
 

Felvételi beszélgetés 

RÉGÉSZET 

mesterképzési szakra 
 

 

A szóbeli felvételi témakörei és ajánlott irodalomjegyzéke RÉGÉSZET mesterképzési 

szakra  

  

A régészet mesterszakra jelentkezők szóbeli felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, amely két 

kérdésből áll: 

  

1. A jelölt BA szakdolgozatáról és annak tágabb témaköréről való beszélgetés.  

 

2. Az alábbi témakörök két szabadon választott témájáról való beszélgetés.  

  

a) A Római Birodalom kialakulása, igazgatása (Augustus államreformja; a Római 

Birodalom terjeszkedése; provinciák, provinciális szervezet és igazgatás).  

b) Pannonia története (a provincia meghódítása és megszervezése; a tartomány igazgatása; 

fontosabb háborúk; kapcsolat a szomszédos népekkel; a tartomány feladása). 

c) A Római Birodalom társadalomtörténete (szenátori- és lovagrend, provinciális 

arisztokrácia; cursus honorum, a társadalmi mobilitás kérdése; a dominatus kori társadalmi 

rend).  

d) A római vallás (helyi kultuszok, interpretatio Romana; a római istenvilág és vallásosság 

tárgyi és feliratos emlékei; orientális kultuszok, misztériumvallások.  

e) Pannonia hadserege (legiok és auxiliáris csapatok; a pannoniai hadsereg részvétele a 

provincián kívüli háborúkban; a ripa Pannonica; a késő római hadsereg).  

f) Pannonia településtörténete (civitates, városi és vidéki települések; a pannoniai 

urbanizáció kérdései; városi igazgatás).   

g) Temetkezési szokások (bennszülött temetkezési szokások, halomsírok; római 

hamvasztásos és csontvázas temetők; sírkövek és sírépítmények; késő római temetkezési 

szokások; ruházat, viselet).  

h) A kereszténység kialakulása és története a római korban (az első keresztény missziók 

az 1. században, keresztényüldözések, a konstantini fordulat, a kereszténység államvallássá 

válása a római birodalomban). 

i) A kereszténység Pannoniában a késő római korban (pannoniai mártírok, püspökök, 

ókeresztény sírkamrák, bibliai ábrázolások falfestményeken és ládikavereteken). 

j) A Kárpát-medencei szarmaták régészete (a szarmatákra vonatkozó történeti források, a 

római-szarmata kapcsolatok; a korai szarmata megtelepedés problémája; a temetkezések és a 

települések jellemzői; késő szarmata időszak). 

  



k) A hun kor régészete a Kárpát-medencében (a hunok európai megjelenése az írott 

forrásokban; a hun elithez köthető leletanyag, az üstök és az áldozati leletek bemutatása; a 

hunkori elit temetkezések jellemzői, Duna-vidéki divat kialakulása; szarmaták a hun korban).  

l) A gepida kor régészete (a korai gepida horizont azonosításának problémája; a 6. századi 

temetkezések és a települések jellemzői; az elit és az apahidai temetkezések; a gepida 

királyság vége és az avar foglalás). 

m) Langobardok a Kárpát-medencében (a langobardokra vonatkozó írott források és 

történetük; a Cseh-medence, Morvaország és Pannonia meghódítása; a temetkezések jellege 

és területi csoportjaik; a települések; vándorlás Itáliába). 

n) Az avar kor a Kárpát-medencében (beköltözés a Kárpát-medencébe; a temetkezések és 

települések jellemzői; a Keszthely-kultúra és a római kontinuitás kérdése; bizánci import 

kistárgyak az avar kori Kárpát-medencében; öntött fémműves viseleti elemek; sárga kerámia). 

o) A Kárpát-medence régészete a 10. században (a honfoglalás-kori leletanyag, területi 

csoportok és értelmezésük; a tarsolylemezek, a vezéri sírok, a rangos női és férfi viselet 

jellemzői; társadalmi átalakulás a 10. század második felében; a honfoglalók hitvilága a 

régészeti leletanyag alapján). 
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