
Neptun kód (tanrendből):  BTTON206HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Ókortörténet (előadás, ókori Hellász) Szlávik Gábor 
Dr. habil. Szlávik 
Gábor (CSc) 

Az óra címe angol nyelven: 

Ancient History – Lecture (History of the ancient Greece) 

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): 

előadás kollokvium 2 3 
BTTON204HIS 
BTTON205HIS 

Az óra tartalmi ismertetése: 
Az előadás során 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 Spárta és Athén 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. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

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. Neolitikum és bronzkor a későbbi 
Hellas területén. A minósi Kréta 

2.  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): 



(1) Németh Gy. – Hegyi W. Gy., Görög-római történelem, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 19 
skk; 45- 322. és 567 sk. 
(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) Levi, P., A görög világ atlasza. Budapest, 1994. 

Ajánlott irodalom: 

Az ókori görögök és rómaiak története (szerk. J. Boardman – J. Griffin – O. Murray), Bp., 
Maecenas, 1996 (angol ered. 19685), 333 skk (az ókori Görögország története). 
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.). 
 
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. 
 

 


