
Neptun kód (tanrendből):  BTTON311PRE 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Népvándorlás kor a Kárpát-medencében Fodor István  

Az óra címe angol nyelven: 

Migration Period int he Carpathian Basin 

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): 

előadás kollokvium 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A Kárpát-medence a késő római és lprai középkorban. A népvándorlás korának két nagy 

népcsoportja: a germánok és a nomád keleti népek. Gazdálkodásuk jellege és annak ökológiai háttere, 

a nomadizmus kialakulása és jelentősége az eurázsiai steppén. A népvándorlások útvonalai, kiváltó 

gazdasági és szociális okai. A steppei birodalmak kialakulása, gazdasági és társadalmi szerkezetük, e 

sajátosságuk tükröződése e népek anyagi kultúrájában. A germán és nomád népcsoportok a Kárpát-

medence viszonyai között. 

 

 

 

 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  Bevezetés. A korszak legfőbb jellemzői. 

2.  Szarmaták, történetük, réglszeti hagyatékuk. 

3.  Vandálok, quadok, szkírek, kisebb germán népcsoportok. 

4.  Korai gepidák és gótok. Szilágysomléyó és Marosszentanna. 

5.  Hunok.  

6.  A nagyszéksósi kincs. 

7.  Gepodák és langobardok. 

8.  Korai avarok. 

9.  Késői avarok. 

10.  Szlávok. 

11. Frankok és Zalavár. 

  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1. A nomadizmus és nomád birodalmak. 

2.  A hun eégészeti anyag jellemzése, temetkezési szokásaik. 

3.  A gepidák és a langobardok gazdálkodása 

4.  A korai és késő avar emlékanyag összevetése. 

5.  A Kárpát-medence a IX. században. 

 

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

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Magyarország története, I. Szerk. Székely Gy. Bp. 1984.265-3373. 

A magyar régészet az ezredfordulón. Szerl. Visy Zs. – Nagy M. Bp. 2003. 

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. 



Szilágysomlyó. A gepida királyok aranykincsei. Kiállítási atalógus. MagyarNemzeti Múzeum, bp. 

1999. 

Az avarok aranya. A nagyszentmiklósi kincs. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti múzeum, Bp. 

2002. 

 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának megtekintése. 

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

 


