
Neptun kód (tanrendből):  BTTON303HSZ 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Ókori és középkori történelem - Középkori 
várostörténet 

Tóth Péter  

Az óra címe angol nyelven: 

Optional Lecture - Ancient and Medieval History 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal együtt): 

Választható tárgy 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

Előadás  kollokvium 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
Cél: a várostörténet elméleti megalapozása, a középkori magyar városfejlődés általános 
bemutatása, a mezőváros, mint jellegzetes magyarországi központihely-típus tanulmányozása. 
Hangsúlyos szerepet kap a városi kiváltságok különféle típusainak elemzése, a kiváltságok alapján a 
középkori városi és mezővárosi igazgatás, gazdaság, kultúra, stb. megismerése. Ugyancsak 
kiemelten foglalkozik a szeminárium a legutóbbi évtizedek centralitás-kutatásaival. Végül 
esettanulmányok mutatják be egyes városok és mezővárosok középkori fejlődését és városi életét. 
 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1. A város (központihely) meghatározás, történelmi előfeltételek. 

2. Aktív és passzív tényezők a városfejlődésben. 

3. Az európai várostípusok. 

4. A magyar várostörténet kezdetei. 

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

6. A kiváltságok és típusaik: igazgatási, gazdasági és egyházi kiváltságok. 

7. Városkiváltságok bemutatása és elemzése. 

8. A mezővárosok és típusaik. 

9. A központihely-funkciók és mérésük. 

10. A bányavárosok. 

11. Miskolc a középkorban.  

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): 

Györffy György: A városfejlődésről általában. Európai városterületek. A magyar város. (Lásd: Pest-
Buda kialakulása. Budapest, 1997. 11–50. p.) 

 



Ajánlott irodalom: 

 
Fügedi Erik: Mezővárosaink kialakulása a XIV. században. - Koldulórendek és városfejlődés 

Magyarországon. - Középkori magyar városprivilégiumok. - Városok kialakulása 
Magyarországon. in: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. 'T'anulmányok a magyar középkorról. 
Budapest. 

Kubinyi András: Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben. In: A 
miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyve, XXXVII. 1999. 499–518. p. 

Kubinyi András: A középkori Magyarország középkeleti része városfejlődésének kérdéséhez. In: B-
A-Z. Megyei Levéltári Évkönyv, V. 782. p. Miskolc, 1985. ; Kubinyi András (szerk.) Miskolc 
monográfiája I. Miskolc, 199. 

Bácskai Vera: A mezővárosi önkormányzat a XV. században és a XVI. század elején. In: 
Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat történetéből. Budapest, 1971. 9–34. p. 

Tóth Péter: Szempontok a borsodi mezővárosok középkori és koraújkori történetének a vizsgálatához. 
In: Város és társadalom a XVI–XVIII. században. Studia Miskolcinensia, 1. Miskolc, 1994. 113–
124. p.  

 

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

– 

 


