
Történelem szakkör és témanap a Fővárosi Levéltár szervezésében. 

 

Kedves résztvevő diákok. 

Itt találhatóak a szakkör időpontok, illetve a részletes tematika az első félévre. A témanap az iskolában lesz megszervezve, az időpont még 

egyeztetés alatt áll. 

 

Város szövete szakkör időpontjai: 

 

Az utolsó időpont még egyeztetés alatt ál! 

 
iskola: téma : A város szövete szakkör levéltáros levéltáros időpont helyszín 

1. 
Kölcsey 

Gimnázium 
Urbanizáció, polgárosodás és modernizáció Horváth J. András Lugosi András 2012. október 26. 15.00h-17.15 BFL 

2. 
Kölcsey 

Gimnázium 
A modern nagyváros térbeli szövete Horváth J. András Lugosi András 

2012. november 9. 15.00h-
17.15 

BFL 

3. 
Kölcsey 

Gimnázium 
Az "egészséges modern város" programja Horváth J. András Lugosi András 

2012. november 23. 15.00h-
17.15 

BFL 

4. 
Kölcsey 

Gimnázium 
Nagyvárosi olvasztótégely Horváth J. András Lugosi András 

2012. december 7. 15.00h-
17.15 

BFL 

5. 
Kölcsey 

Gimnázium 
A nagyváros nyilvános terei Horváth J. András Lugosi András 

 
BFL 



 

Szakmai tematika 

Társadalmi Megújulás Operatív Program Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 

kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása c. pályázati felhívásához 

Kódszám: TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR 

 

Téma: A város szövete 
 

1. alkalom: Urbanizáció, polgárosodás és modernizáció. Az ország térbeli és társadalmi 

szerkezetének átalakulása a régi (rendi) és a modern Magyarország közötti átmenet. korában  

Általános bevezetés, amelynek során a résztvevők megismerkednek a modernizáció, a 

polgárosodás és az urbanizáció fogalmával, és átfogó képet kapnak arról, hogy milyen 

alapvető civilizációs változásokat hozott magával a modern nagyvárosok és a modern 

nagyvárosi élet kialakulásának történeti folyamata  

2. alkalom: A modern nagyváros térbeli szövete.  

Azt vizsgáljuk hogyan alakult ki a nagyvárosi tér, és ez mennyiben volt más a kisvárosok és a 

régi Magyarország városainak térbeli szerveződéséhez képest. Spontán folyamatok 

következtében vagy tudatos városfejlesztési koncepciók megvalósításának eredményeként 

születtek meg a modern nagyvárosok? Mi az haussmannizáció? Mi a szegregáció? Valóban 

szegregált-e a modern nagyvárosok társadalma? A városépítészet és várostervezés, az 

úthálózat átalakítása, a közlekedés fejlődése és a tömegközlekedési rendszer kialakulása 

Budapesten.  

3. alkalom: Az „egészséges modern város” (sanitary city) programja.  

A nagyvárosi tömegtársadalom élelmezésének problémája és a budapesti piachálózat, 

kialakulása. A modern vízvezeték- és csatornahálózat kiépítése, a nagyvárosi 

közegészségügyi rendszer létrejötte Budapesten. A testhez való viszony megváltozása: 

tisztálkodás, az illatszeripar fejlődése, a nagyvárosi divat és az öltözködés, sportolás.  

4. alkalom: Nagyvárosi olvasztótégely  

Budapest: modern nagyváros és magyar főváros. Egyéni és családi érvényesülési stratégiák az 

egyesített fővárosban. Az individualizáció folyamata és a család szerepének átalakulása. Az 

etnikai identitás problémája a budapesti olvasztótégelyben. Nagyvárosi individuumok a 

rokonsági kapcsolatok, a társadalmi és az etnikai csoportok közötti viszonyok hálójában. Az 

idegenség, a kulturális sokszínűség és a tolerancia problémája.  

5. alkalom: A nagyváros nyilvános terei: a társas érintkezés, a szórakoz(tat)ás, a magas- és 

tömegkultúra problémája, a nagyvárosi örömök hajhászása (pursuit the pleasures)  

A mindennapi élet és a politikum között: a budapesti egyesületek, mint a fővárosi társadalom 

szerveződésének köztes szintje. A magyar főváros, mint a nemzeti és a kozmopolita kultúra 

közvetítésének helyszíne: színházak, koncerttermek, egyetemek, múzeumok és könyvtárak. A 

szórakozás nagyvárosi formái: kávéházak, vendéglők, éttermek, mozik. Bűnözés, 

alkoholfogyasztás, prostitúció, nemi betegségek.  

  



Szakmai tematika 

Társadalmi Megújulás Operatív Program Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 

kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása c. pályázati felhívásához 

Kódszám: TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR 

 

1. A tevékenység neve, címe: Témanap – Deviancia - szubkultúra 

– Kölcsey Ferenc Gimnázium. 
 

A normális és a patologikus problémája a modern társadalom és a modern nagyváros 

kontextusában.  

A deviancia fogalom jelentésének körüljárása, a fogalom normatív és cselekvésközpontú 

értelmezésének megkülönböztetése, és ennek alkalmazása a modern nagyvárosi életforma 

kialakulásával együtt járó modern viselkedésformák történeti megismerésének területén. 

Vannak-e a társadalmi viselkedésnek normái? Miért és hogyan változtak ezek a szabályok a 

történelem során, illetve a társadalmi szereplők hogyan tudtak alkalmazkodni ezekhez a 

változásokhoz? A bűnözők városának problémájától a bűnös város diskurzusáig.  

Budapest nagyvárossá válásának kísérőjelenségei 1.: a nagyvárosi bűnözés problémája  

Azt vizsgáljuk, hogy a 19. századi Európán és Amerikán végigsöprő urbanizációval, de 

különösen az ún. metropoliszok kialakulásával párhuzamosan hogyan alakult ki a modern 

bűnözés, és mik voltak ennek sajátosan nagyvárosi formái. A detektívregények piaci 

térhódítása és a modern bűnözés tapasztalata. Egyfelől a nagyvárosi dzsungel miként szolgált 

kiapadhatatlan „megélhetési forrásként”, ugyanakkor ideális búvóhelyként a bűnözők 

számára? Másfelől a modern tudomány és technika hogyan járult hozzá a bűnüldözés 

hatékonyságának növeléséhez? A Székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrség 

Detektívtestületének története. A modern nagyvárosi életforma konfliktusai és a bűnözés 

formái: zsebtolvajlás, áruházi, vasúti, szállodai lopás, a banki, pénzügyi tranzakciókkal 

kapcsolatos csalások, pénzhamisítás, a prostitúcióhoz kapcsolódó és más szexuális 

bűncselekmények, a bűnözés erőszakos (rablás, gyilkosság) és intellektuális formái. Fiatalkori 

bűnözés.  

Budapest nagyvárossá válásának kísérőjelenségei 2.: a szexuális szokások átalakulásának 

problémája és a nagyvárosi prostitúció  

A bűnöző és a bűnös nagyváros diskurzusának rövid bemutatása. A testhez való viszony és a 

szexuális szokások megváltozása. A pszichoanalízis színrelépése és a szexualitás felfedezése. 

Szexuális felszabadulás versus represszió. A keresztény, monogám házasság válsága és a 

házasságon kívüli szexuális élet problémája. Biológiai szükséglet, piaci kereslet, ősi 

mesterség: deviancia-e a prostitúció? A modern nagyváros morális eltévelyedése vagy a 

modern nagyváros közegészségügyi rendszerének része. A prostituáltak társadalma és a 

filantróp mozgalmak társadalmi jobbító tevékenysége. A piroslámpás házaktól a 

kéjnőtelepekig. A prostituáltak nyilvántartása, rendészeti és egészségügyi ellenőrzése, mint a 

nemi betegségek elterjedésének megelőzésére szolgáló eszközök. A titkos prostitúció 

problémája. A prostitúció újra legalizálásáról szóló kortárs viták, a hagyományos és a 

feminista álláspont bemutatása, esetleg drámapedagógiai eszközök segítségével. 1. alkalom: 

mi a deviáns? Ma és egykor. Boszorkányok – kuruzslók. 

 

 

 

 

 

 


