
Neptun kód (tanrendből):  BTTON209HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Középkori magyar történelem – Árpád-kor 
története 

Tóth Péter Tóth Péter 

Az óra címe angol nyelven: 

Medieval History of Hungary (Lecture) 

Középkori magyar történelem (szeminárium) 

Medieval History of Hungary (Seminar) 

 

Az óra típusa  
Beszámolási 
kötelezettség  

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

Előadás  kollokvium 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
Cél: a korszak esemény- és politikatörténetének áttekintése, a társadalmi folyamatok és változások 
hangsúlyosabb bemutatása. Miután alapvető, minden történelem szakos hallgató számára kötelező 
tárgyról van szó, amelyre a magyar történelem további korszakainak a tanulmányozása is épül, 
fontos cél azoknak az alapfogalmaknak a magyarázata, amelyek a további tanulmányok során is 
nélkülözhetetlenek. Ugyanezen okból fontos az alapvető tények (események, évszámok, történeti 
földrajzi fogalmak) ismeretének szigorú megkövetelése. Ilyen tekintetben az előadás fontos feladata 
a majdani BA-záróvizsga előkészítése. Az előadás ahol csak mós van rá, igyekszik kitekinteni az 
európai háttérre is. 
 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

Kollokviumi tételek (a tételsor körülbelül azonos az egyes előadások tematikájával is): 
 

1. A magyarság őstörténete, vándorlása, a Kárpát-medence a honfoglalás előestéjén, a „kettős 
honfoglalás” 

2. Honfoglalás, letelepedés, kalandozások 
3. A honfoglaló magyarság társadalma és kultúrája 
4. Szent István államszervezése 
5. Orseolo Pétertől Szent Lászlóig: a magyar állam válsága 
6. Szent László és Könyves Kálmán: a válság megoldása 
7. Társadalmi változások és kultúra a XI. században 
8. II. Istvántól III. Béláig: patrimoniális királyság fénykora 
9. Imre és II. András: a királyi hatalom átalakulása 
10. IV. Béla és a tatárjárás 
11. Az utolsó Árpádok  
12. A XIII. század társadalmi változásai 
13. Kultúra a XII–XIII. században 

  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

1. A város (központihely) meghatározás, történelmi előfeltételek 

2.  Városmeghatározások különféle szempontok alapján (városfal, népességkoncentráció, jogi 
helyzet). 

3. A mezővárosok és típusaik 

4.  A bányavárosok. 

5. Miskolc a középkorban  

 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 

Aláírás, Zh 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 



Kristó Gyula: Magyarország története 895–1301. Bp. 1998. 
Engel Pál: Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig. Magyarok Európában, I. (A kötet Árpád-

korral foglalkozó része.) 
 

Ajánlott irodalom: 

Magyarország története I/1-2. kötet: Előzmények és magyar történet 1242-ig. Bp. 1984. 
Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Debrecen, 1997. 
Györffy György: István király és műve. Bp. 1977. 
Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Bp. 1994. 
Anonymus: Gesta Hungarorum (bármely kiadás) 
Képes krónika (bármely kiadás) 
 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 

– 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 

– 

 


