
MA – ZÁRÓVIZSGA  

- A szakdolgozatra és témakörére vonatkozó kérdések 

- A képzés ismeretanyagára vonatkozó tételsor 

részei: 

o FŐSZAK  

o MELLÉKSZAK 

o SPECIÁLIS ISMERETET NYÚJTÓ TANTÁRGYAK – 3 tantárgy 

A vizsgatételek száma ez alapján 3 (három): 15 főszakos; 10 mellékszakos; 10 speciális  

 

 

Római régészet főszakirány 

1. Az antik civilizáció és a barbár világ. A Kárpát-medence népeinek története és 

régészete a LT C-D időszakokban 

2. Róma történetének forrásai. A római kori Pannonia és Dacia történetének írott és 

régészeti forrásai 

3. Római területszerzési módszerek. Pannonia római megszállásának előzményei és a 

megszállás történeti-régészeti problémái 

4. Római területszerzési módszerek. Dacia római meghódításának előzményei és a 

hódítás történeti-régészeti problémái 

5. A római hadsereg. Tartományi haderő és katonai táborok Pannoniában és Daciában 

6. Róma és a tartományok közigazgatása. A pannoniai és daciai provinciák 

közigazgatása és településtörténete 

7. Római társadalomtörténet. A pannoniai és daciai provinciák lakossága és társadalma 

8. Róma gazdasága. Gazdasági tevékenység (mezőgazdaság, ipar, kereskedelem) a római 

kori Kárpát medencében 

9. Római temetkezési szokások. Temetkezési szokások a császárkori Karpát medencében 

10. Római vallás. Vallásgyakorlat a császárkori Kárpát medencében 

11. Római művészet. Művészet és iparművészet a császárkori Kárpát medencében 

12. A Római Birodalom válsága. A pannoniai provinciák „feladásának” problémái és a 

római kontinuitás kérdése 

13. A Római Birodalom válsága. Dacia feladásának problémái és a római kontinuitás 

kérdése 

14. Róma és a környező „barbár” világ. A Barbaricum története és régészete a 

császárkorban 



15. A korai népvándorlás és a Kárpát medence római világa. A Római Birodalom bukása 

 

Kora keresztény mellékszakirány 

 

1. Kora keresztény katakombák és falfestményeik Rómában 

2. Ravennai kora keresztény mozaikok 

3. Konstantinápoly kora keresztény emlékei 

4. Szíria kora keresztény emlékei 

5. Palesztina kora keresztény emlékei 

6. A pannoniai kereszténység történeti vázlata a 4. században 

7. Sirmium kora keresztény emlékei 

8. Sopianae kora keresztény emlékei 

9. Savaria kora keresztény emlékei 

10. Bibliai jelenetekkel díszített ládikaveretek Pannoniában 

 

 

Speciális ismeretek 

1.      Hatalom és reprezentáció a bronzkori Égeikumban 

2.     Görög vallás és a vallásgyakorlat színterei, dekorációi 

3.      Barbár vallás és szent helyei a római korban 

4.     Hatalom és reprezentáció a császárkorban 

5.    Mágikus tárgyak és szövegek értelmezési problémái 

6.     A földrajztudomány kezdetei és a térképészet alapjai 

7.     Műveltség, tudomány és technika az ókorban 

8.    Múzeumügy, régészeti muzeológia és örökségvédelem Magyarországon 

9.    Roncsolásmentes régészeti lelőhely-felderítési technikák 

10. Régészeti feltárási módszertan, ásatási technikák 



 


