
Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter     

Tantárgy: Történelem 

Téma:       Egy középkori magyar város: Buda   III.                             

Megoldási /visszaküldési határidő/ : 05.19. 

1. feladat: Olvasd az ismertetőket! 

Vásárok Budán 

Budán kétféle vásár létezett. A kisebbek a hetivásárok voltak, míg a nagyobbak az 

országos vásárok. Hetivásárt szerdán és pénteken tartottak. A szerdai nap a német 

kereskedőké volt, akik a későbbi Mátyás-templomtól délre található piacon árusították 

portékáikat. Pénteken a magyarok kereskedhettek. Országos vásárt évente két alkalommal 

tartottak, az egyiket Kisboldogasszony napján, a másikat pünkösdkor. Ilyenkor nemcsak a 

helyi kereskedők, hanem messzi földről idesereglett árusok is árusították a portékáikat. 

A húsokról a mészárosok céhe gondoskodott. Övék volt az egyik legnagyobb és 

legtekintélyesebb céh Budán. Naponta vágtak állatokat a Duna partján fekvő vágóhidakon. 

Szeletelt halakat és füstölt húst is árultak a piacokon. Aki poshadt, romlott árut akart eladni, 

attól a város elvette az árusítási jogot. Tejtermékekkel kereskedők és pékek egyaránt feltűntek 

a vásárban. Fűszereket és luxuscikkeket is lehetett vásárolni. Aki új ruhára vágyott, posztót, 

szöveteket és selymet vásárolhatott, de készen is lehetett kapni bocskort, csizmát, nadrágot, 

ködmönt vagy subát is. Fegyvereket, páncélokat és lószerszámokat ugyancsak árusítottak. A 

külföldről érkező kereskedők a pénzváltóktól tudtak magyar pénzt szerezni. 

Középkori vásár  

 

Milyen árusokat látsz a képen? Keresd meg a tolvajt! Mit próbál épp ellopni?  

 

 

2. feladat:  https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004     

Ezen a linken keresd ki az alábbi feladatot és oldd meg online! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/img/lecke_01_004/BAL-58898_1383.jpg?max_width=2048


 

 
 

A késő középkori Magyarország népei 

A 14–15. században nem csak Budán, hanem az ország más vidékein is éltek nem magyar 

nyelvű népek. A magyarság ugyan jelentős többséget alkotott (a 15. század második felében 

mintegy 80%), de ezek a népek is fontos szerepet játszottak az ország életében. Különböző 

szláv népek a honfoglalás előtti évszázadok óta lakták a Kárpát-medencét. Már az Árpád-

korban érkeztek németek: a nyugati országrész (pl. Sopron) és Buda mellett a felvidéki és az 

erdélyi városokban alkottak jelentős tömböt. Iparral, kereskedelemmel foglalkoztak. A 

románok a 13. század elejétől kezdtek betelepülni Erdélybe, de a középkorban számuk még 

csak néhány tízezerre tehető. A 14. század utolsó harmadában érkezett meg egy kisebb 

cigány/roma népesség a Balkán-félszigetről. Magyarország a cigányság számára kedvezőbb 

környezetet nyújtott a nyugati területeknél; csoportjaiknak hosszú időn át biztosítottak szabad 

mozgást és önrendelkezést, illetve többségük királyi jobbágyként élt. 

3. feladat: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004    Ezen a linken keresd ki az alábbi 

feladatot és oldd meg online! 

 

 


