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Európai modernitás és a világ  
!
Bóka Éva, PhD, dr. habil, címzetes egyetemi docens, az Európa újragondolása 

doktori műhely kutatási vezetője  !
A kurzus leírása: 
Az Európa újragondolása kurzus 2014-ben az európai modernitás és a világ  

témával foglalkozik.  
A 19-20. században a világnak a modernizáció (a kapitalizmus elterjedése) 

jelenségét és kihívását kellett értelmeznie, mely az európai és a többi 
civilizációhoz tartozó országok közötti kapcsolatok közös terméke volt európai/
nyugati hajtóerővel. Az európai modernitás által létrehozott gazdaság- és 
társadalomszervező értékek és problémák a történelem során kihívást jelentettek a  
nem európai országok és civilizációk társadalomszervező értékrendje számára a 
kolonizáció és a gyarmatosítás korában. Az általuk adott válaszok az emberiség 
közös civilizációs folyamatát gazdagították, mivel az európai értékrendet a saját 
civilizációs állam- és társadalomszervező értékrendjük alapján vizsgálták. Ennek 
eredményeként rámutattak európai hibákra is. Elemezték, hogy számukra mi 
elfogadható, és mi nem az európai civilizáció gazdaság- és társadalomszervező 
értékrendjéből. Alternatívákat javasoltak a kapitalizmus gazdaság- és 
társadalomszervezése számára. Mindez végül is az európai gyarmatosító expanzió 
és az ahhoz kapcsolódó gazdaság- és társadalomszervezés fokozatos 
visszaszorításához, és az európai értékrend szükségszerű megújulásához vezetett a 
második világháború után az ENSZ létrehozásával, az európai integráció 
elindulásával és az Európai Unió létrejöttével. Ebben az értelemben a második 
világháború utáni időszak is egy gazdaság- és társadalomszervező 
modernizációnak tekinthető, egy kísérlet az előző modernizációs korszak 
reformjára. 

A kurzus tömbösített előadásokra, és az előadásokba beépített hallgatói 
kiselőadásokra épül. A modernizáció eszméjének a világrendszer alakításában 
játszott szerepét vizsgálja történelmi perspektívában a 19-21. században. Egy 
hosszú történelmi periódust vizsgál az állam- és a nemzetközi szervezés gazdasági 
és politikai vonatkozásában. A középpontban Európa (EU), az Amerikai Egyesült 
Államok, Törökország, valamint Kína, Japán, Dél-Korea és Szingapúr 
modernizációjának a kérdése áll egymással szoros kölcsönhatásban. Tárgyalásra 
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kerül továbbá az új regionalizmus jelensége (EU, ASEAN, ASEM, SAARC, 
MERCOSUR és NAFTA), továbbá az ENSZ megreformálásának alternatívái.   

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az állam- és a nemzetközi 
rendszer reformját szorgalmazó olyan neves európai gondolkodókkal mint például 
Erasmus, Grotius, Locke, Kant, Tocqueville, Rougemont, Schuman, Monnet és 
Spinelli. Az amerikai politikai gondolkodók közül Hamilton, Jefferson, Lincoln és 
Roosevelt nézetei kerülnek bemutatásra. A hallgatók megismerkedhetnek továbbá 
azzal is, hogy milyen válaszokat adtak és milyen alternatívákat javasoltak a 
nyugati modernitás kihívására például India, Kína, Japán, Szingapúr és 
Törökország neves gondolkodói — közöttük  Mohandasz Karamcsand Gandhi, 
Rabindranath Tagore, Dzsaváharlál Nehru, Kang Youwei, Szun Jat-szen, Teng 
Hsziaoping, Fukuzawa Yukichi, Lee Kuan Yew, és Mustafa Kemal Atatürk.  

A fenti ismeretanyag és az arról való gondolkodás elősegíti egyrészt azt, hogy a 
hallgatók megtalálják a helyüket az európai és a világpolitikában a békés 
közösségszervezés irányában. Másrészt azt, hogy képesek legyenek 
megfogalmazni a modernizáció és alternatívák dilemmát illető állásfoglalásukat.  

A jegy megszerzésének feltétele: órai szereplés, kiselőadás tartása és 
szemináriumi dolgozat írása. !

Program  
1. Bevezető: a modernizáció értelmezése     
2. Az európai modernitás történelmi perspektívában 
3. Az európai integráció mint modernizáció 
4. Az Amerikai Egyesült Államok modernitása      
5. Törökország és a modernizáció 
6. Kínai modernitás (Európai modernizáció és Kína)   
7. Japán modernitás 
8. Modernizáció és Dél-Korea 
9. Modernizáció és Szingapúr (konfuciánus kapitalizmus) 
10. Az új regionalizmus jelensége  
11. Az ENSZ reformja  
12. Konklúziók: Modernizáció és alternatívák a jövő számára (egy világ 

békeszövetség alternatívája) 
     !
Ajánlott irodalom  !
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     Az Európa újragondolása doktori műhely honlapja itt található: 
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