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2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Bevezetés a Középkor régészetébe (HU) 
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3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor  
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Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás xx 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása xx 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) xx 

Vizsgák xx 

Más tevékenységek: .................. xx 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 28 

3.9 Kreditszám 5 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítési lehetőség, internet kapcsolat 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

  



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 A középkorra jellemző tárgyakkal való megismerkedés 

 A nyersanyagok feldolgozási és a tárgyak előállítási módszereinek megismerése 

 A tanulmányozott korszak régészeti leletanyagának értelmezési módszereivel való 

megismerkedés 

 Fogalmi és tárgyi ismeretek elsajátítása 

 A tárgy ismeretéhez szükséges módszerek elsajátítása 

 A módszerek helyes használata a szakmán belül 

 Képesség az elsajátított információk továbbadására írásban és szóban, anyanyelven és egy 

választott idegen nyelven 
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 A magyar nyelvű terminológia elsajátítása 

 Az elsajátított alapismeretek felhasználása más rokon szakterületek helyzeteinek, 

eseményeinek leírásában 

 Továbbképzési indíttatás 

 Esettanulmányok feldolgozása és értékelése 

 Kutatási projektekben való részvétel 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai 

módszerek 

Megjegyzések 

1. A középkori Erdély fogalma Multimédiás vetítés Középkori áttekintésünk során Erdély régészetét a 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 A középkori régészet bevezető jellegű tárgy, amely általános, alapszintű 

összefoglalását nyújtja a középkor régészeti problematikájáról és a 
középkorból ránk maradt, gazdag tárgyi emlékanyagnak. Az áttekintés 
anyagfajták szerint halad (nemesfém, színesfém, vas, kerámia, üveg, fa, 
csont, bőr stb.), így ugyanis az esetenként ókori eredetű technológiák, gépek 
és berendezések problémája, illetve a középkor műszaki fejlődésének 
kérdése világosabban  áttekinthető. A rendelkezésre álló, nagyon szűk 
időkeretben a készítés és vázlatos tipológia kérdéskörén túlmenően az 
egyes tárgyak európai kontextusát, az import és a helyi gyártás problémáját, 
illetve a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb kultúrtörténeti kérdéseket 
érintjük. Esetenként (pl. a díszkerámia, a késő középkori és kora újkori 
majolika és porcelán, illetve az üveg tárgyalásánál) Európán kívüli kitekintés 
is szükséges. Hangsúlyt helyezünk az ilyen tárgyak régészeti ásatás során 
történő feltárásának, konzerválásának és múzeumi megőrzésének 
legfontosabb vonatkozásaira is. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 A középkori és kora újkori leletanyag közelebbi megismerése 

 A tanulmányozott leletanyag értelmezési módszereinek elsajátítása 



lehető legtágabb történeti és földrajzi összefüggésében 
vizsgáljuk, tehát az erdélyi vajda joghatósága alá 
tartozó hét vármegye (Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, 
Torda, Küküllő, Fehér, Hunyad), továbbá a székely és 
szász székek és más kiváltságolt kerületek (Beszterce és 
Brassó vidéke, Fogaras földje) mellett vizsgálataink 
körébe vonjuk a fejedelemség kori Erdélyi Részek 
(Közép-Szolnok és Kraszna megye, illetve Kővár vidéke) 
területét is. 

2. Középkori kronológia és 
régészet 

Multimédiás vetítés Általános időrendi kérdések, a korszak kronológiája, 
alapfogalmak. 

3. Árpád-kori településhálózat Multimédiás vetítés Erdély középkori falukutatásának összképe, források, a 
“népi” építészet Árpád-kori gyakorlata, a települések 
szerkezete és az abból levonható tanulságokat, a 
kerámia- és fémanyag további kutatása 

4. Az egyházi szervezet 
kiépülése Erdélyben 

Multimédiás vetítés Egyházszervezet, plébánia templomok hálózata, 
főesperességi templomok és székesegyházak, a latin 
rítusú püspökség kezdeteire és az István-, illetve László-
kori alapítására vonatkozó vita régészeti oldala. 

5. Világi és egyházi rezidenciák Multimédiás vetítés Királyi várak és udvarházak, az Udvarhely helynevek, 
királyi magánbirtokra/erdőuradalomra vonatkozó 
etimológiája, világi előkelők udvarházára 
(Belényesszéplak, Radu Popa ásatása), a szász előkelők 
rezidenciájára tanulságos eset a részben régészetileg is 
kutatott, kelneki épületegyüttes, stb. 

6. A késő középkori és kora-
újkori Erdély 

Multimédiás vetítés Az Árpád-ház kihalásától az önálló erdélyi fejedelemség 
megszületéséig terjedő, több mint 250 éves időszakot 
kronológiai szempontból késő középkornak nevezett 
időszak vizsgálata. Az erdélyi fejedelemség időszakának 
elemzése, a politikai és társadalmi viszonyok lényeges 
átalakulásának viysgálata, a régészeti-művészeti 
emlékanyag, ipari és kereskedelmi cikkek nagyfokú 
változásának nzomonkövetése. 

7. Bevezetés: a középkori anyagi 
kultúra kutatásának forrásai, 
módszerei 

Multimédiás vetítés Az előadássorozat célja és követelményei. 

8. Középkori ötvösség. Eszközök 
és technikák 

Multimédiás vetítés (trébelés, poncolás, granuláció, filigrán, zománc, 
ékkő/foglalás). Ötvösbélyegek. A legfontosabb világi és 
egyházi tárgytípusok. 

9. Középkori bronzművesség Multimédiás vetítés Nyersanyag, műhelyek, öntéstechnika (harang, ágyú, 
szobor). Limoges-i típusú bronztárgyak. Bronzból és 
sárgarézből öntött egyházi felszerelés 
(keresztelőmedencék, keresztek, füstölők, 
gyertyatartók, felolvasópultok, baldachinok, rácsok 
stb.); bronz és sárgaréz síremlékek. 

10. Bronzból és sárgarézből 
készültés világi tárgyak 

Multimédiás vetítés (csillárok/kandeláberek, aquamanile-k, mozsarak és 
hiteles edények, csapok, súlykészletek, a ruházat 
elemei stb.). Ónöntés a középkorban és a kora 
újkorban. Ón asztali felszerelés (kannák, kancsók, tálak, 
tányérok, csészék). Zarándokjelvények. 

11. Vasművesség. Nyersanyag 
és feldolgozási technikák 

Multimédiás vetítés (kohósítás, kovácsmesterség). Az épületek vas elemei: 
vasalatok, zárak, kulcsok, rácsok, kapcsok stb.. Asztali 
felszerelés (kések, evőeszközök) és mezőgazdasági 
vaseszközök. Fegyverek és a lovasfelszerelés 
alkatrészei. 

12. Kerámia Multimédiás vetítés Lassú korong és gyorskorong. Égetőkemencék. Árpád-



kori kerámia (fazekak, bögrék, kancsók, palackok, 
cserépüstök stb.).Késő középkori kerámia (konyhai és 
asztali kerámia, díszkerámia). Importkerámia: osztrák 
(Bécs, Tulln) grafitos kerámia, német (Siegburg, 
Dreihausen stb.) és morva (Lostice) keménycserép. 
Keleti kerámia: Kisázsia (Iznik, Kütahiya), Perzsia, Kína. 

13. Kályhacsempék, csempékből 
összeállított, gótikus és 
reneszánsz tüzelők 

Multimédiás vetítés Épületkerámia (idomtéglák, tetőcserepek, toronygomb, 
padlótéglák, falicsempék stb.). 

14. Üveg-, csont-, bőr-  és egyéb 
tárgyak 

Multimédiás vetítés A síküveg, ónkeretes, festett ablakok (grisaille). 
Ablakkarikák. Lámpák. Asztali felszerelés (csésze, fedő, 
kanna, kancsó, korsó, kupa, palack-, serleg- és 
pohártípusok). Fiolák és tégelyek. ,,Alkímista 
felszerelés”: retorták. A középkori szemüveg. 
Csontfeldolgozás, csonttermékek. A bőr: könyvkötések, 
ruha- és cipőelemek. Latrinaleletek a középkori 
Európában. 
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8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai 

módszerek 

Megjegyzések 

   

Könyvészet  

 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

  Az előadás átadja a hallgatóknak a jövendőbeli régész karrierjükhöz szükséges népvándorlás kori és 

kora középkori régészettel és anyagi kultúrával kapcsolatos alapinformációkat. 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Minden helyes válasz 0,25 

pontot ér. A maximális 10-

es jegy eléréséhez 9 pont 

szükséges. 

Írásbeli vizsga 100% 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/carti/sssmitsb/cuprins.htm


   

10.5 Szeminárium / Labor    

   

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  4,5 pont összegyűjtése az írásbeli vizsgán. 
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