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MAGYARORSZÁG 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETE  

A SZOCIALISTA KORBAN 

Sillabusz 

A tananyag két nagyobb egységre bontva tárgyalja Magyarország társadalomtörténetét 

1945 és 1990 között. Az első a társadalmi tervezéssel mint politikai programmal 

foglalkozik: a kommunista társadalomátalakítási kísérlet jelentőségével a közép-európai 

társadalomfejlődésre. A második rész a társadalom válaszreakcióit taglalja, ezen belül 

kitér a közgondolkodás, értékek, értékrendszerek átalakulására; a szekularizáció és 

ateizmus, illetve a vallási megújulás problematikájára, majd az aktív és passzív 

tiltakozási formákra. Végül a demográfiai folyamatokat, illetve az életmód és fogyasztás 

változásait elemzi.  

A kötelező irodalom az alábbi, köz- és egyetemi könyvtárakban nagy számban fellelhető 

tételekből áll, melyek az alábbi rövidítéssel szerepelnek az irodalomjegyzékben: 

ANDORKA–HRADIL–PESCHAR = Andorka Rudolf–Hradil, Stefan–Peschar, Jules L. 

(szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Bp. é.n. 

DIEDERIKS = Diederiks H. A. et al: Nyugat-európai gazdaság és társadalomtörténet. A 

rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Osiris, Bp. 1995. (megadott fejezetek) 

FOKASZ–ÖRKÉNY = Fokasz Nikosz–Örkény Antal (szerk.): Magyarország 

társadalomtörténete 1945–1989. 1–2. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 1998. (megadott 

fejezetek) 
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GYÁNI (szerk.) = Gyáni Gábor (szerk.): Magyarország társadalomtörténete II. 1920–

1944. (szöveggyűjtemény) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. é.n. (megadott fejezetek) 

GYÁNI–KÖVÉR = Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a 

reformkortól a II. világháborúig. Osiris, Bp. tetszőleges kiadás (megadott fejezetek) 

KORALL = Korall Társadalomtörténeti folyóirat, lásd www.korall.org  

Ö. KOVÁCS–BÓDY (szerk.) = Ö. Kovács József–Bódy Zsombor (szerk.): Bevezetés a 

társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, tetszőleges kiadás (megadott fejezetek) 

KÖVÉR (szerk.) = Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete I/1-2. A 

reformkortól az első világháborúig (szöveggyűjtemény) Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, é.n. (megadott fejezetek) 

Romsics szöveggyűjtemény 

VALUCH 2001= Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század 

második felében. Osiris, Bp. tetszőleges kiadás (megadott fejezetek) 

VALUCH (szerk.) = Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 

1944-től napjainkig. Argumentum–Osiris, Bp. 2004. (megadott fejezetek) 

ZSOMBÉKOK = Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás 

Magyarországon. Századvég, Bp. 2006. (megadott fejezetek) 

A) Társadalmi tervezés mint politikai program: a kommunista társadalomátalakítási 

kísérlet jelentősége a közép-európai társadalomfejlődésre  

 

1. hét: Lehetséges közelítések – az 1945–1947-es fordulat tétje – a kommunista 

társadalomkép és a szocialista rendszer általános jellemzői 

1. a kutatás jelenlegi állása, fehér foltok; források és módszertani problémák; fogalmi 

keretek; társadalomértelmezései kísérletek (Ferge, Szelényi–Konrád, Andorka, 

Szelényi):  

az NDK társadalomtörténetének tanúságai – a tapasztalattörténet, a gondoskodó 

diktatúra (Jarausch); újabb alapkutatások eredményei; 2. a második világháború 
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gazdasági, demográfiai, politikai következményei; 1945: a polgári fejlődés esélye? Bibó 

a 45-ös fordulat jelentőségéről; történhetett-e volna másképp? – Lenin és Sztálin a 

célokról; a népi demokráciák genezise 1945–49: szovjet franchise helyi mintázatokkal – 

a kommunista hatalmi gépezet kiépülése, a polgári politika és létformák 

felszámolásának fázisai és eszközei; a „korlátozott demokrácia” jellemzői (Hubai L.); 

összefoglalás: a sztálini típusú uralmi rendszer jellemzői (Kornai, Csanádi M.)  

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 13–29. (Bevezetés a jelenkori magyar társadalomtörténetbe.) 

Rainer M. János: Magyarország a szovjet érdekszférában. In: FOKASZ–ÖRKÉNY 

I/31–36. 

Ajánlott irodalom: 

Balla Bálint: Kifelé a káderrendszerből. In: uő: Szűkösség. Kultúrszociológiai 

tanulmányok. Osiris, Bp. 2001. 268–317. 

Csanádi Mária: Honnan tovább? In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/147–173. 

Földes György: A Kádár-korszak jellegzetességei. In: Püski Levente–Valuch Tibor 

(szerk.): Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. 

1956-os Intézet–DE TI, Debrecen, 2002. 229–244. 

Hradil, Stefan: Társadalmi struktúra és társadalmi változás. In: ANDORKA–HRADIL–

PESCHAR 67–112. (–138.) 

Kaelble, Hartmut: Útban egy európai társdalom felé. Nyugat-Európa 

társadalomtörténete 1880–1980. In: ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 161–170. 

Kornai János: Négy jellegzetesség. In: VALUCH (szerk.) 49–58. 

Kornai János: Hatalom és ideológia. In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/76–96. 

Hradil, Stefan: Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő-, szubkultúra- és életstílus-

kutatás a 80-as években. In: ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 347–387. 

Szekfű Gyula: Forradalom után. Gondolat, Bp. 1983. 
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2. hét: Társadalompolitika mint elit- és kádercsere (1945–1949) 

Ism.: a funkcionális értelemben vett, pozicionális elit fogalma; a régi elit és alkalmazotti 

rétegek kiszorítása: a magántulajdon, a közigazgatás és a kultúra államosítása – 

igazolási eljárás, B-listázás, nyugdíjazás; az ideológiai megbízhatóság fontossága: a 

káder jellemzői; a szakérettségi, a káderforgó; a szaktudás értékének változásai; a 

nomenklatúra és a felső vezetés szociológiai jellemzői Magyarországon 1949 után  

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 121–148. (Elitek, vezető csoportok) 

Gyarmati György: A káderrendszer és a rendszer kádere az ötvenes években. In: 

FOKASZ–ÖRKÉNY I/176–186. 

Ajánlott irodalom: 

Gudenus János József–Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar 

arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Mozaik, Bp. 1989. 

Kiss László (szerk.): Nómenklatúra Magyarországon (1957–1989) ELTE TáTK, Bp. 

2005. 

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” 

Magyarországon a II. világháború után. Gondolat–MOL, Bp. 2005. 

Szakadát István–Kelemen Gábor: Karriertípusok és mobilitási csatornák a magyar 

kommunista párton belül (1945–1989) In: VALUCH (szerk.) 665–677. 

Szakadát István: Nomen est clature. A nómenklatúra rendszer néhány fontos 

vonása. In: Püski Levente–Valuch Tibor (szerk.): Mérlegen a XX. századi magyar 

történelem – értelmezések és értékelések. 1956-os Intézet – DE TI, Debrecen, 2002. 

245–260. 

Vági Gábor: Az íróasztalok túloldalán. A tanácsi apparátus dolgozói. In: VALUCH 

(szerk.) 522–530. 

VALUCH 2001: 235–256. (Hatalom és társadalom – politikai részvétel és politikai 

tagoltság) 
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3. hét: Társadalompolitika mint településpolitika és területfejlesztés 

Tervezet a magyar közigazgatás átalakítására: Erdei–Bibó városmegyéje; a kommunista 

létmodell sajátosságai a település- és területfejlesztésben; a Nyugat legyőzése és az 

50-es évek hadigazdálkodása: iparosítás – településfejlesztés – társadalomátalakítás 

hármassága; prioritások és ellenségkép; az 1951-es településfejlesztési koncepció; a 

szocialista város modellje (Germuska); a lakásínség enyhítésének tervezetei és 

gyakorlata a 60-70-es években – a ’panel’; a vidék megítélése; a redisztributív 

lakásgazdálkodás és a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése (Szelényi); az 

Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (1971): célok és valóság 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 48–77. (Társadalom a térben) 

Juhász Pál: A településfejlesztési koncepció és a faluosztályok elmélete. In: 

VALUCH (szerk.) 257–269. 

Ajánlott irodalom:  

Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. In: FOKASZ–

ÖRKÉNY I/107–113. 

Szelényi Iván–Konrád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái. In: 

FOKASZ–ÖRKÉNY II/91–106. 

Kenedi János: „Tiéd az ország, magadnak építed...” Magyar Füzetek, Párizs, 1981. 

Konrád György–Szelényi Iván: A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. In: 

VALUCH (szerk.) 245–256. 

Kőszeghy Lea: Tömeges lakásépítés és várostervezés. A budapesti várostervezés 

elemzése. Urbs II. 2007. 293–322. 

 

4. hét: Társadalompolitika mint iparfejlesztés (A gazdaságról 1.) 

Miért kell iparosítani? Lenin és Sztálin az ipar fontosságáról; a gazdaság államosítása; a 

tervgazdaság logikája és intézményrendszere; a KGST; változások 1968 után; a 
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tervalku; gyakorlati következmények: hiánygazdaság jellemzői (Kornai); munkások a 

dolgozók államában: szocialista nagyvállalatok alulnézetben (Kemény István, Haraszti 

Miklós); a budapesti agglomeráció újmunkásai (Berkovits); az utóparaszti háztartás 

modellje 

Kötelező irodalom: 

Kemény István: A magyar munkásosztály rétegződése. In: FOKASZ–ÖRKÉNY 

II/241–251. 

VALUCH 2001. 213–234. (Városi munkásság) 

Ajánlott irodalom: 

Héthy Lajos–Makó Csaba: Munkásmagatartások és gazdasági szervezet. In: 

FOKASZ–ÖRKÉNY II/252–264. 

Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonaláról. In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/218–

228. 

Kornai János: A hiány újratermelése. In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/259–266. 

Szalai Erzsébet: A reformfolyamat új szakasza és a nagyvállalatok; Libikóka. 

Gazdasági mechanizmus és nagyvállalati érdekek. In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/287–

304. 

Haraszti Miklós: Darabbér. Egy munkás a munkásállamban.  

Kemény István: Futószalag a Motorkerékpárgyárban, ill. Munkakultúra és életforma. 

In: uő: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. Vita, Bp. 

1990. 29–105. 

Majtényi György–Szatucsek Zoltán (szerk.): A szabó tűje és a cipész dikicse. 

Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. MOL, 

Bp. 2001. 

Soós Károly Attila: Terv, kampány, pénz. In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/267–274. 
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5. hét: Társadalompolitika mint agrárpolitika (A gazdaságról 2.) 

A múlt öröksége; az 1945-ös földreform: esély a polgárosodásra?; a kommunista politika 

parasztságképe; a téeszesítés első hulláma; a kulák (Závada); a téeszesítés második 

hulláma; a mezőgazdaság konszolidálása a 60-as évek második felében; a 

kollektivizálás társadalmi következményei; ingázás, a kiaraszolás és visszatorlódás 

jelensége; a magyar modell mint szocialista sikertörténet: tsz és háztáji szimbiózisa; a 

megszakított polgárosodás modellje (Juhász Pál); a második gazdaság jellemzői (Gábor 

R. István), társadalmi beágyazottsága, hatása a diktatúra fellazulásában 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 171–212. (Önállók, maszekok; A paraszti társadalomtól a falusi 

társadalomig) 

Gábor R. István: A második gazdaság: a magyar tapasztalatok általánosíthatónak 

tűnő tanulságai. In: FOKASZ–ÖRKÉNY I/320–341.  

Ajánlott irodalom:  

Juhász Pál: Mai képünk a parasztságról s a falusi társadalom néhány 

jellegzetességéről. In: FOKASZ–ÖRKÉNY II/230–240. 

Juhász Pál: Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem. Medvetánc 1982/1. 117–139. 

Kovách Imre: Termelők és vállalkozók. (Rétegződés-modell vizsgálat IX.) MSZMP 

KB. TTI, Bp. 1988. 29–97, 140–157, 182–204. 

Márkus István: A hazai mezőgazdasági kisárutermelés az 1960-70-es években. 

Századvég 1991/1–3. 193–201. 

Szelényi Iván: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Akadémiai, Bp. 

1992. 65–118. 

Závada Pál: Kulákprés. Szépirodalmi –Széphalom, Bp. 1991. 
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6. hét: Társadalompolitika mint szociálpolitika 

Visszatekintés: a szociális gondoskodás és a tb-juttatások színvonala és kiterjedtsége 

1945 előtt európai kitekintésben (Tomka Béla); változások Európában a 2. világháború 

után; szocialista országok: a tb államosítása – a hagyományos szociálpolitika 

felszámolása; a szolidaritás–egységesítés–diszkrimináció elve; a tb-jogosultak körének 

bővítési hullámai; a rendszerváltás hatása; összefoglalás: a szocialista jóléti rendszer 

jellemzői; kontinuus folyamatok a szociál- és tbpolitikában a 20. században 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 344–357. (A szociális viszonyok változásai) 

Kemény István: A szegénységről. In: VALUCH (szerk.) 991–994. 

Ajánlott irodalom:  

Bokor Zsuzsa: Szegénység a mai Magyarországon. Magvető, Bp. 1987.  

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a szegénypolitika történetéből. In: VALUCH (szerk.) 995–

1004. 

Flora, Peter: Növekedés a határokig. In: ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 503–530. 

Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. 

Századvég, Bp. 2003. 

 

7. hét: Társadalompolitika mint kultúrpolitika 

A kultúra és az oktatás államosítása 1948 után; az értelmiségellenesség háttere; az 

1948-49-es „egyetemi reform” és az MTA szovjetizálása; a szocialista-realista esztétika 

sajátosságai – a művészi szabadság határai; 1958: Művelődéspolitikai irányelvek; Aczél 

György és a ’3T’ programja; oldódás a 60-as évektől; a beat-kultúra, ’68 és az ifjúsági 

szubkultúrák jelentősége; a népi-urbánus törésvonal továbbélése; populáris kultúra mint 

népi kultúra a szocializmusban (P. Burke, Hofer T.); kitekintés: a popzene mint 

angolszász mintájú populáris kultúra jelentősége és domesztikálása (Szőnyei T.); 70-es 
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évek vége: csövesmozgalom – ellentársadalom és szegénység (Kőbányai J.); a 

táncház-mozgalom (Sebő F); a munkásszállás és cigány kultúra (Kalyi Jag) 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 149–170. (Értelmiségiek, közalkalmazottak, tisztviselők, szellemi 

foglalkozásúak) 

Ajánlott irodalom: 

Peter Burke: Népi kultúra a kora-újkori Európában. Századvég, Budapest, 1990. 

Gáti Tibor–Horváth Ágota: A háború előtti kisvárosi középosztály utótörténete. In: 

VALUCH (szerk.) 400–415. 

Huszár Tibor: A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos Tanács 1948–1949. 

Akadémiai, Bp. 1995.  

Standeisky Éva: Az írók és a hatalom 1956–1963. 56-os Intézet, Bp. 1996. 

Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990. 

Magyar Narancs–Tihany-Rév Kiadó, h.n. 2005. 

 

8. hét: Társadalomszerkezet és mobilitás (az eddigiek összefoglalása) 

A magyar társadalom szerkezeti alapvonásainak változásai, az 1945 előttről kontinuus 

folyamatok (Laki L.); a rendi szocializmus (Szabó Márton); a tevékenységszerkezet 

változásai; az erőltetett mobilitási folyamatok társadalmi ára, a mobilizáció fogalma 

(Hankiss); az iskolarendszer és az oktatáspolitika szerepe a mobilitási folyamatokban, a 

párt mint mobilitási csatorna; az iskola mint a társadalmi egyenlőtlenségek 

újratermelésének terepe; a társadalmi rétegződés modelljei: munkajelleg csoport 

(Ferge),’L-modell’ (Kolosi), ’2háromszög’ (Szelényi); 80-as évek: a pártállam 

bomlásának jelei a társadalomban  

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 94–120. (Társadalomszerkezet és mobilitás) 

Ajánlott irodalom:  
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Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás félévszázados trendjei Magyarországon. In: 

ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 393–425. 

Andorka Rudolf: Társadalmi változások és társadalmi problémák (1940–1990) In: 

VALUCH (szerk.) 35–48. 

Haller, Max–Kolosi Tamás–Róbert Péter: Társadalmi mobilitás Ausztriában, 

Csehszlovákiában és Magyarországon. In: ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 427–

474. 

Müller, Walter–Lüttinger, Paul–König, Wolfgang–Karle, Wolfgang: Osztályszerkezet 

és oktatási rendszer az ipari országokban. In: ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 229–

262. 

Örkény Antal: A társadalmi mobilitás történelmi perspektívái. In: VALUCH (szerk.) 

383–399. 

Szabó Márton: rendi „szocializmusról”. In: Rendiség és polgárosodás. MTA PTI, Bp. 

1991. 27–36. 

 

9. hét: Nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok a „baráti szocialista” 

országokban 

Fogalmak definiálása; Közép-Európa nemzetiségei a 20. sz. második felében; a 

visszatekintés: a Kárpát-medencei magyar kisebbségek a két vh. között; a kisebbségi 

léthelyzetek változása 1945 után (Bárdi N.); a magyarságpolitikák szakaszai 

(országonként); az MSZMP kisebbségpolitikája; a hazai nemzetiségek szociológiai 

jellemzői; a cigányság helyzete, csoportjai, lehetőségeik, hátrányaik rögzülése; 1961-es 

MSZMP PB határozat és következményei 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 78–93. (Magyarországi kisebbségek – kisebbségben élő magyarság) 

Havas Gábor–Kemény István: A magyarországi romákról. In: FOKASZ–ÖRKÉNY 

II/430–441. 
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Hoóz István: A nemzetiségi struktúra átalakulása a Kárpát-medencében. In: 

VALUCH (szerk.) 339–344. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság 

kapcsolattörténete. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2004. 

Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. 

században. Gondolat–MTA KkI, Bp. 2008. 

B) A társadalom válaszreakciói  

 

10. hét: A közgondolkodás, értékek, értékrendszerek átalakulása; szekularizáció 

és ateizmus vs. vallási megújulás 

Tocqueville a despotizmusról és a közönyről; az értékrend változásának korszakai; az 

egyházak megítélése, a vallásosság mint ellenzéki magatartás, az ÁEH és a békepapi 

mozgalom; az értékrendszer megváltoztatásának eszközei: demobilizáció, atomizálás; a 

klientelizáció; indoktrináció (Hankiss); a hivatalos értékrend ellentmondásai; az új, 

szocialista értékrend jellemzői; Kádár-kor: totalitáriusból autoritárius; a depolitizáció; 

1956 jelentősége; a társadalom válaszreakciói: a magánéletbe zárkózás, értékválság, 

devianciák; a fogyasztói mentalitás előretörése; hívők – nem hívők a társadalomban 

(Tomka M.); 80-as évek: a hivatalos értékrend kiüresedése; az 1982-es Európai 

Értékrendszer Kutatás tanúságai; cél- és eszközértékek a magyar társadalomban 1978; 

1982; 1990; 1993 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 257–280. (A közgondolkodás és az értékek, értékrendszerek 

átalakulása) 

Hankiss Elemér: A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja. In: 

VALUCH (szerk.) 751–757. (lásd még: FOKASZ–ÖRKÉNY II/ 325–331.) 
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Ajánlott irodalom: 

Balogh Margit: kommunizmus és egyházi ellenállás Magyarországon. In: Püski 

Levente–Valuch Tibor (szerk.): Mérlegen a XX. századi magyar történelem – 

értelmezések és értékelések. 1956-os Intézet–DE TI, Debrecen, 2002. 271–285. 

Hankiss Elemér: Értékszociológiai kísérlet. (Az ipari dolgozók néhány rétegének 

értékrendjéről) NPI, Bp. é.n. 

Tomka Miklós: A vallási önbesorolás és a társadalmi rétegződés. In: VALUCH 

(szerk.) 729–740. 

 

11. hét: Aktív és passzív tiltakozási formák  

Népi ellenállási kísérletek 1956 előtt; 1956: a halottak és sebesültek társadalmi háttere; 

a menekültek társadalmi összetétele, a veszteség súlya; ’56 és a téeszesítés: 

devianciák mint „problémamegoldás”növekedése; a társadalmi integráció gyenge 

kötései (Andorka); a „magyar lelkiállapot” (Kopp M.–Skarbski Á.); a rendszerváltás 

hatása a társadalom mentális állapotára 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 357–368. (A szociális viszonyok változásai) 

Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései – rendszerátalakulás 

Magyarországon. In: VALUCH (szerk.) 811–823. 

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot. In: VALUCH (szerk.) 1060–1068. 

Ajánlott irodalom: 

Andorka Rudolf–Cseh-Szombathy László–Vavró István: A társadalmi elítélés alá 

tartozó magatartások előfordulásának területi különbségei. Statisztikai Szemle 1968. 

1-2. 43–54. 145–158. 

Andorka Rudolf–Buda Béla: Egyes deviáns viselkedések okai Magyarországon. 

Valóság 1972. 11. 55–68. 
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id. Juhász Pál–Veér András: Alkoholfogyasztás és idült alkoholizmus egy kis magyar 

falu közösségében. In: VALUCH (szerk.) 1053–1059. 

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Kossuth, Bp. 1986. 

12. hét: Demográfiai folyamatok 

A demográfiai viselkedés trendjei, a népességszám változásai 1869 óta; a 2. vh. és a 

kitelepítések demográfiai hatásai; Népesedési folyamatok (születés, halálozás, családi 

állapot); a népességcsökkenés háttere – nemzetközi kitekintésben (Klinger, Józan); a 

népesedéspolitika és demográfiai hatásai 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 30–47. (A demográfiai viszonyok változásai) 

Ajánlott irodalom: 

Andorka Rudolf: Gyerekszám a fejlett országokban. Gondolat, Bp. 1987. 

Andorka Rudolf: Ki kit tart el? Demográfiai helyzetünk gazdasági és társadalmi 

következményei. Világosság 1988. 12. 764–772. 

Antal Z. László: A magas halandóság okai a volt szocialista országokban. In: 

Mészáros József (szerk.): Magyarország átalakulóban. Népjóléti Minisztérium, Bp. 

1994. 211–232. 

Józan Péter: A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon. In VALUCH (szerk.) 

124–142. 

Klinger András: Magyarország népessége a népszámlálások alapján. In: VALUCH 

(szerk.) 69–76. 

Phillips, Roderick: Amit Isten egybekötött... A válás rövid története. Osiris, Bp. 2004. 

Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. MTA TTI. Bp. 

1989. 

Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. 

Osiris, Bp. 2000. 
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13. hét: Az életmód és fogyasztás változásai (építészet/lakberendezés, 

ruházkodás, táplálkozás) 

Főbb korszakok; Lakásviszonyok, lakberendezés, a falusi ’kockaház’; a munkáslakás, a 

panellakás; az időmérleg-vizsgálatok mint a munka- és szabadidő lenyomatai; 

öltözködés: a munkáskultusztól a butikig; táplálkozás, étkezés változásai 

Kötelező irodalom: 

VALUCH 2001. 281–343. (A hétköznapi élet) 

Ajánlott irodalom: 

Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Gondolat, 

Bp. 1977. 

S. Nagy Katalin: Lakberendezési szokások. Magvető Kiadó, Bp. 1987. 

S. Nagy Katalin: Lakásmód, lakáskultúra Telkibányán 1975–1978. In: VALUCH 

(szerk.) 929–935. 

Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének 

magyarországi öltözködéstörténete. Corvina–56-os Intézet, Bp. 2004. 

 


