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Az óra címe angol nyelven: 
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Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal együtt): 

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel (kóddal): 

szeminárium Gyak. jegy 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A szemináriumi foglalkozás a lentebb közölt szöveggyűjteményekbe foglalt primér és szekundér 
források alapján kívánja megismertetni a hallgatókkal a görög és római történelem legfontosabb 
írásos emlékeit. Az előzetes elolvasásuk után közösen elemzett feliratok, illetve papiruszok, 
valamint a hosszabb-rövidebb auktorszemelvények segítségével a foglalkozásokon részt vevő 
hallgatók átfogó képet kaphatnak a klasszikus antikvitás egymást követő korszakairól. 
A görög és a római történelem forrásai címet viselő tanóra elsődleges célja azonban az lenne, 
hogy a foglalkozások során a hallgatók elmélyíthessék és megszilárdíthassák a görög, majd a 
római történelem egészéről szerzett ismereteiket. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

(1-3) A görög és a római történelem forrásai. A primér és a szekundér források főbb típusai. 
Szöveghagyományozás és forráskritika. 
(4-12) A különféle típusú források kronologikus sorrendben történő feldolgozása (megismerése) – 
tanári magyarázatokkal. A foglalkozások előtt a hallgatók önálló felkészülés keretében 
ismerkednek meg az adott órán közösen értelmezett szövegekkel. 
A foglalkozások során követett tematikához l. a görög, illetve a római történelem c. tantárgyakhoz 
megadott tematikát.  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

(1) sorolja fel a görög-római korból ránk maradt feliratok főbb típusait; (2) mivel foglalkozik a 
papyrológia? (3) az érme mint történeti forrás; (4) az interpolált szöveg fogalma és 
jellegzetességei; (5) egy adott történeti forrás sokrétű értelmezése  

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

az órákon való folyamatos és aktív részvétel; két zárthelyi megírása a 6. és a 10. foglalkozás 
során. 
Továbbá: a folyamatos jelenlétet és koncentrált figyelmet igénylő foglalkozások során megszerzett 
ismeretek elsajátításának bizonyítása 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

(1) Németh György (szerk.), Görög történelem: Szöveggyűjtemény, Osiris [Kiadó] Budapest, 
1996. 
(2) Borhy László (szerk), Római történelem: szöveggyűjtemény Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 
(3) Németh György (szerk.), Ércnél maradandóbb …, Corvina [Kiadó], Budapest, 1998. 

Ajánlott irodalom: 

Hérodotos, A görög-perzsa háború; Thukydidés, A peloponnésosi háború; Xenophhón, Anabasis, 

Hellénika; Polybios történeti könyvei; Tacitus, Annales, Historiae, Agricola, Germania. (Az ajánlott 

irodalmak esetében lényeges szempont a teljes mű elolvasása, illetve ismerete.) 

Kiegészítő munkák a fentebb felsorolt auktorok értelmezéséhez: Németh Gy. – Hegyi W. Gy., 

Görög-római történelem, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 19 skk; 44-323;  Sarkady J. – Hegyi D. – 

Németh Gy. – Kertész I., Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, Osiris Kiadó, Budapest, 

20033; Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I., Az ókori Róma (Egyetemi tankönyv). Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1992 – azóta több, változatlan utánnyomásban; Havas László – Hegyi W. Gy.– Szabó 



E., Római történelem, Osiris Kiadó – Osiris tankönyvek (szerk. Németh Gy.), Budapest, 2007 

(Mindkét jegyzet a római történelem minden korszakához részletes bibliográfiát tartalmaz.); Az 

ókori görögök és rómaiak története (szerk. J. Boardman – J. Griffin – O. Murray), Budapest., 

Maecenas [Kiadó], 1996 (angol ered. 19865), küln. 203 skk., ill. 653 skk. és passim. 

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

 

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

Egy adott korhoz tartozó forrás – keletkezési időpontjának, szerzőjének és műfajának felismerése. 
Forrásinterpretáció. 
Kiegészítő kérdések: a foglalkozást bevezető órákon (1-3 óra) elhangzottak számonkérése. 

 


