foglalkoztatási szerkezet. A mezőgazdaság típusai.  

A vallások történeti földrajzi összefüggései. A fontosabb vallások kialakulása és térbeli 

terjedése. Vallástípusok: brahmanizmus, hinduizmus, buddhizmus, kereszténység, iszlám.  

A hatalmi-politikai átrendeződések és a politikai térfejlődés történeti földrajza. 

A természetföldrajzi tér hosszútávú társadalmi használatának a sajátosságai. 

A környezetföldrajz rovid története. A környezeti korlátok és lehetőségek. Európa 

környezetének változása a történelem során. A környezeti hatások és veszélyfaktorok.  

 

Téma 5. A történeti topográfia, mint a történeti földrjaz alappillére 

A történeti földrajz vizsgálati körébe tartozik a történeti topográfia. A térképészet története. 

Egyetemes térképészet-történet. A térkép fogalma és jellemzői. A térképészet őskori kezdetei: 

Mezopotámia és Egyiptom térképei. A hellén térképek, római térképészet. Magyarország 

térképészetének fejlődése. Térképészet alakulása és fejlődése Ukrajna területén. 

A földrajzi helymeghatározás fejlődése. A háromszögelés, a magasság és a GPS (Global 

Positioning System) fogalma. Kartográfiai, képi és írásbeli források. Régi térképek, katonai 

felmérések táj- és településképek. A térkép részei. Térképtípusok. Méretarány, aránymérték. 

Térképek osztályozása. Térképek csoportosítása tartalom szerint. A generalizálás fogalma. 

Jelmagyarázat és a térképi jelkulcs. Topográgiai térképek. A topográfia jellemző vonásai. 

A térképi ábrázolás története. A kéziratos térképek kora. A nyomtatott térképek kora. A 

magyarországi térképezés rövid története.  

A térképészet története a Szovjetunió területén. A térképészet főbb eredményei Ukrajnában. 

Ukrán térképészet története.  
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II. TARLALMI MODUL 

AZ ŐSKOR ÉS KÖZÉPKOR TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA 

 

Téma 6. A földtörténeti megismerés alapjai és kezdetei 

A földtörténeti kutatások célja. A földtörténet előtti idő.  A földtörténet dokumentumai. Az 

ősföldrajz. A fácies. Az aktualizmus elve.  A Föld korai állapota. A kontinentális környezetek 

felismerése. Tengeri környezetek felismerése. A tektonika és a történeti földrajz kapcsolata. 

Töréses és gyűrődéses szerkezetek felismerése, koronák meghatározása.  

Lemezvándorlás. Kontinensvándorlás. A kontinensek összeillesztése. Az óceánfenék 

szétterülése.  A lemeztektonika. Geokronológia, a földtörténeti odőszámítás. A prekambrium. 

Archaikum. Paleozoikum. Mezozoikum. Kainozoikum. A gazdaságföldtan.  

Az élet eredete. Az élővilág fejlődése. Az első ősi civilizációk kialakulásának 

természetföldrajzi feltételei. A régészeti emlékek. Nyelvészeti ismeretek. A mai 

leszármazottak antropológiai, genetikai vizsgálata.  

 

Téma 7. Ókori civilizációk: Mezopotámia és Egyiptom  

 

Az ősi civilizáció fogalma. A civilizációk társadalomfejlődése. A civilizációk, mint összetett 

rendszerek. A civilizációk alkotórészei. Az ókori civilizációk kialakulásának földrajzi 

elhelyezkedése.   

A "Mezopotámia" fogalom. Az ókori Mezopotámia államnevei. Mezopotámia történeti 

földrajza.  

A mezopotámiai történelem kronológiai rendszere. Mezopotámia őstörténete. Mezopotámia 

korai története. Betelepülés Dél-Mezopotámiába (Az Ubaid-kultúra). Az Uruk-kultúra. Az 

őssumer kor. A városállamok kora. Tulajdonviszonyok és a társadalom szerkezete a 

városállamok korában. A mezőgazdaság helyzete. Birodalomalkotási kísérletek a 3. évezred 

utolsó harmadában. Az óbabiloni kor. Tulajdonviszonyok és a társadalom szerkezete az 

óbabiloni korban. Kereskedelem Kis-Ázsiával és a Földközi-tenger partvidékével. A babiloni 

birodalom a 18-17. Században. Dél- és Észak-Mezopotámia önálló államiságának kialakulása 

(16-11. század). A Kassú dinasztia Babilonban. Dél-Mezopotámia a 12. században. A kassú kor 

társadalma.  

Asszíria, mint katonaállam. Asszíria hódításai a 9. században. A földtulajdon az újasszír 

korban. Asszíria utolsó évszázada. Az újbabiloni (káld) birodalom (605-539). 
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Tulajdonviszonyok és gazdasági élet a 6. század első felében. Mezopotámia az óperzsa 

birodalomban. 

Az ókori Egyiptom.  A földrajzi környezet hatása az ősi Egyiptomi civilizáció terjedésére és 

lakosságára. Egyiptom ókori földrajza. A civilizáció kialakulása. Az ókori egyiptomi történelem 

szakaszolása a földrajzi változások tükrében. Korai dinasztikus kor: I. és II. dinasztia. 

Óbirodalom: a piramisok kora i.e. 2650-2150. Első átmeneti kor i.e. 2150-2100. Középbirodalom 

i.e. 2100-1750 körül. Második átmeneti kor i.e. 1750-1550 körül. Az újbirodalom és Théba 

virágkora i.e. 1550-1076. Harmadik átmeneti kor i.e. 1076-712.A fáraók alkonya: a késői kor i.e. 

712-332. A hanyatlás kora. Hellenisztikus kor. Változások a római kor hajnalán. Ősi Egyiptomi 

civilizáció szerepe az emberiség fejlődésében. 

 

Téma 8.  Ókori civilizációk: India és Kína 

 

Az indiai civilizáció kialakulása. Ókori India területi elhelyezkedése. Az indiai társadalom 

kialakulása. India földrajza a múltban és a jelenben. Az indiai történelem kezdetei: az Indusvölgy 

civilizáció kialakulása. Az első települések. A védikus kor. Az indoiráni népcsoport 

vándorlásának második hulláma. Birodalmi struktúrák kiépülése Észak-Indiában. A szervezet 

társadalmi és politikai rendszer. Magadha és a buddhizmus kialakulása. Maurja Birodalom. 

Szaka-Kusán uralom. Gupta Birodalom. Pallavák, Csolák. 

A ősi Kínai civilizációk  földrajzi és geológiai múltja. A lakosság eltrjedésének természeti és 

éghajlati feltételei. A nyugat és kelet területi különbségek kialakulásának földrajzi háttere. A 

kínai ókor a kínai történelemnek az i. e. 18. század - i. sz. 220 közötti időszaka. Kínai bronzkor. 

Kínai vaskor. Korai császárkor. A kultúrhéroszok uralma Kínában. A Shang-kor (i. e. 18-11. sz.). 

A Zhou-kor. A Tavasz és ősz korszak (i. e. 722-481). A Hadakozó fejedelemségek korszaka (i. e. 

403-221). A Kínai ókor szellemi öröksége. Az i.e. 10-6 század hagyományai. A porális és 

politikai gondolkodás kezdete. Az első központosított állam kialakulása, fénykora és hanyatlása. 

A hódító Qin birodalomtól a Han Birodalomig. Korai Han-kor. Késői Han-kor. Az ősi Kínai 

Birodalom szerepe a globális emberi társadalom alakulásában. 

 

 Téma 9. Ókori civlizációk a Földközi-tenger partvidékén 

 

Európa humánföldrajza a prehistorikus időszakban. Európa arculata. Az első földművesek 

Európában i.e. 3500 előtt. Az első városok (i.e.3500-i.e. 2000). Gazdaság, társadalom és 

térszerkezet az ókori Európában. A kereskedőbirodalmak. Az európai történelem természeti 

környezete.  A gazdasági-társadalmi fejlődés főbb szakaszai és súlyponti térségei: Kr. e. II. 
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évezred: Kréta, Kr. e. 14–9. század: Mükéné, Kr. e. 9–6. század: korai Görögország, Kr. e. 5–4. 

század: klasszikus Görögország, Kr. e. 753: Róma alapítása.  

Ókori Görögország politikai térképe. A sötét kor Görögországban. A  poliszok kora 

Görögországban. A hellenisztikus Görögország ideje.  

 A városok fejlődése és a városhálózatok kialakulása a Római Birodalomban. A 

kommunikációs eszközök fejlődése a Római Birodalomban. A tengeri és folyami közlekedés. 

Kr. e. 6–3. század: korai köztársaság berendezkedése a Római Birodalomban. A patríciusok és 

plebejusok küzdelmei. Róma terjeszkedése. A pun háborúk ideje. A köztársaság válsága. A nagy 

rabszolgafelkelések. A köztársaság bukása. A császárság kora. A dominatus. A Római 

Birodalom hanyatlása és bukása. Az Európa területén elhelyezkedő civilizációk politikai 

térfejlődés folyamatai.  

  

Téma 10. A középkor történeti földrajza a  Közel-Keleten, Ázsiában és Afrikában 

 

A középkori civilizációk földrajzi elterjedése.  A Közel-Kelet a középkorban. Az iszlám 

megjelenése és térhódítása 661-ig. Az Omajjád Kalifátus kora (661–750). Az Abbászida 

Kalifátus a 9. században. Az iszlám világ a 10. században. Az iszlám világ 1000 körül. Az iszlám 

világ a 12. században. A Mameluk Birodalom.  

A kereskedelmi utak kialakulása Ázsiában és hatása az újabb területek felfedezésére. 

Nomádok az eurázsiai styeppén. A Mongol Birodalom Dzsingisz kán uralkodása végén. A 

Mongol Birodalom Dzsingisz kán utódai alatt. Közép-Ázsia a 6–8. században. Az iszlám világ és 

a Szeldzsük Szultánság a 11. században. 

A Szeldzsük Szultanátus utódállamai. Közép-Ázsia mongol meghódítása. Timur Lenk 

birodalma. Timur Lenk birodalmának utódállamai. Belső Ázsia középkori történeti földrajzi 

adottságai. Zsuanzsuan Birodalom. A türkök. A kirgiz hatalom Belső-Ázsiában. India területe a 

kozépkorban. A Gupta Birodalom az 5. Században. Harsa birodalma 640 körül. India a 9-11. 

századokban. A Delhi Szultanátus. India gazdasága a középkorban.  

Kína területének térbeli változása a középkorban. Kína az 5-10. században. Az Öt Dinasztia 

és Tíz Királyság kora Kínában. A Tibeti Királyság. Kína gazdasága a középkorban.  

  Az afrikai társadalom belső fejlődése a középkorban. Északkelet- és Bantu-Afrika államainak 

és kereskedelmének a fejlődése. Észak-Afrika muszlim államai és birodalmai. 

 

Téma 11. Középkori Európa történeti földrajza 
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Európa társadalmi és politikai térképe 400-1500 között. Népvándorlások a kora középkori 

Európában. Az európai államrendszer kialakulása. Az államrendszerek társadalmi és kulturális 

összefüggései. A feudalizmus és a tér ellenőrzése. Európa uradalmi rendszerei. Államrendszer és 

a tér felosztása. Európa vidéki területeinek benépesülése 400-1500 között. A településrendszerek 

alapja. A római világ összeomlása. A kiforrott településformák és –minták előzményei: település 

1000 előtt. A vidéki hátország: a központ, a periféria és a peremvidék jellemzői körülbelül 1000 

után. A központosult (nucleated) települések. Az elszórt (dispersed) települések. A demográfiai 

helyzet változásai 400 és 1500 között.  

A városok terjedése és változásai (400-1500). Átmenet a kései ókortól és a kora középkor 

öröksége. Az európai városok terjedése és változásai 300 és 700 között. A városok új formáinak 

megjelenése (700-800). A középkori városok tipológiája és topográfiája. A középkori városok 

működése és funkciói a 11-12. századokban. A városok társadalmi, gazdasági és kereskedelmi 

szerkezete és felépítése. A középkori európai városok virágkora: demográfiai folyamatok, 

topográfia, ipari termelés. Az európai területek a kései középkorban. 

A Britt szigetek területi megoszlása és az erőviszonyok rendeződése a középkorban. Anglia 

területi kialakulása. Nagy Knut (1016–1035) északi birodalma. Normann hódítás Angliában. 

Települések és közigazgatás. Népesség és gazdaság. 

A Frank Királyság a 6. században. A Frank Birodalom Nagy Károly korában. A Frank 

Birodalom felosztása. A frank egyház.  

Franciaország a középkorban. A Francia Királyság déli terjeszkedése (13. század). 

Városhálózat a középkori Franciaországban. Burgundia.  

Itália. A Pápai Állam kialkulása. Itália a Karoling-korban. Dél-Itália (8–11. század). Itália a 

10–11. században. A Szicíliai Királyság. A városköztársaságok kialakulása és virágzása (1100–

1250).  

Német-Római Birodalom. Keleti Frank Királyság (843–911). Német Királyság (10–11. 

század). Ausztria kialakulása. Német kolonizáció. Hanza-városok. Német 

választófejedelemségek.  

Skandinávia területe a kései középkorban: Svédország, Norvégia, Dánia.  

Hispánia a középkorban: gazdaság, kereskedelem és társadalmi berendezkedés. A 

népességszám  változásának hatása a természeti környezet alakulására. Bizánc területe a 

középkorban. Jusztiniánusz birodalma. Bizánc és kaukázusi vazallus államai. A széttagolt Bizánc 

(1205–1261). Városok a Bizánci Birodalomban.  Kelet-Európa a középkorban.  

 

II.MODUL 

ÚJKORI ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ 
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III.TARTALMI MODUL 

AZ ÚJKOR TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA 

Téma 12. A Nagy földrajzi felfedezések ideje 

 

A földrajzi felfedezések – a korok közötti határ. Európa demográfiai népességrobbanása. 

Tudományos és technikai átalakulás (új típusú hajók, iránytű, térképek megjelenése). A nagy 

földrajzi felfedezések első államai: Portugália és Spanyolország. Az első portugál felfedezőutak. 

A spanyol és portugál gyarmatosítás. Spanyol felfedezések, az alcácovasi és a tordesillasi 

szerződés. A spanyol–portugál perszonálunió idejének (1580–1640) felfedezései. Holland 

felfedezések. Angol felfedezések. Francia felfedezések. Orosz felfedezések.  

Amerika felfedezése. Normann hajósok. Kolumbusz. Közép-Amerika felfedezése. Az Északi 

partok megismerése.  

Ázsia részeinek felfedezése. Arany, drága fűszerek felkutatása, portugál hódítások. Tajvan 

(Formosa) felfedezése. Indokínai-félsziget megismerése. Terjeszkedés Oroszország felé.  

Ausztrália és Új-Zéland felfedezése. A kínaiak első felfedező hajóutjai  Ausztrália felé az 

Indiai óceánon. A portugálok és spanyolok.  

A nagy földrajzi felfedezések kora Afrikában. A Nílus forrásvidékének a felderítése. A belső 

területek feltárása. A nagyhatalmak versenyfutása Afrikáért. 

A Föld első körülhajózása. Az óceán átszelésének problémái. A tengerentúli terjeszkedés és 

visszahatása Európára. A gyarmatosítás típusai. 

A gyarmatosítások hatásai. Az egységes világpiac kialakulása.  Nyugat – Európa -  a 

világkereskedelem központja.  Kereskedelmi volumen és választék megsokszorozódása. 

Árrobbanás. 

 

Téma 13. Európa az újkor idejében  

 

Európa képe a nagy földrajzi felfedezések küszöbén. Európa térségekre való felosztása az 

újkorban és a legújabb korban.  Európa világtörténeti felemelkedése a 15–18. században. Három 

meghatározó évszázad Európa történetében. A világ kitágulása és ennek hatása Európára. A 

tengerentúli terjeszkedés és visszahatása Európára. Európai kultúra elterjesztése. Az európai 

gazdaság átalakulása. Az európai társadalom átalakulása. A változó politikai térkép: földrajz, 

geopolitika és az Európáról alkotott kép 1500 után. A felvilágosodás ideje és a kulturális 
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geopolitika megjelenése. Nacionalizmus kibontakozása. A vallásilag széttagolt Európa létrejötte. 

Formálódó kapitalizmus. Vesztfáliai béke (1648). Sully (1559–1641) és a „Nagy Terv”. 

Demográfiai és társadalmi változások. A demográfiai forradalom. Demográfiai rendszerek és 

az iparosodás kora előtti minták. Házasság és háztartás. A demográfiai átmenetek. A halálozási 

arányok csökkenése. A nemzetközi népvándorlás folyamatai.  

Európa kultúrföldrajzi viszonyai 1500 után. A tudományok földrajzi megoszlása. A 

képzőművészetek. Az irodalom. A lakóhelyek változásai.  

Az európai újkori nagyvárosokon kívüleső területei. Változó és újító régiók a vidéken. 

Az urbanizáció folyamatai. Az európai városi hálózat. A városok növekedése 1500 után. A 

városok arculata. A tervezett város. Az urbanizáció kezdete. A háború és hatása a városok 

fejlődésére. A magas jövedelem és hatása a városok terjeszkedésére. A városok típusai és részei. 

A városok ellátása ipari és mezőgazdasági cikkekkel.     

A nemzeti forradalmak kora. A gyarmatbirodalmak további szélítése. A monarchiák alkonya. 

Új nagy- és középhatalmak létrejötte 1861–1870: olasz egység, 1867: Osztrák-Magyar-

Monarchia. Berlini kongresszus (1878). Függelten államok a Balkán-félsziget területén: Szerbia, 

Románia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina. Az I. Világháború hatása a hatalom és területek 

átrendeződésére. Az I. világháború gazdasági következményei. Kívülálló szuperhatalmak 

kialakulása – a Szovjetunió. A II. Világháború kitörése. 

 

Téma 14. Az iparosodás és hatása a földrajzi viszonyokra 

 

A kereskedelem érintkezési mintái. Az európai kereskedelem rövid történelme. A kereskedők 

és a kereskedelem fejlődése. Újítások a szállításban és a kommunikációban.  

A modern nagyipar kialakulása, gazdasági–társadalmi következményei Európában. Az 

iparosodás kezdetei: az előiparosodás menete és fogalmi nehézségei. Az iparosodás felé mutató 

folyamatok dimenziói. Az előiparosodás fogalma és földrajzi vonatkozásai.  A modern nagyipar 

kialakulásának előfeltételei. Technológiai haladás. Találmányok. Mezőgazdaság átalakulása. 

Fejlett pénzügyi infrastruktúra. A bankrendszer kialakulása.  Bank of England (1694). A modern 

nagyipar kialakulásának jellemzői Angliában.  

Az ipari forradalom felgyorsulása. Az ipari forradalom terjedésének földrajza. Az előretörő 

nyugat-európai iparosodó országok: Anglia, Hollandia, Belgium, Svájc, Németország, Dánia. A 

kontinensek iparosodása. A szélső periférikus európai területek iparosodása. Az iparosodás 

kudarca a Balkán-félszigeten.  

Az iparosodás folyamatainak hatása az Európai városok arculatára. Az iparosodás társadalmi 

következményei. Az iparosodás időbeli késései a kontinenseken.  
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Téma 15. A Közel-Kelet, Ázsia és Amerika történeti földrajza az újkorban 

 

Észak-Amerika politikai változásai, gazdasági fejlődése, és emberföldrajzi sajátosságai. Dél-

Amerika politikai változásai, gazdasági fejlődése, és emberföldrajzi sajátosságai. Afrika politikai 

változásai, gazdasági fejlődése, és emberföldrajzi sajátosságai. Ázsia politikai változásai, 

gazdasági fejlődése, és emberföldrajzi sajátosságai. 

A világ és Európa gazdasági és hatalmi struktúraváltozásai (1849–1918). A feltörekvő 

nagyhatalmak. Egyesült Államok. 1776: Függetlenségi Nyilatkozat. 1803-tól folyamatos területi 

terjeszkedés. 1823: Monroe elv: „Amerika az amerikaiaké”. A terjeszkedés következményei.  Az 

iparosodó Észak és a rabszolgatartó Dél ellentétének kiéleződése.  

Rabszolgaság eltörlése (1863). 19. század második fele: USA a világ legfejlettebb ipari 

hatalmа. Alaszka megvásárlása (1867). A monarchiák alkonya. 

Latin-Amerikai országcsoportok az újkorban. Migrációs folyamatok Latin-Amerikában. 

Az ázsiai országok területi átrendeződése az újkorban. Japán – nagyhatalommá válása. 1875-

től aktív, terjeszkedő külpolitika Kuril-szigetek, Tajvan elfoglalása. 1904–1905: orosz-japán 

háború.  

Az I Világháború. 1914-1918 közötti világhatalmak területi érdekeinek földrajzi 

átrendeződési folyamata Ázsia és az USA területén.  

    Az 1929–33-as gazdasági világválság. 

A II. Világháború. A  hidegháború és szakaszai. A Truman-doktrína. 1949: NATO 

megalakulása. ENSZ. Arab-izraeli háború. A harmadik világ. Vietnami háború. Maoizmus. 

Közel-keleti válság. 1950–52: koreai háború . A kétpólusú világ együttélése. 1962 ősze: karibi 

válság . 1963 - szovjet-kínai konfliktus. Az enyhülés korszaka (1969–1975). 

A 21. század feltörekvő hatalmai: a BRIC-országok. 

IV TARTALMI MODUL 

KÖZÉP-KELET EURÓPA TORTÉNETI FÖLDRAJZA 

Тема 16. A magyar táj történeti földrajza 

A magyar államfejlődés folyamatai és fontosabb szakaszai. A magyar állam fogalma, területi 

fejlődése. A honfoglalás földrajzi környezete. Népesedési háttér. 1241–42: tatárjárás és 

következményei. 1301: Árpád-ház kihalása. 14. század: gazdasági felvirágzás – Anjou-királyok. 

14–15. század: külpolitikai megerősödés. A hódoltság kora (1526–1686). Az ország három 

részre szakadása. A kései feudalizmus kora (1686–1848). Rákóczi-szabadságharc (1703–1711). 



24 
 

Szabadságharctól Trianonig. Demográfiai átmenet sajátosságai. Gazdasági nekilendülések és 

változások. Magyarország az I. világháborúban. A két világháború közötti időszak. Trianon 

következményei. Gazdasági problémák – társadalmi feszültségek. Belesodródás a II. 

Világháborúba.  

  Az államtér változásai a honfoglalástól a független Magyar állam bukásáig (1526). A 

megosztott államtér problémái (1526–1686). A Habsburg hatalmi térbe integrált magyar államtér 

(1686–1918). Nemzetközileg legitimált struktúra, területi revíziós politika (1920–1938). 

Magyarország a megosztott Európában. Magyarország gazdasági rendszerének legfontosabb 

fejlődési tendenciái a honfoglalástól 1526-ig. A magyar gazdaság XX. századi átalakulásának 

legfőbb kérdései. Az újjáépítés eredményei. 

 

Тема 17. Ukrajna és területeinek történeti földrajza 

 

Ukrajna területe az ókorban. Ukrajna területe a középkorban. A Kijevi Rusz. A tatár 

hódítástól a lengyel-litván fennhatóságig. Ukrajna területe a kora újkorban.  Ukrajna orosz és 

osztrák uralom alatt. Orosz fennhatóság alatt álló területek. Osztrák fennhatóság alatt álló 

területek. Ukrajna 1914–1922 között. Ukrajna az I. világháborúban. Függetlenségi harcok és 

polgárháború Ukrajna területén. A nyugat-ukrán területek 1919–1939 között. Lengyelország, 

Románia, Csehszlovákia fennhatósága alatt.  

Ukrajna a Szovjetunión belül. Ukrajna 1922–1939 között. Ukrajna a II. világháború idején. 

Ukrajna 1945–1991 között. A független Ukrajna területe.  

Ukrajna lakosságszámának és a lakosság megoszlásának történeti-földrajzi aspektusai. A 

gazdaság területi és ágazati megoszlása Ukrajna területén. 
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AZ ELŐADÁSOK RÖVID JEGYZETEI 

Téma №1 

A történeti földrajz, mint a történelem tudományának részegysége 

A történeti földrajz fogalma, tárgya 

A Történeti földrajz a történelem egyik segédtudománya, amelynek tárgya egy terület adott 

történeti korban fennállott természeti, gazdasági, társadalmi viszonyainak földrajzi szempontból 

rendszerezett leírása történeti források alapján. A történelem ismeretének egyik alapfeltétele az 

évszámok mellett a földrajzi tájegységek, térségek ismerete. A földrajzi adottságok mindig 

befolyásolják a történelmi eseményeket, az országok történelmét is meghatározhatják. Például 

egy társadalom fejlődését befolyásolja a természeti erőforrások megléte vagy hiánya. Hatással 

van még a társadalomra a domborzat, vízrajz, éghajlat, flóra, fauna stb. Az ember történelmének 

korai szakaszában a térségek természeti elzártsága (pl. Kína) nemcsak megvédte a területet a 

külső befolyástól, hanem a kölcsönhatás akadályozódása miatt gátolta is annak fejlődését.  

A történeti földrajz tárgya egy-egy terület természeti (éghajlati, domborzati, vízrajzi, növény- 

és állatföldrajzi), illetve gazdasági és társadalmi viszonyainak a leírása az írott források és tárgyi 

emlékek alapján. Foglalkozik a települések történetével, az etnikai, néprajzi adatok 

feltérképezésével, a közlekedési útvonalak, közigazgatási határok, megyék leírásával. Frisnyák 

Sándor a következő módon magyarázta meg a történeti földrajz fogalmát: a történeti földrajz 

valamely korban élő ember geográfiai környezetét (annak természeti adottságait és erőforrásait), 

a társadalmi-etnikai tagolódás és az emberi tevékenységi formák térbeli jellemzőit, az anyag- és 

energiaáramlás folyamatait, a településhálózatot, infrastruktúrát, a kultúra és a közigazgatás 

térszerveződéseit vizsgálja, írott források alapján. 

A történeti földrajz módszerei 

- progresszív - régebbitől az újabb jelenségek felé haladás 

- reduktív/regresszív módszerek, 

- retrospektív - egy táj korábbi vagy jelenlegi viszonyainak genetikus magyarázata, ami a 

múltból hagyományozódik át, 

- Genetikus/fejlődéstörténeti módszer 

- retrogresszív - cél az elmúlt korok tájainak rekonstrukciója, 

- A történelmi térképek és atlaszok készítésének legfőbb módszere 

- tipológiai - azon a tapasztalaton alapul, hogy bizonyos táji fejlődési fokozatnak 

meghatározott formák felelnek meg. 

- formai és funkcionális megközelítés - forma és funkció megfelelése, vagy 

inkonzisztencia 

A történeti földrajz forrásai 
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A történeti földrajz ókori forrásai az i. e. 5. századtól kezdve a görög földrajzi írók, 

mint Sztrabón. Később a rómaiak idején Caius Plinius Caecilius. Az ezt megelőző, 

„preklasszikus” időkben a földrajzi körülményeket érintőlegesen említő dokumentumok a 

kizárólagos források. A települések említései, időnként a távolságok, irányok és az utak leírásai a 

földrajzi jellegre és a települések fekvésére adnak információt. Különösen fontos ez olyan 

területeken, ahol a települések nagy része ismeretlen. Azonban még Mezopotámia térségében is 

komoly problémát okozhat egyes földrajzi nevek azonosítása. 

A középkor történeti földrajzának legfontosabb forrásai 

az oklevelek, térképek és helynévtárak. 

Egyes oklevelek birtokügyekkel foglalkoznak, ezekben pedig mindig megjelennek az 

eladományozott vagy eladott birtok határai, gazdasági és természeti jellemzői. 

Az oklevelek másik fontos csoportja az országos összeírások. Ilyenek a tizedlajstromok, adó- 

és birtokösszeírások. 

A térképek a legfontosabb források. A térképészet gyökerei messzire nyúlnak vissza, már az 

ősember s készített rajzokar az őt körülvevő világról. A későbbiekben az ókori népek 

(egyiptomiak, görögök) már jobban kidolgozott térképeket is készítettek, a modern 

térképeszetről azonban csak Gerardus Mercator működésétől kezdve beszélhetünk. Nagyobb 

számban a 17. század végétől állnak a tudomány rendelkezésére térképek. 

A helynevek is nagyon sok információval szolgálhatnak a kutatók számára. Egyes települések 

elnevezései egykor létezett települések neveit is őrzik, valamint gyakran a domborzat 

változásairól is tudosítanak. A földrajzi nevek hasznosításához nyelvészeti szakértelem is 

szükséges. 

természeti földrajzi reliktumok 

- vizek  - mederváltozások, árvizek 

- növénytársulások - vegetációtörténet, erdőtársulások 

- talajok - emberi befolyás a talajfejlődésre 

társadalomföldrajzi reliktumok 

- pusztásodás (Wüstung) - települések megszűnése, művelt területek feladása (teraszok, 

kőfalak stb.) 

- ipari létesítmények - épületek, bányák, aknák, meddőhányók 

- utak  római utak, középkori kereskedelmi utak. 

- kartográfiai, képi és írásbeli források 

- régi térképek -  katonai felmérések 

- táj- és településképek  

- levéltári anyagok - korabeli összeírások, urbániumok 
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korabeli országleírások 

helynevek 

helyi elbeszélések, mondák (határperek) 

légifelvételek 

A névtan (onomasztika) szerepe a történeti földrajzban 

A névtan vagy onomasztika határok nélküli tudomány. Kettős értelemben is az: 

interdiszciplináris jellegű, mivel vizsgálati területe nem szűkíthető le egy-egy résztudományra: a 

nevek által képviselt problematika érinti a nyelvészeten kívül a történettudományt, 

a földrajztudományt, a közigazgatást, az irodalomtudományt, a kulturális antropológiát, 

aszemiotikát stb. Természetesen elsősorban nyelvészeti tudomány, mivel elemei, a nevek – 

nyelvi jelek. 

Neveket főleg nem nyelvészek – minden korban, minden területen alkotnak, a megnevezések, 

elnevezések, névadások a nyelv meglévő szókincse, adottságai mellett tapasztalatainkat és a 

gondolatainkat is tükrözik. Nevet általában új dolgoknak és fogalmaknak kell adni, de előfordul, 

hogy a meglévő dolgok vagy absztrakciók azért kapnak új neveket, mert valamilyen változás 

kapcsán a névadók új korszakot, időszakot, paradigmát, határ elérését, szemléletet akarnak ezzel 

jelezni. Az ismeretek és a tárgyak szaporodása önmagában is késztet a sokszor felesleges 

névadásra. 

A névtudomány által leggyakrabban vizsgált nevek a személynevek (kereszt- és családnevek, 

ragadványnevek) a helynevek (utcanevek, folyónevek, hegynevek, külterületi nevek, 

egyéb földrajzi nevek) az állatnevek (például lónevek), az írói és művészi névadás, 

az intézmények nevei, sőt a vonatnevek és az újságcímek is. A felsorolás mutatja, hogy a határ a 

név és a cím között felfogás kérdése, így ide tartozhatnak a képzőművészeti alkotások címei, 

rangok és egyéb címek. Rokon terület a nevezékeké, amely nevezéktan vagy nomenklatúra 

néven ismeretes. Az ilyen összefüggő névjegyzékekben a nevek képzésének és egymáshoz való 

viszonyításának szabályai vannak (lásdkategorizálás). 

A nevek és elnevezések jelentése körüli vita, ha a definícióból vagy tapasztalatból vagy 

bizonyítási eljárásból nem eldönthető, azért folyik, mert a szavakhoz, így a nevekhez is, 

érzelmek és asszociációk kapcsolódnak. 

 

Téma №2 

A történeti földrajz kialakulása és fejlődésének főbb szakaszai 

 

A történeti földrajz kialakulása 

A kutatások chronológiája  
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- Hérodotosz (Kr.e. 484 k.–425 k.) 

- Cicero -  a történetírás atyja, szinte teljeskörű leírása az akkori barbár világnak 

- Clüver (1580–1622) - a  történelmi  földrajz megalapozója (Introductio in Universam 

Geographiam) 

- Carl Ritter (1779-1859) - Allgemeine vergleichende Erdkunde „Egy sajátos arculatú 

történeti földrajz” 

- F. Ratzel (1844-1904) -  politikai földrajz 

- R. Gradmann - a középeurópai tájkép történeti fejlődése (1901) 

- O. Schlüter (1872-1959) - a kultúrtáj morfológiája 

Történeti földrajzi iskolák  

Német történeti földrajz: 

- Kant: a földrajz alapját képezi a történelemnek, mert hiszen a történelmi eseményeknek 

valamire vonatkozniuk kell 

- Herder: „A történelem mozgásban lévő földrajz” 

- Karl Ritter: számára a földrajztudomány és a történelem kapcsolata szerves és 

elválaszthatatlan 

- Német földrajznak nagy lökést adott a francia-porosz háborút követő intézményfejlesztés 

- 12 új földrajzi tanszék jött létre a Német Birodalomban - megszülettek a földrajzi 

jellegű történeti földrajzi művek 

- Ratzel: az anthropogeográfia megalapítója (a földrajz és a társadalomtudományok közti 

kapcsolattudomány szerepét töltötte be); Ritter gondolkodása evolúcionista jellegű; 

számára elsődlegessé vált a politikai folyamatok földrajzi összefüggéseinek az elemzése 

(determinisztikus felfogásban) 

- Hettner: a földrajzot tájföldrajzként (Landschaftsunde – történeti Landschaftsunde 

irányzat) határozta meg; szerinte a földrajz feladata a tájak hosszabb távú változásai 

folyamatainak a megragadása; ez az irányzat meghatározóvá vált a német történeti 

földrajzban, ez vezetett el a történeti Landschaftsökologie kialakulásáig 

- Kretschner: történeti földrajz szükségességének megfogalmazása, kiterjedt művelése; 

Közép-Európa történeti földrajzi struktúráinak és változási tendenciáinak megismerése 

- Hassinger: a német történeti földrajz. Formálódási folyamatait rendszerezte és értékelte 

- 1945 után a német történeti földrajz. „megkettőződött”: NSZK és NDK történeti fr.-a; 

NDK történeti fr.-a erősen ideologisztikus jellegű, feladata részben annak igazolása, hogy 

az NDK a német fejlődés értelme és csúcsa 

- 1990 után: nagyfokú átrendeződési folyamat, melynek meghatározó mozgatója az új 

egységes Németo. létrejötte 
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Francia történeti földrajz: 

- a francia történeti fr. Alakulása az 1760-1830 közötti évekre tehető, kialakulásában a 

francia Cassini kartografusdinasztia, statisztikusok, történészek játszottak szerepet 

- Reclus: sajátosan gondolkodott az ember és környezet ill. az ember és ember közti 

viszonyról 

- Montesquieu: a földrajzi környezet és hatásainak kutatása; szerinte valójában a 

környezethez való alkalmazkodás az emberi kultúra fejlődésének fő mozgatórugója 

(milieu teória) 

- Vidal de la Blanche: megfogalmazta a francia emberfr. Sajátosságait ill. a történeti fr. 

Szerepét, fontosságát; a tájak kutatásában a történeti folyamatok feltárása jelentős 

szerepet kapott (Sorbonne általa vezetett fr-i intézete vált a francia emberfr-i kutatások 

legfontosabb műhelyévé) 

- Brunhes: az emberfr. És a történeti fr. Egyik meghatározó alakja; felfogásának alapvető 

eleme a „változatosság térben, változékonyság időben” kiindulópont 

- A szociológus Le Play munkássága is hatással volt a francia történetri fr.-ra (emberfr.-ra) 

- Geohistoire irányzat: hosszútávú folymatok térmodellezése nagyban elősegíti az alapvető 

struktúrák megértését 

Angol történeti földrajz: 

- Angolszász országokban: a fr.tudomány fizikai és emberfr.-ra tagolódik, az emberfr-on 

belül a történeti fr vagy önállóan jelenik meg vagy a kultúrfr részeként 

- Mackinder: a globális tér történeti átrendeződésének kutatásai 

- A szociológus Geddes-nek jelentős szerepe volt a mikro-és mezoszintű folyamatok 

kutatásában 

- Két világháború közt: Newbegin, Taylor, Gilbert, Darby munkássága jelentős 

- Több számottevő iskola jött létre: cambridge-i, Queen’s University of Belfast körül 

kialakult történeti iskola (Íro. Kérdésköre), Oxford-i 

Amerikai történeti földrajz: 

- Az amerikai fr.tudományban 5 nagy szakaszt különböztetnek meg, mindegyiknek 

megvannak a meghatározó személyiségei, belső sajátosságai, a nemzetközi fr.tudományi 

folyamatokhoz való viszony jellegzetességei 

- Az am. Történeti fr. A fr.tudomány intézményesülésével kezdődött meg: az első fr-i 

tanszéket Guyot hozta létre( 1854, Princeton); Guyot Ritter tanítvánía, regionális 

szemléletű 

- Semple: Ratzel szellemében dolgozta fel a környezet és területi fejlődés összefüggéseit az 

amerikai történelemben; fr-i determinisztikus felfogása hosszú ideig meghatározó volt 
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- Huntington: a klímának a történeti folyamatokra gyakorolt befolyásoló szerepét 

tanulmányozta 

- Sauer: új iskolát teremtett: tájak társadalmi-történeti morfológiájának kutatása 

- Az am. Történeti fr. Vezető éves periodikája a Historical Geography 

 

Téma  №3 

A természeti tényezők szerepe a történeti földrajz fejlődésében 

A természet alkotóelemei 

A történeti természeti földrajz a történelmi földrajz egyik ágát képezi.  

Fontosabb kutatási ágai a következők: 

- Felszíni formák és vízhálózat 

- Klíma 

- Vegetáció 

- Fauna 

környezeti tényezők típusai 

 fény 

– a Napból származó fényenergia a földi élet alapja 

– csak a növények képesek szerves anyagokban megkötni 

– fénykedvelő és árnyéktűrő növények 

– állatoknál a fotoperiódus változása viselkedési  változásokat okoz 

 hőmérésklet 

– hőigény, hőtűrő-képesség 

– átlag hőmérséklet helyett pl. a napi minimumok fontosabbak 

–sok közvetlen ill. közvetett hatás (az állatok energia leadása, aktivitása, testtömege,  

agancstömege stb.) 

 víz –ivóvíz a táplálék koncentrált ságának függvényében lehet  szabadvízfelvétel, 

vegetációs víz ill. metabolikus víz felhasználása és vízben oldott anyagok (pl. sók) 

 levegő 

 talaj  

 domborzat 

 biotikus tényezőknek az élő környezet által okozott hatásokat nevezzük. Ezek lehetnek 

kedvező, sőt nélkülözhetetlen hatásúak (pl.: talaj mikroflórája, mikrofaunája), de károsak 

is (pl.: kórokozók, kártevôk, vadak).  
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 antropogén tényezők - biotikus tényezők körébe tartozó hatás, az ember 

természetátalakító tevékenységének a következménye, ami globális mértékű 

degradációhoz vezethet. 

Vízföldrajzi alapfogalmak 

A vízföldrajz az általános természeti földrajzba tartozik, a földrajzi burkon belül a 

világtengerekkel, a víz megjelenési formáival, magassági tagolódásával foglalkozik. Földrajzi 

burkon a földi szférák összességét, összekapcsolódási rendszerét értjük. A hidroszféra, azaz a 

vízburok azért is fontos része a földrajzi buroknak, mert gyakorlatilag minden szférával 

kapcsolatban áll. Földünk vízkészlete a földtörténet során, a fokozatos lehűlés következtében, 

gőzök és gázok kicsapódása során keletkezett (kigőzölgés). 

Földünk teljes területe 510 millió km2, melynek 71 %-át, azaz mintegy 360 millió km2-t foglal 

magába a világóceán. A világóceánt két nagy csoportra osztjuk: óceánokra és melléktengerekre. 

A melléktengerek további két csoportra bonthatók: beltengerekre (inter- és intrakontinentális) és 

mellék-vagy peremtengerekre. 

Az óceánok Földünk legnagyobb méretű és legmélyebb vizei. Kialakulásuk a harmadkor 

végére tehető. Földünk óceánjai az Atlanti, a Csendes valamint az Indiai- óceán. Az óceánoknak 

jellemző hőmérsékletük, sótartalmuk valamint vannak (áramlások, tengerjárás), közvetlen 

kapcsolatban állnak a poláris (sarki) vizekkel. 

Tó: álló szárazföldi víztest. Állóvizeknek azokat a szárazföldi mélyedésekben helyet foglaló 

víztereket tekintjük, amelyek egész tömege nem mozog meghatározott irányban (azaz a 

nehézségi erő hatására a magasabb helyről az alacsonyabb felé), és amelynek medre egész léte 

folyamán töltődik. 

A felszíni vízfolyások vize a forrásokból és közvetlenül a csapadékból származik, a Föld 

vízkészletének mintegy 0,0001 százalékát teszi ki. Egy felszíni vízfolyás mérete nagymértékben 

függ a vízhozamtól, a párolgástól, a domborzattól és a felszíni kızetanyagtól. Vízgyőjtı terület: A 

földfelszínnek az a része, amelyrıl egy adott vízfolyás a vizét összegyőjti. A vízgyőjtı terület 

fıfolyójába ömlı, vizét összegyőjtı kisebb vízfolyások a mellékfolyók. Ezeknek szintén lehet 

vízgyőjtı területe. Vízválasztó: A vízgyőjtı terület peremének legmagasabb pontjait összekötı 

vonal, a vízgyőjtı területeket választja el egymástól (legtöbbször hegy). Vízfolyás: szárazföldi 

víztest, amely nagyobbrészt a földfelszínen folyik, de amely hosszának egy részén a felszín alatt 

is áramolhat. 

Éghajlati alapfogalmak 

A klimatológia vagy éghajlattan az éghajlattal (klíma), a levegő hőmérsékletével, 

nedvességtartalmával, a légkör energia- és vízhozambeli állapotának hosszú távú változásainak 

folyamataival foglalkozó tudományág. Elméleti ágai és a klimatológiával rokon kutatási 
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területek közé tartozik a klimatográfia, aklímadinamika, a paleoklimatológia (őséghajlattan), a 

paleontológia (őslénytan). 

Domborzati alapfogalmak 

A domborzat vagy (föld)felszín (relief) természetföldrajzi fogalom, egy bolygó szilárd 

kérgének (litoszféra) és vízburkának (hidroszféra) felülete. Azokon a bolygókon, amelyeknek 

van légköre, a domborzat az iménti két szféra és az atmoszféra határfelülete. A domborzat 

legjobban leírható jellemzője vertikális tagolódás, ezért alapfogalma atengerszint feletti 

magasság. A földrajz pusztán leírja a földfelszínt, a földtörténeti korokban folyamatosan változó 

domborzati elemek (síkság, domb, hegy, völgy stb.) behatóbb vizsgálatával 

a geomorfológia foglalkozik. A természettudományi diszciplínák nagy része vizsgálja a 

domborzatnak a biotikus (például állatföldrajz, mezőgazdaságtan) és azabiotikus 

környezetre (például klimatológia, meteorológia) gyakorolt hatását, sőt, maguk a domborzati 

viszonyok az abiotikus tényezők lényeges részei. A víz alatti domborzat kutatásával 

a batimetria foglalkozik. 

. 

Téma №4 

Az ember természetalakító tevékenységének történeti szakaszai 

 

Az ember kezdeti természetre gyakorolt hatása 

Kiinduló állapotként szolgál az emberi beavatkozástól mentes táj - természeti tányers táj. 

Évmilliókon keresztül (kb. 6 millió évtől kb. 1,5 millió évig)  nincs emberi hatás a 

természetre. 

Paleolitikum (1,5 millió–10 ezer évvel ezelőtt) - első bizonyított hatások a természetre tűz 

sokcélú használata vadászati technika fejlődése 

Neolitikum (kb. 10 ezer éve kezdődött) „neolit forradalom” - földművelés és állattartás 

megjelenése 

a technológia első győzelme a természet felett. Elterjedt a földművelés. Következményei: 

negatív - ökoszisztéma elszegényítése és pozitív - az élelemtermelés biztonságának növekedése 

— társadalmi munkamegosztás megjelenése, állandó települések létrejötte. Megkezdődött 

mezőgazdasági eszközök feltalálása - sarló, eke, járom, kerék. Megjelenik az öntözés. 

A legnagyobb változásokat a középkori eupai évszázadok hozták: erdőirtások, növekvő 

népességszám, növekvő élelmiszerszükséglet, munkamegosztás differenciálódása, városhálózat 

kiépülése, növekvő igény a fa, mint energiahordozó iránt, bányászati és ipari tevékenység. 



33 
 

Rohamos felszínalakító tevékenység kezdődött az ipari forradalom korában: totális roham a 

természet ellen, beépített területek rohamos növekedése, ipari és bányászati területek környezeti 

hatása, jellemző az erős tér- és időbeli differenciálódás. 

A népesség fejlődésének történeti földrajzi tényezői 

A népesség szó annyit jelent, mint egyidejűleg egy bizonyos területen élő emberek 

összessége, amely politikai, szociális vagy kultúrális tekintetben egységet alkot. 

A történeti demográfia egy múltbeli népesség szerkezetének, népesedési folyamatainak és 

ezek társadalmi-gazdasági kölcsönhatásainak főként kvantitatív eszközökkel folytatott 

tudományos vizsgálata; A történeti demográfiai kutatás időhatárai (periodizációja) a demográfiai 

fejlődés szakaszai alapján képezhetők, nem követik szolgaian más megközelítések ( a gazdaság 

vagy a politika) történeti változásait.. A történeti demográfia kutatásának legfontosabb forrásait 

az anyakönyvek és a népszámlálások képezik. Másodlagos forrásokként használhatók a 

népszámlálásokat megelőző egyházi és állami népösszeírások, az 1700 előtti időszakra az 

adóösszeírások, valamint különböző szöveges források. Utóbbiak részben a demográfiai 

jelenségeket írják le és azok értelmezésére, valamint a források kritikájára használhatók, részben 

a kutatók számszerű elemzésre alkalmas formára alakítják át a bennük rejlő információkat 

A gazdaság feljődése 

A gazdasági fejlődés alapfogalmai: fejlődés és elmaradottság, növekedés, a gazdasági fejlődés 

meghatározói, föld, munkaerő, tőke, technika, erőforrások, intézmények, termelés és 

termelékenység, gazdasági szerkezet és szerkezetváltás 

A gazdaság - társadalmi termelés rendszere, a gazdasági tevékenységek, folyamatok 

összessége, illetve e tevékenységek színtere. Termelés: - javak előállítása, eredetileg a 

mezőgazdaságra vonatkoztatva. Javak: emberi szükségletek kielégítésére alkalmas dolgok 

 

A fejlődés lépései: 

1. Mezőgazdaság kialakulása és térbeli diffúziója (kb. Kr.e. 10 ezer évtől kb. Kr. u. 800 évig) 

Európában 

– „neolit forradalom” 

– növények és állatok háziasítása 

– állandó települések kialakulása 

– első komoly beavatkozása a környezetbe (erdőirtások, antropogén formák) 

2. A komplex területhasznosítás megteremtése (kb. 800-tól kb. 1850-ig) 

– kiterjedt erdőirtások 

– mezőgazdasági területek kibővülése 

– településhálózat és közlekedési rendszer kiépülése 
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– bányászat előtérbe kerülése 

– antropogén beavatkozás megerősődése   -  irreverzibilis 

3. Ipari korszak (kb. 1850–1950) 

– ipari tömegtermelés 

– urbanizáció 

– a természeti erőforrások egyre intenzívebb kiaknázása 

– növekvő környezetterhelés 

– a táj széttördelése az infrastruktúra kiépülése következtében 

– a biológiai diverzitás csökkenése 

– a táj kezdődő homogenizálódása 

 

 

Téma №5 

A történeti topográfia 

A térkép fogalma 

Ha a térkép fogalmát definiáljuk, akkor egy lehetséges megközelítés erre a következő: 

a térkép a földfelszínen található természetes alakzatok, az épített környezet létesítményeinek, 

épületeinek, műtárgyainak arányosan kicsinyített síkbeli ábrázolását jelenti. Egy-egy térképet, 

annak előállítói, mindig sajátos céllal készítenek. A térképen a definícióbeli alakzatok, 

létesítmények, stb. ábrázolása mindig azok alakjellemző pontjaival történik, kivéve, ha ezt a 

méretarány nem korlátozza. Amennyiben a számunkra fontos tereptárgyak az előzőek szerint 

nem térképezhetők, akkor azok szemléltetésére egyezményes jeleket használnak. A térkép – 

amint az a nevéből is kiderül – a térnek a képe, amelyhez természetesen számos szöveges 

információ is társul még. Ami a térkép tartalmát illeti, szokás egyrészt annak geometriai és 

szöveges tartalmáról, másrészt annak egyezményes jeleiről is beszélni. A geometriai 

tartalom magába foglalhatja csak a síkrajzot, vagy a síkrajzot és domborzatot (magassági 

tartalmat) egyaránt. Az első esetben a térképen feltüntetendő objektumoknak a vízszintes vetületi 

alaprajza a lényeges, azaz 2D ábrázolásról van szó. Ilyen típusú térképnek tekinthető az ingatlan-

nyilvántartási térkép. A második esetben nemcsak a síkrajzi információ, hanem a domborzati 

adatok is lényegesek. Ilyenkor szoktunk topográfiai térképekről beszélni. 

A síkrajzi térképen – amint azt az elnevezés is mutatja – a síkrajz a lényeges. Az ide sorolható 

térképek a nagyméretarányú térképek. Ezeket az adatbőség, a részletekre kiterjedő szemléltetés 

jellemzi. A nagyméretarányú (síkrajzi) térképeken többek között a következőket szokás 

ábrázolni: közigazgatási, jogi határok; természetes alakzatok határvonalai; művelési ágak 

határai; építmények, épületek, támfalak, utak, vasutak, vízfolyások és azok kapcsolódó 
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műtárgyait, stb.. A domborzati térképeken a magasságok ábrázolása elsősorban szintvonalakkal 

történik, de a szemléltetésnek léteznek másféle lehetőségei is, mint például a csíkozásos vagy a 

szintfokozatos technika. A szintvonalak a terep olyan görbe vonalai, amelyek annak azonos 

magasságú pontjait kötik össze. Szintvonalas ábrázoláskor lényeges adat két szomszédos 

szintvonal magassági eltérése, amelyet alapszintköznek hívnak. A bányatelek térképeken például 

ez az érték a vonatkozó utasítás szerint 5 m, de ha azt a térképezendő terület domborzata 

indokolja, akkor használható felező, vagy akár negyedelő szintvonal is. 

Minden egyes térképhez tartozik szöveges magyarázat is. Annak függvényében, hogy ez a 

térképlapon hol található beszélhetünk névrajzról (kereten belüli megírások), vagy keretrajzról 

(kereten kívüli megírások). 

A kereten kívüli megírások kapcsán először vizsgáljuk meg a nagyméretarányú, majd pedig a 

közepes méretarányú állami alaptérképeket. Egy nagy méretarányú térképlap keretvonalán kívül 

a következőket kell feltüntetni: méretarány; vetületi rendszer; magassági referencia rendszer 

(alapszint); az érintett község neve, statisztikai kódja; az érintett községhez/városhoz tartozó 

területek fekvése (külterület, belterület, zártkert); a térképlap és a hozzá csatlakozó szomszédos 

térképlapok sorszáma; a záróhelyszínelés éve; stb.. A topográfiai térképeken kettős keretvonal 

található. A belsőn belül van kirajzolva a fokhálózati vonalak képe és a síkvetületi km-es 

koordináta-hálózat. A belső és külső keretvonal között láthatók a csatlakozó vetületi sáv rövid 

szakaszai. A keretvonalon kívül pedig a következőket szokták megadni: méretarány; vetületi 

rendszer; magassági alapszint; mágneses elhajlás; vetületi meridián-konvergencia; csatlakozó 

térképlapok számai; adatnyerés módja; alkalmazott jelkulcs; stb. 

A térkép tartalma kapcsán esett szó már az egyezményes jelekről is. Velük szemben az 

egyértelmű elvárás az, hogy azok minél egyszerűbbek legyenek, és jól ábrázolják azt az 

alakzatot, amit szemléltetni kívánunk. Lényeges jellemzőjük azok geometriája (alaprajz) és 

színük. A színek használatára néhány példát is megadhatunk. Eszerint a vízfolyásokat kékkel, az 

erdős területeket zölddel, a szintvonalakat barnával szokás jelölni. A művelési ágakhoz kötődően 

(pl. szőlő) kitöltő jeleket szokás használni. Térképkészítéskor az alkalmazott egyezményes jelek 

és szöveges magyarázatok gyűjteményétjelkulcsnak nevezik. 

Amennyiben a térképezéskor a pontosság kérdése felvetődik, azt háromféle jelzővel is lehet 

társítani. Szokás beszélni a térkép alaki, helyzeti és tartalmi pontosságáról. Az alaki pontosságon 

azt értjük, hogy az ábrázolt objektumok valóban azok alakjellemző pontjaikkal lettek a térképen 

rögzítve, vagy sem. Lényeges dolog itt a generalizálás (összevonás) problémája, amely az 

ésszerűségre, ugyanakkor viszont az eredeti geometria minél kisebb mértékű torzítására 

törekszik. A helyzeti pontosság a térképi és természetbeli kölcsönös helyzet összehasonlításán 

alapul. E jellemző minősítéséhez helyszíni összemérések szükségesek. Végül a tartalmi 
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pontosság "jósága" nem más, mint a térkép és a terep kívánalom szerinti tartalmi azonossága. 

Mindhárom pontossági minősítéshez helyszíni bejárás, szakzsargonnal 

kifejezve, helyszínelés szükséges. 

A történeti topográfia fogalmai 

A Kartográfiai értelmező szótár (fordította és szerkesztette Földi Ervin) szerint a történeti 

térkép történettudományi szaktérkép, amelyben a tárgyakat és/vagy jelenségeket egy 

meghatározott időponthoz viszonyítva ábrázoljuk, ilyen pl. az időponttérkép, a fejlődés-, vagy 

változástérkép, a területfejlődési (területváltozási) térkép és a határfejlődési (határváltozási) 

térkép. 

Ugyanezen értelmező szótár szerint a topográfiai térkép a méretaránynak megfelelő teljességő 

és pontosságú, nagy- és közepes méretarányú általános földrajzi térkép, amely terepálláspont-

meghatározáshoz és az embernek a terepen végzett tevékenységéhez szükséges adottságokkal 

rendelkezik. 

A topográfia a földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen 

alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó 

tudományág a térképészet, a földméréstan, a földrajz és más tudományok határfelületén. Az 

elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered. A topográfiának jellemző 

vonása a domborzat részletes, szabatos bemutatása, valamennyi terepelem összefüggő, komplex 

ábrázolása, ezek révén a terepi tájékozódás elősegítése. Adatai a műszeres felmérésre, 

a domborzattan, a morfológia, a tájrajz, a távérzékelés eredményeire támaszkodnak. 

A térképészet története 

A térképezés a legrégebbi történeti múltba tekint vissza. A történeti kutatások megállapították, 

hogy az ember először rajzolt, csak azután írt. Az ősember lakóhelyének környezetét vagy a 

távolabbi tájakat is lerajzolta, azonban nem tájékozódási célból. A mai térképek ősei a térbeli 

tudás grafikus ábrázolásaiként segítették az emlékezetet, a kommunikációt és a társadalmi 

együttműködést. A fejlődést korábban a térképek geometriai pontosságának növekedésében 

látták, mára azonban ez az egyoldalú megközelítés túlhaladottá vált. A digitális kartográfiában a 

megjelenítés és az adatok tárolása elválhat egymástól, ez a pontosság hagyományos fogalmát 

átértelmezi. A térképtörténeti tárgyalás során különböző periódusokat különíthetünk el aszerint, 

hogy a történeti folyamatot milyen szempontból vizsgáljuk. Vitatható, hogy mit nevezhetünk az 

első térképnek. A jénai egyetem gyűjteményében szereplő égetett agyagtábla is kétségkívül 

egyiklegrégibbi térképészeti emlék: a 21x18 cm nagyságú, kb. 3500 éves 

táblácska Nippur városát – az akkori sumér birodalom fővárosát – ábrázolja. 

A legrégibb, papiruszra készített ismert térkép I. Széthi egyiptomi fáraó idejéből (i. e. XIII. 

sz.) való. A töredékes torinói papirusz darabjain a Vádi Hammamát aranybányája és a 
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núbiai bekhen kőzetfajta lelőhelyének, valamint az odavezető utak ábrázolása látható. A 

hegyeket oldalnézetben, az épületeket és az utakat alaprajzban szemlélteti. Az egyes 

objektumokat hieratikus jelekkel írt feliratok is magyarázzák. 

Az ókori görög térképek szerkesztői már törekedtek arra, hogy geometriai módszerrel 

ábrázolják az akkor ismert világ egészét. Egyes szerzők a csillagászatban alkalmazott 

fokhálózatot a Föld ábrázolására, a geográfiára is alkalmazták. Az ókori térképészet legfontosabb 

képviselője Ptolemaiosz Klaudiosz (i. sz. 87–150) volt, akinek elsőként sikerült a Föld 

gömbfelületének egy darabját sík felületen leképeznie, s a ma használatos vetület elődjeként 

szerkesztési módszereket adott a világtérkép fokhálózatának megrajzolásához. 

A középkori térképek nagyon ritkán folytatták az ókori földrajzi hagyományt, amely azonban 

nem merült feledésbe. A térképek szélein, sőt a beltartalomban is sokszor fantasztikus alakokat 

vagy vallási tárgyú rajzokat látunk. A középkori térképek Európában elsődlegesen a keresztény 

világkép szimbolikus kifejezései. Legtöbbjük kör alakú világtérkép. Legismertebb példány 

a herefordi térkép 1275-ben készült. Több, mint másfél méter átmérőjű, bibliai jeleneteket 

ábrázol, és ma is az angliai herefordi katedrálisban található. 

A XV. században és azután készült térképekre jellemző, hogy készítőik igyekeznek a 

reneszánsz térszemléletnek megfelelően a geometrikus tér mennyiségi vonatkozásait és a konkrét 

földrajzi környezet látványát együttesen ábrázolni. A fejlődés megindítója areneszánsz kor 

szelleme, az ókorban elért eredményeket a térképészetben is felelevenítik és továbbfejlesztik. 

Ptolemaiosz földrajzi könyvét Itáliába viszik, ahol a XV. század elejére Firenzében latinra 

fordítják. A térképészet fellendülését elősegítették a nagy földrajzi felfedezések, a megélénkült 

gazdasági élet, a kereskedelem és az áruszállítás fokozódása. Ezek a tényezők követelték a 

pontosabb, tájékozódásra alkalmas térképeket. Először a tengeri, majd a szárazföldi térképek 

fejlődtek. 

A XVI. században működő Mercator a modern térképészet legnagyobb alakja. 1569-ben 

megalkotta világtérképét, amelyen a hajózási vonalak, a loxodromák egyenesek voltak. A máig 

is nagyon népszerű szögtartó hengervetületet később róla nevezték el Mercator-vetületnek. Ő 

készítette, de fia Rumold Mercator adta ki az első, egységes térképgyűjteményt "Atlasz" néven 

(1595-ben), amely azonban még ekkor sem volt teljes. 

 

Téma №6 

A földtörténeti megismerés alapjai és kezdetei 

 

A földtörténet és az ősföldrajz 
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A Föld története hozzávetőlegesen 4,567 milliárd évre (4 567 000 000 év) nyúlik vissza, 

a protoplanetáris ködből kialakuló Földtől napjainkig. Ez a szócikk egy terjedelmes áttekintést 

ad, összefoglalva a főbb tudományos elméleteket. Hogy el tudjunk igazodni az időskálán, egy 24 

órás órát fogunk használni, amit beosztunk a Föld életkorára, kezdve 4,567 milliárd évvel 

ezelőttől egészen napjainkig. Minden másodperce ennek az órának kb. 53 000 évet jelent. A 

"Nagy Bumm" és az univerzum keletkezése kb. 13,7 milliárd évvel ezelőttre tehető, ez 

egyenértékű majdnem 3 nappal – tehát két teljes nappal azelőtt történt, hogy a mi beosztott óránk 

elkezdett ketyegni. 

A Föld keletkezése 

A Világegyetem valószínűleg körülbelül 13,7 milliárd éve keletkezett. 

A Naprendszer (Hoyle elmélete szerint) mintegy 4,6 milliárd éve alakult ki; a Föld születését is 

ez időre teszik. Kb. 4,6 milliárd évesek a Hold legidősebb kőzetei és a legidősebb, a Földre 

hullott meteoritok. A legidősebb földi kőzetek kora körülbelül 4 milliárd év. 

A Föld keletkezése után anyagai sűrűségüknek megfelelően gömbhéjakba rendeződtek. A 

Föld magjában föltehetőleg a viszonylag sűrű vas és nikkel halmozódott fel, kívül pedig a 

rendkívül ritka, gázokból álló légkört találjuk. 

A földtörténeti időskála egy átlátható rendszert alkot a földtörténet kisebb egységekre 

bontásával, így segíti a földi események viszonyainak megértését. Az egyes egységek határait 

földtörténeti események, például élőlények tömeges megjelenése vagy kihalása határozza meg. 

A leginkább elterjedt és elfogadott felosztást a Nemzetközi Rétegtani Bizottság adta ki.  

A fácies a kőzetek olyan tulajdonságainak összessége, amelyek azok egykori keletkezési 

viszonyait, körülményeit és környezetét tükrözik. Ilyen tulajdonságok 

például: ásványos összetétel, kőzetszövet és -szerkezet, ősmaradvány tartalom. 

A rétegtan legfontosabb jellemzőit Nicolaus Steno írta le, a fácies kifejezést egy 

svájci geológus, Amanz Gressly vezette be 1838-ban, ezzel jelentős szerepet játszott a modern 

rétegtan alapjainak lerakásában. 

Fácies típusok: 

Litofácies (kőzetkifejlődés) két fogalmat takar: 

A kőzetösszlet kifejlődési módja, tekintet nélkül a korára. E kategóriában a kiscelli agyag és 

a bádeni agyag azonos, annak ellenére, hogy különböző korúak 

Egy rétegtani egységen belül az üledék azonos vagy különböző voltára utal. Például 

az oligocénben Magyarországon keletkező agyagok lehetnek tengeri- és szárazföldi fáciesűek. 

Biofácies 

Biofácies (életkifejlődés) a szerves maradványok összességét jelzi, különös tekintettel az 

életmódokra. 
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Az élet eredete 

A prekambrium ősi kontinenseinek, hullámverte partszegélyi vízeiben alakult ki bolygónk 

legcsodálatosabb jelensége: az élet. A legelső életnyomok 3,8 milliárd évesek, mai ismereteink 

szerint a baktériumok őseihez tartozó szerveződések voltak. 

Ilyeneket találtak, pl. Grönlandon és Ausztrália egyik hegységében. Ma is élnek olyan 

sztromatolitnak nevezett kékbaktériumok, amik akkoriban tömegesen lehettek jelen. Egy ilyen 

telepnek a megkövesedett képét láthatod itt. 

Az élet kialakulását hosszú, ún. kémiai evolúció előzte meg. A kémiai evolúció során az 

egyszerű molekulákból bonyolult összetételű óriásmolekulák, ún.makromolekulák alakultak ki. 

Ilyen makromolekulák a fehérjék és a nukleinsavak. A fenti elméletet S. L. Miller bizonyította 

be 1953-ben. Miller berendezése az ősi, földi körülményeket mintázta. Alul folyékony víz, a 

gáztérben vízgőz, metán, ammónia, továbbá az ősi villámlásokat utánzó elektromos kisüléseket 

hozott létre. A kísérlet során élőlények segítsége nélkül, ún. abiogén úton állított elő egyszerű 

szerves molekulákat, valamint a fehérjéket felépítő aminosavakat. Azt, hogy az így keletkezett 

makromolekulák, hogyan rendeződtek élő anyaggá, még ma sem tudjuk. 

 

Téma  №7 

Ókori civilizációk: Mezopotámia és Egyiptom 

Ókori Egyiptom 

Egyiptom az egyik legősibb civilizáció a Földön, történelme több mint 5000 évet ölel fel. 

Ekkora időintervallumot több ezer nyomtatott oldalon lehetne csak feldolgozni, amire felelősen 

senki nem vállalkozhat. Természetesen én sem fogok ebbe belevágni, csak egy történelmi 

vázlatot kívánok lejjebb közölni, viszont a legtöbb honlappal ellentétben nem állok meg a római 

kori megszállásnál, hanem egész napjainkig követem az egyiptomi történelem vonulatát. 

Az ókori Egyiptom világképe: természet-utánzás, természet-szimbolika. Örökkévalóság az 

egyiptomi hitéletben. A "nagy isten" - király, fáraó- kultusza. Egyiptom ókori történelme. Korok 

és birodalmak az ókori Egyiptomban: Predinasztikus kor, Archaikus kor, Ó-Közép-Új Birodalom 

és az idegen uralom. Memphis, Theba és a Ptolemaidák. Építészeti fejlődés. Az egyiptomi 

nádház. Sírépítészet kialakulása: masztaba, lépcsős piramis, piramis. Kheopsz, Kephien, 

Mikerinosz. Halotti templomok, síregyüttesek. Sziklasírok a közép- és új-birodalomban. Deir-el 

Bahri, Beni Hasszan. Kahun: az első ismert tervezett egyiptomi város. A monumentális templom 

újjászületése az új-birodalomban: Luxor, Karnak, Abu Szimbel. Hellenizmus: Edfu. 

Az ókori Egyiptom ismert építészettörténete a Kr.e. negyedik évezredbe nyúlik vissza. 

Egyiptomtól keletre, Elő-Ázsiában e korban a lakosság egy része már városokban telepedett le . 
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A városias élet és a városépítészet kialakulásával párhuzamosan kialakult a városi életforma és 

ezzel kapcsolatban egy sor jellegzetes épülettípus - lakóház, templom, palota - mely 

megoldásában szinte minden lényeges építészeti vonást egyesített már. Egyiptom építészetének 

első évezredéről (4. évezred) - szemben Elő-Ázsia építészettörténetével - szinte alig tudunk 

valamit, e korból sem épületek, sem épületromok nem maradtak fenn. Csupán az egyiptomi 

írásjelekből - hieroglifákból - következtethetünk az első, nádból, agyagból és szárított téglából 

összerótt egyiptomi lakóházak elrendezésére és formai kialakítására. 

Az ókori Egyiptom gazdasági életének forrása a délről északra folyó Nílus volt. A folyó 

iszapjának és vízének mezőgazdasági hasznosítása korán megkövetelte az emberek társadalomba 

történő szerveződését. Egyiptom legkorábbi igazgatási rendszere - negyven kerület - 

feltételezésünk szerint e korban alakulhatott ki. 

A jól szervezett, markáns arculatú kerületeknek sajátos vallási szokásaik, saját isteneik és 

külön közigazgatása volt. A kerületek később nagyjából a harmadik évezred utolsó harmadában 

két önálló királysággá szerveződtek (Alsó- és Felső-Egyiptom). A két királyság hatalmi harcának 

eredményeként 3100 táján az ország egy fáraó alatt egyesült. 

Az e korból fennmaradt emlékek kizárólag sírépítmények. Az élet és halál, és a halál utáni lét 

szinte kezdettől fogva az egyiptomi gondolkodás legfontosabb kérdése volt. Érthető, hogy a halál 

utáni létezés eszmei és anyagi biztosítása jelentette az építészet számára is a legfontosabb 

feladatot. 

Az egyiptomi hit szerint a földi lét csak átmeneti jellegű, rövid fejezete csupán a létezésnek. A 

halál után az élet tovább folytatódhat, ehhez azonban egy sor fontos dolgot kell biztosítani - 

vélték az ókori egyiptomiak. Mindenek előtt magát a testet kellett az enyészettől megmenteni és 

fizikai valóságában fenntartani. Ezen túl a halott személyiségét, nevét, szellemét, szellemiségét - 

azaz emlékét - is meg kellett őrizni. Ha mindkettőt biztosítani tudták, bízhattak abban, hogy az 

élet "földi keretek között" a halál után is folytatódik. 

A test megőrzésére szolgáltak a holttest tartósításának módszerei - első sorban a test tökéletes 

bebalzsamozása - és a test érintetlen megőrzését biztosító sírépítmények. A halott emlékének - 

kultuszának - fenntartását pedig a templomok, emlékművek biztosították. Így vált az egyiptomi 

építészet két fő témájává a sírépítészet és a sírokhoz kapcsolódó templomépítészet. 

Mezopotámia 

A szó görögül folyóközt jelent. Az ókorban Mezopotámia az Eufrátesz nagy kanyarulata volt, 

vagyis É-Ny Irak. Ma Irak területét tekintjük Mezopotámiának. Mezopotámia az Eufrátesz és 

Tigris között terül el. Ennek a két folyónak az áradása határozta meg az emberek életét.  

Az Eufrátesz (Purattu) 2800 km hosszú, nagy a hordalékvivő képessége (a hordalékot a középső 

szakaszán rakta le), csak az alsó szakasza volt hajózható, eredetileg a Tigrissel nem találkozott, 
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az ókorban 6 főcsatornája volt. A Tigris (Idiglat) 2000 km hosszú volt, áprilisban áradt, esése 

nagyobb és jobb az Eufráteszénál. Mezopotámia éghajlata sivatagi és sztyeppi. A csapadék 

eloszlása nagyon egyenlőtlen. 

Sumerek 

Néhány hullámban fokozatosan érkeztek kelet felől a IV. évezred második felében. A sumerek 

eredetéről semmit sem tudunk. Mítoszaik sem segítenek, mert önmagukat őslakosoknak 

tartották.  

A III. évezred első felében önálló politikai egységek (városállamok jöttek létre): Uruk, Ur, 

Babilon, Nippur, Suruppak, Kis, Assur, Lagas, Umma. Kr. e. 3000. körül szabályozták a Tigris 

és Eufrátesz bizonyos szakaszait, ezzel véget ért az "özönvíz". A harmadik évezred első fele 

Sumer virágkora. 

Akkád dinasztia 

Sumer első egyesítése az akkád Sarrukín (szülei kitették, egyszerű emberek nevelték, 

pohárnok, Kis uralkodóját letaszítja a trónról) nevéhez fűződik. Megalapítja Agade-t. Hatalmas 

hadsereget hoz létre. Kr. e. 2230-ban a guti betörés vetett véget az akkád birodalomnak. 

Sémi uralom 

Kr. e. a III. évezredben az éghajlat egyre melegebbé, szárazabbá vált, ezzel elindult a nomád 

népek újabb vándorlása. A sémi amurrúk jutottak hatalomra. A szikesedés miatt a fejlődés 

súlypontja végérvényesen Közép-Mezopotámiába (Babilónba) helyeződött át. 

Óbabiloni birodalom 

Babilon ősi település volt (Jelentése: az Isten kapuja). Az Uri dinasztia idején önálló állam 

volt. Fokozatosan legyőzte a többi várost. Utolsó ellenfele Larsza volt. Kr. e. 1792-1750-ig 

uralkodott Hamurappi. A mezőgazdaságban a legfontosabb változás a föld magántulajdonba 

kerülése volt. Egyre nagyobbak lettek a vagyoni különbségek, az adósrabszolgaság száma 

rohamosan növekedett. Fellendült a kereskedelem, kereskedőtársaságok alakultak, egyre 

függetlenebbek lettek a királytól. Az uralkodók szabályozták bizonyos áruk árát. A társadalom: 

teljes jogú szabadok (király, nagybirtokos arisztokrácia, szabad parasztok, kézmuvesek, 

bérmunkások), nem teljes jogú szabadok (telkes katonák: havi 10 nap katonáskodás, kereskedők, 

akik állami vagy templomi szolgálatban álltak), rabszolgák (20-25%) 

Hamurappi intézkedései (Kr.e. 18.sz.) 

Hamurappi legfontosabb törekvése Dél- és Közép-Mezopotámia felvirágoztatása volt. 

Igyekezett minden hatalmat centralizálni. Törvényeit egy 2,25 m magas sztélére véste fel. 282 

törvényt tartalmazott az oszlop. A törvények többsége ún. "igazságos ítélet", vagyis nevelő, 

oktató jellegű. Testi sértések büntetése: Szemet szemért, fogat fogért (lex talió - az azonos 
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megtorlás elve). Hamurappi azt mondta, hogy királyságát az istentől kapta, vagyis Marduk isten 

kiválasztottja. Hamurappi halála után azonnali hanyatlás indult meg. 

Kassu dinasztia (Kr. e. 17. sz.-14. sz.) 

1600 és 1200 között volt a sötét kor (minimális forrás maradt ránk, válság kor). Betelepülnek 

a kassu népek. A 16. sz.-ban megerősödnek. Teljes nyelvi és etnikai asszimiláció (az akkádhoz). 

Mitanni birodalom (1450-1350) 

Hettita birodalom (III. évezred) 

Asszíria 

Asszíria a Tigris mentén alakult ki. Fővárosa Assur volt (kultikus központ), Ninive 

(bürokratikus), Harran (katonai). Termékeny talaj (magas termésátlagok). 

Új-Babiloni birodalom (629-532) 

Méd-Perzsa törzsek érkeztek erre területre. Létrejött a Perzsa birodalom. 

 

Téma №8 

Ókori civilizációk: India és Kína 

 

Ókori Indus-völgyi civilizáció 

Az Indus-völgyi civilizáció, más néven Harappa-civilizáció az indiai szubkontinens első, 

kizárólag régészeti emlékek alapján ismert civilizációja volt, amely fénykorát a Kr. e. 2500 – Kr. 

e. 1700 között élte. Nagy valószínűséggel a mezopotámiaileletekben szereplő Meluhha az Indus-

völgyi civilizáció területét jelentette. A Harappa-civilizáció az Indus és a Szaraszvati folyamok 

völgyében alakult ki. Legfontosabb városai a nevét adó Harappa,Mohendzsodáro, Csanhu-Dáró, 

Kálibangan és a kikötőváros Lothál voltak.  

Az Indus-völgyi civilizáció történetéről nem állnak rendelkezésre írásos források. A régészeti 

leletek tanúsága szerint a Kr. e. 4. évezred folyamán az őslakosság településein megjelentek a 

nyugati és déli irányból érkező bevándorlók. Ezek már földművelő népek voltak, és ismerték 

a fémmegmunkálást. A leletanyag nem utal arra, hogy hódítók lettek volna, sokkal inkább a 

békés egymás mellett élésre való berendezkedés látható. 

Az Indus-völgyi népek keleti és nyugati irányban egyaránt kereskedtek, és aktív részesei 

voltak a Perzsa-öbölben zajló tengeri kereskedelemnek. Városaik a mezőgazdasági termelésnek 

köszönhetően jómódban éltek, nélkülöztek viszont egy sor értékes nyersanyagot, így fát, követ, 

és a rézércet, valamint a fényűzési cikkek legfőbb anyagait, köztük az aranyat is. Mindez arra 

ösztönözte a térség lakóit, hogy felélénkítsék a keleti irányú kereskedelmet, ami akkoriban már 

több ezer éve zajlott. A kereskedelmi útvonalak mentén hatalmas városok nőttek ki a földből, az 

Iráni-fennsíktól egészen az iráni-indiai határig, ahonnan az úttörő szerepet vállaló közösségek 
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idővel áttelepültek magába az Indus völgyébe, hogy ott tekintélyes méretű, mégis békés 

civilizációt hozzanak létre.  

A Kr. e. 3. évezred közepére fejlett városi civilizáció alakult ki a térségben, amely 

kereskedelmi kapcsolatban állt Mezopotámiával, és ellenőrzése alatt tartotta Magan (a 

maiOmán és térsége) valamint a Perzsa-öböl kereskedelmét. A mezopotámiai leletekben 

szereplő Meluhha név nagy valószínűséggel a Harappa-kultúrára utal. A térségben meluhhai 

lerakatok is működtek, és számos indiai pecsételő, valamint igazgyöngy került elő. 

Kr. e. 1800 táján elvándorlás kezdődött, amivel párhuzamosan a Gangesz mentén megjelentek 

a civilizáció első csírái. Az Indus-völgyben fokozatosan hanyatlásnak indult a városi kultúra, 

aminek oka feltehetően a klímaváltozás és az ennek következtében történő erdőpusztulás volt. A 

korábban döntőnek tartott árja bevándorlás már egy pusztulófélben levő civilizációt érintett – 

igaz, eltűnését valószínűleg meggyorsította, erre utal például az, hogy Harappában ebben az 

időszakban erődítményeket emeltek. Kr. e. 1700-ra az Indus-völgyi civilizáció megszűnt létezni. 

Ókori Kína 

 A kínaiak eredete tisztázatlan, nem tudni, honnan származtak. A mai Kína területén számos 

ősember-leletet találtak, amelyek közül a leghíresebbek a mintegy félmillió évvel ezelőtt élt 

„Pekingi ősember” (Sinanthropus pekinensis) maradványai, de erről nem lehet megállapítani, 

hogy előde volt-e a mai kínaiaknak. A kínaiak tudatában úgy él az eredet kérdése, hogy a mai 

Kína földjén az idők kezdete óta kínaiak laktak. 

 Régészetileg az bizonyított, hogy a Kr. e. 4000–3000 körüli időkben virágzó neolit 

Yangshao-, illetve Longshan-kultúra tárgyi emlékeinek, díszítő elemeinek folytatása 

megtalálható a későbbi korok egyértelműen kínai kultúráiban is, tehát elmondható, hogy a kínai 

kultúra legalább 5–6 ezer éves. Ebben az időben természetesen nem beszélhetünk egységes 

Kínáról vagy kínai civilizációról: az ősközösségi társadalom törzsei viszonylagos 

elszigeteltségben éltek szétszórva a Sárga-folyó völgyében, s csak később álltak össze többé-

kevésbé egységes kultúrát mutató néppé. 

        A szóbeli hagyományt lejegyző írott források – amelyek jóval a tárgyalt időszak utáni 

korból, a Kr. e. I. évezredből származnak – a kínai történelem kezdetét a Kr. e. III. évezred 

elejére teszik, amikor is úgynevezett „kultúrhéroszok” jelentek meg, akik lakhatóvá tették a 

földet, és az embereket megtanították különböző civilizációs vívmányokra. Ilyen kultúrhéroszok 

voltak például: Huangdi, a Sárga Császár, a kínai nép ősatyja, aki legyőzte az embereket 

fenyegető szörnyet, emellett feltalálta a kocsit, a csónakot és a fegyvereket; Fuxi, aki 

megismertette az embereket az állattenyésztéssel, a főzéssel és a házassággal; és Shennong, az 

„Isteni Földműves”, aki a földművelésre tanította meg őket stb. Ők természetesen legendás 

személyek, létüket semmi nem bizonyítja, de a kínai köztudatban elevenen él az emlékük. Mivel 
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a történeti munkák öt kultúrhérosz tetteit tárgyalják részletesen, a kultúrhéroszok korát nevezik 

az Öt Császár korának is. 

A hagyomány szerint az első kínai dinasztiát a Nagy Yu (Da Yu) nevű kultúrhérosz alapította, 

aki az általa irányított vízszabályozási munkálatokról volt híres. Dinasztiája, amely a Xia nevet 

viselte, állítólag a Kr. e. 23-18. századig állt fenn. A régészeti leletek nem bizonyítják 

egyértelműen, hogy ekkoriban Kína területén létezett volna valamiféle egységes állam. 

Az első bizonyítottan létezett dinasztia a Shang volt, amely a Kr. e. 17. században jutott 

hatalomra az utolsó Xia uralkodó, a kegyetlenkedéseiről híres Jie hatalmának megdöntésével. A 

Shang királyok befolyása a Sárga-folyó középső és alsó szakaszának és mellékfolyóinak 

völgyére (tehát a mai Észak-Kína nagy részére) kiterjedt. A Shang állam valószínűleg nem 

egységes birodalom volt, hanem a Sárga-folyó vízgyűjtő területének folyóvölgyeiben élő olyan 

törzsek szövetsége, amelyek elismerték a Shang törzs uralkodójának politikai és szakrális 

elsőbbségét, adót fizettek neki és részt vettek a hadjárataiban. A Shang-korban vált elterjedté a 

bronz használata, amiből elsősorban fegyvereket és szertartási edényeket készítettek, ekkor 

alakult ki valamiféle közigazgatási rendszer, és ekkor jelent meg az írás. A Sang-kori írás két 

formában maradt ránk: egyrészt a bronz szertartási edények feliratain, másrészt pedig az 

ún. jóslócsontokon. Ezekből rekonstruálható a Shang királyok listája, illetve egyes történelmi 

események ideje. 

Az ezt követő Zhou-dinasztia első évszázadainak kronológiája meglehetősen feltáratlan; az 

első biztos dátum Kr. e. 841. Az ezt követő idők kronológiája már biztos lábakon áll, s a kínaiak 

erős történelmi érzékének köszönhetően a történészeknek rengeteg forrás áll a rendelkezésére. 

Az európai lineáris történelemfelfogással ellentétben a kínaiakra a ciklikus (vagy dinasztikus) 

szemlélet volt jellemző. Ez azt jelenti, hogy a történelmet nem egyenes vonalú fejlődésként 

látták, hanem körforgásként, újra és újra ismétlődő ciklusok sorozataként. Egy ilyen ciklus egy 

dinasztia uralkodásának felelt meg, és a következőképpen alakult: Egy kiválasztott család az 

Égtől (Tian) megkapja az „égi megbízatást” (tianming), és dinasztiát alapít. A dinasztia első 

császárai bölcsen uralkodnak, földosztást hajtanak végre, a birodalmat felvirágoztatják. A 

dinasztia későbbi császárai azonban tehetségtelenek, kegyetlenek, gyengék, uralkodásuk alatt a 

birodalom hanyatlásnak indul, a föld nagy része néhány nagybirtokos kezében koncentrálódik, 

parasztlázadások robbannak ki, barbár törzsek törnek be, míg végül az ország szétesik, az Ég 

megvonja a császári háztól az „égi megbízatást” – vagyis a dinasztia megbukik – és valaki 

másnak adja. Ez a valaki – általában egy lázadó parasztvezér, hadvezér, földesúr, esetleg nomád 

uralkodó – fegyverrel egyesíti az országot, dinasztiát alapít, földosztást hajt végre, és a ciklus 

újra indul. 
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A ciklikus történelemszemléletből következett az is, hogy nem jelöltek ki egy bizonyos 

eseményt az időszámítás kezdőpontjaként (mint mi Jézus születésének évét), hanem minden 

időpontot a mindenkori császár uralkodásához viszonyítva adtak meg. Egy császár az 

uralkodását ún. uralkodási érákra (nianhao) oszthatta, s egy dátumot így adtak meg: „X császár 

uralkodása Y érájának Z-ik éve”. 

A hagyományos kínai naptár luniszoláris, vagyis egyaránt figyelembe veszi a nap és a hold 

járását. Az alapegység a 29-30 napos holdhónap, de hogy az évek során a naptár ne térjen el a 

meteorológiai évszakoktól időnként beillesztenek egy szökőhónapot, s ezáltal a holdhónapok 

sorát hozzáigazítják a napévhez. A kínai újév általában a mi januárunkra vagy februárunkra esik. 

A Zhou-korban az egyes fejedelemségek különböző naptárakat használtak, de a császárkortól a 

naptár egységes. Egy uralkodó általában az előző uralkodó halálának évét követő újévkor lépett 

trónra, az előző év maradékát még az előző császár uralkodásához számították. 

 

Téma №9 

Ókori civilizációk a Földközi-tenger partvidékén 

 

Ókori Görögország 

Az ókori görög civilizáció történetének (ókori görög történelem) nincs rögzített vagy 

általánosan elfogadott kezdeti és záró időpontja. Az ókori görög történelem a közhasználatban 

gyakran a Római Birodalom előtti egész írott görög történelmet jelenti, a szűkebb értelmezés 

azonban ennél precízebb. Hagyományosan a görög történelmet az első olimpiai játékoktól (Kr. e. 

776) számították. Ez a poliszok kora, amelynek az i. e. 6. századtól kezdődő időszakát a 

klasszikus görög civilizáció koraként emlegetik. Sok történész azonban ma az ókori görög 

történelem kezdetét a görög sötét kortól számítja, sőt egyes szerzők beleértik a görögül 

beszélő mükénéi civilizációt is, amely az i. e. 12. század közepe körül omlott össze. A legtöbben 

úgy tartják, hogy az azt megelőző, nagy hatású minószi civilizáció oly mértékben különbözött a 

későbbi görög kultúráktól, hogy azt külön kell kezelni. 

A történettudomány erősen megkülönbözteti a mükénéi Görögország, a trójai háború korát a 

klasszikus görög civilizáció korától (a poliszok kora és a hellenisztikus Görögország), amelynek 

kultúrájából az európai civilizáció kifejlődött. A kettő közötti görög sötét korbanugyanis 

a kultúra annyira lehanyatlott, és olyan népcserék mentek végbe, hogy az írásbeliség eltűnt és új 

írást kellett átvenni aföníciaiaktól. 

Az egyik legismertem fogalom amiről az antik világ jut eszünkbe – a polisz. A polisz olyan 

vallási, politikai, kultúrális közösség, melynek lakói egy városias jellegű település köré 

csoportosulva saját vezetők, törvények és szabályok szerint éltek, és magukat megkülönböztették 
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más hasonló településektől. A polisz gyakran egy magaslati erőd, akropolisz ("magas város") 

köré szerveződött, volt benne egy agora (piac), egy-két templom és egy gümnaszion. Ez a 

városias központ volt az asztü. A várost a kis-ázsiai görög államok gyakran fallal vették körül, a 

peloponészoszi poliszok lakói általában megelégedtek az akropolisz nyújtotta menedékkel. 

A khóralegértékesebb területe a síkvidék, a pedion volt, itt lehetett földművelést folytatni. A 

tengerparti rész, a paralia szintén művelés alatt állt, de ez biztosította a kapcsolatot a tengerrel a 

halászok, kereskedők, tengerészek révén. A hegyvidéki rész, a diakria nagyrészt lakatlan volt, itt 

voltak a bányák és ez volt sok mitológiai lény lakóhelye. A pedion és a diakria elmosódott 

határán a dombvidéken szőlőt termesztettek, illetve állatokat legeltettek. A pedion és a diakria 

volt együtt a polisz belső területe a mezogeia. A polisz szélső, járhatatlan területe volt az eschatia 

("peremvidék"), ami a határőrvidék szerepét játszotta. 

A poliszok egy része Krisztus előtt 800 körül gyarmatosításkokba kezdett a túlnépesedés, a 

meggazdagodás reménye miatt, és ennek során görög gyarmatvárosok jöttek létre a Földközi-

tenger övezetében. A gyarmatosítás nyomán fellendült a kereskedelem, a hajózás, a gazdaság, 

és megjelent a pénz mint fizetőeszköz. Az első pénzérméket a Kis-ázsiai Lüdiában verette előbb 

Gügész király Krisztus előtt 700 körül. A görögök szinte azonnal átvették a pénzverés 

gyakorlatát. Argosz királya, Pheidón – i.e. 700 körül – nem elektronból, hanem tiszta ezüstből 

veretett, teknősbéka képét és alakját mutató érméket Aigina szigetén. 

A Római Birodalom (latinul Imperium Romanum) az ókori Róma által 

létrehozott államalakulat volt a Földközi-tengermedencéjében. Örökségét közvetlenül 

a Keletrómai (Bizánci) Birodalom vitte tovább, melynek fővárosa Konstantinápoly, de kulturális 

hatásai a mai napig érezhetőek az európai élet számos területén. 

Róma története négy nagy korszakra tagolódik, ezek pedig: a királyság kora (Kr.e. 753-

510), köztársaság kora (Kr.e. 510-27), principátus kora (Kr.e. 27-284) és dominátus kora (Kr.u. 

284-476). Az utóbbi kettőt – a principátus és dominátus korát - együttesen császárság korának is 

szoktuk nevezni! A királyság korát Rómában az etruszk hatalom jellemezte, egészen az utolsó 

etruszk uralkodó Lucius Tarquinius Superbus elűzéséig. Ezt követően kezdett kiépülni a 

köztársasági berendezkedés rendszere, így kialakult a köztársaságra jellemző 

társadalomszerkezet a patríciusok („jó apától származó” előkelők), a plebejusok (kiváltságok 

nélküli néptömegek) és akliensek (a patríciusoktól függők) hármas felosztásával. Emellett pedig 

létrejöttek az államot irányító tisztségek (magisztratúrák), melyeket sokáig csak patríciusok 

tölthettek be. A legfőbb magisztrátusok a következők voltak: konzulok (egy évre választott 

köztársasági vezetők), szenátorok (patrícius vezetők), néptribunusok (plebejusokat képviselő 

tisztségviselők) népgyűlés tagjai, diktátorok (válsághelyzetekben választott teljhatalmú vezetők) 
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censorok, (szenátorok kijelölői) praetorok (legfőbb bírók), kvesztorok (pénzügyi tisztviselők) 

aedilisek (Róma városi hivatalnokai) és a pontifex maximus (legfőbb főpap). 

 

Téma №10 

A középkor történeti földrajza a Közel-Keleten, Ázsiában és Afrikában 

 

Az arab világ  terjedése  a középkorban 

Az iszlám aranykora, vagy más néven, az iszlám reneszánsz, általánosan elfogadott nézet 

szerint a 8-tól 13. századigterjedő időszakra tehető, igaz, néhány szakértő szerint a 14–15. 

századra is kihatott. Erre a néhány évszázadra az iszlám világ katonai, gazdasági és kulturális 

fölénye volt jellemző a nyugattal szemben, hiszen a muszlim kultúra ebben a korban maradandót 

alkotott mind mérnöki, tudományos, oktatási, gazdasági, művészi téren is, amiből a későbbi 

századokban a nyugat is profitált. Ha az iszlám aranykorát egyetlen városhoz akarnánk kötni, 

akkor Bagdadot említhetnénk, hiszen a korszak kezdete, és vége is e városhoz köthető. 

Az iszlám hódítások következtében a 7–8. században a nomád arab törzsek birodalommá 

szerveződtek, létrehozták az addig létezett legnagyobb birodalmat. Az iszlám aranykorát a 

nyolcadik század közepétől számítjuk, az Abbászida kalifátus hatalomra kerülésével, mikor a 

főváros Damaszkuszból Bagdadba került át. Az Abbászidák szem előtt tartották a Korán és a 

hadísz parancsait, amely szerint: „A tudósok tintája egyenértékű a mártírok vérével” , ami a 

tudás megbecsüléséről szól. Ebben az időben vitathatatlanul az iszlám lett a világ szellemi 

központja, amit az Abbászida kalifák azzal is támogattak, hogy Bagdadban létrehozták a 

„Bölcsesség Házát”, ahol muszlim és nem muszlim tudósok gyűltek össze, és lefordították arabra 

a világ addig felhalmozott tudását. Számos ókori tudós munkája veszett volna el, ha nem 

fordítják le arabra. A rivális dinasztiák, mint aFátimidák Egyiptomban vagy 

az Omajjádok Andalúziában, szintén igyekeztek a maguk Bagdadtól független szellemi 

központjaikat létrehozni Kairóban illetve Córdobában. 

Ennek a kornak volt egyik fő találmánya Kínában a papír, aminek a technológiája a talaszi 

csatában (751) ejtett kínai foglyok révén jutott el az arabokhoz, akik aztán a gyártási technológiát 

a saját viszonyaikhoz igazították. A papír alkalmazása széles körben a 900-as évektől terjedt, ami 

jelentősen olcsóbbá tette az írást, és lehetővé tette közkönyvtárak alapítását. 

A középkori Afrikában a  legfejlettebb  államok közé sorolták a Mali Birodalmat. A monda 

szerint a 13. század elején jött létre. Egy Szunjata nevű kultúrhérosz alapította, aki 

gyerekkorában nyomorék volt, és anyját ezért csúfolta a király többi felesége. Egy ideig 

száműzetésben élt, majd visszatért Ghánából és a királyt letaszítva a trónról ő lett az uralkodó. A 

birodalom a virágkorát a 14. században élte. A 14. század végén akkori világ leggazdagabb 
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uralkodója a Mali Birodalom feje volt. Niger és Felső-Szenegál között, körülbelül a mai Mali 

délnyugati részén helyezkedett el. A mande nyelvű vezetők saját szavannai őshazáján kívül a 

birodalom magába foglalta a Száhelt, északon belenyúlt a sivatagba, délen pedig az esőerdőbe. 

Ghána. A középkorban jött létre Ghána állama, ahonnan az akan népek ősei erednek, az azonban 

nem is érintette a mai Ghána területét. 1600 körül a mai Közép-Ghána területén létrejött az 

Ashanti Birodalom. Ez a birodalom a 19. századig fennmaradt. Aranyparton 1482-ben a 

portugálok felépítették Elmina erődjét. Ez lett az arany, az elefántcsont és a rabszolga-

kereskedelem központja. A 17. században a portugálokat kiszorítva a hollandok,angolok, svédek, 

dánok is meghódítottak egy kis szeletet a parton. Emiatt Európán kívül sehol máshol a világon 

nem látni ilyen sűrűn európai építésű katonai létesítményeket. A leghosszabb ideig az angolok 

maradtak itt. Más középkorban létrejött államok: Meroe, Monomotapa és Szonghai. 

 

Téma №11 

Középkori Európa történeti földrajza 

 

Európa társadalmi és politikai térképe (400-1500) 

A politikai térkép 400 és 1500 között több alkalommal is átrajzolódott. A Római Birodalom 

és a barbár világ megosztottsága a 4. századtól kezdődően egy sokkal összetettebb geopolitikai 

viszonyrendszerré változott át, miután hatalmas területek a vándorló germán törzsek uralma alá 

kerültek. A népvándorlások átalakították Európa törzsi és politikai térképét. A 10. századra ezek 

a változások megteremtették Európa első valódi államát. Majd a többközpontú politikai tér 

fokozta a sorra megalakuló európai államok közötti harcot. A különböző államrendszereknek 

komoly társadalmi és kulturális összefüggései voltak. Az államok megemelkedésével radikálisan 

megváltozott az, ahogyan a teret értelmezték és ellenőrízték. A törzsi királyságok, amelyek a 

Római birodalom bukása után szerveződtek, rokonsági szövetségek hálózatai révén osztották fel 

a teret, amely hálózatok az uralkodói családok, illetve tágabb értelmezésben az uralkodói 

családok szövetségei köré szerveződtek. Egy ilyen rendszerben a politikai viszonyok állandóan 

változtak mivel a háborúskodás fontos szerepet játszott a társadalmi felépítmény működésében. 

Amellett, hogy kiterjesztette a királyi hatalmat a tartományokra, a földbirtokok adományozása és 

a törvénykezési jogok biztosítása olyan eszkoznek bizonyult, amely megnehezítette a királyi 

háztartás és a nemesi réteg eltartását. A Frank Birodalom termékenyebb vidékein a 7. század 

végére kialakultak az uradalmi rendszerek, főleg a Karoling- és egyházi birtokokon, a 

terjeszkedés és falualapítási hullámmal egy időben.  

A katonai feudalizmus és az uradalom intézménye együttesen a politikai tér meghatározása 

szempontjából forradalmian újszerű jelenség volt. Lehettek a korai államok felségterületei 
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bármennyire felépítettek és territorizáltak, a „valós vidék” a hatalmi hálózatok változatos, 

egymást átfedő, egymásba ékelődő és sokszínű halmazaiból állt.  

A városok és kereskedelem 

A városi településformát mind foldrajzi jelenségként, mind életmódként a Földközi-tenger 

medencéjének Európájában a görögök, Nyugat-Európában pedig a görögök terjesztették el. A 7. 

század végén a távolsági kereskedelem új központjai alakultak ki végig az Északi-tenger 

partvidéke mentén. A korabeli latin szövegek ezeket gyakran kereskedelmi központokként 

(emporia) említik. Közülük a legfontosabb és legismertebb, már csak az ott végzett kiterjedt 

régészeti ásatásokból fakadóan is , az Utrechttől délkeletre, a Rajna és és a Lek folyók szétválási 

pontján fekvő Dorestad. A tény, hogy nincs közvetlen folytonosság az Északi-tenger partvidékén 

kialakult Karoling-kori emporiák és a valóban középkorinak tekinthető városok között, nem 

jelenti azt, hogy utóbbiak csakis a 10-11 század után fejlődtek volna ki. Európában nem csak 

egyfajta középkori város létezett. A piac a szigorúan vett középkori város meghatározó eleme 

volt, olyan sajátosság, ami megkülönböztette korábbi várostípusoktól. A városi piacok 

kifejezetten a város és a vidék közötti kereskedelmet szolgálta. A nemzetközi és az emporiákhoz 

köthető kereskedelemben a 9-10. században bekövetkező megtorpanást 1000 után, főleg a nagy 

középkori városokban, egy újabb fellendülési szakasz követte. Északnyugat-Európába 

városaiban a kereskedők többféle társadalni csoportból származtak. Egyesek korábban az 

apátságok szolgálatában álltak, élvezve a státuszukkal járó pényzügyi kiváltságokat. Mások a 

Karoling-korszak szabad kereskedői közé tartoztak. Egy részük pedig olyan nagybitrokos volt, 

aki kereskedelmi tevékenységet folytatott. Kezdetben ezeknek a gyakran „testvériségként” vagy 

„jótékonységi szervként” ismert céheknek tisztán társadalni feladatai voltak, nevezetesen a 

csoport-összetartozás erősítése és egymás kölcsönös segítése. A 13. század jellemezte a 

középkori európai városok virágkorát. Ez főleg a népesség növekedésének és az egyre nagyobb 

városiasodott területek növekedésének volt köszönhető.     

 

Téma  №12 

A Nagy földrajzi felfedezések ideje 

Előzmények 

- az európaiak kedvelték az ázsiai árucikkeket (pl. selyem, textil festőszerei, keleti ékszerek 

stb.)àleginkább nélkülözhető luxuscikkek 

- a keleti fűszerek a tartósítás miatt már fontosabbak voltak 

- ezen kívül a pénz is csökkent Európában hiszen ezzel fizettek a keleti kereskedőknek 

- mindig is körülményes útvonalakon lehetett a keleti árucikkekhez jutni àlevantei kereskedelem 
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télen akadozott 

- a XV. századtól a keletről nyugatra irányuló távolsági kereskedelmet a Török Birodalom 

vámolta meg à vállalták a kereskedők vagyon- és személyvédelmétà biztonságos utak 

- a kereskedelem hasznán a szultán csak Velencével osztozott 

Portugál és spanyol felfedezések 

- Velence kereskedelmi fölénye ellen először Portugáliában tettek lépéseket 

- előnyösebb utakat kerestek Kelet értékei felé 

- kifejlesztettek egy új hajót a karavellát és használták az araboktól átvett iránytűt + más 

csillagászati műszereket is, hajósiskolákat alapítottak 

- ismerték azt az elméletet hogy nyugat felé hajózva el lehet érni Ázsiát. de kockázatosnak 

tartották ezt az ismeretlen útvonalatà az afrikai part mentén próbáltak eljutni Indiába 

- 1487-ben Bartolomeu Diaz elérte az Afrika déli csücskét jelentő Jóreménység-fokot, majd 

1498-ban Vasco da Gama ugyanezen az útvonalon eljutott Indiába 

- a portugálok nem törekedtek a felfedezett területek leigázására, megelégedtek védett 

kereskedőtelepek létesítésével 

- árucikkek: indiai bors, gyömbér, fahéj, gyapot, cukornád, elefántcsont, nemesfém, drágakő à 

fellendítette az ország gazdaságát, Lisszabon forgalmas kikötővé vált 

- Kolumbusz Kristóf itáliai tengerész látta megvalósíthatónak azt a tervet, hogy nyugat felé 

hajózva elérheti Indiátà a portugál király túl kockázatosnak találta 

- a spanyol királynő 3 hajó kiállításával támogatta Kolombuszt 

- 1492 augusztusában indult el 150 fős legénységgel à 1492 október 12.-én érkezett a mai 

Bahama-szigetekhez tartozó egyik sziget partjához àSan Salvador + felfedezte Kubát és Haitit 

- még 3 utat tettà felkutatta Közép-Amerika partját 

- élete végéig azt hitte hogy Indiába jutott 

- az új világrész első leírója Amerigo Vespucci voltà utána nevezték el Amerikának (sokáig csak 

„Újvilág”) 

- Spanyolország és Portugália versengett a felfedezett területek birtokbavételéértà 1494-ben a 

pápa közvetítésével aláírták a tordesillazi szerződéstàkettéosztotta a földgömböt 

 Spanyol gyarmatosítás 

- Kolombusz és az őt követő spanyolokat is az aranyláz kerítette hatalmába 

- először hangoztatták, hogy a bennszülöttekhez szeretettel kell közelednià senki sem tartotta be 

- az Újvilágba érkező kincsvadászok és kalandorok ugyanúgy mint a királyi megbízásból 

érkezők 

- megkezdődött az őslakók alávetése, sokak rabszolgasorba süllyesztése és földjük teljes 

kifosztása à a spanyol gyarmatbirodalom megszervezés 
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- a spanyol conquistadorok alkirályságokba szervezték az új területeket 

- az egyház is követte a felfedezőket rövidesenàhittérítés 

- az arany- és ezüstbányák megtalálásával megindult a nemesfém-szállítás Spanyolországba 

- a bányászatot föllendítette, hogy a XVI. század közepén felfedezték az amalgámozást 

- az indiánok nehezen bírták a rájuk kényszerített munkátàtömegével pusztultak 

- a munkaerő-veszteséget a gyarmatosítók afrikaiak behozatalával pótolták 

- inhumánus körülmények között több mint 250 ezer fekete került Afrikába a XVI. században 

- idővel fontosabbá váltak azok a növények amelyeket az amerikai ültetvényeken termeltek pl. 

cukornád, rum, gyapot, dohány 

- később vált fontossá a burgonya, a kukorica, a papri és a pari 

Magellán 

- a fölfedezők eredményein felbátorodva egy portugál hajós Fernando Magellán 5 hajóval világ 

körüli útra vállalkozott 

- 1519-1522-ig tartott az út 

- Kelet-Ázsia szigetein Megellán bennszülöttekkel való csatározásban életét vesztette à 

tengerészei vitték haza a hírt hogy a Föld valóban gömbölyű. 

A kereskedelmi útvonalak átrendeződése + gazdasági hatások 

- a felfedezések után kialakult a négy kontinensre kiterjedő világkereskedelem 

- a kereskedelmi úthálózat átrendeződött 

- az Atlanti- és Indiai-óceán útvonalain és az északi tengereken a kereskedelem gazdaságilag 

lényegesen fontosabbá vált 

- a gazdasági kapcsolatokat Európa uralta (élén Spanyolország és Portugália) 

- nemesfém-bőség lett Európában à visszaesett a nemesfémekből vert pénz értékeà az árukért 

több pénzt kellett fizetni 

- ezt a folyamatot árforradalomnak nevezik 

- az XVI. században megnövekedett Európa népességeà élelmiszerigény isà nagy szükség a 

mezőgazdasági termékekre à nyugat peremvidékeinek kedvezett pillanatnyilag 

- Spanyolország és Portugália nem látták szükségét az iparfejlesztésnek-à gazdaságukat 

hamarosan megelőzték azok a nyugat-európai országok amelyek az ipar fejlesztésével próbáltak 

talpon maradni 

- rájöttek hogy az új területek hatalmas felvevőpiacot jelentenek 

- céheket felváltották a manufaktúrák (munkafeladatokat részfeladatokra osztották) 

- a haszon reményében befektetett értékeket tőkének nevezzük, az ilyen tevékenység pedig tőkés 

vállalkozás 

- új társadalmi réteg: a tőkések 
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- hosszú távon csak azok a területek maradhattak meghatározó gazdasági tényezői a világnak 

ahol előrehaladt a polgárosodás, fejlődtek a manufaktúrák, a technika, erősödtek a tőkés 

vállalkozások, és megindult a városiasodás 

- ilyen területek voltak: Észak-Itália, Németalföld és Franciaország 

 

Téma 13. 

Európa az újkor idejében 

 

Az újkor azt a történelmi korszakot jelöli, amely a középkor után következik. Az újkor első 

átmeneti szakasza a korai újkor. Az ezt követő és máig tartó szakasz a modern kor – bár e 

kifejezést a szakirodalom gyakran az egész újkor szinonimájaként is használja. A korai újkorra 

jellemző, hogy Európa nyugati felén mindinkább áthelyeződött a politikai-gazdasági súlypont 

a német és észak-olasz területekről az Atlanti-óceánnal határosspanyol, portugál, angol 

és francia valamint a németalföldi területekre. A korszakot jellemzi a nyugat-

európai városi polgárság gazdasági megerősödése és a reformációelterjedése. Nyugat-Európa és 

elsősorban az amerikai földrész történetében ez a gyarmatosítás korszaka. A szellemi-művészeti 

mozgalmak szempontjából az európaireneszánsz (Itáliában a késő reneszánsz), valamint 

a barokk stílus kora. 1642-től, az angol polgári forradalomtól kezdődően Nagy-Britanniában, 

majd fokozatosan Nyugat-Európa más országaiban a polgárság kezébe került a gazdasági 

hatalom. 

A művészetekben a barokk stílus korszakáról beszélhetünk. A 18. századot a felvilágosodás 

korának is nevezik. 

A 18. század végétől a nyugati világ polgári forradalmai az emberi jogok és a polgári 

demokráciák máig tartó fejlődését indították el. A sort 1776-ban az Amerikai Egyesült 

Államok megalapítását eredményező amerikai függetlenségi háború, majd 1789-ben az 

egész Európára nagy hatást gyakorló francia forradalom nyitották meg. Az 

új liberális (szabadelvű) eszmék terjedésébenNapóleon rendkívüli pályafutása és hódításai is 

szerepet játszottak. 

A 19. század folyamán nemzeti és liberális reformmozgalmak, majd nemzeti forradalmak és 

szabadságharcok indultak meg szerte Európában és kialakultak a nemzetállamok. Ez az 

irodalomban, művészetekben is a nemzeti eszméknek, illetve a romantikastílusának a kora. 

A nemzetállamok létrehozása több országban csak véres háborúk útján volt lehetséges. A 

modern gépipar fejlődése lehetővé tette a tömegtermelést, amely először ahaditechnikában jelent 

meg. Az új gépesített fegyverek, robbanóanyagok már tömeges méretű hadviselést 
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igényeltek, általános hadkötelezettséggel. Az első ilyen „iparosított” háborúk az amerikai 

polgárháború (1861-65, 600 000 halott), a porosz–osztrák háború (1866), valamint a porosz–

francia háború (1870) voltak. Az utóbbi nyomán Európa új nagyhatalmaként létrejött a Német 

Birodalom. 

A 20. század elejét az utolsó feudális birodalmak válsága, majd széthullása jellemezte. A 

polgári forradalmak nyomán 1905-ben Oroszország, 1908-ban az Oszmán Birodalom, 1911-ben 

a Perzsa Birodalom vált alkotmányos monarchiává, míg ugyanebben az évben a Kínai 

Császárság köztársasággá alakult át. Az utóbbi három országot az 

európaiak félgyarmatként kezelték, ugyanakkor a későbbi nemzeti reformmozgalmak talajául 

szolgáló európai liberális eszmék is gyorsan terjedtek a polgárosodó rétegeik között. 

Három meghatározó évszázad Európa történetében: a 15. század közepétől az 1700-as évek 

közepéig 

Az alapvető változásokhoz soroljuk a következő eseményeket: óriásit tágult a földrajzi 

horizont a nagy földrajzi felfedezéseknek köszönhetően,  az Európán belüli gazdasági 

súlypontok áthelyeződtek. 

A gyarmatosítás típusai 

portugálok: megerősített helyekről ellenőrizni a kereskedelmi útvonalakat,  kevesen voltak 

spanyolok: területek meghódítása őslakosság kiirtása  rabszolgakereskedelem 

Mezőgazdaság: nincs jelentős fejlődés - élelmezési válság - népességcsökkenés (17. század). 

Ipar: nincs éles vonal a középkor és az újkor között - folyamatos újítások azonban vannak 

hajógyártás - Hollandia, lőfegyverek, vaskohászat - nagyolvasztó, bányatechnika 

Az európai társadalom átalakulása: nacionalizmus kibontakozása, reformáció - vallásilag 

széttagolt Európa létrejötte az elzárkózás és az önellátás megszűnése, tudomány - újító és 

kísérletező hajlam elterjedése, kommunikáció fejlődése - minden gyorsabban terjedt 

könyvnyomtatás elterjedése. 

 

Téma 14. 

Az iparosodás és hatása a földrajzi viszonyokra 

Ipari forradalom fogalma alatt értjük a 18. század második felétől a gazdaság ugrásszerű 

fejlődését, amely átalakította a társadalmi szerkezetet és az életmódot, hozzájárult a népesség 

rohamos növekedéséhez, és a városiasodáshoz. 

Az első ipari forradalom Angliából indult ki, ahol kb. 1780 és 1850 között zajlott le, bár nem 

lehet ilyen éles évszámbeli határokat állítani, hiszen kezdetének és végének konkrét 

meghatározása nem könnyű. A mezőgazdaságban történő gazdasági újításokkal, változásokkal 

vette kezdetét, melyek fokozatosan kihatottak az iparra, az ipar átalakulására, a gazdasági 
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átalakulást társadalombeli követte, megszülettek az ipari társadalmak, és kezdetét vette az 

indusztriális korszak (indusztriális = ipari).  

A korszakra jellemző a „kettős forradalom” kifejezés, hiszen amint említettük nem csak 

gazdasági változásról beszélhetünk, hanem vele párhuzamosan társadalmiról is, az Angliában 

majd egész Európában végbemenő ipari forradalom kezdetekor Franciaországban kirobbant egy 

politikai-eszmei forradalom (1789-99), mely jelentősen hozzájárult az európai rendszerek és 

társadalmak tőkés-polgári átalakulásához.  

A 18. század elejétől a mezőgazdaság újításaival (pl. vetésforgó, csatornázás, talajjavítás, 

trágyázás) és új eszközök megjelenésével (pl. korszerűbb ekék, aratógép) gyorsan fejlődött, 

aminek következében nőtt az élelemtermelés, nőtt a népesség száma is. Az új technikákkal 

viszont kevesebb munkaerőre volt szükség, az emberek a városokba költöztek a munka 

reményében. Az ipar fellendülésével szükség volt a munkaerőre, mely először főkent a 

húzóágazatnak mondható textiliparban kapott helyet, majd a gőzgép (Thomas Savery - 1698, 

James Watt - 1769) megjelenésével és a már kitermelhető nyersanyagokkal (szén, ércek) a 

nehézipar kapott nagyobb szerepet, a manufaktúrákat felváltották a gyárak, és megjelent egy új 

társadalmi réteg, a gyári munkásság.  

Az pari forradalom a közlekedésben és a hírközlésben is változásokat hozott. A vasút, a 

gőzhajózás megjelenésével, jobb utak építésével, a távíró feltalálásával (Morse, 1832), a 

hírközlési rendszer kiépítésével az országok belső piaca kiszélesedett, megindult a népesség 

belső mozgása, az élet felgyorsult, a társadalmi keretek változásnak, bomlásnak indultak. A 

család felépítése megváltozott, hiszen a nők is munkába álltak már, megindult a női 

egyenjogúságért vívott harc (emancipáció). A vallás és az egyház szerepe háttérbe szorult, 

ugyanakkor előtérbe kerültek a tudományok és az oktatás szükségessége. Az orvostudomány 

fejlődése következtében a védőoltások megjelenésével és az egészségügyi viszonyok javulásával 

az életkörülmények is pozitívan változtak, a népesség ugrásszerűen megnövekedett, mely az 

alacsonyabb halálozási aránnyal magyarázható.  

A gyári munkásság megjelenése számos új jelenséget hozott magával, illetve új problémákat 

vetett fel. Mint már említettük az urbanizáció következtében átalakultak az európai település-

szerkezetek, létrejöttek a nagyipari városok és megjelentek a munkásnegyedek. Ezzel együtt 

jelentkeztek az árnyoldalai is, a túlzsúfoltság, a nyomor és a környezetszennyezés (füst, vegyi 

anyagok, szemét) hatásaként járványok jelentek meg (himlő, tífusz, kolera), ill. a közbiztonság is 

romlott (bűnözés, prostitúció). A munkásság rendkívül rossz helyzete (napi 16-20 óra munka, 

alacsony fizetés, nők és gyermekek gyárakban dolgoztatása, szociális védelem hiánya) miatt nőtt 

az általános feszültség, amit a társadalmi differenciálódásból adódó vagyoni különbségek csak 

még inkább fokoztak. Az embertelen körülmények megváltoztatására, helyzetük javítása 
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érdekében a munkásság fellépett, kezdetben ösztönös tiltakozásokkal (géprombolások, pl. az 

angliai Nottinghamben Ned Ludd – luddizmus; sztrájkok, felkelések, pl. két textilipari területen: 

Lyon 1831, 1834 és Szilézia 1844), majd tudatos szerveződéssel (önsegélyező egyletek és 

pénztárak; szakszervezetek – ld. chartizmus; választójog követelése; munkáspártok létrehozása), 

így próbálván nyomást gyakorolni a politikai életre.  

A problémák felismerése következtében próbálták enyhíteni azokat, reformintézkedéseket 

hajtottak végre a helyzet javítása érdekében: (közművek létesítése – vízellátás, csatornázás, 

közvilágítás; hivatali apparátusok felállítása – rendőrség, tűzoltóság, hivatalok; várostervezés – 

közterek, sugárutak, parkok, bérházak; egészségügyi viszonyok javítása, védőoltások; 

táplálkozási feltételek javulása; támogatások), és kedvező lépéseket tettek a munkások 

követelései irányában (pl. az 1824-es angol törvények lehetővé tették a munkásság 

szervezeteinek létrehozását, 1847-ben pedig az angol parlament elfogadta az ún. gyári 

törvényeket, mely mérsékelte a munkásság kiszolgáltatottságát). A választójogi reform ellenére 

(1832) az angol kormány választójogot nem adott a munkásságnak, tartván attól, hogy ha túl sok 

engedményt ad, beleszólhatnak a politikába, esetleg átrendeznék a politikai életet. 

 A viszonylagos népfölösleg feltétele az ipari forradalom kibontakozásának. A lakosság a 

városok „javára” növekedett. Az ipari forradalom visszahatott a mezőgazdasági fejlődésre, 

megjelentek az első mezőgazdasági gépek. Tovább javultak a higiénés viszonyok. Az ipari 

forradalom hozzájárult az ún. demográfiai robbanáshoz.A tőkés gazdaság fejlődésének alapja az 

új üzemformák, szervezési eljárások bevezetésében, illetve a munkások számának növelésében 

rejlett. A XVIII. század közepéig alapvető technológiai, technikai változások nem következtek 

be.Megindult az európai gazdaság önfenntartó növekedése. A XVIII. századi gazdasági 

nekilendülés általános modernizációs folyamatot indított el. Kibontakozott az ipar, a 

mezőgazdaság, az infrastruktúra, a városok forradalma, és alapvető változások következtek be a 

társadalmi osztály szerkezetében is, miközben megsokszorozódott a népesség. Ezek a változások 

jelentős hatással voltak a tudományok és a művészetek fejlődésére is. 

 

Téma №15 

A Közel-Kelet, Ázsia és Amerika történeti földrajza az újkorban 

A feltörekvő nagyhatalmak 

Egyesült Államok: 1776: Függetlenségi Nyilatkozat - 1783: függetlenség, 1803-tól 

folyamatos területi terjeszkedés, 1823: Monroe elv: „Amerika az amerikaiaké” 

A terjeszkedés következménye - az iparosodó Észak és a rabszolgatartó Dél ellentétének 

kiéleződése. 1861–65: Észak Dél ellen  - polgárháború - az első „modern” háború 



56 
 

következmények: rabszolgaság eltörlése (1863) az északi gazdasági rendszer és kulturális 

értékek válnak uralkodóvá. 19. század második fele: USA a világ legfejlettebb ipari hatalma 

Alaszka megvásárlása (1867) 

Japán: semmiből a nagyhatalmak közé: előzmények sógunátus - császár helyett hadvezérek 

uralkodása, 1603–1867: Tokugava sógunátus - Japán elszigetelése a külvilágtól 

19. század elejétől: az európai hatalmak és az USA fokozódó nyomása kereskedelmi 

kapcsolatok felvételére 

1853–54: USA megtöri Japán elzárkózását - egyenlőtlen szerződések 

1867: sógunátus bukása - ismét császári hatalom 

1868: Meidzsi-restauráció (felvilágosult kormányzás). Jellemző vonásai: feudalizmus - 

rendkívül gyors ütemű modernizáció, földreform, közigazgatási reform, általános 

hadkötelezettség - szamurájok hatalmának letörése, oktatási rendszer reformja - 90 % feletti 

általános iskolai végzettség, egyetemek létrehozása, 1889: alkotmány - korlátozott parlamentáris 

endszer, 1875-től aktív, terjeszkedő külpolitika, Kuril-szigetek, Tajvan elfoglalása, 1904–1905: 

orosz-japán háború, rendkívül gyors gazdasági fejlődés – hadiipar, I. világháború - USA után a 

legnagyobb nyertes 

A gyarmatosítás kiterjed Afrika területére: nagy nyertesek: Anglia-Franciaország „kis” 

nyertesek: Belgium-Németország-Olaszország, vesztesek: Törökország-búrok 

Ekkor Európa  még a világ közepe, de van néhány központi probléma: új nagy- és 

középhatalmak létrejötte, 1861–1870: olasz egység, 1867: Osztrák-Magyar-Monarchia 

keleti kérdés - Oroszország–Németország–Osztrák-Magyar-Monarchia balkáni terjeszkedése 

 aminek következménye Törökország visszaszorulása volt. 1878: berlini kongresszus új 

független államok jönnek létre: Szerbia, Románia, Montenegró Bosznia-Hercegovina: osztrák-

magyar fennhatóság, 1898: Berlin-Bagdad vasút - angol-német ellentétek 

1912–13: Balkán háborúk - állandósuló háborús feszültség, 1914. június 28. szarajevói 

merénylet, 1914. július 28: I. világháború kitörése és az európai nagyhatalmak közötti 

állandósuló feszültségek, kétpólusú világ kialakulása alkalmi szövetségek - mindenki mindenki 

ellen. 

Az I. világháború lezárása és a versailles-i rendezés után új rend kezdődik Európában, 

birodalmak helyett „nemzetállamok” jönnek létre. Legsúlyosabb következmény: felszámolták azt 

az erőegyensúlyt, amelynek köszönhetően 1815–1914 között viszonylagos béke volt. Európa több 

országában is problémás időszak kezdődött: Olaszország - nagyhatalom, de gazdaságilag 

sebezhető, növekvő katonai potenciál, de elavult fegyverzet. Németország - leggyengébből a 

legerősebb gazdaság és fegyverkezés. Franciaország - növekvő gazdasági problémák. 
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Szovjetunió -a szocialista tervgazdaság: összeomló mezőgazdaság – gyorsan fejlődő ipar – 

rendkívül alacsony magánfogyasztás 

Egyesült Államok - legnagyobb gazdasági hatalom világpolitikai szerepvállalás nélkül 

változás: az 1930-as évektől - diktatórikus államok kihívásai, késői fegyverkezés - modern 

hadsereg 

Az I. világháború gazdasági következményei a normális gazdasági kapcsolatok felbomlása és  

nemzetközi kereskedelem összeomlása. A gazdasági nacionalizmus miatt vámháborúk 

kezdődtek. 1929–33-as gazdasági világválság 

1929. október 24. (fekete csütörtök): eladási pánikhullám - részvényárak zuhanása - banki 

hitelezés leállása - tőkekivonás - termelés visszaesése - tömeges munkanélküliség, kiváltó ok: 

pénzügyi és nem pénzügyi jellegű események és körülmények szerencsétlen összejátszása   

1930-as évek vége: a világ nagyjából kilábalt a válságból - II. világháború kitörése. 

 

Téma 16. 

A magyar táj történeti földrajza 

 

Magyar történeti földrajz kutatók  

A magyar történeti fr. Fejlődése - kialakulása és fejlődése egybekapcsolódott a magyar 

fr.tudomány történetének fő folymataival 

Fodor Ferenc: teljeskörűen feldolgozta a magyar fr,tudomány történetét 

Ortvay Tivadar: a fr-i környezet rekonstrukciója 

Csáki Dezső: történeti fr. Rekonstrukciója 

Hajdú Zoltán: a közigazgatási térfelosztással kapcsolatos kutatásokat összegezte 

Bulla Béla 

Mendöl Tibor 

1949 után a fr.tudomány jeletős részében a történeti fr-i szemlélet háttérbe szorult, majd 1957 

után újra fokozatosan megjelentek a történeti fr-i jellegű kutatások, ebben Boros Ferencnek nagy 

szerepe volt 

Beluszky Pál 

Somogyi Sándor: a magyar történeti fr. Környezetkonstrukciós hagyományaihoz tért vissza 

Frisnyák Sándor: 1970-es évektől kezdve történeti fr-i iskola Nyíregyházán 

Rendszerváltás után: Tímár Lajos, Bácskai Vera, Gyimesi Sándor, Sonkoly Gábor 

Magyarország történeti földrajzi fejlődésének korszakolása 

A honfoglalástól Mohácsig (896–1526) 
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a honfoglalás földrajzi környezete 

népesedési háttér 

a kalandozások kora - szemléletváltás 

országalapítás - kereszténység felvétele - Szent István 

európai középhatalom - déli orientáció 

1241–42: tatárjárás és következményei 

1301: Árpád-ház kihalása 

14. század: gazdasági felvirágzás – Anjou-királyok 

14–15. század: külpolitikai megerősödés - új irányok 

A hódoltság kora (1526–1686) 

az ország három részre szakadása 

Habsburg-fennhatóság 

hódoltsági területek - gazdasági visszaesés 

Erdély - hintapolitika 

A kései feudalizmus kora (1686–1848) 

Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) 

példátlanul hosszú békés időszak - gazdasági nekilendülés 

népesedési háttér - bevándorlás - magyarság arányának csökkenése 

felvilágosult abszolutizmus - Mária Terézia, II. József (1740–1790) 

reformkor (1825–1848) - haza és haladás 

Szabadságharctól Trianonig 

1848/49: győztes forradalom – bukott szabadságharc 

az abszolutizmus kora - „tűrni fog, ha tűrni kell, a nemzet” 

1867: kiegyezés 

a dualizmus fényei és árnyai - „boldog békeidők” 

gazdasági nekilendülés 

demográfiai átmenet sajátosságai 

Magyarország az I. világháborúban 

A két világháború közötti időszak 

Trianon következményei - revízió mindenek előtt 

gazdasági problémák – társadalmi feszültségek 

külpolitikai orientáció  - belesodródás a II. Világháborúba 

 

Téma 17. 

Ukrajna és területének korai történeti földrajza 
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Ukrajna – az ókorban és a kora középkorban Pontus-vidék – a kora újkorban tűnt fel elsőként 

politikai és földrajzi entitásként, elsősorban mint (etimológiája szerint is) lengyel-

litván határvidék, majd a 19. századi nemzeti ébredés és a viszontagságos 20. század után 1991-

ben jött létre a független Ukrajna. 

A mai Ukrajna területén az ókorban szkíták éltek. A i. e. 7. században érkeztek meg a Krím-

félszigetre a görög gyarmatosítók. Az első időkben jellemző komolyabb kereskedelmi 

kapcsolatok az anyaország és a gyarmatok között hamarosan lazulni kezdtek. A Nagy 

Sándori időkben már mint független Boszporoszi Királyság létezett, később Pontosztól, 

majd Rómátólfüggő terület. A gótok 236-os, majd a hunok kb. 375-ös betörése pár tengerparti 

kikötővároson kívül szinte mindent elpusztított. Az ókorban a Krím-félsziget és környéke nagy 

mennyiségű gabonát, mézet és kendert exportált a fejlett államok felé, cserébe főként 

iparcikkeket és textíliákat kapott. Ukrajna északi részén feltételezhetően már az 1. 

században megjelentek a szláv néptörzsek, őket a 3–4. században germán törzsek, köztük 

a vizigótok követték. 

Az ukrán föld és az ukrán nép történetének korai szakasza a keleti szlávok, illetve a szláv 

népek összességének a történetéhez nyúlik vissza. 

862-ben a mai Novgorod környéki finn és szláv törzsek fellázadtak a vikingek ellen, de 

hamarosan egymás ellen fordultak. Az orosz krónika szerint a felfordulás miatt a helyi vezetők 

újra behívták a varégokat, hogy „jöjjenek és uralkodjanak”. Rurik (kb. 830–879), két testvérével 

a varégok élén letelepedtek Holmgard körül. 882-ben Rurikutódja, Oleg bevette Kijevet és azt új 

birodalma: a Kijevi Rusz fővárosává tette. Vlagyimir nagyfejedelem 988-ban felvette a 

kereszténységet. Egyéb keresztény jellegű építkezések mellett, ő alapította 

a Kijev melletti Pecserszka Lavra barlangkolostort is. Politikájával Róma helyett Bizánc felé 

fordult. 1054-ben Bölcs Jaroszláv nagyfejedelem halálával a birodalom fénykorának is vége 

szakadt, és az egységes állam kis fejedelemségekre (Novgorod, Szúzdal, Lodoméria, Halics, 

Vlagyimir stb.) esett szét. A legsúlyosabb csapást 1238 és 1240 között a Batu kán által vezetett 

mongol seregek mérték a keleti szlávokra: a későbbi ukrán területek – köztük Kijev is – 

az Arany Horda fennhatósága alá kerültek, ami véget vetett a Kijevi Rusz fennállásának is. 
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GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TEMATIKÁJA (18 óra) 

 

I.MODUL 

 

1. Téma A történeti földrajz alapfogalmai, tárgya, feladata, módszerei, kialakulása és 

fejlődése (2 óra) 

Kérdések: 

1. A történeti földrajz szerepe a történelemtudományok között (fogalom, tárgy, irányzatok, 

iskolák) 

2. A történeti földrajz módszerei 

3. A történeti földrajz forrásai 

4. A névtan szerepe a történeti földrajzban 

5. A történeti földrajz kutatási irányai 

Módszertani javaslatok: Történeti földrajz - az ember, a társadalom, és a környezet térben 

változó történeti folyamatait feltáró illetve az időben változó területi átrendeződések közti 

kapcsolatrendszert analitikusan és átfogóan kutató tudomány. A történeti földrajz forrásai: görög 

tudományosság, a földrajztudomány történetének permanens újraértékelése, a Bibliához 

kapcsolódó elemzések, országismerettan oklevelek, térképek és helynévtárak. A legismertebb 

történeti-földrajzi iskolák: némek, francia, angol, amerikai, orosz. 

A gyakorlati foglalkozás módja lehet szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában.  

  

2.Téma Az emberi faj terjedése a Földön és hatása annak arculatára (2 óra) 

Kérdések: 

1. A természet alkotóelemeinek általános jellemzése 

2. A társadalom fogalma 

3. A történeti népességföldrajz 

4. A történeti településföldrajz 

5. A környezetföldrajz 

6. Urbanisztikai elméletek 

7. A városok területi növekedésének és funkcionális átalakulásának összefüggései 
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Módzsertani javaslatok: Az ember ősidők óta alakítja környezetét, tanúk erre a kőkorból 

származó tűzkőbányák, amelyek helyén ma mélyedéseket, üregeket látunk a felszínen. Az 

antropogén hatás mindenhol és minden időben jelenlevő, és az a készség, ami az ember teremtő 

erejét is jelenti, egyben tökéletlensége okán a nem várt káros reakciók láncolatát is beindítja. Az 

emberi élet alapfeltétele a közösségbe való tömörülés és a társadalom kialakulása. A társadalom 

létezésének alapja a lakóhely megléte. 

A településföldrajzot a településekkel, azok kialakulásával, fejlődésével, a települést alkotó 

egyes alrendszerek bizonyos tulajdonságaival, valamint a települések horizontális és vertikális 

térbeli kapcsolatrendszereivel foglalkozó tudományágnak tekintjük.  

A gyakorlati foglalkozás módja lehet szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában.  

 

Téma 3. Az ősi civilizációk és szerepük az emberiség fejlődésében (Közel-Kelet, Ázsia) (2 

óra) 

Kérdések: 

 

1. Az ősi civilizáció fogalma 

2. Mezopotámia történeti földrajza 

3. Az ókori Egyiptom 

4. Ókori India területi elhelyezkedése 

5. Az ősi Kínai Birodalom 

6. Peking kialakulásának története és alapvonásai 

7. Delhi kialakulásának története és alapvonásai 

 

Feladatok (térképen történő ábrázolás):  

 

1. Ábrázolja az Egyiptomi Birodalom területi kiterjedését és határainak dinamikáját 

történelmének különböző szakaszain (különös figyelemmel a háborúk utáni határokra) 

2. Ábrázolja az Egyiptomi Birodalom fővárosait az óbirodalom, középbirodalom és 

újbirodalom idejében. 

3. Jelölje meg az Akkád Birodalom határait. Ábrázolja az Akkád Birodalom fővárosait és 

nagyobb településeit. 

4. Ábrazolja Mezopotámia városait, amelyek a Birodalom irányítási jogáért harcoltak az 

egyesülés ideje előtt. 

5. Tüntesse fel az Óbabiloni Birodalom határait.  

6. Ábrázolja Asszíria kialakulásának és későbbi terjedésének területeit és irányait 
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7. Ábrázolja Újbabilónia fővárosát és határait.  

8. Ábrázolja térképen  Főnícia területét és nagyobb városait és a főníciai gyarmatokat.  

9. Ábrázolja a Perzsa Birodalom területét és hódító útjának irányait (nyilak formájában) 

10.  Ábrázolja az Indus-völgyi civilizáció határait. Tüntesse fel a Maurja Birodalom területeit. 

11.  Ábrázolja az ősi Kína területeinek egységeit az egységes állam létrejötte előtt és tüntesse 

fel az első Kínai állam területét. 

12.  Tüntesse fel a A „Selyemút” és a Kínai nagy fal vonalait. 

Módszertani javaslatok: Amikor az ősemberek közösségekbe tömörültek, megszülettek az első 

civilizációk. Az őskori emberek számára könnyebb volt a földművelés, az állattartás, illetve a 

védekezés is, miután csoportokat alkottak. Az ókorban Kína, Európa, vagy a Közel-Kelet 

területén egyaránt kialakultak fejlett civilizációk, amelyek nagy különbségeket mutattak. Ezek a 

civilizációk eltűntek a történelem forgatagában, de örökségük velünk maradt -mindannyian a 

leszármazottaik vagyunk. Mezopotámiai civilizáció: a sumér városállamokkal indult Kr. e. 3500 

környékén. Többek között arról ismert, hogy feltalálták az ékírást. A civilizáció egyes elemei 

átkerültek a leigázott államokba, mint Akkád, Elám, Mitanni, Asszíria, Babilónia. Kr. e. 600 

évvel a mezopotámiai területeket leigázták a rómaiak és a perzsák. Egyiptomi civilizáció: a Nílus 

völgyében Kr. e. 3300 táján fejlődött ki. Egyiptom mellett Núbia területét is magába foglalta. A 

Kr. e. 4 században leigázták a rómaiak. Indiai civilizáció: két különálló társadalomból állt. Kínai 

civilizáció: Észak-Kínában a Kr. e. 2. évezredben épült ki, utána terjedt át Kína többi részére, 

Koreára és Japánra. Ősi filozófiai rendszerek és vallások alakultak ki, mint a konfucianizmus és 

a taoizmus. 

A munka elvégzéséhez, középiskolai történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában. 

 

 

Téma 4. Az ősi civilizációk és szerepük az emberiség fejlődésében (Görögország, Római 

Birodalom) (2 óra) 

Kérdések: 

 

1. Gazdaság, társadalom és térszerkezet az ókori Európában 

2. Ókori Görögország politikai térképe 

3. A városhálózatok kialakulása a Római Birodalomban 

4. A Római Birodalom hanyatlása 
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Feladatok (térképen történő ábrázolás):  

 

1. Jelölje be az ókori Görögország határait és belső területeinek részeit. 

2. Jelölje nyilakkal a görög törzsek széttelepülésének útvonalát. 

3. Ábrázolja a Kréta-Mükénei civilizáció területét és fontosabb központjait. 

4. Jelölje meg a görög gyarmatokat és határaikat. 

5. Ábrázolja Makedónia államalakulatának területét és fontosabb városait. 

6. Ábrázolja Nagy Sándor keleti hadjáratának útvonalát és jelölje meg az általa alapított 

városokat.  

7. Ábrázolja Nagy Sándor Birodalmának határait. 

8. Jelölje be a Nagy Sándor birodalmának területén létrejött új hellenisztikus civilizációk 

területeit.  

9. Jelölje be a Római Birodalom kiterjedését i. e. 33-ra 

10.  Jelölje be Octavius által megszerzett területek határát.  

11.  Jelölje be a Római Birodalom által megszerzett területeket időszámításunk 14-98 évei 

között. 

12.  Jelölje be a Római Birodalom által megszerzett területeket időszámításunk 98-180 évei 

között. 

13.  Jelölje be a Római Birodalom területét a harmadik század elejére. 

 

Módszertani javaslatok: Az ókori görög civilizáció történetének (ókori görög történelem) nincs 

rögzített vagy általánosan elfogadott kezdeti és záró időpontja. Az ókori görög történelem a 

közhasználatban gyakran a Római Birodalom előtti egész írott görög történelmet jelenti, a 

szűkebb értelmezés azonban ennél precízebb. Hagyományosan a görög történelmet az 

első olimpiai játékoktól (Kr. e. 776) számították. Ez a poliszok kora, amelynek az i. e. 6. 

századtól kezdődő időszakát a klasszikus görög civilizáció koraként emlegetik. Az ókori 

Róma összefoglaló név alatt Róma ókori városállamát, illetve az abból kinőtt és a Földközi-

tenger térségére, valamint Európa és a Közel-Kelet jelentős részére kiterjedő 

ókori civilizációt értjük. 12 évszázados fennállása alatt (i. e. 8. század – i. sz. 5. század) a római 

civilizáció kis helyi királyságból a hatalmas Római Birodalommá nőtt, amelyben a meghódított 

területek nagy részének lakossága asszimilálódott és a római civilizáció részesévé vált. Az ókori 

Görögországot és az ókori Rómát együttesen „klasszikus ókori civilizációnak” vagy „antik 

világnak” nevezik. 

A munka elvégzéséhez, középiskolai  történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában. 
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Téma 5. A középkor történeti földrajza (2óra) 

Kérdések: 

1. A barbár királyságok kialakulása Európában 

2. A Frank Királyság  

3. A Bizánci Birodalom 

4. A Magyar Királyság kialakulása 

5. A Német-Római Birodalom 

6. A középkori városok kialakulása és növekedése 

 

Feladatok (térképen történő ábrázolás): 

 

1. Ábrázolja a Kelet-római és Nyugat-római császárság területét, határait, fővárosait és 

fontosabb városait. 

2. Jelölje be a Nyugat-római császárság területén létrejött  királyságok határait. 

3. Ábrázolja a Frank királyság területét az első Karoling irányítás alatt. 

4. Ábrázolja a Frank Birodalom határait Nagy Károly uralma alatt. 

5. Ábrázolja a 843 évi Verduni szerződés következtében, a Frank Királyságban létrejött 

egységek területét. 

6. Ábrázolja a Bizánci Birodalom területét I. Justinianus bizánci császár uralkodása alatt.  

7. Tüntesse fel Nagy Alfréd által uralt területek határait 871 és 900 között. 

8. Ábrázolja Európa legnagyobb országainak határait és fővárosait a 9-11 században.  

9. Ábrázolja a keresztes hadjáratok következtében létrejött országok határait. 

10.  Ábrázolja az Arab Kalifátus területének határait 750-re. 

11.  Tüntesse fel az Oszmán Birodalom határait a 15.-16. századokban. 

12.  Ábrázolja Dzsingisz kán által meghódított területeket a 13. század elejére. 

13.  Ábrázolja Timur Lenk Birodalmának területét 1405-re. 

14.  Jelölje meg a Delhi Szultanátus határait a 13.-15. századokban.  

 

Módszertani javaslatok: Az 5. században Nyugat-Európában barbár királyságok egész sora jött 

létre, melyek közül, némelyik, mint pl. a Frank, az egész középkorra hatással volt. A Magyar 

Királyság évszázadokon keresztül fennáló intézményrendszerének alapjai szinte egytől egyig 

Szent István uralkodása idején születtek meg. Ő volt, aki megtörte a vezetők közti ellenállást, 
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megszilárdította a kereszténységet, kiépítette az egyházszervezetet és a vármegyerendszert. A 

középkor egyik legszembetűnőbb vonása a városok gazdasági, politikai és kulturális szerepének 

növekedése volt. Európa legvárosiasabb vidékeit Észak- és Közép-Itáliában, Flandriában, a Loire 

és a Rajna folyó közötti térségben találhatjuk. 

A munka elvégzéséhez, középiskolai történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában. 

 

 

II. MODUL 

Téma 6. Az újkori Európa, Ázsia és Amerika országainak történeti-földrajzi jellemzése (16-

18 század) (2 óra) 

Kérdések: 

1. A nagy földrajzi felfedezések 

2. London kialakulásának és fejlődésének feltételei és története 

3. Mexikóváros kialakulásának története 

4. Reformáció és ellenreformáció 

5. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása 

Feladatok (térképen történő ábrázolás) : 

1. Ábrázolja a következő híres felfedezők felfedezőutak útvonalait: Vasco da Gama, 

Bartolomeo Diaz, Kolumbusz Kristóf, Ferdinand Magellan. 

2. Jelölje meg Franciaország, Spanyolország, Portugália, Anglia, Hollandia területét. 

3. Ábrázolja a 2. pontban említett országok gyarmatterüleit a 17. században. 

4. Ábrázolja a reformáció főbb központjait. 

5. Ábrázolja az ellenreformáció főbb központjait. 

6. Ábrázolja az első 13 angol gyarmatterületet Észak-Amerika területén. 

7. Ábrázolja a Függetlenségi nyilatkozat aláírásának helyét. 

8. Tüntesse fel  az Amerikai Egyesült Államok határait a 1783- as Versailles-i 

Szerződés értelmében.   

Módzsertani javaslatok: A nagy földrajzi felfedezések kora egyben a középkor végét, és az 

újkor eljövetelét is jelentette, vagyis egy olyan valóban „újnak” nevezhető gazdasági, társadalmi 

és ideológiai berendezkedés alakult ki Európában, mely gyökeresen és alapjaiban változtatta meg 

a korábbi korszakok mindennapjait. A változás történelmi léptékkel nézve gyorsan következett 
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be, ám eljöveteléhez több tényező együttes hatására volt szükség. A reformáció a katolikus 

egyházi élet megújítására tett kísérlet, amely vallási és politikai okok miatt kettészakította az 

addig egységes katolikus egyházat. A reformáció nyomán a 16. században létrejött új vallási 

közösségeket protestáns egyházaknak nevezzük. A reformáció kihívására adott katolikus válasz 

az ellenreformáció, a katolikus egyház belső, a pápa ellenőrzése mellett végrehajtott megújítása.  

A munka elvégzéséhez, középiskolai történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában. 

 

Téma 7. Az újkori Európa, Ázsia és Amerika országainak történeti-földrajzi 

jellemzése (19-20. század) (2 óra) 

 

Kérdések: 

 

1. Berlin kialakulásának feltételei és története 

2. A napóleoni háborúk Európa területén 

3. Német államok Európában és az Északnémet Szövetség 

4. A 20. század legnagyobb gyarmathatalmai 

5. A 20. Században függetlenedett Latinamerikai országok 

Feladatok (térképen történő ábrázolás): 

1. Jelölje be Franciaország területét 1794-re. 

2. Ábrázolja a Franciaországhoz csatolt területeket 1804-1812 között. 

3. Ábrázolja a következő földrajzi objektumokat: Trafalgar fok, Austerlitz, Jéna, 

Borogyinó, Lipcse. 

4. Jelölje be Napóleon haladásának útvonalát a „100 napos uralom alatt”. 

5. Jelölje be a legfontosabb német államokat. 

6. Jelölje be az Északnémet Szövetség területét és a Német Birodalom területét 1871-ben. 

7. Jelölje be a 20. századi nagyhatalmak által  elfoglalt gyarmatterületeket. 

Módszertani javaslatok: A napóleoni háborúk Európa jelentős részére, illetve Észak-

Afrika, Ázsia és az Atlanti-óceán bizonyos területeire kiterjedő, globális konfliktusok sorozata 

volt 1799 és 1815 között; a korszak „világháborújának” is nevezik. A harcokból a nagyhatalmak 

közül csak az Amerikai Egyesült Államok maradt ki.  Napóleon sorra verte le az ellene alakuló 

európai katonai koalíciók hadseregeit (1799, 1802, 1805, 1807, 1809). 

Elfoglalta Rómát (1809), Bécset(1805, 1809), Berlint (1806), Madridot (1808), Lisszabont (1807



67 
 

), és Moszkvát (1812).  Párhuzamosan Európa területén egy másik nagyhatom alakul. Német 

Birodalomnak nevezzük az 1871 és 1945 között fennállt német államalakulatot. A Német 

Birodalom 19. és 20. századi történelme során több szakaszt különböztetünk meg: a Német 

Császárság (1871–1918), a pluralisztikus, többpárti rendszerű Weimari Köztársaság időszakát 

(1919–1933), valamint a nemzetiszocialisták totalitárius diktatúráját. 

A munka elvégzéséhez, középiskolai történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában. 

 

Téma 8. Az I. és II. Világháború hatása a politikai térkép változására (2 óra) 

 

Kérdések:  

 

1. Az I. Világháború előzményei 

2. Az I. Világhaború eseményei 

3. Az I. Világháború következményei 

4. A II. Világháború előzményei 

5. A II. Világhaború eseményei 

6. A II. Világháború következményei 

 

Feladatok: 

1. Ábrázolja az I. Világháborúban résztvevő országokat. 

2. Ábrázolja a legfontosabb háborús események útvonalát és csomópontjait. 

3. Ábrázolja az I. Világháború utan létrejött új területi egységeket. 

4. Ábrázolja a II. Világháborúban résztvevő országokat. 

5. Ábrázolja a legfontosabb háborús események útvonalát és csomópontjait. 

6. Ábrázolja a II. Világháború utan létrejött új területi egységeket. 

 

Módszertani javaslatok: Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott. Az összesen több mint 

15 millió ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat- és 

érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Bár valamennyi részt vevő nemzet meg volt 

győződve arról, hogy gyors offenzívával legyőzheti ellenfeleit, s fél év alatt véget érhetnek a 

hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelemmé terebélyesedett. Az Osztrák–

Magyar Monarchia szétesett a háború végére, valamint a német területszerzés illúziója is 

szertefoszlott. A háborút lezáró békerendszer igazságtalanságai a második 
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világháborúkitöréséhez vezettek. A második világháború az emberiség történetének 

legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa volt. 

A munka elvégzéséhez, középiskolai történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet, írásbeli, vagy teszt formájában. 

 

Téma. 9 Változások a politikai térképen a 20. század második felében (2 óra) 

 

Kérdések: 

1. A Föld politikai térképe a II. világháború után 

2. A Szovjetunió felbomlása, európa politikai térképének átépülése 

3. Jugoszlávia széthullása 

4. Ázsia, Amerika és Afrika a 20. század második felében 

 

Feladatok:  

1. Tüntesse fel Európa országait a „rendszerváltás” előtt. 

2. Tüntesse fel Európa országait a „rendszerváltás” után. 

3. Ismertesse a világ jelenlegi politikai térképen szereplő legnagyobb országokat és 

fővárosaikat: 

 

Európa országai és fővárosai:  

1.  Észak-Európa: Norvégia – Oslo, Svédország – Stockholm, Finnország – Helsinki, Dánia – 

Koppenhága, Izland – Reykjavík;  

2. Nyugat-Európa: Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság, United Kingdom (UK) – London, 

Írország – Dublin, Franciaország – Párizs  Benelux-államok:  

Belgium – Brüsszel, Hollandia – Amszterdam / Hága, Luxemburg – Luxembourg; 

3. Dél-Európa: Portugália – Lisszabon, Spanyolország – Madrid, Olaszország – Róma, 

Szlovénia – Ljubljana, Horvátország – Zágráb, Szerbia – Belgrád, Montenegró vagy Crna Gora – 

Podgorica, Bosznia-Hercegovina – Szarajevó, Macedónia – Skopje, Kosovo – Pristina, Albánia – 

Tirana, Bulgária – Szófia, Görögország – Athén;  

4. Kelet-Európa: Észtország – Tallinn, Lettország – Riga, Litvánia – Vilnius, Románia – 

Bukarest, Moldova – Kisinyov, Oroszország – Moszkva, Ukrajna – Kijev, Belorusszia (Fehér-

Oroszország) – Minszk;  

5. Közép-Európa: Németország – Berlin, Svájc – Bern, Ausztria – Bécs, Csehország – Prága, 

Lengyelország – Varsó, Szlovákia – Pozsony, Magyarország – Budapest; 
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6. Törpeállamok: Ciprus – Nicosia, Málta – La Valetta, Monaco – Monaco, San Marino – San 

Marino, Andorra – Andorra la Vella, Liechtenstein – Vaduz, Vatikán – Vatikánváros; 

Ázsia országai és fővárosai:  

1. Délnyugat-Ázsia: az arab félsziget államai: Szaúd-Arábia – Rijád, Jemen – Szanaa, Omán – 

Maszkat, Egyesült Arab Emirségek - Abu-Dzabi, Katar – Doha, Bahrein - El-Manama, Kuvait – 

Kuvaitváros; a termékeny félhold államai: Irak – Bagdad, Szíria – Damaszkusz, Libanon – 

Bejrút, Jordánia – Amman, Izrael – Jeruzsálem. Törökország – Ankara, Azerbajdzsán – Baku, 

Örményország – Jereván, Grúzia – Tbiliszi, Irán – Teherán, Afganisztán – Kabul; 

2. Közép-Ázsia: Kazahsztán – Asztana, Üzbegisztán – Taskent, Türkmenisztán – Asgabat, 

Kirgizisztán – Biskek, Tádzsikisztán – Dusanbe; 

3. Dél-Ázsia: India – Újdelhi, Pakisztán – Islambad, Banglades – Dakka (Dhaka), Sri Lanka – 

Kotte, Colombo (kereskedelmi), Nepál – Katmandu, Bhután – Thimbu, Maldív-szigetek – Malé;  

4. Belső- és Kelet-Ázsia: Kína – Peking, Tajvan – Tajpej, Mongólia – Ulánbátor, Koreai N.D.K 

– Phenjan, Koreai Köztársaság – Szöul, Japán – Tokió; 

5. Délkelet-Ázsia: Mianmar (Burma) - Najpjidó (új), Rangoon (régi), Thaiföld – Bangkok, 

Vietnam – Hanoi, Laosz – Vientian (Viangchan), Kambodzsa – Phnompen (Phnum Pénh), 

Malajzia - Kuala Lumpur, Szingapúr – Szingapúr, Indonézia – Jakarta, Kelet Timor – Dili, 

Brunei - Bandar Seri Begawan, Fülöp-szigetek – Manila; 

Észak- és Dél-Amerika országai és fővárosai: 

                 Észak-Amerika                                          Dél-Amerika                     

Ország Főváros 

 Amerikai Egyesült Államok Washington 

 Antigua és Barbuda St. John's 

 Bahama-szigetek Nassau 

 Barbados Bridgetown 

 Belize Belmopan 

 Costa Rica San José 

 Dominikai Közösség Roseau 

 Dominikai Köztársaság Santo Domingo 

 Salvador San Salvador 

 Grenada St. George's 

Ország Főváros 

Argentína Buenos Aires 

Bolívia La Paz 

Brazília Brazíliaváros 

Chile Santiago de Chile 

Ecuador Quito 

 Guyana Georgetown 

Kolumbia Bogotá 

Paraguay Asunción 

Peru Lima 
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 Guatemala Guatemala City 

 Haiti Port-au-Prince 

 Honduras Tegucigalpa 

 Jamaica Kingston 

 Kanada Ottawa 

 Kuba Havanna 

 Mexikó Mexikóváros 

 Nicaragua Managua 

 Panama Panamaváros 

 Saint Kitts és Nevis Basseterre 

 Saint Lucia Castries 

 Saint Vincent Kingstown 

 Trinidad és Tobago Port of Spain 
 

Suriname Paramaribo 

Uruguay Montevideo 

Venezuela Caracas 
 

 

Afrika országai és fővárosai: Marokkó- Rabat, Algéria – Algír,Tunézia – Tunisz, Líbia- 

Tripoli, Egyiptom- Kairó,Nyugat –Szahara - El-Aaiun (El-Ajun), Mali- Bamako,Niger- Niamey, 

Csád- N Djamena, Mauritánia - Nuaksut (Nouakchott), Szudán- Kartum, Dél Szudán -Juba 

(Dzsuba), Eritrea- Aszmara, Etiópia - Addisz-Abeba, Szomália- Mogadishu (Moqdisho), 

Dzsibuti- Dzsibuti (Djibouti), Közép-Afrikai-Köztársaság- Bangui, Kamerun- Yaounde, Nigéria- 

Abuja, Burkina Faso- Ouagadougou, Ghána- Accra, Togo- Lomé, Elefántcsontpart- 

Yamoussoukro, Libéria – Monrovia, Guinea – Conakry, Szenegál – Dakar, Gabon – Libreville, 

Kongó – Brazzaville, Kongói Demokratikus Köztársaság – Kinshasa, Uganda – Kampala, Kenya 

– Nairobi, Tanzánia – Dodoma, Angola – Luanda, Zambia – Lusaka, Mozambik – Maputo, 

Zimbabwe – Harare, Namíbia – Windhoek, Botswana – Gaborone, Dél-Afrikai-Köztársaság – 

Pretoria, Madagaszkár – Antananarivo, Seychelle-szigetek – Victoria; 

Ausztrália országai és városai: Ausztrália - Canberra, Új-Zéland-Wellington, Pápua Új-Guinea 

Port Moresby. 

Módszertani javaslatok: Az 1980-as évek végén az egyik szuperhatalom felbomlása 

meglehetősen furcsa ötletnek tűnt. Egyes amerikai írók valószínűbbnek tartották az Amerikai 

Egyesült Államok szétesését, mint aSzovjetunió felbomlását. A társadalmi, gazdasági 

folyamatok azonban mégis a Szovjetunió felbomlásához vezettek. A Szovjetunió felbomlása 
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után Csehszlovákia, és Jugoszlávia is szétesett tagköztársaságaira. A Szovjetunió felbomlása 

után a béketábor országainak nagy része (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, 

Románia, Bulgária, a volt jugoszláv tagköztársaságok) Az Európai Unió (akkori nevén: Európai 

Gazdasági Közösség) érdekkörébe kerültek. 

A Szovjetunió keleti iszlám többségú köztársaságai egyre inkább Irán befolyása alá kerülnek. 

A korábbi kétpólusú világrend helyét átvette az egypólusú, ahol az Amerikai Egyesült Államok 

az egyetlen szuperhatalom. 

 A munka elvégzéséhez, középiskolai történelem atlaszra és vaktérképekre van szükség.  

A gyakorlati foglalkozás módja szóbeli felelet és teszt formájában történik. 
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TÉMÁK EGYÉNI ÉS ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSRA 

 

1. A történeti földrajz forrásai. 

2. A történeti földrajz fejlődésének főbb állomásai. 

3. A történeti földrajz nyelvészeti forrásai. 

4. A történeti természeti földrajz szerepe a történelmi kutatásokban. 

5. A történeti gazdasági földrajz szerepe a történelmi kutatásokban. 

6. A történeti politikai földrajz szerepe a történelmi kutatásokban. 

7. A történeti népességföldrajz szerepe a történelmi kutatásokban. 

8. A kulturföldrajz szerepe a történelmi kutatásokban. 

9. A történeti földrajz régészeti forrásai. 

10. A történeti földrajz írásos forrásai. 

11. A történeti földrajz néprajzi forrásai. 

12.  A névrajz mint a történeti földrajz megismerésének forrása. 

13.  A történelmi térképek és atlaszok kialakulása. 

14.  A névhasználattal kapcsolatos fogalmak. 

15.  A földrajzi nevek helyesírása. 

16.  Történeti helységnévtárak, helységnév-szótárak. 

17.  Természetföldrajzi tájbeosztások. 

18.  Történeti-földrajzi és néprajzi tájnevek forrásai. 

19.  Településnevek.  

20.  A történelmi térképek típusai, jelentősége és szerepe a történelmi kutatásokban. 

21.  A természet-földrajzi környezet és hatása a tarsadalom fejlődésére. 

22.  A geopolitika. 

23.  A geopolitikai tanok megjelenése. 

24.  A népességföldrajz alapfogalmai. 

25.  A településföldrajz fogalma, tárgya és feladatai. 

26.  A települések típusai. 

27. Az emberföldrajz önálló kérdése. 

28.  A nagyrasszok. 

29.  Földrajzi determinizmus. 

30.  Rasszizmus. 

31.  Rasszizmus elméletek. 
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A TANTÁRGY ELSAJÁTÍTÁSÁT SEGÍT Ő DIDAKTIKAI ANYAG 

 

Fontosabb dátumok 

Ókor 

Ókori kelet 

i.e. 3700-3300 – Tell Halaf-i kultúra. Falvak és városok kialakulása. 

i.e. 3300-3100 – El Obeid-i kultúra. 

i.e. 3100-2900 – Uruki kultúra: nagy építkezések kezdete, kezdetleges képírás megjelenése. 

i.e. 2900-2600 – Dzsemdet-naszri kultúra. 

i.e. 2500-2370 – Lagasi dinasztia fénykora. 

i.e. 1894-1595 – az ó-babiloni királyság virágkora. 

i.e. 3000- 612 – Asszíria független állam korszaka. 

i.e. 612-539 -  Az Újbabiloni Birodalom létezése. 

Egyiptom 

i.e. 3700-3400 – Badari kultúra Felső-Egyiptomban. 

i.e. 3400 -3100 – Amrat kultúra. 

i.e. 3100 -2800 – Gerzeh-kultúra. 

i.e. 2900 -2400 – Óbirodalom ideje. 

i.e. 2000 -1700 – Középbirodalom ideje. 

i.e. 1850-1085 – Újbirodalom ideje. 

i.e. 665 – 525 – szaiszi korszak, az utolsó egyiptomi fellendülés utolsó időszaka. 

Palesztina 

i.e. 3000 – nagy virágzó városok: Lachis, Gezer, Béth-Seán, Gaza, Megiddó. 

i.e. 1010-971 – a júdai királyság megalakítása Herbon központtal. 

i.e. 932-722 – Izraeli királyság létezésének ideje. 

i.e. 926-586 – Júdai királyság ideje a Dávid-dinasztia királyaival. 

India 

i.e. 3000 – kezdetleges városok kialakulása, nagy templomok ideje. 

i.e. 2000 – Indoeurópai törzsek terjedése Pendzsab és a Gangesz felső folyásának területén. 

i.e. 600 – két nagy állam kialakulása: Magádhá és Kósala. 

i.e. 327 – Nagy Sándor hadseregei India területén. 

i.e. 272-232 – ókori indiai birodalom virágkora. 

i.e. 600 – a buddhizmus kialakulása. 

Kína 

i.e. 1550-1050 – Sang-Jin állam kora. 
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i.e. 1122 – Csou állam megalapítása. 

i.e. 1200-800 – Csou állam kora. 

i.e. 800-300 – önálló kis fejedelemségek ideje  

i.e. 140-87 – Kelet-Turkesztán, Korea, Indokína elfoglalása.  

i.e. 209-i.sz. 250 –Han dinasztia ideje. 

Görögország 

i.e. 900 – befejeződik a görög törzsek vándorlása a mai Görögország területén (ión, akháj-aiol, 

dór törzsek). 

i.e. 776 – első olimpiai játékok időpontja. 

i.e. 740-630 – a spártai állam megalakulása és megerősödése. 

i.e. 950 k. – Attika egyesítése. 

i.e. 600-400 – Görög-perzsa háborúk. 

i.e. 443-429 – Periklész kora.  

i.e. 431-404 – peloponneszoszi háború. 

i.e. 430-337 – a városállamok hanyatlása. 

i.e. 336-301 – Nagy Sándor monarchiája. 

Róma 

i.e. 600-300k. – a korai köztársaság ideje. 

i.e. 300 – Róma – arisztokratikus köztársaság. 

i.e. 264-241 – az első római-pun háború. 

i.e. 218-202 – a második pun háború. 

i.e. 149-146 – harmadik pun háború. 

i.e. 154-133 – Hispániai háború. 

i.e. 88-30 – polgárháborúk kora (első nagy válság korszaka). 

i.e. 27-i.sz. 284 – A principatus ideje, a Római Császárság első uralmi berendezkedése. 

284-476 – A dominatus a principátust felváltó uralkodói rendszer a Római Birodalomban és a 

hanyatlás ideje. 

 

Középkor 

 

375-553 – új barbár államok születése Európában. 

375-376 – a hunok bevonulása Európába. 

409 – germánok betörése és letelepedése Hispániába. 

428-843 – a Frank Birodalom létezése. 

900-1100 – Franciaország kialakulása. 
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500 – angolszászok bevonulása Britanniába. 

865-933 – Norvég Királyság kialakulása. 

501-711 – Nyugati gót királyság kialakulása és fejlődése. 

395-1453 – Keletrómai Birodalom létezése. 

862-1240 – A Kijevi Rusz létezésének ideje. 

1096-1099 – Első keresztes hadjárat. 

1147-1149 – Második keresztes hadjárat. 

1189-1192 – Harmadik keresztes hadjárat. 

1202-1204 – Negyedik keresztes hadjárat. 

1215 – A Magna Charta Libertatum - A Szabadságjogok Nagy Okmányának kiadása. 

1347 – kikiáltják Rómában a köztársaságot.  

1100-1400 – jelentős városállamok Itáliában: Genova, Velence, Firenze, Verona, Milano. 

1338–1453 – Százéves háború.  

1299-1923 – Oszmán Birodalom fennálása. 

1206-1368 – Mongol Birodalom fennálása. 

1206-1526 – Delhi Szultanátus fennállása. 

1526-1540, 1555-1862 – Mogul Birodalom fennálása.  

Újkor 

1492. október 12. – Kolumbus Kristóf partra szállt Guanahani szigetén, Közép-Amerikában. 

1497-1498 – Vasco da Gama eljut Indiába. 

1494. június 7 – A tordesillasi szerződés, amely  Spanyolország és Portugália között osztotta fel 

az Európán kívüli újonnan felfedezett területeket. 

1519-1522 – Magellán Ferdinánd expedíciója, a Föld első körülhajózása. 

1493-1519 – Németország fejedelemségekre bomlik. 

15.század kezdete – Reformáció megszületése, a református egyház megalapítása. 

1603–1867 – Tokugava sógunátus időszaka, Japán elszigetelése a külvilágtól. 

1648-1789 –francia befolyás az európai nemzetkozi helyzetben.  

1648 – Hollandia hatalma tetőpontján.  

1618 – 1648 – a harmincéves háború. 

1648. október 24. – Vesztfáliai béke. 

1776. július 4. – Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának elfogadása. 

1789 – Francia forradalom. 

1799-1815 – Napóleoni háborúk. 

1810-1822 – Brazília függetlenségi harca Portugália ellen. 

1822 – Latin-Amerika spanyol gyarmataiből 18 független állam alakult.   
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1815. június 18. – Waterlooi csata. 

1877-1878 – Orosz-török háború. 

1878 – Berlini kongresszus. 

1894-1895 – Japán-kínai háború. 

1914-1918 – Az első Világháború. 

1919 – Párizs környéki békeszerződések. 

1917 – Októberi orosz forradalom. 

1939-1945 – Második világháború. 

1947. február 10. – Párizsi békeszerződés aláírása. 

1947 – Truman-doktrína. 

1922- 1991 – A Szovjetunió fennálása. 

 

A történelem legnagyobb birodalmai 

Birodalom neve Birodalom fennállásának 

időszaka 

Brit Birodalom 1583–1997 

Mongol Birodalom 1206–1368 

Orosz Birodalom 1721–1917 

Szovjetunió 1945-1991 

Spanyol Birodalom 1492–1898 

Oroszország 1991- 

Kína (Csing-dinasztia) 1616–1912 

Francia gyarmati birodalom 1534–1980 

Portugál Gyarmati Birodalom 1415-2002 

Óperzsa Birodalom I. e. 550-I. e. 330 

Nagy Japán Birodalom 1868-1947 

Római Birodalom 

i. e. 27-476(Nyugatrómai Birodalom) 

395-1453(Bizánci Birodalom) 

- 

Harmadik Birodalom 1939-1945 

Han dinasztia i. e. 206-220 

Ming-dinasztia  

Türk Birodalom 552-603 
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Makedón Birodalom i. e. VII. század - i. e. 168 

Oszmán Birodalom 1299-1923 

Hun birodalom 370-469 

Mogul Birodalom 1526-1857 

Bizánci Birodalom 395-1453 

Olasz Gyarmati Birodalom 1889-1943 

Holland Gyarmati Birodalom 17. század-20. század 

India - 

Kijevi Rusz 862-1240 

Moszkvai Nagyhercegség 1283-1547 

Nyugatrómai Birodalom 285-476 

Inka Birodalom 1438-1533 

Asszír Birodalom i. e. 3. évezred - i. e. 612 

Frank Birodalom 768-811 

Lengyel–Litván Unió 1569-1795 

Ókori Egyiptom(a XVIII. dinasztia idején) i. e. 1550–1292 

Német-római Birodalom 962-1806 

Osztrák–Magyar Monarchia 1867-1918 

Nyugati Gót Birodalom 418-711 

Piast-dinasztia 960-1370 

Karthágó i. e. 814 - i. e. 146 

Ó-Asszír Birodalom i. e. 3 évezred-i. e. 612 

 

Egyes egykori történelmi államok Európa területén 

Bizánci Birodalom (Keletrómai Birodalom) -  a Római Birodalom keleti területein létrejött, a 

középkor folyamán egészen 1453-ig létezett, elgörögösödő, keresztény maradványország, 

Konstantinápoly központtal. 

Csehszlovákia - 1918. okt. 28.-1939. márc. 14. és 1945. máj. 9.-1992. dec. 31 között létező - 

egykori köztársaság Közép-Európában. 

Frank Birodalom  - történelmi állam, ami az V. században jött létre Gallia északi részén. 

Havasalföld - a 9–14. század között már létező több kis román államalakulat egyesítésével jött 

létre a 14. században. 
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Egyesítés előtti itáliai államok listája  - Amalfi Köztársaság, Apulia és Calabria, Beneventói 

Hercegség, Capuai Hercegség, Ciszalpin Köztársaság, Ciszpadániai Köztársaság, Etruriai 

Királyság, Etruriai Köztársaság, Genovai Köztársaság, I. Mansone Amalfi hercege, Itáliai 

Királyság (1805–1814), Itáliai Köztársaság, Két Szicília Királysága, Lombard–Velencei 

Királyság, Luccai Hercegség, Milánói Hercegség, Nápolyi Hercegség, Nápolyi Királyság, Első 

Nápolyi Köztársaság, Pápai állam, Parthenopéi Köztársaság, Salernói Hercegség, Savoya–

Carignano-ház, Seborga Hercegség (történelmi), Spoletói Hercegség, Szárd Királyság, Szicíliai 

Királyság, Tarantói Hercegség, Tavolara Királyság, Toszkánai Nagyhercegség, Transzpadániai 

Köztársaság, Velencei Köztársaság. 

Jugoszlávia – a  Balkán-félsziget korábbi szövetségi állama, amelyben Szlovénia, Horvátország, 

Szerbia, Montenegró, Bosznia és Macedónia vett részt.  

Krími Tatár Kánság  - egy hajdani állam, amely a Kaukázustól egészen a Dunáig terjedt, a mai 

Oroszország, Ukrajna és Románia területén. Központja a Krím-félszigeten volt. 

Moldva – egyike Románia történelmi tartományainak. 

Varsói Hercegség – egy I. Napóleon francia császár által 1807-ben Lengyelország területén 

kreált csatlós állam, amely 1815-ig Napóleon végső vereségéig állt fenn. 

Poroszország – egy 1525 és 1934 között fennállt európai államalakulat volt, amely jelentősen 

befolyásolta a német és európai történelmet. 

Német Demokratikus Köztársaság – szocialista állam volt, amely 1949 és 1990 között létezett 

Németország szovjet megszállási zónájában. 

Szerbia és Montenegró – két korábbi jugoszláv tagköztársaság, Szerbia és Montenegró 

államszövetsége volt, amely 2003. február 4-én alakult, és 2006. május 21-én bomlott fel, amikor 

Montenegró lakossága népszavazás útján a függetlenség mellett döntött. 

Ukrán Fejedelemség – egy  rövid ideig, 1649-54 között hivatalosan fennállt történelmi állam 

Ukrajna területén. 

Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság, röviden Ukrán SZSZK – a Szovjetunió tagállama volt 

1922–1991 között. 

Magyar Népköztársaság – Magyarország államneve volt 1949. augusztus 20. és 1989. október 

23. között. Főbb jellemzői voltak: az egypártrendszer, a szocialista típusú tervgazdaság és a 

rendészeti szervek kezében összpontosuló viszonylagosan nagy hatalom.  
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Szlovák Tanácsköztársaság – 1919. június 16-ától júliusig fennállt, Eperjesen létrehozott 

tiszavirág életű tanácsköztársaság, melynek ideiglenes székhelye is itt volt. Belső támogatói 

Szlovákiában szinte egyáltalán nem voltak, idővel fennállása teljesen aMagyar Vörös Hadsereg 

és magyar tanácskormány támogatásától függött. 

A függetlenség megszerzése a gyarmati területeken (Ázsia) 

Ország Időpont Anyaország 

India 1947 Nagy-Britannia 

Indonézia 1945 Hollandia 

Vietnam 1945 Franciaország 

Kambodzsa 1949 Franciaország 

Laosz 1949 Franciaország 

Burma 1948 Nagy-Britannia 

Ceylon 1948 Nagy-Britannia 

Korea 1948 Japán 
 

A függetlenség megszerzése a gyarmati területeken (Afrika) 

Ország Időpont Anyaország 

Líbia 1951 Olaszország 

Szudán 1956 Nagy-Britannia 

Marokkó 1956 Franciaország 

Tunézia 1956 Franciaország 

 
Közép-Amerika orzágainak függetlenné válása 

 



80 
 

 
Dél-Amerika órszágainak függetlenné válása 
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Afrika órszágainak függetlenné válása 
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A NÉVANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES POLITIKAI 
TÉRKÉPEK: 

 

 

Európa politikai térképe 
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Afrika politikai térképe 
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Ázsia politikai térképe 

Ausztrália politikai térképe 
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Észak-Amerika politikai térképe 
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Dél-Amerika politikai térképe 
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FONTOSABB FOGALMAK 

 

agglomeráció – településegyüttes vagy várostömörülés, általában több város összenövéséből 

alakulnak ki. 

 

alulnépesedés – ha a népességszám, ill. a népsűrűség egy területen olyan alacsony, hogy a 

népesség nem képes kiaknázni, kihasználni a terület adottságait. 

 

apartheid – faji megkülönböztetésen alapuló rendszer, melyben a fehér kisebbség elnyomta a 

néger többséget (DAK). 

 

asszimiláció – a befogadó népességhez való teljes alkalmazkodás, beolvadás, a befogadó 

népesség identitásának átvételével. 

 

atlaszkartográfia – a  kartográfia részterülete, amely atlaszok feldolgozásával és előállításával 

foglalkozik. 

 

báróság – a megye szintje alatti korábbi (középkori eredetű) közigazgatási egység bizonyos 

államokban, például Angliában és Írországban. 

 

centrum – fejlett, gazdag, vezető ország vagy térség: USA, Kína, Japán, Európai- Unió. 

csillagháborús terv – a stratégiai védelmi kezdeményezés  Ronald Reagan amerikai elnök 

kezdeményezésére indult el 1983. március 23-án. Célja földi és űrbéli telepítésű fegyverek 

használata volt stratégiai atomfegyvereket hordozó ballisztikus rakéták ellen. 

 

demográfia három ága – a népesedésstatisztika, amely a népesség jellemzőit írja le; a 

népesedéselmélet, amely az okokat és a következményeket vizsgálja; ill. a népesedéspolitika, 

amely a népesedéselmélet gyakorlati megvalósításával foglalkozik. 

 

deportálás – politikai okokból meghatározott helyre (táborokba, ideiglenes szálláshelyre) való 

költöztetése népcsoportoknak. 

 

dezurbanizáció – az urbanizáció ellentéte, az emberek a városokból kiköltöznek a város 

környéki falvakba. 
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ellenpólus elmélet – adott főváros túlzottan nagy, ezért vidéki városok fejlesztésével próbálják 

annak túlzott növekedését mérsékelni (Fro.-Párizs, Mo.-Budapest). 

 

energiahordozó – energiatartalmú ásványkincs vagy természeti jelenség (megújuló v. nem 

megújuló). 

 

erőforrás – olyan kedvező természeti (ásványkincs) vagy társalmi tényező (tőke), melyet a 

gazdasági élet különféle ágazatai használhatnak. 

 

etnikai és vallási konfliktus – különböző népcsoportok, vallási csoportok ellenséges módon 

viszonyulnak egymáshoz. 

 

falu – kisebb méretű, elsősorban mezőgazdasági jellegű csoportos központi szerepkör nélküli 

település. 

 

foglalkozási átrétegződés – az emberek a falvakból a városokba költöznek és a mezőgazdaság 

helyett az iparban és a szolgáltatásokban helyezkednek el. 

 

globális probléma – az egész Földre kiterjedő negatív jelenség pl. környezetszennyezés, 

szegénység stb. 

 

gyarmat – valamely állam fennhatósága alatt álló terület. A gyarmat közigazgatásának 

legfelsőbb szintjét a gyarmatosító ország ellenőrzi, és nincs saját nemzetközi képviselete. 

 

háború – országok népcsoportok közötti fegyveres konfliktus, mely jelentős emberi és anyagi 

áldozattal  jár együtt. 

 

hegemónia – hatalmi fölény; egy vezető elit vagy hatalom (állam) saját érdekének 

rákényszerítése egy gyengébb közösségre vagy államra. 

 

hidegháború – a  Szovjetunió és az USA politikai-hatalmi és gazdasági harca 1947 és 1989 

között, amely fegyverkezési versennyel járt együtt. 

 

integráció – országok, cégek közötti együttműködés. 
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ipar  – a gazdasági élet egyik alapága kitermeli és feldolgozza a természet nyersanyagait. 

Energiát, alapanyagot termelő eszközöket és fogyasztási cikkeket állít elő, ágazatai: pl. 

bányászat, kohászat,  gépgyártás, vegyipar, elektronikai ipar stb. 

 

 jelkulcs – megmagyarázott (térkép)jelek összessége, amelyek egy szelvényezett térképmű 

előállítására mintául szolgálnak.  

 

kasztrendszer – alá- és fölérendeltségi viszonyok konzerválása születési előjogok alapján 

(India). 

 

keveréknépek – a  nagyrasszok keveredéséből kialakult embertípusok (Latin-Amerika). 

mesztic=indián+fehér, mulatt=néger+fehér, zambó=indián+néger. 

 

kiűzés – egész népcsoportok eltávolítása egy területről, de az új lakóhely befolyásolása nélkül. 

 

körzet – a  Német-római Birodalom először 1500-ban létrehozott alapegysége volt, amelyben 

több államot vontak össze a közös védekezés és a birodalmi adószedés megszervezése céljából. a 

körzet egyben a Birodalmi Gyűlés (Reichstag) alapegysége is volt. 

 

migráció – a népesség vándorlása. 

 

mobilitás – az egyén pozícióváltása egy rendszer meghatározott egységei között. Beszélünk 

társadalmi és területi mobilitásról a területi (földrajzi) mobilitáson belül vándorlást (migrációt) és 

cirkulációt különböztetünk meg. 

 

nagyrasszok – emberfajták: europid, mongolid, negrid, ausztralid, teljesen egyenértékűek. 

 

népességföldrajz (demográfia) tárgya – a népesség jellemzőinek időbeli és térbeli változásait 

ill. az előidéző okokat, a következményeket kutatja, valamint a befolyásolásának lehetőségeit is 

vizsgálja.  

 

népesség-robbanás – a Föld népességének nagymértékű növekedése. 
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népmozgalom – a népesség számának változását kíséri figyelemmel, közvetlen befolyásoló 

elemei: születések és halálozások száma, valamint a vándorlás; közvetve befolyásolja a 

házasságkötés és válás. 

 

népsűrűség – egy négyzetkilométerre eső lélekszám. 

 

optimális népesség – egy adott területen azt a népességszámot jelenti, amelynél a legmagasabb 

életszínvonal és jólét érhető el. 

 

ország – országhatárokkal rendelkező önálló (szuverén) földrajzi egység. 

 

paleolitikum  – őskőkor, az emberiség korai története az eszközkészítés kezdetétől a földművelés 

és a megtelepedett életforma elterjedéséig. E korszak vége kb. a Kr. e. 10-8. évezredre tehető, 

amikor egy átmeneti periódus után felváltja aneolitikum, az eleje bizonytalanabb: az első 

emberfaj, aki biztosan készített eszközöket, a homo habilis volt, ő mintegy 2,5 millió évvel 

ezelőtt bukkant fel, bár az adatok e téren igen gyorsan változnak. 

 

periféria – szegény, fejletlen, ország vagy térség. pl.:  India, Afrika országai, Brazília. 

 

polisz – ókori görög város vagy városállam. 

 

politikai földrajz  – a politikai jelenségek földrajzi elemzését végző tudomány, a 

társadalomföldrajz része. Egyebek között az államhatárok és az államok ű területének változását, 

az országok politikai és közigazgatási beosztását, nemzetközi szervezetek és ezek egymáshoz 

való viszonyát, valamint a különböző társadalmi csoportok politikai aktivitását vizsgálja. 

 

provincia – a  Római Birodalom legnagyobb Itálián kívüli területi és adminisztrációs egysége 

volt egészen atetrarchia (i. sz. 296) idejéig, amikor a császárok még nagyobb adminisztratív 

egységeket is alkalmazni kezdtek. Provincia alatt tehát az Itálián kívül eső területeket értjük. 

Ezek a tartományok alárendeltek Rómának, lakói adót fizetnek az államnak. 

 

rablógazdálkodás – átgondolatlan, csak a rövidtávú anyagi érdekeket szem előtt tartó 

gazdálkodás, mely jelentős környezeti kárral jár. pl.: tarvágás. 

 

rasszizmus – fajgyűlölet. 
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rendszerváltás – 1990-ben a szocialista társadalmi-gazdasági viszonyokból átmenet a tőkés 

viszonyokba (csendes forradalom). 

 

szék – a magyar közigazgatás egyik alapvető területi egysége volt az 1876-os 

megyerendezésig a Magyar Királyság önrendelkezéssel bíró népcsoportjainál: 

a székelyeknél, szászoknál, kunoknál, jászoknál és a szepesi gömörőröknél. 

 

szudétavidék – néven neveztékCsehország azon határvidékeit, ahol a német lakosság volt 

többségben. 

 

társadalom – adott helyen élő embercsoport, mely a létfenntartása érdekében szerveződik. 

 

település – adott embercsoport lakó-, munka- és rekreációs (pihenés, szórakozás) helyének 

térbeli egysége. 

 

térképészet – térképek és térképszerű ábrázolások közvetlen megfigyelésekből és/vagy 

forrásokból való előállításának tudománya, technikája és művészete a (térkép)tervezés, a 

tartalom-összeállítás, a tisztázati fólia vagy film elkészítése és a térkép-sokszorosítás 

munkafázisaiban; ide tartozik a térképfelhasználás ismerete is. 

 

természetes szaporodás – az élveszületések számából kivonjuk a halálozások számát (értéke 

lehet + vagy -). 

 

túlnépesedés – ha a népesség száma a területen rendelkezésre álló és potenciálisan kiaknázható 

természeti erőforrások szintjét meghaladja. 

 

urbanizáció – az emberi települések kialakulása (és fejlődése), sűrűsödése és növekedése.  

 

vándorlás – valamely személynek olyan területi mozgása, amely lakóhely változással jár. 

 

vándorlás elemei – vándorlók, elvándorlás helye, odavándorlás helye, ezeket elválasztó határok, 

ill. a közöttük lévő földrajzi távolság. Ha több határ is van az oda és elvándorló helyek között, 

akkor: tranzitterületek iktatódnak be a vándorlásba. 
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vármegye – területi-közigazgatási egység Magyarországon. A vármegyei szervezetet I. István 

hozta létre, aki az elkobzott nemzetségi birtokok egy részén a királyi udvar ellátását szolgáló 

szervezet, a másik részén az ispán hatalma alá tartozó várispánságokat létesített. 

 

város – nagyobb méretű, központi szerepkörrel rendelkező, ipari, szolgáltatási  közigazgatási 

funkciókat ellátó csoportos településtípus. 

 

világgazdaság – a gazdasági kapcsolatok olyan világméretű rendszere, amelyben a nemzetközi 

munkamegosztás alapján sokoldalúan kapcsolódnak össze mind a nemzetgazdaságok makro-, 

mind az egyének és a transznacionális vállalatok mikroszinten.  

 

világmodell  - a  világ társadalmi-gazdasági folyamatait bemutató és a jövőre vonatkozó 

modellek. 
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TESZTKÉRDÉSEK 

 

Melyik állítás igaz a Monarchiára? 

a. közös parlament közösen hoz döntéseket 

b. 100-100 fős delegációk intézik az ügyeket 

c. csak a hadügy, a külügy és az erre fordítandó pénzügy közös 

d. pontosan 75 évig állt fenn 

 

Melyik országtól szerezte meg Louisianát az USA? 

 a. Franciaország 

 b. Hollandia 

 c. Spanyolország 

 d. Anglia 

 

Kik alapították az első állandó települést Észak-Amerikában? 

a. franciák 

b. spanyolok 

c. hollandok 

d. angolok 

 

Melyik vallás nem többistenhívő? 

a. buddhizmus 

b. brahmanizmus 

c. iszlám 

 

Ki volt az első orosz cár? 

a. Kalita Iván 

b. Dimitrij 

c. III. Iván 

d. IV. Iván 

 

Ki emelte Oroszországot világhatalommá? 

a. III. Péter 

b. II. Katalin 

c. Pál 
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d. Sándor 

 

A monda szerint mikor alapították Rómát? 

a. Kr.e. 735 

b. Kr.e. 753 

c. Kr.e. 573 

 

Hol található Marathon? 

a. Kréta 

b. Peloponnészosz 

c. Attika 

d. Iónia 

 

Hol található Athén? 

a. Kréta 

b. Peloponnészosz 

c. Attika 

d. Iónia 

 

Melyik város vezetett keresztesháborút 1204-ben? 

a. Velence 

b. Firenze 

c. Genova 

d. Siena 

 

Hogyan nevezik egy állam hatalmi fölényét? 

a. domínium 

b. hegemónia 

c. szupremácia 

d. fait accompli 

 

Melyik mai állam területén található Königgrätz? 

a. Csehország 

b. Németország 

c. Szlovákia 



95 
 

 

Mikor vált Görögország függetlenné? 

a. 1829  

b. 1833 

c. 1855 

 

Mit jelent a protektorátus szó? 

a. gyarmat 

b. független állam 

c. védnökség 

 

Mikor indult az első keresztes hadjárat? 

a. 1095 

b. 1096 

c. 1147 

 

Mikor volt a középkor legpusztítóbb pestisjárványa? 

a. 1358 

b. 1348 

c. 1328 

 

Mikor történt a waterlooi csata? 

a. 1805 

b. 1812 

c. 1813 

d. 1815 

 

Hol harcolt Napoleon a Koalícióval? 

a. höchstadti csata  

b. borogyinoi csata  

c. lipcsei csata  

d. austerlitzi csata 

 

A vesztfáliai béke értelmében melyik országhoz csatolták Pomerániát? 

a. Lengyelországhoz 
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b. Oroszországhoz 

c. Svédországhoz 

 

Mikor volt a Bastille ostroma? 

a. 1789. július 14.  

b. 1792. augusztus 20. 

c. 1789. október 5. 

 

Ki volt az Egyesült Államok első elnöke? 

a. Thomas Jefferson 

b. Abraham Lincoln 

c. George Washington 

 

Ki hajózta először körbe a Földet? 

a. Magellán  

b. Vasco da Gama 

c. Pizarro 

 

Ki osztotta fel a Római Birodalmat? 

a. Constantinus 

b. I Theodosius 

c. Arkadiosz 

d. Theodorich 

 

Ki volt Gavrilo Princip? 

a. szerb matematikus, aki megfejtette a német kódokat 

b. Ferenc Ferdinánd trónörökös és feleségének gyilkosa 

c. horvát külügyminiszter 

d. szerb politikus 

 

Melyik nép birodalma előzte meg közvetlenül a mongol uralmat? 

a. türk 

b. ujgur 

c. kirgiz 

d. tunguz 
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Ki hozta létre az Arany Horda birodalmát? 

a. Batu kán 

b. Hüleglü kán 

c. Kubilaj kán 

d. Ögödej kán 

 

Melyik a mongol birodalom legendás fővárosa? 

a. Erdeni Dzú 

b. Karakorum 

c. Szamarkand 

d. Almalik 

 

Mikor vesztette el Mongólia a függetlenségét? 

a. 1644 

b. 1681 

c. 1691 

d. 1701 

 

Melyik három állam írta alá 1940. szeptember 27-én a háromhatalmi egyezményt? 

a. Japán, Szovjetunió, Németország 

b. Németország, Olaszország, Japán  

c. Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok 

d. Németország, Olaszország, Szovjetunió 

 

Az alábbiak közül melyik nem a nagy földrajzi felfedezések következménye? 

a. Árforradalom, agrárkonjunktúra 

b. Járványok, éhínségek Európában 

c. Kukorica, burgonya elterjedése 

 

Mikor kezdődött a reformáció? 

a. 1517 

b. 1640 

c. 1555 
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Melyik béke zárta le a harmincéves háborút? 

a. 1621. nikolsburgi béke 

b. 1648. vesztfáliai béke 

c. 1645 linzi béke 

 

Mely országok az ensz biztonsági tanácsának állandó tagjai? 

a. USA, Oroszo., Fro., NBr., Kína 

b. USA, Oroszo., NBr., Németo., Kína 

c. USA, Oroszo., Japán, NBr., Fro. 

 

Kinek a nevéhez köthető a hidegháború kezdetét jelentő 1947-es fordulat az amerikai 

politikában? 

a. Churchill 

b. Truman 

c. Kennedy 

 

Ki volt a független india (1947) első miniszterelnöke? 

a. Mahátma Gandi 

b. Nehru 

c. Tendzin Gyaco 

 

Ki volt a szovjetunió főtitkára a kubai válság idején? 

a. Brezsnyev 

b. Sztálin 

c. Hruscsov 

 

Melyik ország szakszervezeti vezetője majd elnöke volt Lech Walesa? 

a. Románia 

b. Lengyelország 

c. Csehszlovákia 

 

Mi vetett véget 1999-ben a tízéves délszláv háborúnak? 

a. Horvátország függetlenedése 

b. NATO-beavatkozás 

c. Szerbia és Koszovó szövetsége 
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Melyiket nevezzük harmadik világnak? 

a. Magas fejlettségi szintű országok 

b. Közepes fejlettségi szintű országok 

c. Alacsony fejlettségi szintű országok 

 

Mi az oka a népességrobbanásnak a xx.század második felében? 

a. kevés háború volt 

b. az ipari forradalom vívmányai a fejlődő világban is elterjedtek (elsősorban egészségügyi 

és táplálkozási) 

c. a fejlődő országok polgárai vallási okokból nem élnek a születésszabályozással 

 

A kínai forradalom következtében két Kína jött létre. Az egyik a Kínai Népköztársaság, a 

másik hol jött létre? 

a. Hong Kong 

b. Honshu 

c. Tajvan 

 

Mikor osztotta fel az ENSZ 181. számú határozata Palesztinát?  

a. 1947  

b. 1945 

c. 1948 

 

 

Párosítsa a következő korszakokat a megfelelő dátumokkal! (Római Birodalom) 

1- Poliszok kora i.e. 323-146 

2- Mínoszi civilizáció i.e. 187-5 század 

3- A Római uralom kora i.e. 2500-1450 

4- Mükénei Görögország i.e. 1200-800 

5- Sötét kor i.e. 1600-1100 

6- Hellenisztikus Görögország i.e. 800-400 

 

Párosítsa a következő korszakokat a megfelelő dátumokkal! (Egyiptom) 

1- Archaikus kor i.e. 2060-1780 
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2- Óbirodalom kora i.e. 1000-200 

3- Hellenisztikus kor i.e. 3000-2700 

4- Újbirodalom kora i.e. 1750-1000 

5- A hanyatlás kora i.e. 2700-2200 

6- Középbirodalom kora i.e. 1200-323 

 i.e. 323-30 

 

Bizánci birodalom történelmének korszakai (írja be a válaszokat a táblázatba!) 

Időszak neve Időintervallum Id őszak jellemzése 

Eredet  

 

 

Görögösödés  

 

 

Aranykor  

 

 

Bukás  
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VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

1. A történeti földrajz tárgya és forrásai 

2. A történeti földrajz helye a geográfiában 

3. A történeti földrajz feladata 

4. A történeti földrajz irányai 

5. Magyar történeti földrajz kialakulása és fejlődése 

6. A történeti földrajz módszerei 

7. A történeti földrajz fontosabb kutatási irányai 

8. Az ember természet-átalakító tevékenységének történeti szakaszai 

9. A történeti népességföldrajz alapkérdései 

10.  A természet alkotóelemeinek általános jellemzése 

11.  Domborzati, éghajlati, vízföldrajzi alapfogalmak 

12.  A történeti topográfia fogalma 

13.  A földrajzi helymeghatározás fejlődése 

14.  A földtörténeti megismerés alapjai és kezdetei 

15.  Az élet eredete 

16.  A gazdasági fejlődés történeti földrajzi megközelítése 

17.  A gazdasági fejlődés alapfogalmai és szakaszai 

18.  A település és településhálózat változásainak történeti földrajzi alapkérdései 

19.  A társadalom fejlődésének történeti földrajzi szemlélete 

20.  A vallások történeti földrajzi összefüggései 

21.  A fontosabb vallások kialakulása és térbeli terjedése 

22.  Az államok történeti földrajzi megközelítésben 

23.  A konfliktusok szerepe a történeti-földrajzi változásokban 

24.  A szövetségek és alkalmi összefogások 

25.  A történeti földrajz kialakulása és kapcsolata más történeti segédtudományokkal 

26.  A történeti földrajz forrásmunkái. Európa földrajzi fogalma a klasszikus antikvitásban. 

27.  A humanizmus korának forrásmunkái. Pomponius Mela, Klaudiosz Ptolemaiosz, 

Descriptio Europae Orientalis, Pietro Ranzano munkái. 

28.  A 16. század forrásmunkái. Abraham Ortelius, Zsámboki János, Lázár Deák, Wolfgang 

Lazius, Mercator, Waldseemüller munkái. 

29.  A történeti földrajz fejlődése a 18-19. sz.-ban. A 18. sz. német,  francia kutatói. 

30.  Az ősi civilizáció fogalma 
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31.  Ókori civilizációk: Mezopotámia és Egyiptom 

32.  Ókori civilizációk: India és Kína 

33.  Gazdaság, társadalom és térszerkezet az ókori Európában 

34.  Európa történeti földrajza a görög civilizáció idejében. Népesség és települések. 

35.  Európa történeti földrajza a görög civilizáció idejében. Mezőgazdaság, ipar, 

kereskedelem (i.e. V. sz.) 

36.  Az ókori civilizáció gazdasági eredményei és korlátai. Gazdasági ágak Hellásztól 

Rómáig. 

37.  Politikai földrajzi helyzet, a gazdasági élet jelemzői az ókor és a középkor fordulóján. 

38.  Európa történeti földrajza a római civilizáió idejében. A Római Birodalom politikai 

földrajza és népessége. 

39.  A Római Birodalom települései. Mezőgazdaság, ipar és kereskedelem a Római 

Birodalom idejében 

40.  Európa a II. sz.-tól a IX. sz.-ig. A Római Birodalom széthullása és a népvándorlás hatása 

Európa történeti földrajzára. 

41.  Gazdaság, társadalom és térszerkezet a középkori Európában 

42.  Európa a IX. Sz.-tól a IV. sz.-ig. Normann, magyar és arab hódítások a IX.-XIII. sz.-ban. 

43.  Európa a IX. sz.-tól a IV. sz. Politikai viszonyok és népesség. Városi fejlődés. 

44.  Mezőgazdaság, ipar, bányászat, kereskedelem. 

45.  Európa a XIV.sz. elején. Politikai, földrajzi térkép, népesség. 

46.  Európa a XIV.sz. elején Település és városi fejlődés. 

47.  Mezőgazdaság, ipar, közlekedés, kereskedelem a XIV.sz.-ban. 

48.  Népesség és városi fejlődés, közlekedés a késő középkorban. 

49.  Mezőgazdaság és ipar, kereskedelem a késő középkorban. 

50.  Európa világtörténeti felemelkedése a 15–18. században 

51.  A reneszánsz Európa történeti földrajza. Politikai térkép, népesség. 

52. Mezőgazdaság, városi fejlődés a reneszánsz időszakában. 

53.  Európa politikai térképének alakulása az újkorban. Városfejlődés. 

54.  A modern nagyipar kialakulása, gazdasági–társadalmi következményei Európában. 

55.  Kereskedelem,  mezőgazdaság a XVI. századi Európában. 

56.  Ipar, bányászat, közlekedés az ipari forradalom előtti Európában (XVI-XVIII. sz.). 

57.  Az ipari forradalom időszaka Európában (XVIII-XIX. sz.). Politikai-földrajzi változások. 

58.  Népesedés és városiasodás a XVIII-XIX. sz.-ban. 

59.  Mezőgazdaság és ipar a XVIII-XIX. sz.-ban. 

60.  Népességrobbanás és mezőgazdaság a XIX. sz.-ban. 
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61.  Menniységi és minőségi változások a fémiparban a XIX. sz. során. A közlekedés 

fejlődése. 

62.  Európa a XX. sz. elején a világgazdasági változások függvényében. Technikai, 

technológiai innovációk. 

63.  Változások Európa politikai térképén az első világháborút követően. Demográfiai 

változások, gazdasági válság. 

64.  A második világháború gazdaságpolitikai vetületei Európában. 

65.  A kétpólusú világ gazdasági, társadalmi és hatalmi küzdelme (1945–1960) 

66.  A hidegháború fogalma 

67.  A kétpólusú világ együttélése 

68.  Magyarország fejlődésének történeti földrajzi alapkérdései 

69.  Ukrajna fejlődésének történeti földrajzi alapkérdései 
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