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Az óra címe angol nyelven: 

Migration Period and Early Hungarians – Professional Archaeological Seminar and Material  
Exersise 

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

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyakorlati jegy 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A Kárpát-medence népvándorlás kori és honfoglalás kori régészeti hagyatékának kutatástörténete, a 

különböző típusú emlékek felkutatásának és feltárásának gyakorlati és elméleti szempontjai. A 

népvándorlás népeinek anyagi és szellemi műveltsége a régészeti leletek alapján, az egykori hitvilág 

lényegének kibontása, e népek mentalitása. Az írott források és a leletek egybevetése, Európa és a 

jövevények. Hogyan alakul át a Kárpát-medencében e népek műveltsége s ennek legfontosabb okai. 

 

 

 

 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  Bevezetés. A tárgykör meghatározása, alapvető irodalma. 

2. A kezdetek. A korszak népei régészeti emlékei felismerésének útja.  

3. Pulszky Ferenc és Hampel József munkássága. 

4. A hunok hagyatékának felismerése külföldön és itthon. 

5. A germán régiségek hazai kutatása. Fettich, László, Bóna. 

6. A honfoglalók hagyatékának vizsgálata a XIX. században és a XX. század elején. 

7. A honfoglalók vizsgálata a XX. században. Szőke, Fettich, László. A szomszédos országok 

kutatói. 

8. A szarmata temetők és telepek jellegzetessége, feltárásuk, legfontosabb tárgycsoportjaik. 

(Múzeumi foglalkozás.) 

9. A germán ötvösség jellegzetes vomásai. (Múzeumi foglalkozás.) 

10. Az avar fémöntési technika. (Múzeumi foglalkozás.) 

11. A honfoglalók ötvöseljárásai. (Múzeumi foglalkozás.) 

12. A tanulságok összegzése. 

  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1. A hunok emlékanyagának legfontosabb ismérvei. 

2.  A hun ok temetkezése – keleten és nálunk. 

3.  A korai avarok legfontosabb rangjelző tárgyaik. 

4.  A késő var bronzöntés. 

5.  A honfoglalók hitvilágának régészeti bizonyságai. 

 

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

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Hampel J.: Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn, I-III. Braunschweig 1905. 

Fettich N.: A honfoglaló magyarság fémművessége. Bp. 1937. 

László Gy.: A népvándorlás kor művészete Magyarországon. Bp. 1970. 



 

Ajánlott irodalom: 
Bóna I.: A középkor hajnala. Bp. 1974. 

Bóna I.: A hunok és nagykirályaik. Bp. 1993. 

SA honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk. Fodor I. Bp. 1996. 

 

 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
A miskolci múzeum régészeti kiállításának megtekintése. 

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

 


