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Nyilatkozat 

A Régészet BA képzés keretén belül a szabadon választható tárgyak eseti tartalommal kerülnek meghirdetésre. 

Ha a tanszéknek futó kutatási projketje van azzal kapcsolatos tárgyat hirdetünk, ha az évfolyamnak kialakult 

érdeklődési köre van akkor abban a témában tartunk órát, ha Miskolcon tartózkodik valamely korszak 

specialistája akkor őt kérjük fel tömbösített órák adására és ha egyik variáció sem áll fent akkor a szabadon 

választható tárgy a hallgató által nem választott szakterület egyik az oktató által kijelölt tárgya lesz. Ennek 

értelmében e tárgyakhoz nem tudunk egységes tartalommal ellátott tantárgyi adatlapot kitölteni, hiszen a 

hallgató és a tanszék speciális igényeinek megfelelően döntünk mindig a tartalomról. 

 

        Pusztainé dt Fischl Klára 

 

Tantárgy neve: 

A középkori Magyar Királyság története 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN401 

BTREGL401 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Süttő Szilárd, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: aláírás, kollokvium. 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali+levelezős 

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás a középkori magyar királyság helyzetével foglalkozik a középkori Európában, illetve a magyar 

fejlődés autochton sajátságaival, az ezt kialakító vagy rá befolyással bíró elemekkel: a magyarság steppei 

örökségéből áthagyományozódott jellegzetességekkel, továbbá a kereszténység nyugati és keleti arculatának 

vonásait viselő európai társadalmi és politikai viszonyokkal. Az egyes előadások a fenti tényezők hatását 

vizsgálják a kor politika-, társadalom-, egyház-, művelődés- és hadtörténetére, a keresztény királyság 

megalapítására, a magyar szent királyok tiszteletére, a patrimoniális királyságnak, illetve az Anjouk 

kormányzati rendszerének jellegére és szervezetére, a familiaritás intézményére és a magyar rendiség 

kialakulására, továbbá a más etnikumokkal és vallásokkal, illetve az ezekhez tartozókkal szembeni 

türelemre. Az előadásokon tárgyalt momentumok európai háttérben való bemutatásának célja, hogy a 

komparatív szemlélet alkalmazásával a középkori magyar történelem regionális és összeurópai jellemzőit, 

illetve különös sajátosságait a hallgatók az adott keretek közt elérhető legtágabb és legvilágosabb keretek 

közt helyezhessék el. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató legyen tisztában a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési 

módszereivel. 

képesség: A hallgató legyen képes értelmezni a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok 

történeti beágyazottságát. 

attitűd: A hallgató mérlegelje a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

autonómia és felelősség: A hallgató alakítson ki olyan történetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti 

önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A steppe kultúrája. 
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2.  A kereszténység nyugati és keleti arculata. 

3.  Az Árpádok vérségi joga. 

4.  A keresztény királyság megalapítása. 

5.  A „szent királyok” fogalma. 

6.  A patrimoniális királyság szervezete, hatalmi pillérei. 

7.  Az Anjou-királyság kormányzati rendszere. 

8.  Hűbériség és familiaritás. 

9.  A rendiség megjelenései Magyarországon. 

10.  Nyugati és keleti elemek a középkori magyarság hadakozásában. 

11.  Nem magyar etnikumok a középkori Magyarországon. 

12.  Nem keresztény vallások a középkori Magyarországon. 

13.  Propugnaculum Christianitatis. 

14. Összefoglalás. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Aláírás nyerésének feltétele az előadás látogatása vagy az annak anyagára épülő zárthelyi dolgozat utolsó 

előtti órán való eredményes megírása, egyszeri javítási lehetőséggel. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli kollokvium, ötfokozatú (1–5). 

 

Kötelező irodalom: 

– Deér József: Pogány magyarság – keresztény magyarság. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 

1938. (Reprint: Budapest, Holnap, 1993.; Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, 2007.) 

– Hintze, Otto: Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes. In: Uő: Staat und Verfassung. 

Gesammelte Abhandlungen Bd. I, Zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, 2. Aufl. hrsg. Gerhard Oestreich, 

Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1962. 120–139. (Eredeti megjelenés: Historische Zeitschrift 1930, 

229–248.) 

– Kubinyi András: Nemzetiségi és vallási tolerancia a középkori Magyarországon. In: Főpapok, egyházi 

intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia 

Munkaközösség, 1999. 123–138. 

– Süttő Szilárd: „… temporibus sanctorum regum Hungarie” (A „szent királyok” fogalma a 14. század végi 

Magyarországon). In: Studia professoris – Professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik 

születésnapjára. Szerkesztette: Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, Magyar Országos 

Levéltár, 2005. 315–322. 

Ajánlott irodalom: 

– Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. (Sajtó alá rendezte és az utószót írta 

Balogh Elemér.) Budapest, Osiris, 2003. (Eredeti megjelenés: Kolozsvár, 1947.) 

– Deér, Josef: Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie. Szeged, Városi Nyomda, 1934. 

– Engel Pál: Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyaroroszágon, Budapest, MTA 

Történettudományi Intézete, 1988. (Új kiadás: uő.: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Válogatta, 

szerkesztette, a jegyzeteket gondozta: Csukovits Enikő. Budapest, Osiris, 2003. 302–319.) 

– Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. 

– Kapitánffy István: Hungarobyzantina. Bizánc és a görögség középkori magyar forrásokban. Budapest, 

Typotex, 2003. 

– Prohászka Lajos: A Vándor és a Bujdosó. Budapest, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, 1936. (Első 

kiadás a Minerva 1932–1935-ös évfolyamaiban. Új kiadások: Budapest, Danubia, 1941., Szeged, 

Universum, 1990., Budapest, Lucidus, 2005.) 

 

 

Tantárgy neve: 

Éremtan 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN402, BTREGL402 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): nincs 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3  Munkarend: nappali + levelező 
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Tantárgy feladata és célja: 

A hallgatók megismerik a pénzverés és pénzkibocsátás történeti alapjait, a pénzzel kapcsolatos közgazdasági és technikai elméleteket, a magyar 

pénzérmek azonosításához szükséges nagyobb korpuszokat, az érmek katalogizálásának, rendszerezésének és megőrzésének alapjait.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a 

régészet különböző természettudományos módszereiben, és ismeri azok felhasználási lehetőségeit. Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és 

feladatkörét. Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit. 

képesség: Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és 

feldolgozására. Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd: Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak. Céltudatos magatartással törekszik 

értékek feltárására és megtartására.  Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért.  

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 

1. A pénz elméleti alapfogalmai 

2. A pénzverés hagyományos és modern technikája 

3. Súlyok és számítások a metrikus rendszer előtt 

4. Az érett és a kései középkor európai pénzei, pénzrendszerei 

5. A magyar pénzrendszer az Árpád-házi királyok alatt 

6. A magyar pénzrendszer a kései középkorban 

7. A magyar és az erdélyi pénzrendszer az újkorban 

8. Pénzeket tartalmazó kincsleletek Magyarországon 

8. A pénznem és az értékmérő szám 

9. Címerek a pénzeken 

10. Középkori magyar pénzek datálási problémái  

11. Hogyan közlünk érmeket, pénzeket? 

12. Gyűjtemények és művek 

13. Látogatás a Miskolci Múzeum éremtárában 

14. Azonosítási gyakorlatok 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Kollokviumon az éves anyagból két tételt húznak a hallgatók, melyre szóban válaszolnak. Az oktató röviden értékeli.  

Kötelező irodalom: 

Fry, Albert Remer Dictionary of Numismatic Names with Glossary of Numistaic Terms in English, French, German, Italian, Swedish. New York, 

1947. 

https://archive.org/stream/cu31924029768185/cu31924029768185_djvu.txt 

régebbi kiadása: 

https://www.forumancientcoins.com/dannyjones/General%20Ancient%20Numismatic%20Books/Dictionary%20of%20Numismatic%20Names.pdf 

Huszár Lajos Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute Bp.-München 1979.  

Káplár László Ismerjük meg a numizmatikát Bp. 1984  

Pohl, Artur Ungarische Goldgulden des Mittelalters Graz, 1974. 

Soós Ferenc A magyar fémpénzek feliratai és címerei Bp. 1998. 

a Numizmatikai Közlöny és az Érem folyóiratok ismerete 

Ajánlott irodalom: 

Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. Összeállította: Tóth Csaba et al. Bp. Opitz, 2018. 

Buchholz, Werner: Geschichte der öffentlichen Finanzen in Europa in Spätmittelalter und Neuzeit. Berlin, 1996. 

Búza János: Timon és tallér. Századok 114 (1980) 100-109. 

Buza János: Dukát-tallér-dutka. In Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lenvári István, Pécs, 1996. 267-283. 

Búza János: A magyar és a török dukát árfolyama a 16. század közepén. Századok 135 (2001) 889-906. 

Búza János: A Dunába vetett vonópad. Adalék a Mohács előtti Magyarország pénzveréséhez. Történelmi Szemle 57 (2015) 281-298. 

Engel Pál: A 14. századi magyar pénztörténet néhány kérdése. Századok 124 (1990) 25-91. 

Friedensburg, Ferdinand: Münzkunde und Geldgeschichte der Einzelstaates Mittelalters und der neueren Zeit. München/ Berlin, Oldenbourg, 1926. 

Gedai István: A magyar pénzverés kezdete. Bp. 1985. 

Gebhart, Heinrich: Numismatik und Geldgeschichte. Heidelberg, 1949. 

Gebhart, Heinrich:Die deutschen Münzen des Mittelalters und der Neuzeit. Berlin, 1939. 

Göbl, Robert: Numismatik. Grundriß und wissenschaftliches System. München 1987. 

Gyöngyössy Márton: Medieval Hungarian Gold Florins Bp. 2005. 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Gyöngyössy Márton: A királyi Magyarország pénztörténete (1527-1608) Bp. 2010. 

Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet 100-1540. Bp. Opitz, 2012. 

Hóman Bálint: Magyar pénztörténet. Bp. 1916. (reprint: 1991) 

Hóman Bálint: A XIV. századi aranyválság. In Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik évfordulója ünnepére. Bp. 1917.212-242. 

Huszár Lajos: A középkori magyar pénztörténet okleveles forrásai I. Numizmatikai Közlöny 70-71 (1971-72) 39-49. 

Huszár Lajos: Die ungarische Goldgulden im mittelalterlichen Münzverkehr. Hamburger Beiträge zur Numismatik 24-26 (1970-1972) 71-88. 

Huszár Lajos: A Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657. Bp. Akadémiai 1975. 

Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése. Bp. Akadémiai, 1995. 

Kluge, Bernd Numismatik des Mittelalters Berlin/ Wien, 2007. 

Kovács László: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Bp. 1997. 

Kovács László: A kora-Árpád-kori pénzújításról. Századok 130 (1996) 823-857. 

Kováts Ferenc: A magyar arany világtörténelmi jelentősége és kereskedelmi összeköttetéseink a Nyugattal a középkorban. Történeti Szemle 1922. 

Luschin von Ebengreuth, Arnold: Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der Neueren Zeit. München/ Berlin, Oldenbourg, 

1926. 

Mályusz Elemér: Der ungarische Goldgulden in Mitteleuropa zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Etudes historrique honroises II. Bp. 1985. 21-35. 

Probst, Günter Quellenkunde der Münz-und Geldgeschichte des ehemaligen Österreichiisch-Ungarischen Monarchie, Graz, 1954. 

Suhle, Arthur: Deutsche Münz-und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert. Berlin, 1955. 

Svensson, Roger: Periodic recoinage as a monatary tax: conditions for the rise and fall of the bracteata economy. The Economic History Review 64 

(2016) 1108-1131. 

Tóth Csaba Pénzverdék az Anjou-kori Magyarországon. In Emlékkönyv Bíró-Sey Katalin és Gedai István 65. születésnapjára. Bp. 1999. 307-314. 

Tóth Csaba: Pénzverés és pénzügyigazgatás (1000-1387) In Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Szerk. Kubinyi András et al. 

Bp. Opitz, 2008. 163-184. 

Tóth Csaba: Az Árpád-kori pénzek ötvözőelemeinek vizsgálata. Numizmatikai Közlöny 102-103 (2003-2004) 35-44. 

Ujszászi Róbert: A XII. századi magyar rézpénzek. Bp. 2010. 

Varga Máté Középkori és kora újkori aranypénzek. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum éremgyűjteménye I. Kaposvár, 2015. 

Wissenscahftsgeschichte der Numismatik. hg. von Rainer Albert und Reiner Cunz, Speyer, 1955. 

 

 

Tantárgy neve: Terepbejárási gyakorlat Tantárgy Neptun kódja: BTREGN403 

BTREGL403 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Pusztainé dr Fischl Klára, egyetemi docens 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A kurzus gyakorlati. Célja a terepbejárás alkalmazásának elsajátítása. A terepbejárással két fontos 

kompetenciát sajátítanak el a hallgatók: a lelőhelyfelderítést és a lelőhelyek roncsolásmentes vizsgálatát az 

intenzív terepbejárás módszerével.  A kurzus során a hallgatók megismerkednek a terepbejárás előkészítési 

fázisaival, lebonyolításával, dokumentálásával, jelentés elkészítésével, a begyűjtött leletek leltározásával és 

raktározásával, és a dokumentumok archiválásával. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozódás és megfigyelés a terepen, régészeti dokumentáció készítése.  

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 
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Előadás: Gyakorlat: 

18 óra terepi gyakorlat, 5 óra terepi munka 

előkészülés, 5 óra terepi utómunka (dokumentáció 

készítés). 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Írásbeli vizsga: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom: 

Ilon, G.: A régésztechnikus kézikönyve. Panniculus 6. Szombathely, 2002. 

Jankovich-Bésán D.. A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. Régészeti Tovább-

képző Füzetek 4 . Budapest. 1993. 

Müller R. (Főszerk.): Régészeti Kézikönyv. Budapest. 2011. 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Peter L. Drewett: Field Archaeology: An Introduction. UCL press, 1999. 

 

 

Tantárgy neve: 

Bronzkor 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN401P, 

BTREGL401P 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: Rézkor 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

Az előadáson kronológiai sorrendben tárgyaljuk a Kr. e. 2800-900 közötti kultúrák tárgyi hagyatékát, 

különös tekintettel a fémművesség fejlődésére és a társadalomtörténeti problémákra. A fontosabb lelőhelyek 

kutatástörténetével, a jelenleg is folyó ásatásokkal és az időrend szempontjából nélkülözhetetlen, új 

módszerekkel történt feldolgozásokkal is megismerkednek a hallgatók. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, 

módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát 

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1, Bronzkor fogalma, kialakulása 

2, Bronzkor időrendje 

3, Makó–Kosihy-Čaka és a Somogyvár-Vinkovci 

kultúrák 

4, A harangedényes kultúrkör 

5, Bronzkori tellek, a nagyrévi kultúra és a tellképző 

kultúrák 

6, Hatvan, Füzesabony, Ottomány és Gyulavarsánd 

kultúrák 

7, Mészbetétes kerámia kultúrája 

8, Fémhorizontok 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik az 

előadás témájával tartalmát illetően) 
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9, Halomsíros időszak 

10, Tisza mente későbronzkora 

11, Urnamezős kultúra 

12-13, Anyagismeret 

14, Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

nincs 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

szóbeli vizsga, 5 fokozatú értékelés 

anyagismeret beugró 

Kötelező irodalom: 

Kalicz N.: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. ArchHung 45 (1968). 

Bóna I.: Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre Südöstlichen Beziehungen. ArchHung 49 (1975). 

Kulcsár, G.: The Beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin. The Makó–Kosihy–Čaka and the 

Somogyvár–Vinkovci cultures in Hungary. Varia Archaeologica Hungarica 23, Budapest 2009. 

Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Beograd 1984. 

Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss. Hrg.: Meier-Arendt, W. 

Frankfurt am Main 1992. 

Kemenczei Tibor: Die Spätbronzezeit Nordostungarns. ArchHung 51 (1984) 

Kiss Viktória: Middle Bronze Age Encrusted Pottery in western Hungary. Varia Archaeologica Hungarica 

27, Budapest 2012 

Kőszegi F.: A Dunántúl története a későbronzkorban. – The history of Transdanubia during the late bronze 

age. BTM Műhely 1, 1988, Budapest. 

Vicze, Magdolna: Bronze Age Cemetery at Dunaújváros-Duna-dűlő. Dissertationes Pannonicae ex Instituto 

Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestiensis provenientes 4/1. Budapest2011.  

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Harry Fokkens, Anthony Harding (Ed.): The Oxford Handbook of the European Bronze Age. 2013. 

9780199572861 

 

 

Tantárgy neve: 

Bronzkor szeminárium és anyagismeret 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN402P, 

BTREGL402P Tárgyfelelős intézet: TTI ŐRT 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: — 

Óraszám/hét: szeminárium, heti 2 óra/ 10 óra 

levelezős 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A félév során a hallgatók az azonos című előadás törzsanyagához kapcsolódóan elsősorban önálló 

feldolgozómunka eredményeként mélyebben megismerkednek 1-1 bronzkori lelőhely kutatástörténetével, 

leletanyagával, és szerepével a korszak megítélésében. Az órai tematika keretében belül a Herman Ottó 

Múzeum leletanyagából anyagismeretei oktatásban is részesülnek a hallgatók. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, 

módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát 

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak. 

http://www.academia.edu/2108597/Middle_Bronze_Age_Encrusted_Pottery_in_western_Hungary
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199572861.001.0001/oxfordhb-9780199572861
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199572861.001.0001/oxfordhb-9780199572861
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autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 
Gyakorlat: 

1, Követelményrendszer megbeszélése, referátumok 

kiadása, irodalmi tájékoztató 

2, Sárrétudvari-Őrhalom 

3, Albertfalva 

4, Balatonakali 

5, Bonyhád-Biogáz üzem 

6,BORBAS projekt 

7, Dunaújváros-Dunadűlő 

8, Tápé-Széntéglaégető 

9, Békásmegyer 

10, erődítések a későbronzkorban 

11, későbronzkori deponálás  

12-13, Anyagismeret óra 

14,Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

óra eleji Zh megadott irodalom alapján, prezentáció készítése egy lelőhelyről 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

félévi zh-k átlaga + prezentáció jegye + óraközi aktivitás értékelése 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

Anna Endrődi-László Reményi: A Bell Beaker settlement in Albertfalva, Hungary (2470-1950 BC) BTM, 

Budapest 2016 

Szabó Géza - Hajdu Tamás: A mészbetétes edények díszítéséenk szimbolikája a bonyhádi vegyes rítusú 

bronzkori temető embertani leleteinek feldolgozása tükrében. Antroph. Közl 52 (2011) 52-108 

Torma István: A balatonakali bronzkori sír (Das bronzezeitliches Grab in Balatonakali) VMMK 13 (1978) 

15-26. 

János Dani – Ibolya M. Nepper: Sárrétudvari-Őrhalom. Tumulus Grave from the Beginning of the EBA in 

Eastern Hungary., CommArchHung 2006, 29-48. 

Vicze magdolna: Bronze Age Cemetery at Dunaújváros-Duna-dűlő (Dissertationes Pannonicae) 

L'Harmattan / ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, 2011 

Ottó Trogmayer: Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé (Fontes archaeologici Hungariae) 1975 

Kalicz-Schreiber Rózsa: Ein Gräberfeld der Spätbronzezeit von Budapest-Békásmegyer 

L'Harmattan / ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest, 2010 

P. Fischl Klára – Tobias L. Kienlin – Pusztai Tamás: DÉL-BORSODI BRONZKORI TELEPÜLÉSKUTA-

TÁSOK. Magyar régészet 2016 nyár - http://files.archaeolingua.hu/2016NY/Fischl_Kienlin_Pusz-

tai_H16NY.pdf 

Hoards and fortifications: new observations on the structure and function of Eastern Hungarian Late Bronze 

Age and Early Iron Age high-altitude fortified settlements. (in: Fortifications: The Rise And Fall Of 

Defended Sites In Late Bronze And Early Iron Age Of South-East Europe. Berlin 2017) 

Ajánlott irodalom:  
Harry Fokkens, Anthony Harding (Ed.): The Oxford Handbook of the European Bronze Age. 2013. 

9780199572861 

 

Tantárgy neve: 

Ókori történelem  

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN403P, 

BTREGL403P 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: - 

https://moly.hu/kiadok/l-harmattan
https://moly.hu/kiadok/elte-btk-regeszettudomanyi-intezet
https://moly.hu/kiadok/l-harmattan
https://moly.hu/kiadok/elte-regeszettudomanyi-intezet
http://files.archaeolingua.hu/2016NY/Fischl_Kienlin_Pusztai_H16NY.pdf
http://files.archaeolingua.hu/2016NY/Fischl_Kienlin_Pusztai_H16NY.pdf
https://www.academia.edu/36172767/Hoards_and_fortifications_new_observations_on_the_structure_and_function_of_Eastern_Hungarian_Late_Bronze_Age_and_Early_Iron_Age_high-altitude_fortified_settlements._in_Fortifications_The_Rise_And_Fall_Of_Defended_Sites_In_Late_Bronze_And_Early_Iron_Age_Of_South-East_Europe._Berlin_2017_
https://www.academia.edu/36172767/Hoards_and_fortifications_new_observations_on_the_structure_and_function_of_Eastern_Hungarian_Late_Bronze_Age_and_Early_Iron_Age_high-altitude_fortified_settlements._in_Fortifications_The_Rise_And_Fall_Of_Defended_Sites_In_Late_Bronze_And_Early_Iron_Age_Of_South-East_Europe._Berlin_2017_
https://www.academia.edu/36172767/Hoards_and_fortifications_new_observations_on_the_structure_and_function_of_Eastern_Hungarian_Late_Bronze_Age_and_Early_Iron_Age_high-altitude_fortified_settlements._in_Fortifications_The_Rise_And_Fall_Of_Defended_Sites_In_Late_Bronze_And_Early_Iron_Age_Of_South-East_Europe._Berlin_2017_
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199572861.001.0001/oxfordhb-9780199572861
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199572861.001.0001/oxfordhb-9780199572861
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Óraszám/hét: 2/ 10 óra levelező Számonkérés módja: K 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja:  
A klasszikus antikvitás (a görög-római világ) politikatörténetének, valamint gazdaság- és 

társadalomtörténetének sokrétű megismerése; alapvetően a BA-s régész hallgatók igényeinek figyelembe 

vételével. Az előadások során a hallgatók először az ókori Görögország történetének főbb eseményeivel, 

illetve az egyes görög területek meghatározó fejlődési trendjeivel ismerkednek meg – a természetföldrajzi 

alapoktól és őstörténeti előzményektől kezdve a nagy bronzkori civilizációkon át a görög polis születéséig, 

majd annak egyes történeti alakváltozataiig. A kurzus fő vonalát itt Athén történeti szerepének vizsgálata 

képezi; küln. az archaikus, majd a klasszikus korban. Hasonlóképpen kronologikus sorrendben haladó, 

tematikus előadások szolgálnak a római történelem főbb eseményeinek (küln. politika- gazdaság- és 

társadalomtörténet) megismertetésére. A súlypontot itt a Római Birodalom (s benne Pannonia provincia) 

Kr. u. II–V. századi története képezi. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

 Tájékozott a klasszika archeológia görög és római szakterületének speciális régészeti 

ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és 

szakirodalmát. Történeti korok esetében ismeri az alapvető írásos forrásokat. 

 Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.  

képesség:  

 Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd:  

 Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 

 Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  

 Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért.  

 Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai 

közösségekkel. 

Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás 

1. Általános bevezetés: a görög–római történelem fogalma, korszakolása, valamint – komparatív – 

jelentősége az ókori államalakulatok és társadalmak rendszerében. Az előadás-sorozatban érintett 

történeti események tágabb, ill. szűkebb földrajzi színterének vázlatos bemutatása. Primer és 

szekunder források. Egy „demokratikus berendezkedésű polis”, Athén megjelenítése az antik 

történetíróknál, valamint az újabb kutatások tükrében. A görög történelem mint a közösségi és 

egyéni szintű cselekvések mintája a későbbi korok számára.  

2. Neolitikum és bronzkor a későbbi Hellas területén. A minósi Kréta (a három világrész 

metszőpontjában fekvő Kréta szigete az ún. potamikus civilizációk peremterületévé válik. (2a) 

Fogalmi meghatározások mindezek keretében: centrum és periféria; fejlődés és elmaradás. A  

mykénéi palotaközpontok és a mediterrán világ 

3. Az ún. sötét kor. A vaskori átalakulás, a görög polis kialakulása. A nagy görög gyarmatosítás kora 

– okai, irányai és következményei. Az archaikus (és klasszikus) kori gyarmatvárosok főbb típusai: 

az apoikia és az emporion; vö. kléruchia 

4. Az athéni állam létrejötte és az arisztokratikus köztársaság kora. Törvényhozás és egyeduralom 

Attikában az archaikus korban. A spártai állam és társadalom 

5. A görög–perzsa háborúk kora  a Kallias-féle békéig (Kr. e. 449) 

6. Az athéni állam a klasszikus korban. (9a) Belső történet: az athéni demokrácia három lényegi 

vonása: I.: „a nép hatalma” (a népszuverenitás elve); II.: a törvény előtti egyenlőség elve (isonomia); 

III.: „az egyén szabadsága” (autonomia–eleutheria), ill. a teljes jogú polgárokat megillető „egyéni 

szabadságjogok”. (9b) Az athéni demokrácia valós képe: törvényhozása, adminisztrációja és 

intézményei. (9c) Külső történet:  a délosi szövetség (az első Délos–attikai tengeri szövetség) és 

athéni arché (kb. adófizetési körzetekből álló „gyarmatbirodalom”). A (második) peloponnésosi 

háború (Kr. e. 431–404) 
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7. Küzdelem a hégemóniáért: (11a) Spárta, majd Thébaii uralma Hellas felett. (11b) Makedónia 

felemelkedése; küln. II. Philippos uralkodásának korában. (11c) A görög polis története a Kr. e. IV. 

században, a Chairóneiai csatáig (Kr. e. 338). Nagy Sándor hódításai és a hellénisztikus monarchiák 

kialakulása. (12b) A görög gyarmatvárosok egy új típusa a  hellénizmus korában: a katoikiák. A 

hellénisztikus monarchiák és kései görög államszövetségek kora. – A ptolemaiosi Egyiptom. Az 

Antigonidák és a Seleukidák állama. A Pergamoni Királyság. Az Achaiai és az Aitól szövetség. 

Rhodos szerepe 

8. Általános bevezetés I.: a „római” történelem fogalma, korszakolása, valamint – komparatív – 

jelentősége az ókori államalakulatok és társadalmak rendszerében. Az előadás-sorozatban érintett 

történeti események tágabb, illetve szűkebb földrajzi színterének vázlatos bemutatása. Primer és 

szekunder források. Általános bevezetés II.: A királyság kori Róma és a római köztársaság 

időszakának megjelenítése az antik történetíróknál, a XVIII–XX. század középfokú iskolai 

oktatásában, valamint az újabb kutatások tükrében. A „római” történelem mint a közösségi és 

egyéni szintű cselekvések mintája a későbbi korok számára. Egy sajátos vonásokkal bíró, és egy 

sajátos vonásokkal felruházott korszak: a késői császárság kora. 

9. A korai Róma és az etruszkok: az Appennini-félsziget népei és az ókori Itáliához tartozó területek 

részletes (regionális) természetföldrajza. A korai Itália. A vaskori Itália népei. Az etruszkok 

ethnogenesise és a dél-itáliai, ill. a szicíliai görögök. Róma kialakulása (a synoikismos folyamata). 

A királyság kora: a latin–szabin „pásztorkirályok”, majd az etruszk uralkodók kor. A rendi 

küzdelmek kora, Itália meghódítása. Belső történet Kr. e. 287-ig.: a patricius–plebeius küzdelmek 

kora Külső történet Kr. e. 265-ig: Itália meghódítása. A korai köztársaság államszerkezete, 

társadalmi és gazdasági viszonyai. A római gazdaság és társadalom a Kr. e. II. században 133-ig. 

10. Küzdelem a hégemóniáért: a nyugati mediterrán térség természetföldrajza. Róma és Karthágó 

küzdelmei a III.. században. A keleti mediterrán térség természetföldrajza. Róma és a hellenisztikus 

államok története Egyiptom provinciává szervezéséig. A köztársaság válsága. Belső történet Kr. e. 

31-ig: a Gracchusok kora. A polgárháborúk kora az actiumig csatáig (Kr. e. 31.). Ezen belül küln. a 

sullai „alkotmány” és Caesar „monarchiája”.   

11. Gracchusoktól Neroig (A): Augustus principatusa. A Gracchusoktól Neroig (B): A Claudiusok kora. 

A Flaviusok kora. – A római kultúra a kései köztársaság idején, ill. a császárság első évszázadában 

12. Az Antoninusok kora. A Kr. u. második század gazdasági-társadalmi virágzása 

13. A Severusok kora. – A katonai anarchia időszaka. In: Pannonia története és régészeti emlékei Kr. 

u. 167-ig. A dominatus kora. In: Pannonia története és régészeti emlékei a helyi provinciális 

igazgatás összeomlásáig. – A birodalom két részre, egy nyugati és egy keleti félre történő osztása, 

majd kettészakadása, a Nyugat-római Birodalom bukása. 

14. Visszapillantás és kitekintés. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Kollokvium 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgató a vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges érdemjegy (2)  = 

40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy (5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom 

 

1. Németh Gy. – Hegyi W. Gy., Görög–római történelem, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 

(A római történeti részhez: 25 skk; 323–565. és 568–570. A görög történeti részhez: 19 skk; I,45–

322. és I,567 sk.) Internetes hozzáférhetőségben is: 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/201

1_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf 

2. Németh Gy. (szerk.), Görög–római szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 2011,  81–85 (No. 

47); 100–103 (No. 61); 155–158. (No. 98-99) és küln. 162–328 (No. 102–206). 

3. Levi, P.: A görög világ atlasza. Budapest, 1994. 

4. Cornell, T.–Matthews J., A római világ atlasza, Helikon Kft., Budapest. 1991 (angol ered. 1982). 

5. Sarkady J. – Hegyi D. – Németh Gy. – Kertész I.: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, Osiris 

Kiadó, Budapest, 20033. 

6. Salles, C., Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina Kiadó (sorozatcím: Mindennapi 

történelem), Budapest, 2008 (francia eredeti: 2004). 

7. Murray, O. – Price, S.: The Greek City: From Homer to Alexander, Clarendon Press, Oxford 1991. 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf
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8. The Cambridge Ancient History Vol. XI: The High Empire, AD 70–192, 2nd edition (szerk. A. K. 

Bowman et alii), Cambridge University Press, Cambridge 2000. 

 

 

Ajánlott irodalom  

I.: az ókori Görögország történetének tanulmányozásához 

 

1. Boardman, J.  – Griffin, J.  –  Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest,  

Maecenas [Kiadó], 1996 (angol ered. 19865), 333 skk (az ókori Görögország története). 

2. Sarkady J. (összeáll.): A demokrácia bölcsője. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 

fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 

3. Sarkady J. (összeáll.): Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest, 1970. (Kronologikus 

sorrendben haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 

4. Ritoók Zs. (összeáll.): Régi görög hétköznapok. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 

fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény). 

5. Swiderkowna, A.: A hellenizmus kultúrája (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Gondolat [Kiadó], 

Budapest 1981 (lengyel eredeti: 1974), küln. 96 skk (Alexandreia). 

6. Szerzői kollektíva, Az antik Róma, Corvina (kiadó), Budapest, é.n. [= kiadási évszám jelölése 

nélkül = 1967; olasz eredeti: 1963). 

7. The Cambridge Ancient History Vol. V: The Fifth Century BC, 2nd edition (szerk. D. M. Lewis et 

alii), Cambridge University Press, Cambridge 1992. 

8. The Cambridge Ancient History Volume VII Part 1: Volume 7, Part 1, The Hellenistic World, 2nd 

edition (szerk. F. W. Walbank et alii), Cambridge University Press, Cambridge 1984. 

 

Ajánlott irodalom 

II.: az ókori Róma történetének tanulmányozásához 
 

1. Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma (Egyetemi tankönyv), Tankönyvkiadó, Budapest, 

1992 – azóta több, változatlan utánnyomásban  

2. Havas László – Hegyi W. Gy.– Szabó E.: Római történelem, Osiris Kiadó – Osiris tankönyvek 

(szerk. Németh Gy.), Budapest, 2007 (Mindkét jegyzet a római történelem minden korszakához 

részletes bibliográfiát tartalmaz.) 

3. Pallottino, M.: Az etruszkok, Gondolat [Kiadó], Budapest, 1980 (olasz eredeti: 1975). 

4. Alföldy G.: Római társadalomtörténet, Budapest, Osiris kiadó, 20002 (19961; német ered. 19843), 

küln. 96–151 (5: A principatus korának társadalmi rendje).(6) Maróti E. – Horváth I. K. – 

Castiglione L.: A régi Róma aranykora (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Budapest, Gondolat 

[Kiadó], 1974, küln. 253–339 (IV: A mindennapok kultúrája). 

 

Források 

 

5. Római történeti chrestomathia (Ókori történeti chrestomathia III; szerk. Borzsák I.), 

Tankönyvkiadó, Budapest 1963 (azóta több – változatlan – utánnyomásban). 

6. Appianos, A római polgárháborúk (Ford. Hahn István). I-II. Bp. 1967. 

7. Marcus Tullius Cicero, Válogatott művei (Vál. Havas László). Bp. 1974. 

8. Florus, Róma háborúi (Ford. Havas László). Bp. 1979. 

9. Historia Augusta, (Ford. Terényi István). Bp. 1968. 

10. Josephus Flavius, A zsidó háború (Ford. Révay József). Bp. 1957. (Azóta több kiadásban.) 

11. Julius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdi György). Bp. 1968. 

12. Julius Caesar, A gall háború (Ford. Szepessy Tibor). Bp. 1964. 

13. Livius, A római nép története a Város alapításától, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963–1976 

(Ford. Kis Ferencné, ill. Muraközi Gyula); azóta több kiadásban! A fentebb megjelölt kiadásból, az 

első kötetből (Bp. 1963): I– II könyv; a harmadik kötetből (Bp. 1970): XXI–XXI. könyv. Az első 

kötetből ismerni kell Borzsák István utószavát is! 

14. Tacitus összes művei I–II (ford. Borzsák I.), Bibliotheca classica, Budapest, 1970. 

15. Suetonius, A Caesarok élete (Ford. Kis Ferencné). Bp. 1961; azóta több kiadásban! 
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1. Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek). Bp. 1978; azóta több kiadásban! 

2. Josephus Flavius, A zsidó háború (Ford. Révay József). Bp. 1957. (Azóta több kiadásban.) 

3. Julius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdi György). Bp. 1968. 

4. Julius Caesar, A gall háború (Ford. Szepessy Tibor). Bp. 1964. 

5. Livius, A római nép története a Város alapításától, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963–1976 

(Ford. Kis Ferencné, ill. Muraközi Gyula); azóta több kiadásban! A fentebb megjelölt kiadásból, az 

első kötetből (Bp. 1963): I-II könyv; a harmadik kötetből (Bp. 1970): XXI–XXI. könyv. Az első 

kötetből ismerni kell Borzsák István utószavát is! 

6. Tacitus összes művei I–II (ford. Borzsák I.), Bibliotheca classica, Budapest, 1970. 

7. Suetonius, A Caesarok élete (Ford. Kis Ferencné). Bp. 1961; azóta több kiadásban! 

8. Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek). Bp. 1978; azóta több kiadásban! 

 

Tantárgy neve: 

Ókori történelem  

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN404P, 

BTREGL404P 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 1/ 5 óra levelező Számonkérés módja: GY 

Kreditpont: 1 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja:  
Az görög–római történelem tárgykörében tartott előadásokhoz szervesen illeszkedő, a BA-s régész hallgatók 

számára tartott gyakorlat a klasszikus antikvitás társadalmainak sajátos, koronként és területenként változó 

vonásairól kíván áttekintést nyújtani a hallgatóknak. A fentebb vázolt célkitűzések megvalósulását az 

időrendi sorrendben haladó – tematikus – tanári felvezetések (előadás jelleggel), valamint az ezekhez 

szorosan kapcsolódó szemináriumi dolgozatok (hallgatói referátumok) hivatottak biztosítani. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

 Tájékozott a klasszika archeológia görög és római szakterületének speciális régészeti 

ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és 

szakirodalmát. Történeti korok esetében ismeri az alapvető írásos forrásokat. 

 Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.  

képesség:  

 Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd:  

 Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 

 Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  

 Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért.  

 Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai 

közösségekkel. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

 

1. Bevezetés: a tanórák tervezett menete és a kurzuskövetelmények. Kérésre: további általános 

információk. 

2. Bevezetés a görög--római gazdaság- és népességtörténet kutatásába: problémák, kutatástörténet, a 

kutatáshoz használt főbb forrástípusok ismertetése (stb.). 
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3. A Mediterrán-térség természetföldrajzának ismertetése. A Mediterráneum természeti kincsei,  

gazdálkodási és gazdasági adottságai. Az ún. mediterrán polikultúra fogalma. Az egyes Földközi-

tenger menti régiók demográfiai modelljei. 

4. A neolitikum, a bronz- és a vaskor a Mediterráneum térségében: küln. az Égeikum és Nyugat-Kis-

Ázsia térségében, valamint az Appennini-félsziget és Szicília területén. 

5. Görögország: a Földközi-tenger medencéjét keletről övező területek gazdálkodási és demográfiai 

modelljei az archaikus korban. (I.: küln. Athén, Spárta, Korinthos és az ún. peremterületek) 

6. Görögország: a Földközi-tenger medencéjét keletről övező területek gazdálkodási és demográfiai 

modelljei a klasszikus korban (II.: küln. Athén, Spárta, Korinthos és az ún. peremterületek). 

7. Görögország: a Földközi-tenger medencéjét keletről övező területek gazdálkodási és demográfiai 

modelljei a hellénisztikus korban (III.: az Achaiai és az Aitóliai szövetség, a három nagy 

hellénisztikus monarchia, a Pergamoni királyság és a Rhodosi köztársaság). 

8. Az etruszkok, Karthágó és a korai Róma: a Nyugati-mediterráneum gazdálkodási és demográfiai 

modelljei az archaikus és a klasszikus korban (I.: az Appennini-félsziget, Szicília, Szardínia és 

Korzika). 

9.  A hellénisztikus kor és a Római köztársaság kora: a Földközi-tenger medencéjét nyugatról övező 

területek gazdálkodási és demográfiai modelljei az archaikus és a klasszikus korban (II.: Észak-

Afrika és Gallia). 

10.  A hellénisztikus kor és a Római köztársaság kora: a Földközi-tenger medencéjét övező területek 

gazdálkodási és demográfiai modelljei az archaikus és a klasszikus korban. (III.) 

11. A Mediterrán térség gazdasága és demográfiai viszonyai a Római birodalom időszakában. (I.: 

Augustustól az Antoninusok koráig, majd az Antoninusok korának végétől a Severus-dinasztia 

bukásáig) 

12. A Mediterrán térség gazdasága és demográfiai viszonyai a Római birodalom időszakában. (II.: A 

katonacsászárok korától Diocletianusig) 

13. A Mediterrán térség gazdasága és demográfiai viszonyai a Római birodalom időszakában. (III.: a 

Constantinusok korától a Valentinianus-dinasztia bukásáig. Az utolsó évtizedek.) Zárthelyi 

dolgozat írása 

14. Visszapillantás és kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

 

Értékelhető referátum készítése és a zárthelyi dolgozat sikeres megírása. További követelmény: az órákon 

való folyamatos és aktív részvétel. Három hiányzás lehetséges! 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Ötfokozatú értékelés: (1–5) 2 = 40 %, 3 = 60 %, 4 = 70 %, 5 = 85 %. 1 zh beszámítása 1/3 arányban 

Kötelező irodalom 

 

1. Németh Gy. – Hegyi W. Gy.: Görög–római történelem, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 

(A római történeti részhez: 25 skk; 323–565. és 568–570. A görög történeti részhez: 19 skk; I,45–

322. és I,567 sk.) Internetes hozzáférhetőségben is: 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/201

1_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf 

2. Németh Gy. (szerk.): Görög–római szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 2011,  81–85 (No. 

47); 100–103 (No. 61); 155–158. (No. 98-99) és küln. 162–328 (No. 102–206). 

3. Levi, P.: A görög világ atlasza. Budapest, 1994. 

4. Cornell, T.–Matthews J.: A római világ atlasza, Helikon Kft., Budapest. 1991 (angol ered. 1982). 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf
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5. Sarkady J. – Hegyi D. – Németh Gy. – Kertész I.: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, Osiris 

Kiadó, Budapest, 20033. 

6. Salles, C.: Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina Kiadó (sorozatcím: Mindennapi 

történelem), Budapest, 2008 (francia eredeti: 2004). 

7. Murray, O. – Price, S.: The Greek City: From Homer to Alexander, Clarendon Press, Oxford 1991. 

8. The Cambridge Ancient History Vol. XI: The High Empire, AD 70–192, 2nd edition (szerk. A. K. 

Bowman et alii), Cambridge University Press, Cambridge 2000. 

 

Ajánlott irodalom  

I.: az ókori Görögország történetének tanulmányozásához 
 

1. Boardman, J.  – Griffin, J.  –  Murray, O. (szerk.):  Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest,  

Maecenas [Kiadó], 1996 (angol ered. 19865), 333 skk (az ókori Görögország története). 

2. Sarkady J. (összeáll.): A demokrácia bölcsője. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 

fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 

3. Sarkady J. (összeáll.): Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest, 1970. (Kronologikus 

sorrendben haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.)Ritoók Zs. 

(összeáll.): Régi görög hétköznapok. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 

fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény). 

4. Swiderkowna, A.: A hellenizmus kultúrája (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Gondolat [Kiadó], 

Budapest 1981 (lengyel eredeti: 1974), küln. 96 skk (Alexandreia). 

5. Szerzői kollektíva, Az antik Róma, Corvina (kiadó), Budapest, é.n. [= kiadási évszám jelölése 

nélkül = 1967; olasz eredeti: 1963). 

6. The Cambridge Ancient History Vol. V: The Fifth Century BC, 2nd edition (szerk. D. M. Lewis et 

alii), Cambridge University Press, Cambridge 1992. 

7. The Cambridge Ancient History Volume VII Part 1: Volume 7, Part 1, The Hellenistic World, 2nd 

edition (szerk. F. W. Walbank et alii), Cambridge University Press, Cambridge 1984. 

 

Ajánlott irodalom 

II.: az ókori Róma történetének tanulmányozásához 
 

1. Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma (Egyetemi tankönyv), Tankönyvkiadó, Budapest, 

1992 – azóta több, változatlan utánnyomásban  

2. Havas László – Hegyi W. Gy.– Szabó E.: Római történelem, Osiris Kiadó – Osiris tankönyvek 

(szerk. Németh Gy.), Budapest, 2007 (Mindkét jegyzet a római történelem minden korszakához 

részletes bibliográfiát tartalmaz.) 

3. Pallottino, M.: Az etruszkok, Gondolat [Kiadó], Budapest, 1980 (olasz eredeti: 1975). 

4. Alföldy G.: Római társadalomtörténet, Budapest, Osiris kiadó, 20002 (19961; német ered. 19843), 

küln. 96–151 (5: A principatus korának társadalmi rendje).(6) Maróti E. – Horváth I. K. – 

Castiglione L., A régi Róma aranykora (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Budapest, Gondolat 

[Kiadó], 1974, küln. 253–339 (IV: A mindennapok kultúrája). 

 

Források 

 

1. Hérodotos, A görög-perzsa háború 

2. Thukydidés, A peloponnésosi háború 

3. Xenophhón, Anabasis, Hellénika 

4. Polybios történeti könyvei 

5. Tacitus, Annales, Historiae, Agricola, Germania, Beszélgetés a szónokokról (Dialogus de 

oratoribus) 

6. Suetonius, A Caesarok élete 

7. Plutarchos, Párhuzamos életrajzok (a hallgatótól tetszőlegesen választott egy görög, ill. egy római 

életrajz) 

8. A FENTEBB FELSOROLT ANTIK AUKTOROK MAGYAR FORDÍTÁSÁNAK 

BIBLIOGRÁFIAI ADATAIT L. AZ ÓKORI HELLAS ÉS KULTÚRÁJA, ill. AZ ÓKORI 
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RÓMA ÉS KULTÚRÁJA c. TANTÁRGYI LEÍRÁSBAN 

 

MEGJEGYZÉS: Az ajánlott irodalmak esetében lényeges szempont a teljes mű elolvasása, il-

letve ismerete. Kivétel: Plutarchos, Párhuzamos életrajzok. Itt elegendő egy, a hallgatótól tetszőle-

gesen választott görög, ill. egy római életrajz. 

 

További források: római történelem 

 

1. Római történeti chrestomathia (Ókori történeti chrestomathia III; szerk. Borzsák I.), 

Tankönyvkiadó, Budapest 1963 (azóta több – változatlan – utánnyomásban). 

2. Appianos, A római polgárháborúk (Ford. Hahn István). I–II. Bp. 1967. 

3. Marcus Tullius Cicero, Válogatott művei (Vál. Havas László). Bp. 1974. 

4. Florus, Róma háborúi (Ford. Havas László). Bp. 1979. 

5. Historia Augusta, (Ford. Terényi István). Bp. 1968. 

6. Josephus Flavius, A zsidó háború (Ford. Révay József). Bp. 1957. (Azóta több kiadásban.) 

7. Julius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdi György). Bp. 1968. 

8. Julius Caesar, A gall háború (Ford. Szepessy Tibor). Bp. 1964. 

9. Livius, A római nép története a Város alapításától, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963–1976 

(Ford. Kis Ferencné, ill. Muraközi Gyula); azóta több kiadásban! A fentebb megjelölt kiadásból, az 

első kötetből (Bp. 1963): I–II könyv; a harmadik kötetből (Bp. 1970): XXI–XXI. könyv. Az első 

kötetből ismerni kell Borzsák István utószavát is! 

5. Tacitus összes művei I–II (ford. Borzsák I.), Bibliotheca classica, Budapest, 1970. 

6. Suetonius, A Caesarok élete (Ford. Kis Ferencné). Bp. 1961; azóta több kiadásban! 

1. Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek). Bp. 1978; azóta több kiadásban! 

 

Tantárgy neve: 

Archeometria 2 - fémtechnológiai anyagok 

archeometriája 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN401A 

BTREGL401A 

Tárgyfelelős intézet: MAK Fémtani 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Török Béla, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév 4 Előfeltétel:. 

Óraszám/hét: 2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus általános célja, hogy az Archeometallurgia c. kurzus által tárgyalt történeti fémtechnológiákhoz 

kapcsolódó régészeti leletek műszaki vizsgálataival kapcsolatos alapvető elvekről, lehetőségekről, 

eljárásokról részletes, speciális elméleti ismereteket közöljön.  

A tárgy ebben a vonatkozásban a következő témakörökre koncentrál: A leletek fajtái, jellemzői, 

csoportosítások, tipologizálások a lehetséges műszaki vizsgálatok aspektusából. Az egyes kategóriák 

jellemzői. A műszaki vizsgálatok megtervezése (szándék-eszköz-cél) Mintavételezés, mintaelőkészítés, a 

műszaki vizsgálatok komplex aspektusai. A vizsgálatok kiértékelésének stratégiai módszerei, logisztikája. 

A régészeti leletek – kiemelten a korabeli metallurgiához kapcsolódó alapanyagok, félkész- és késztermékek, 

melléktermékek - műszeres kémiai analitikai, ásványszerkezeti és mikroszerkezeti (metallográfiai) 

vizsgálati módszereinek bemutatása és konkrét alkalmazásuk speciális jellemzői az archeometallurgiai 

jellegű régészeti leletek vizsgálatakor. A különböző fémtechnológiákhoz köthető régészeti leletek műszaki 

vizsgálati eredményeinek általános és speciális megállapításai. 

A kurzus által a hallgatók hatékonyabban, célirányosabban részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki 

és természettudományos anyagvizsgálati illetve jelenségvizsgálati munkák megtervezésében, 

értelmezésében.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület (anyagismeret, kémia, fémtan, 

ásványtan, stb.) szakmai problémáiról. Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.  

http://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php?read_from_session=no&szervezeti_egyseg_id=30
http://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php?read_from_session=no&szervezeti_egyseg_id=30
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képesség: Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. Képes az 

információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. Képes 

felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.  

attitűd: Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására. Mérlegeli a problémák 

sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való 

együttműködésre. Törekszik szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre. 

autonómia és felelősség:  
Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel. 

Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Az archeometria főbb területei, kutatási aspektusai 

a fémtechnológiákhoz köthető régészeti leletek 

vonatkozásában. Az archeometallurgiához köthető 

archeometria hazai és nemzetközi szerveződései, 

fórumai, kutatástörténete és fejlődése. 

2. A kémiai analízis különböző módszereinek 

elmélete és régészeti jellegű vonatkozásai a 

fémtechnológiai leleteknél (roncsolásos, 

mintavétellel járó módszerek) 

3.  A kémiai analízis különböző módszereinek 

elmélete és régészeti jellegű vonatkozásai a 

fémtechnológiai leleteknél (roncsolásmentes 

módszerek) 

4. Fémtechnológiákhoz kapcsolódó leletek (salakok, 

ércek, tűzhely- és kemencedarabok, stb.) ásványi 

összetételének vizsgálatára alkalmas módszerek 

(XRD). 

5. Az archeometria metallográfiai jellegű vizsgálati 

módszerei (optikai mikroszkópia) 

6.  Az archeometria metallográfiai jellegű vizsgálati 

módszerei (pásztázó elektronmikroszkópia). 

7. A fémtechnológiák archeometriájában alkalmazott 

egyéb módszerek (PGAA, EPMA, PIXE, maradó 

feszültség térkép, keménységvizsgálat, stb.). 

8. A réz és ötvözetei előállításának technológiáihoz 

kapcsolódó leletek archeometriai vizsgálatai, a 

vizsgálandó anyagok, vizsgálati lehetőségek, 

aspektusok, a régészek számára leszűrhető 

eredmények. 

9. A réz és ötvözetei feldolgozásának (alakítás, 

öntés) technológiáihoz kapcsolódó leletek 

archeometriai vizsgálatai, a vizsgálandó anyagok, 

vizsgálati lehetőségek, aspektusok, a régészek 

számára leszűrhető eredmények. 

10. Az ón, ólom és nemesfémek technológiáihoz 

kapcsolódó leletek archeometriai vizsgálatai, a 

vizsgálandó anyagok, vizsgálati lehetőségek, 

aspektusok, a régészek számára leszűrhető 

eredmények. 

11. A vas előállításának technológiáihoz kapcsolódó 

leletek archeometriai vizsgálatai, a vizsgálandó 

anyagok, vizsgálati lehetőségek, aspektusok, a 

régészek számára leszűrhető eredmények. 

12. A vas feldolgozásának, alakításának 

technológiáihoz kapcsolódó leletek archeometriai 

vizsgálatai, a vizsgálandó anyagok, vizsgálati 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik az 

előadás témájával tartalmát illetően) 
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lehetőségek, aspektusok, a régészek számára 

leszűrhető eredmények. 

13. Zárthelyi dolgozat. 

14. Ismétlés, pótlások, elővizsga. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Zárthelyi dolgozat megírása az aláírásért, amely 20 tesztkérdésből (3 lehetséges válaszból 1 jó kiválasztása) 

és egy esszékérdésből áll. Aláírás adható 11 helyes választól és az esszékérdés alapvető definíciók szintjéig 

való kidolgozására. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A vizsga szóbeli, amelyen előre megadott tételsorból a vizsgázó egy tételt húz, amelyből rövid felkészülés 

után beszámol. A vizsgáztató az érdemjegy eldöntése érdekében a többi témakörhöz kapcsolódó kérdéseket 

is feltehet. 

Az érdemjegy meghatározása: 

elégtelen: alapvető fogalmakkal sincs tisztában a vizsgázó, 

elégséges: alapvető fogalmakat ismeri a vizsgázó, de a gyakorlati alkalmazással kapcsolatban még vannak 

esetenként nagyobb tévedései a kérdések több, mint 50%-ában, 

közepes: alapvető fogalmakkal tisztában van a vizsgázó, a gyakorlati alkalmazásukat kisebb tévedésekkel 

már ismeri, de a konkrét esetek bizonyos részében vannak még tárgyi tévedései, 

jó: jól ismeri a tananyagot, ismeri az összefüggéseket, de nagyobb ívű rálátással, önálló konklúziók 

meghozatalához szükséges kreativitással a kérdések, esetek többségében még nem rendelkezik. . 

jeles: jól ismeri a tananyagot, ismeri és alkalmazza az összefüggéseket, képes mélyebb konklúziók 

felismerésére is. 

Megajánlott jegy a zárthelyi dolgozat alapján adható (jó vagy jeles). 

Kötelező irodalom: 

Török B.: Archeometallurgia. Miskolci Egyetem, 2014. digitális tananyag. ISBN 978-963-358-065-3 

Olsen S.L.: Scanning Electron Microscopy in Archaeology. British Archaeological Reports International 

Series 452. 1988. 

Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, 2010. ISBN 

978-963-88584-3-6 

Uda M. – Demortier G. – Nakai I.: X-rays for Archaeology. Springer-Verlag Dordrecht 2005, ISBN-13 978-

1-4020-3581-4 (e-book) 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

M. Pollard - C. Heron: Archaeological Chemistry. Cambridge, 1996. 

Archeometriai Műhely publikációi: http://www.ace.hu/am/  

 

 

Tantárgy neve: 

Archeometria 2 - fémtechnológiai anyagok 

archeometriája 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN402A 

BTREGL402A 

Tárgyfelelős intézet: MAK Fémtani 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Török Béla, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Kovács Árpád, mérnöktanár 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: -. 

Óraszám/hét: 2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

Az archeometria előadás kurzus tananyagához kapcsolódva, annak tematikájával párhuzamosan a 

gyakorlatok tárgya szakirodalom kutatása és feldolgozása. A szakirodalom feldolgozásában külön hangsúlyt 

kap az egyes fémfajták korabeli előállításához, feldolgozásához kapcsolódó archeometriai vizsgálati 

módszerek általános jellemzőiről szóló anyagok feldolgozása, valamint az egyes nevezetesebb, kapcsolódó 

archeometriai esettanulmányok bemutatása és elemzése. 

A gyakorlatokon ezen kívül az archeometria fémeket, fémtechnológiákat érintő területéhez kapcsolódó 

vizsgálati módszerek, berendezések bemutatása, illetve az egyes leletfajták (ércek, salakok, félkész- és 

késztermékek, fúvócsövek, kemencedarabok, tégelyek, stb.) vizsgálati metódusának konkrét példák általi 

megismerése történik. A vizsgálati módszerek csoportosítása: kémiai analízis, összetétel-vizsgálat (ICP, 

http://www.ace.hu/am/
http://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php?read_from_session=no&szervezeti_egyseg_id=30
http://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php?read_from_session=no&szervezeti_egyseg_id=30
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GD-OES, XRF, EDS); mikroszerkezeti vizsgálatok, metallográfia, felületvizsgálat (OM, SEM, XRD); 

ásványtani vizsgálatok (XRD). 

A kurzus tömören, összefoglaló jelleggel tárgyalja a korabeli fémtechnológiák kutatásához kapcsolódó 

rekonstrukciós kísérletek alapvető jellemzőit, törekvéseit, lehetőségeit, az archaikus környezetű és 

laboratóriumban végzett kísérletek közti különbségeket is. Röviden kitér a rekonstrukciós kísérletek 

eredményeinek, termékeinek vizsgálatára, illetve a leletek műszaki vizsgálati eredményeivel való 

összevetésére is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület (anyagismeret, kémia, fémtan, 

ásványtan, stb.) szakmai problémáiról. Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.  

képesség: Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. Képes az 

információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. Képes 

felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.  

attitűd: Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására. Mérlegeli a problémák 

sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való 

együttműködésre. Törekszik szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre. 

autonómia és felelősség:  
Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel. 

Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

A tárgy féléves programjának kifejtése, 14 téma 

félévente. A bontás egyértelműen és azonosítható 

módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 

Gyakorlat: 

1. Az egyetemen folyó archeometallurgiai jellegű, 

archeometriai kutatások bemutatása. Szervezeti 

jellemzők, vizsgálati lehetőségek, nagyobb 

vizsgálati projektek, hazai és nemzetközi 

együttműködések.  

2-12. Az „Archeometria 2 - fémtechnológiai anya-

gok archeometriája” előadásaival párhuzamos tema-

tikával, az előadásokhoz köthető szakirodalom fel-

dolgozása, vizsgálati projektek bemutatása, lehető-

ség esetén konkrét vizsgálatok bemutatása. 

13. Féléves feladat prezentálása. 

14. ismétlés, pótlások, elővizsga. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Beadandó félévközi dolgozat, amelynek témája előre megadott archeometriai témakörökből kerülhet 

kiválasztásra. A téma esszé jellegű kidolgozása, kapcsolódó szakirodalom feldolgozásával, releváns 

kutatások beépítésével 8-10 oldalban, (+ illusztráció és hivatkozások). A dolgozatból 10-15 perces 

prezentáció készítése és előadása az utolsó gyakorlaton.  

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A félévközi dolgozat és prezentáció minősége és az előadásokon írt zárthelyi dolgozat együttes értékelése 

60-40%-os súlyozással. 

Kötelező irodalom: 

Török B.: Archeometallurgia. Miskolci Egyetem, 2014. digitális tananyag. ISBN 978-963-358-065-3 

Olsen S.L.: Scanning Electron Microscopy in Archaeology. British Archaeological Reports International 

Series 452. 1988. 

Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, 2010. ISBN 

978-963-88584-3-6 

Uda M. – Demortier G. – Nakai I.: X-rays for Archaeology. Springer-Verlag Dordrecht 2005, ISBN-13 978-

1-4020-3581-4 (e-book) 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

M. Pollard - C. Heron: Archaeological Chemistry. Cambridge, 1996. 

Archeometriai Műhely publikációi: http://www.ace.hu/am/  

 

Tantárgy neve: 

Archeometria 3 - kerámiák és üvegek 

archeometriája 

Tantárgy Neptun kódja: MFFATREGN403A 

MFFATREGL403A, MFFATREGN404A, 

MFFATREGL404A 

http://www.ace.hu/am/
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Tárgyfelelős intézet: MFK-ÁFI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kristály Ferenc, tudományos főmunkatárs 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: Bevezetés az 

archeometriába/Természettudományi alapozó 

ismeretek, Kerámiák és üvegek. 

Óraszám/hét: 2+2 / 2x 10 óra levelező Számonkérés módja: írásbeli/szóbeli vizsga 

Kreditpont: 3+2 Munkarend: nappali /+levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja megismerni a kerámia készítés technológiai és felhasználási vonatkozásait, kultúrák és korok 

jellemző kerámia termékeit, nyersanyag felhasználási szokásait, a technológia fejlődését. Betekintést 

nyerünk a készítés és nyersanyag származás nyomozásába is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról 

képesség: Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, 

átgondolására 

attitűd: Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre 

autonómia és felelősség: Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok 

lehetséges következményeinek 

Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 

A tantárgy keretében megismerkedünk a kerámia és üvegkészítés nyersanyagaival, technológiáival, a 

készítés és használat feltárásához szükséges ásvány átalakulási reakciókkal, a technológiák és nyersanyagok 

régészeti korszakokhoz kötött fejlődésével. Az előzetesen megszerzett ismeretek alapján a nyersanyagok és 

kerámia valamint üveg termékek gyártási folyamatait, származási helyüket, használati módjukat elénk táró 

vizsgálati módszerek gyakorlati megismerése, adatfeldolgozás, kutatás tervezési feladatok elvégzése. 

Előadás: 

1. Kerámia és üveg fogalma, fejlődése a történelem 

során 

2. Kerámiák, üvegek összetételének vizsgálati 

módszerei 

3. Agyagásványok, kova, olvadás 

4. Nyersanyagok, adalékok, technológiák 

5. Szövet-szerkezeti átalakulások égetéssel és 

olvadással 

6. Égetés során történő ásványi átalakulások 

7. Alakadás, mázazás, festés, színezés 

8. Kerámia soványító anyagok felismerése, 

jelentősége 

9. Növényi maradványok, jelentőségük a 

kerámiákban 

10. Nyersanyagok provenienciája 

11. Speciális nyersanyagok, különleges kerámiák 

12. Kulturális jelentőségű kerámiák vizsgálata, 

kölcsönhatások felismerése 

13. Használat és funkció felderítése 

14. Kerámia vizsgálatok komplex értelmezése 

régészeti alkalmazáshoz 

Gyakorlat: 

1. Kerámia típusok és vizsgálatok tervezése 

2. Laborgyakorlat, mikroszkópia 

3. Laborgyakorlat, XRD 

4. Laborgyakorlat, XRD+mikroszkópia 

5. Laborgyakorlat, mikroszkópia 

6. Laborgyakorlat, XRD 

7. Laborgyakorlat, XRD+mikroszkópia 

8. Laborgyakorlat, mikroszkópia 

9. Laborgyakorlat, mikroszkópia 

10. Kémiai analízis, nyomelem geokémia 

11. Geológiai előfordulások nyomozása 

12. Nyersanyag-kerámia összefüggés, kísérleti 

égetés 

13. XRD, kémia, mikroszkópia, ATR-FTIR 

14. Vizsgálati jegyzőkönyv, kutatási jelentés és 

tudományos publikációk összeállítása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: zárthelyi dolgozat 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli/írásbeli vizsga (2: 50%, 3: 51-

70%, 4: 70-85%, 5: 85-100% 

Kötelező irodalom: 

Szakmány Gy: Kerámia nyersanyagok, kerámiák a mai Magyarország területén a neolitikumtól a XVIII. 

század végéig. Geotudományok: a Miskolci Egyetem Közleménye, A. sorozat, Bányászat, 74. kötet, 2008, 

ISSN 1417-5398 
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Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, 2010. ISBN 

978-963-88584-3-6 

Rapp G.: Archaeomineralogy. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009 (DOI 10.1007/978-3-540-78594-1) 

Ajánlott irodalom: 
Fórizs István Üvegkészítés Magyarországon a kezdetektől a XVIII. századig. Geotudományok: a Miskolci 

Egyetem Közleménye, A. sorozat, Bányászat, 74. kötet, 2008, ISSN 1417-5398 

 

Pollard M., Batt C., Benjamin S. & Young S. M. M. (2007): ANALYTICAL CHEMISTRY IN 

ARCHAEOLOGY. Cambridge University Press, 420 o. 

 

Tantárgy neve: 

Ásatási gyakorlat 2. 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN405, 

BTREGL405 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k): Dr Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 hét egybefüggő gyakorlat Számonkérés módja: igazolás 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tantárgy lényege, hogy a hallgató terepi tapasztalatot szerezzen az elmééletben megtanult módszerek 

alkalmazásából. Durva bontás, finom bontás, terepi előkészítő munkák, dokumentálás, leletcsomagolás stb. 

A gyakorlatot javasolt elvégezni a tanszék projektjeihez és tanásatásaihoz kapcsolódóan, ha lehetséges több 

régészeti korszak ásatásait meglátogatva a 3 gyakorlati egység során. Amennyiben erre nincs lehetőség a 

hallgató magának gondoskodik a gyakorlat megszervezéséről, mely lehet bármelyik engedéllyel rendelkező 

hazai vagy külföldi ásatás. Ez esetben a hallgató igazolást hoz az ásatás vezetőjétől és rövid beszámolót ír 

munkájáról. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát. 

Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, 

módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát.  

képesség:  
Képes MA végzettségű régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és 

dokumentálására. 

attitűd:  
Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására.   

Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak  

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 
Gyakorlat: 

2 hét egybefüggő ásatási részvétel, az ásatáson fe 

merülő összes lehetséges munkafolyamatban való 

részvétellel. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Igazolással igazolt ásatási részvétel esetén jeles osztályzat. 

Kötelező irodalom: 

Régészeti kézikönyv. Magyar Régész Szövetség. Felelős kiadó: Jankovich-Bésán Dénes, Budapest 2011. 

http://regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv/ 

Colin Renfrew, Paul Bahn; Cím: Régészet; Alcím: Elmélet, módszer, gyakorlat. Osiris, 1999. 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Hodder, I. (1992), Theory and Practice in Archaeology, London: Routeldge 

Az ásatás korszakának megfelelő szakirodalom 

 

http://regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv/
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Tantárgy neve: 

Középkori írásos források  

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN403N, 

BTREGL403N 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): nincs 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: latin nyelv 

Óraszám/hét: 2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: aláírás, kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Kora újkori és késő középkori latin nyelvű, hivatali levéltári források olvasásának begyakorlása, ezek 

fordítása. A fontosabb rövidítések és latin nyelvű formulák elsajátítása. A magyar nyelvű regeszta készítése. 

A szöveg értelmezése és kiadásra való előkészítése. A hallgatók az egész félév során olvasnak és fordítanak, 

megbeszélik az oktatóval az olvasottak értelmezését. Megismerik a legfontosabb levéltári digitális 

adatbázisokat. 

Amennyiben a hallgatók nem rendelkeznek elegendő latin nyelvi kompetenciával, olyan újkori latin-magyar 

vegyes szövegeket olvasunk, amelyeket a régészeti munkában használni tudnak.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét. Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány 

más tudományterület szakmai problémáiról.         

 

képesség: Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Képes az információk, érvek és 

elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.  

attitűd:  Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására.  Mérlegeli a problémák 

sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

gyakorlat 

1. Hivatali írásbeliség, pragmatikus írásbeliség – levéltári és kézirattári források. Szótárak, segédkönyvek. 

2. magyar szöveg latin szavakkal 1689. U et C 1-29. 

3-4. sátoraljaújhelyi urbárium 1676. - U et C 41-11. 

5-6. sátoraljaújhelyi urbárium 1567. – U et C 40-35. 

7. szikszói bevételek 1524-  DL 71177. 

8. kőműves szerződés 1526 – DL 71201. 

9. nyugta 1520. DF 247166. 

10. nyugta 1520. DF 247646. 

11. királyi levél 1520. DF 241184 

12. hiteleshely előtti tiltakozás 1525 – DL 71191.  

13-14.vizsgálati parancs és jelentés 1524- DL 71180. 

Kollokvium értékelése: 

Olvasási készség, nyelvi szint , szövegértési képesség felmérése szóbeli vizsga keretében. 

Kötelező irodalom:  
Cappelli, Adriano: Dizionario di abbreviature latine ed italiane. 6. ed. Milano, Hoepli, 1979. 

Latin-magyar német paleográfiai szöveggyűjtemény. Miskolc elektromos tankönyv 

http://mek.oszk.hu/04800/04866/04866.pdf 

Ajánlott irodalom: 

Kovachich, Georgious Martinus: Formulae solennes styli. Pest, 1799. 

ttps://books.google.hu/books?id=0xAVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=kovachich+%2B+Formul

ae+solennes+styli&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJjeeNsdjbAhWKbVAKHTRcBlYQ6AEIJjAA#v=onep

age&q=kovachich%20%2B%20Formulae%20solennes%20styli&f=false 

Törvénytudományi műszótár. Pest, 1847. 

https://books.google.hu/books?id=ECVFAQAAMAAJ&pg=PA412&lpg=PA412&dq=t%C3%B6rv%C3

%A9nytani+m%C5%B1sz%C3%B3t%C3%A1r&source=bl&ots=mO6Jq7yIDL&sig=IHFa3w3Gx3Ywq
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RCwROjLtSO4IV4&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOzIXPsNjbAhVQa1AKHdZLAzAQ6AEIJjAA#v=o

nepage&q=t%C3%B6rv%C3%A9nytani%20m%C5%B1sz%C3%B3t%C3%A1r&f=false 

 


