
Név: Dr. Aszalós Éva születési év: 1960

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Okleveles történelem szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó, KLTE, 1983

Jelenlegi  munkahely(ek), a  kinevezésben  feltüntetett  munkakör(ök),  több  munkahely  esetén
aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

Nyíregyházi Egyetem, Történettudományi és Filozófia Intézet, főiskolai docens

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében
foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!) 

tudományos/művészeti  akadémiai  cím/tagság: „dr.  habil”  cím,  MTA doktora  cím (DSc);  MTA
tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD, történettudomány, 2003

Széchenyi professzori  ösztöndíj,  Széchenyi  István ösztöndíj,  vagy Békéssy György posztdoktori
ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi
intézményben stb.)

1983 óta: Művelődéstörténet, Esztétikák, Historiográfia, Történeti földrajz, Középkori egyetemes 
történelem, Kora újkori egyetemes történelem, Hollandia aranykora, Abszolutizmusok.

eddigi  szakmai  gyakorlat  (közvetlen  szakmai  -  itt  pl.  tanárképzésben szerzett,  ill.  tudományos,
kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) és eredményei 

Oktatásban eltöltött idő: 36 év.
1983  és  1992  között  a  Nyíregyházi  Egyetem  jogelőd  intézményében,  a  Bessenyei  György
Tanárképző  Főiskola  Népművelés  Tanszékén  az  általános  és  szakesztétikák,  továbbá  a
művelődéstörténet oktatását láttam el, szakdolgozatok témavezetője voltam. Kutatási területem: „Az
organikus  történelemfelfogás  az  antikvitás  és  a  reneszánsz  államelméleteiben”  volt.  A  témából
előadásokat tartottam és publikáltam, és 1990-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Klasszika-
filológia  tanszékén dr.  univ.  tudományos  fokozatot  szereztem.  A kutatásaimat  tovább folytatva
2003-ban  PhD  fokozatot  szereztem.  1992  óta  a  Történettudományi  és  Filozófia  Intézetben
középkori  egyetemes  történelmet,  kora  újkori  egyetemes  történelmet,  művelődéstörténetet,
historiográfiát  és  történeti  földrajzot  oktattam és  oktatok,  nappali  és  levelező  képzésben.  Négy
jegyzetet és számos segédanyagot készítettem a hallgatók számára. A szakdolgozatok témavezetése
mellett sok hallgatót készítek fel a TDK tevékenységre. Jelenleg az intézet TDK elnöke vagyok.
Kutatási területeim 2003 óta: A Tudor-kori Anglia külpolitikája, a zsidók és conversók társadalmi
és politikai helyzete a kora újkori Spanyolországban, a francia korona és a hugenották viszonya
1598-1661  között.  Publikációim  és  konferencia  előadásaim  a  fenti  kutatási  területekhez
kapcsolódnak.

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a)  az  elmúlt  5  év szakmai,  tudományos  (művészeti)  munkássága  a  szakterületen (a  max.  5
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az  eddigi  tudományos-szakmai  életmű szempontjából  legfontosabb,  max.  5 publikáció  vagy
alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek 

Mindkét  lista  szabályszerű  bibliográfiai  adatokkal:  szerző(k),  cím,  a  megjelenés  helye/  könyv
kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).



a)
1. Aszalós, Éva: A prekolumbián kultúrák "tektonikus" vallási rendszerei és a hallucinogén

növények fogyasztása SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 54:2, pp. 4-11. , 8 p.
(2019) 

2. Aszalós Éva: Lord Essex szerepe az Erzsébet-kori Anglia bel- és külpolitikájában az 1590-
es  években  pp.  15-27.,  In:  Kiss,  Zsuzsánna  (szerk.)  Our  wonder  and  astonishment
Shakespeare = "Varázslatod örök csodánk” Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, 2016. p.
215. HUMANUS

3. Aszalós  Éva:  A  korona  és  az  „úgynevezett  reformált  valláshoz”  tartozó  alattvalók
kapcsolata Franciaországban XIII. Lajos uralkodása alatt pp. 149-157. In: Reszler, Gábor
(szerk.) A pedagógia szolgálatában: tisztelgő írások dr. Sallai József 80. születésnapjára.
Nyíregyháza, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2016.
p. 243. ISBN 978-963-7240-82-9

4. Aszalós Éva: A "Spanyol út" szerepe a spanyol Habsburgok és a Francia Királyság hatalmi
vetélkedésében  a  16.  század  második  felében.  In:  Gulyás  László  Szabolcs  (szerk.)  Az
információ mikrotörténetéhez. Budapest: Gondolat, 2015. pp. 193-209. ISBN 978-963-693-
640-2

5. Aszalós Éva: A „nyomorúság” Európájának gazdasága és a kora újkor ciklikus gazdasági
trendjeinek sajátosságai a XIV-XVIII.  században.  Nyíregyháza,  2015.  113 p. ISBN  978-
615-5545-62-7

b)
1. Aszalós  Éva:  ,,Nagy  az  erő  a  tagokban,  de  a  fej  hiányzik”  -  N.  Machiavelli

történetszemléletének  organikus  vonásai.  DEBRECENI  SZEMLE  5:(3-4)  pp.  395-405.
1997. ISSN 1218-022X

2. Aszalós Éva: Az ,,ismétlődés” elmélete az itáliai humanista historiográfiában és kapcsolata
az  organicizmussal.  In:  Czövek  István  (szerk.)  Tanulmányok  az  egyetemes  és  magyar
történelem köréből II.  Nyíregyháza,  Bessenyei Könyvkiadó, 2002. pp. 33-65.  ISBN 963
9385 28 X

3. Aszalós Éva: I. Erzsébet kontinentális külpolitikája és Anjou hercegének szerepe az angol-
francia  diplomáciai  kapcsolatokban 1558-1585.  In:  Czövek István (szerk.)  Nemzetek és
birodalmak: tanulmányok Dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára. Nyíregyháza, Bessenyei
Könyvkiadó, 2005. pp. 23-41. ISBN 963-7336-25-7

4. Aszalós Éva: Az államigazgatás rendszere XIV. Lajos uralkodása alatt, az "adminisztratív
monarchia" helyes történelmi értelmezése. In: Minya Károly (szerk.) Mesterfüzet I. A tanári
szakképzettségben  részt  vevő  hallgatók  számára:  szaktudományi  és  metodikai
háttértanulmányok MA-mesterképzésekhez. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó,
2010. pp. 9-26. ISBN 978-963-9909-60-1

5. Aszalós Éva: Hollandia kontinentális külpolitikája és Európán kívüli tengeri-kereskedelmi
expanziója, 1609-1715. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, 2010. 109 p. ISBN 978-963-
9909-90-8

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

             NYE TFI Társadalomtudományi Kutatócsoportjának tagja
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