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Az óra tartalmi ismertetése: 
A tizenkét nagyobb egységre bontott előadássorozat keretében a hallgatók megismerkednek az 
ókori Görögország történetének főbb eseményeivel és az egyes görög területek meghatározó 
fejlődési trendjeivel – a természetföldrajzi alapoktól és őstörténeti előzményektől kezdve a nagy 
bronzkori civilizációkon át a görög polis születéséig, majd annak egyes történeti alakváltozataiig. 
A kurzus fő vonalát Athén és Spárta történeti szerepének vizsgálata képezi; küln. az archaikus, 
majd a klasszikus korban. Az előadás döntően gazdaság- és társadalomtörténeti indíttatású, 
ezeken a területeken kerül sor részletesebb elemzésre. 
A kronologikus sorrendben haladó előadások kitérnek a görög művelődéstörténet főbb kérdéseire 
is, markánsan kiemelve mindazokat az elemeket, amelyek napjainkig éreztetik hatásukat az 
európai kultúrában. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

A félév tervezett menete: 

 

(1) Általános bevezetés: a görög történelem fogalma, korszakolása, valamint – komparatív – 
jelentősége az ókori államalakulatok és társadalmak rendszerében. Az előadássorozatban érintett 
történeti események tágabb, ill. szűkebb földrajzi színterének vázlatos bemutatása. Primér és 
szekundér források. Egy „demokratikus berendezkedésű polis”, Athén megjelenítése az antik 
történetíróknál, valamint az újabb kutatások tükrében. A görög történelem mint a közösségi és 
egyéni szintű cselekvések mintája a későbbi korok számára.  
(2) Neolitikum és bronzkor a későbbi Hellas területén. A minósi Kréta. A mykénéi palotaközpontok 
és a mediterrán világ 
(3) Az ún. sötét kor. A vaskori átalakulás, a görög polis kialakulása 
(4)  A nagy görög gyarmatosítás okai, típusai, irányai és következményei 
(5) Az athéni állam létrejötte és az arisztokratikus köztársaság kora. Törvényhozás és 
egyeduralom Attikában az archaikus korban 
(6) A spártai állam és társadalom 
(7) A görög-perzsa háborúk kora 
(8) Az athéni állam a klasszikus korban. A délosi szövetség és athéni arché 
(9) A peloponnésosi háború  
(10) A görög polis története a Kr.e. IV. században  
(11) Nagy Sándor és a hellénisztikus monarchiák kialakulása  
(12) A hellénisztikus monarchiák és kései görög államszövetségek kora. – A ptolemaiosi 
Egyiptom. Az Antigonidák és a Seleukidák állama. A Pergamoni Királyság. Az Achai és az Aitól 
szövetség. Rhodos szerepe 

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

1.  A sötét és az archaikus kor 
2.  A görög-perzsa háború 
3.  A délosi szövetség 
4.  A peloponnésosi háború  
5.   Nagy Sándor és a hellénisztikus monarchiák 



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

kollokvium 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

(I.) A vizsgára való felkészüléshez, ill. a szemináriumi referátumok készítéséhez 
felhasználható általános művek: 
 
(1) Németh Gy. – Hegyi W. Gy., Görög-római történelem, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 25 skk; 
323-565. és 568-570. 
(2) Németh Gy. (szerk.), Görög-római szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 81-85 
(No. 47); 100-103 (No. 61); 155-158. (No. 98-99) és küln. 162-328 (No. 102-206). 
(3) Németh Gy. – Ritoók Zs.– Sarkady J. – Szilágyi J. Gy., Görög művelődéstörténet, Budapest, 
2006. 
 

Ajánlott irodalom: 

Sarkady J. – Hegyi D. – Németh Gy. – Kertész I., Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, 
Osiris Kiadó, Budapest, 20033. 
Németh Gy. (szerk.), Görög történelem. Szöveggyűjtemény. Bp., 1996. 
Németh Gy. – Ritoók Zs.– Sarkady J. – Szilágyi J. Gy., Görög művelődéstörténet, Budapest, 
2006. 
Sarkady J. (összeáll.), A demokrácia bölcsője. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 
fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 
Sarkady J. (összeáll.), Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest, 1970. (Kronologikus 
sorrendben haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 
Ritoók Zs. (összeáll.), Régi görög hétköznapok. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben 
haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény). 
Swiderkowna, A., A hellenizmus kultúrája (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Gondolat [Kiadó], 
Budapest 1981 (lengyel eredeti: 1974, küln. 96 skk (Alexandreia). 
Szerzői kollektíva, Az antik Róma, Corvina (kiadó), Budapest, é.n. [= kiadási évszám jelölése 
nélkül = 1967; olasz eredeti: 1963). 

Levi, P., A görög világ atlasza, Budapest, 1994. 
 
A referátumok készítéséhez felhasználható speciális munkák (monografikus feldolgozások, 
tanulmányok, cikkek, ill. esetenként: weblapok):  
 
– A hallgató által választott vagy számára kijelölt referátumi témához kapcsolódó speciális 
munkák kiválasztása részben önállóan, részben tanári segítséggel történik. 
 
Ajánlott idegen nyelvű irodalom: személyes megbeszélés alapján, az egyes hallgatók nyelvi 
felkészültsége, ill. igényei szerint 
 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 

 

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

(A) A görög  történelem mely jelentős eseményeit jelölik az alábbi dátumok: Kr. e. 1375 
körül; Kr. e. 621; Kr. e. 560-527; Kr. e. 411; Kr. e. 146. 
 
(B) Rendeljen évszámot a görög történelem alábbi eseményeihez: Drakón törvénye; 
Epitadeus ephoros reformja Spártában; a négyszázak uralma Athénban; az Antalkidas féle 
királybéke. 
 
(C) Kik voltak az archaikus, a klasszikus, és a hellénisztikus kor alábbi – legendás, ill. valós 
– politikai személyiségei: Lykurgos; Nikias; I. Dionysios; Aratos. 
 
(D) Határozza meg az alábbi fogalmakat: aisymnétés; amphyktyonia; apoikia; autochthón; 
boiótarchos; chóra; chorégia; dekarchia; diallaktés; diolkos; epiphaneia; emporion; emporos; 
hetaireia; stratégos autokratór; sympoliteia; xenélasia. 



 

 


