
Görög Tanszék 
2014/15, I. (őszi) félév

ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév
BBN-KLF-121/a

Bolonyai Gábor 

G Kedd 10:00 – 11:30,

F 217

Bevezetés az ógörög nyelvbe 1
Ancient Greek for Beginners 1.

A szeminárium célja: 
Az ógörög nyelv leíró nyelvtanának (legalapvetőbb alak- és mondattani jelenségeinek), 
valamint alapszókincsének megtanítása, néhány fontosabb irodalmi részlet olvastatása, a 
szövegekhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretek átadása, előkészítés az auktorok 
olvasására.
A jegyszerzés feltételei: 
A szemináriumok rendszeres látogatása, a házifeladatok és dolgozatok megírása.  
A számonkérés formái és időrendje: 
Az órák elején ismétlő kérdések az előző óra anyagából, szóban vagy írásban. 
Ha  az  így  felajánlott  érdemjeggyel  a  hallgató  nem  elégedett,  vagy  órai  munkája  és
dolgozatai  alapján  nem egyértelmű az érdemjegye,  akkor  szóbeli  beszámolón  javíthat
jegyén, illetve felelhet jobb jegyért a szorgalmi időszak végéig.

Olvasandó szövegek:
A tankönyv 1-11. olvasmánya.

A kurzuson használt tankönyv:
Bolonyai G. – Forró O. – Kulin V.: Istenek párbeszédei. Bevezetés az ógörög nyelvbe. Bp. 2006. 
Interneten hozzáférhető:
https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-kelet/Gorog.nyelvkonyv/
 Ajánlott nyelvtankönyv:
E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 1999.
Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan.Tankönyvkiadó, Bp. 198111. 

https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-kelet/Gorog.nyelvkonyv/


ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév
BBN-KLF-122/a

Bolonyai Gábor 

K Péntek 8:30 – 10:00
 
F 212

Bevezetés az ógörög nyelvbe 2
Ancient Greek for Beginners 2.

A kurzus célja: 
Az ógörög nyelv leíró nyelvtanának (legalapvetőbb alak- és mondattani jelenségeinek), 
valamint alapszókincsének megtanítása, néhány fontosabb irodalmi részlet olvastatása, a 
szövegekhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretek átadása, előkészítés az auktorok 
olvasására.

A jegyszerzés feltételei, a számonkérés formái és időrendje: 
A félév során átvett szövegek fordítása és a hozzá kapcsolódó nyelvtani ismeretek 
kikérdezése szóbeli vizsgán.

Olvasandó szövegek:
A tankönyv 1-11. olvasmánya.

A kurzuson használt tankönyv:
Bolonyai G. – Forró O. – Kulin V.: Istenek párbeszédei. Bevezetés az ógörög nyelvbe. Bp. 2006. 
Interneten hozzáférhető:
https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-kelet/Gorog.nyelvkonyv/
 Ajánlott nyelvtankönyv:
E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 1999.
Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan.Tankönyvkiadó, Bp. 198111. 

https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-kelet/Gorog.nyelvkonyv/


ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév

BBN-KLF-121/b
és BBV-103

Horváth László

K, 12.00–13.30,
P, 14.00–15.30
Múk 4/F II./217. és 
ELTE Eövös Collegium

Bevezetés az ógörög nyelvbe, 1 

A szeminárium célja:
Az ógörög nyelv leíró nyelvtanának (legalapvetőbb alak- és mondattani jelenségeinek),
valamint alapszókincsének megtanítása, néhány fontosabb irodalmi részlet olvastatása, a
szövegekhez  kapcsolódó  kultúrtörténeti  ismeretek  átadása,  előkészítés  az  auktorok
olvasására.

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató a félévközi kisebb dolgozatok alapján
kap  jegyet.  A  dolgozatok  kérdései  a  kötelező  olvasmányokkal,  illetve  a  félév  során
olvasott szövegekkel kapcsolatosak.  Ha az így  felajánlott  érdemjeggyel  a hallgató nem
elégedett, vagy órai munkája és dolgozatai alapján nem egyértelmű az érdemjegye, akkor
szóbeli beszámolón felelhet jobb jegyért a szorgalmi időszak végéig.

A tervezett tanmenet  Ógörög gyakorló és olvasókönyv-ből  (az elvégzendő anyag részletezése
heti beosztásban):
szept. 9. és 12. – 1. olv. Grammata gignóskó
szept. 16 és 19. – 2. olv. 
szept. 23. és 26. – 3. olv. 
szept. 30. és okt. 3. – 4. olv. 
okt. 7. és 10. – 5. olv.
okt. 14. és 17. – 6. olv.
okt. 21. és 24.  – 7. olv. 
nov. 4. és 7. — 8. olv. 
nov. 11. és 14. — 9. olv. 
nov. 25. és 28. — 10. olv. 
dec. 2. és 5. — 11. olv. 
dec. 9. és 12. — 12. olv., általános ismétlés; számonkérés

Kötelező szakirodalom:
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög gyakorló és olvasókönyv. Typotex. Bp. 1998
Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan. Tankönyvkiadó. Bp. 198111.
Ajánlott szakirodalom:
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok. Typotex. Bp. 
2000.
E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan. Lexika Kiadó. Székesfehérvár 1999.
Bolonyai Gábor (főszerk.): Digitális görög nyelvkönyv. Budapest 2006. (Antiqua et orientalia).



ELTE BTK, ÓTI, 2014/15, I. (őszi) félév

BBN-KLF-201

Bárány István

K Csütörtök, 8:15-9:45

MÚK 4/F 217

Ógörög szövegolvasás 1 (Ilias)

A szeminárium célja: Ógörög szakos hallgatók számára bevezető jellegű szövegolvasás, mely
jellemzően az első tényleges görög szövegolvasás óra sokak számára. Cél a szövegolvasás
alaptechnikáinak elsajátítása, és különösen a homérosi epikus nyelvvel való ismerkedés.

A jegyszerzés feltételei: Folyamatos órai munka (részvétel a szemináriumokon, készülés az 
órákra), kisdolgozatok és beszámolók sikeres teljesítése.

Olvasandó szövegek:
Homéros: Ilias (kb. 300-400 sor).
Kötelező szakirodalom: 
Homéros: Iliás (magyarul)
Kerényi Károly: „Mi a mitológia?” in: Az örök Antigoné. Vallástörténeti tanulmányok, 

Paidion, 2003. 315-330. o. 
Ajánlott szakirodalom:
Alapkommentárok:
Ameis-Hentze: Homers Ilias. Für den Schulgebrauch erklart von Karl Friedrich Ameis, C. 

Hentze, Leipzig und Berlin, Teubner, számos kiadás.
The Iliad. Ed. by Walter Leaf, London, 1900-1902.
(A hivatkozott kiadások online is elérhetők pl. az archive.org honlapján, az órán, ill. 

honlapomon a pontos linket is megadom).

Timothy Gantz: Early Greek Myth. A Guide to the Literary and Artistic Sources. I-II. The John 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993 (1996).

Megjegyzés:



ELTE BTK, ÓTI, 2014/15, I. (őszi) félév

BBN-KLF-205

Bárány István

K Szerda, 16:00-17:30
MÚK 4/F 212

Ógörög szövegolvasás 5 (Platón). 

Az  előadás  célja: Ógörög  szakos  hallgatók  számára  haladó  jellegű  görög  próza-
szövegolvasás  (Platón).  Cél  a  prózai  szövegek,  különösen  Platón-dialógusok
szövegolvasási  technikáinak  a fejlesztése.  Jelen  kurzuson az egyik  legkönnyebb Platón-
dialógust, az Euthyphrónt olvassuk.

A jegyszerzés feltételei: Folyamatos órai munka (részvétel a szemináriumokon), kisdolgozatok 
és beszámolók sikeres teljesítése.

Olvasandó szövegek: Platón: Euthyphrón. Javasolt szövegkiadás: Platonis Opera, t. I. rec. E. A. 
Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, D. B. Robinson, J. C. G. Strachan, Oxford, 1995. 
vagy 
Platonis Opera, t. I. rec. I. Burnet, Oxford, 1900. 

Kötelező szakirodalom: 
Magyarul: Euthyphrón, Sókratés védőbeszéde.
Utószó a Szókratész védőbeszédéhez és az Euthüphrónhoz, valamint utószó a Kritónhoz in: 

Platón: Euthüphrón, Szókratész védőbeszéde, Kritón, Atlantisz, 2005, ford., jegyz., utószó: 
Mogyoródi Emese, Gelenczey-Miháltz Alirán. 

Ajánlott szakirodalom:
Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Budapest: Akadémiai, 2007. A Szókratészre és Platónra 

vonatkozó részek: I.3.1, 65-100. o.
Gregory Vlastos: Socrates. Ironist and moral philosopher. Cambridge, 1991.
Gregory Vlastos: Socratic Studies. Cambridge, 1994. Különösen: “The Historical Socrates 

and Athenian Democracy”, 87-108. o.

Megjegyzés:



BBN-KLF11-208:9, BMA-KLFD-GÖR-46:38

Horváth Judit

Gy Péntek 12.30-14.30
(minden második hét)
Hely Szépművészeti 
Múzeum

Ógörög szövegolvasásolvasás 8. (Múzeumi gyakorlat)
Szakszeminárium (Múzeumi gyakorlat)

A szeminárium/előadás célja:
Bevezetés a szövegek és tárgyak párhuzamos elemzésének módszerébe. 

A jegyszerzés feltételei:
A hallgatók  a  félévi  munkájuk,  illetve  a  félév  végi  szóbeli  beszámoló  alapján  kapnak
jegyet.  A  beszámoló  anyaga  a  félév  során  elolvasott  szövegek,  illetve  a  megtekintett
tárgyak.

Olvasandó szövegek/Tematika:
Mitológiai tárgyú szemelvények a görög költészetből
Kötelező szakirodalom (a beszámolóra):
Németh György  – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi  János György:  Görög

művelődéstörténet. Budapest  2006.  A  félév  során  szóba  kerülő  szövegekhez  és
tárgyakhoz kapcsolódó fejezetek

Ajánlott szakirodalom: (A félév során megtekintett tárgyakhoz)
Szilágyi János György: Antik művészet. Vezető az Antik Gyűjtemény állandó kiállításához.

Budapest, 2002. 

Megjegyzés: 
A kurzust bármilyen nyelvi szinten álló hallgató fölveheti. Ezt az  egyes órákon és a 
beszámolón is tekintetbe fogjuk venni.
Az órát Horváth Judit Nagy Árpáddal együtt tartja



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév

BMA-KLF11-211
Horváth László

G Kedd 10.00–11.30
Múk 4/F II./217.

Ógörög leíró nyelvtan, 1

A szeminárium célja:
A tantárgy célja a szakirányos hallgatók ógörög nyelvi képzettségének elmélyítése, aktív
nyelvi  kompetenciájuk növelése. A nyelvi képzés egyik fő elemeként a kurzus során a
hallgatók  elsajátítják  az  ógörög  nyelv  (elsősorban  az  attikai,  másodsorban  az  ión
nyelvjárás, valamint az epikus nyelv)  leíró nyelvtanát (alak- és mondattani jelenségeit),
valamint alapszókincsét. 

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. A
hallgatók  az  órai  munkában  való  részvétel  mellett  minden  héten  írásos  formában  is
számot  adnak  tudásukról  (nyelvtan,  szókincs);  az  így  szerzett  részjegyek  matematikai
átlaga  adja  a  félév  végén  javasolt  osztályzatot.  Ha  az  így  felajánlott  érdemjeggyel  a
hallgató  nem  elégedett,  vagy  órai  munkája  és  dolgozatai  alapján  nem  egyértelmű  az
érdemjegye, akkor szóbeli beszámolón felelhet jobb jegyért  a szorgalmi időszal végéig.
Nem szerez jegyet az a hallgató, akinek három (vagy annál több) dolgozata hiányzik.

A tervezett tanmenet (az elvégzendő anyag részletezése heti beosztásban):

szept. 9. T-tövűek 
szept. 16. Futurum contractum 
szept. 23. K-P tövek aoristos és futurum.
szept. 30. erős aoristos 
okt. 7. folyékony tövek.
okt. 14. erős perfectum.
okt. 21. erős alakok folyékony tövekből.
nov. 4. erős P. ao.
nov. 11. jelentésbéli sajátosságok.
nov. 18. folyékony tövek perfectuma 
nov. 25. augmentum sajátosságai 
dec. 2. reduplikáció sajátosságai 
dec. 9. összegzés, számonkérés.

Kötelező szakirodalom:
Maywald József  – Vayer Lajos – Mészáros Ede: Görög nyelvtan. Tankönyvkiadó, Bp. 
198111.
Horváth L. – Mészáros T. (vál.): Ógörög szószedet Xenophón és Platón művei alapján (jegyzet).
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok. Typotex. Bp. 
2000.
Az óraadótól kidolgozott kéziratos mellékletek.



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév

KLF-213

Bolonyai Gábor

G Kedd 8:30–10:00

F 217

Ógörög leíró nyelvtan 3.
Greek Grammar 3.

A szeminárium célja:
A tantárgy célja a szakirányos hallgatók ógörög nyelvi képzettségének elmélyítése, aktív
nyelvi  kompetenciájuk növelése. A nyelvi képzés egyik fő elemeként a kurzus során a
hallgatók  elsajátítják  az  ógörög  nyelv  (elsősorban  az  attikai,  másodsorban  az  ión
nyelvjárás, valamint az epikus nyelv) alapvető mondattani jelenségeit.  

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. A
hallgatók  az  órai  munkában  való  részvétel  mellett  minden  héten  írásos  formában  is
számot adnak tudásukról  (nyelvtan,  szókincs);  az így  szerzett  részjegyek átlaga  adja  a
félév  végén  javasolt  osztályzatot.  Ha  az  így  felajánlott  érdemjeggyel  a  hallgató  nem
elégedett, vagy órai munkája és dolgozatai alapján nem egyértelmű az érdemjegye, akkor
szóbeli  beszámolón  javíthat  jegyén,  illetve  felelhet  jobb jegyért  a  szorgalmi  időszak
végéig.  Nem  szerez  jegyet  az  a  hallgató,  akinek  három (vagy  annál  több)  dolgozata
hiányzik.

A félév során prózai szemelvényeket olvasunk, és ehhez kapcsolódóan bővítjük és 
tekintjük át a legfontosabb névszó- és igeragozási csoportokat, valamint monddattani 
jelenségeket.

Kötelező szakirodalom:
E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan. Lexika Kiadó. Székesfehérvár 1999 (ford. Mayer
Péter) 
Ajánlott szakirodalom:
Maywald József  – Vayer Lajos – Mészáros Ede: Görög nyelvtan. Tankönyvkiadó, Bp. 
198111.
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok. Typotex. Bp.

2001.



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév
BBN-KLF-401 

Bolonyai Gábor

K Hétfő 12:00-13:30

F 217

Ógörög irodalomtörténet
Ancient Greek Literature

A kurzus célja:
A görög irodalom legfontosabb műfajainak és műveinek áttekintése a kezdetektől a 
császárkorig. Az előadások során egyes művekről esik majd szó, mindig valamilyen 
meghatározott szempont alapján, az adott mű értelmezéstörténetével együtt.
1. Homéros: Ilias 
2. Homéros: Odysseia
3. Hésiodos
4. Lírai műfajok
5. Aischylos
6. Sophoklés
7. Euripidés
8. Aristophanés
9. Kallimachos
10. Theokritos
11. Longos: Daphnis és Chloé
12. Lukianos

A jegyszerzés feltételei:
Kollokvium a megadott irodalomjegyzék alapján. 
A kollokvium két  részből  áll:  a  vizsgázónak egyrészt  ismertetnie  kell  egy-egy  irodalmi
szöveg legfontosabb jellemzőit, másrészt be kell mutatnia egy-egy szerző életművét,  saját
olvasmányai, a megadott szakirodalom és az előadásokon elhangzott szempontok alapján. 

Olvasandó szövegek: 
Homéros: Ílias és Odysseia, 4-4 tetszőlegesen választott könyv
Hésiodos: Istenek születése
Sapphó, Alkaios, Archilochos, Pindaros művei a Görög költők antológiája (Szerk. Szepessy T.,
Bp. 1982) c. kötetben,
Aischylos, Sophoklés, Euripidés 2-2 tragédiája,
Aristophanés, Menandros 1-1 komédiája,
Kallimachos művei (GKA),
Theokritos: 1., 7. és 15. idill,
Longos: Daphnis és Chloé,
Lukianos: A tragikus Zeus,

Kötelező szakirodalom:
1. Az egyes életművekhez tartozó háttérinformációkat, életrajzi adatokat a Világirodalmi 
Lexikon egyes szócikkei vagy az ajánlott irodalomtörténetek valamelyike alapján tekintsék 
át. Internetes adatbázisokat, kérem, csak akkor használjanak (kiegészítésül), ha 
meggyőződtek arról, hogy információik megbízható forrásból származnak. A wikipédia 
cikkei például (főleg a magyar nyelvűek) az esetek többségében nem megbízhatóak.
2. Homéroshoz: O. Taplin Homéros-fejezete az O. Taplin (szerk.): Literature in the Greek 



World (Oxford 2000) c. irodalomtörténeti áttekintésből. A szöveg kéziratos formában 
magyarul is olvasható, és a kurzus hallgatói számára hozzáférhető lesz.
3. Ritoók Zs. irodalomtörténeti fejezetei a négy 5. századi drámaíró egyes műveiről a 
Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy (– Németh Gy.): A görög művelődéstörténet (Bp., 2006, 
korábbi címén: A görög kultúra aranykora. Bp. 19842) c. kötetben.
4. Lukianoshoz: Szilágyi J. Gy. utószava a két kötetes Lukianosz összes műveihez (Bibliotheca
Classica, Budapest, 1974).

Ajánlott szakirodalom:
O. Taplin (szerk.): Literature in the Greek World (Oxford 2000)
A. Lesky: Geschichte der griechischen Literatur (Bern 1963)
Αz ókori görög irodalom. Nestle – Liebig műve alapján írta Kapitánffy I. – Szepessy T. – 
Tegyey I. (Budapest 1991 és 2014).



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév

BBN-KLFD-GÖR-102

Horváth László

G Péntek 12.00–13.30
ELTE Eötvös Collegium
F 19

Ógörög leíró nyelvtan, 2

A szeminárium célja:
A tantárgy célja a szakirányos hallgatók ógörög nyelvi képzettségének elmélyítése, aktív
nyelvi  kompetenciájuk növelése. A nyelvi képzés egyik fő elemeként a kurzus során a
hallgatók  elsajátítják  az  ógörög  nyelv  (elsősorban  az  attikai,  másodsorban  az  ión
nyelvjárás, valamint az epikus nyelv) alapvető mondattani jelenségeit.  

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. A
hallgatók  az  órai  munkában  való  részvétel  mellett  minden  héten  írásos  formában  is
számot  adnak  tudásukról  (nyelvtan,  szókincs);  az  így  szerzett  részjegyek  matematikai
átlaga  adja  a  félév  végén  javasolt  osztályzatot.  Ha  az  így  felajánlott  érdemjeggyel  a
hallgató  nem  elégedett,  vagy  órai  munkája  és  dolgozatai  alapján  nem  egyértelmű  az
érdemjegye,  akkor  szóbeli  beszámolón  javíthat  jegyén,  illetve  felelhet  jobb jegyért  a
szorgalmi időszak végéig.  Nem szerez jegyet  az a hallgató,  akinek három (vagy annál
több) dolgozata hiányzik.

A  tervezett  tanmenet  Ógörög  nyelvtan  és  mondattani  gyakorlatok  című  tankönyvből  (az
elvégzendő anyag részletezése heti beosztásban):

szept. 12. –  Kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatok
szept. 19. –  Kérdő alanyi és tárgyi mellékmondatok, függő kérdések
szept. 26. – Időhatározói mellékmondatok I.
okt. 3. –  Időhatározói mellékmondatok II.
okt. 10. – Időhatározói mellékmondatok III.
okt. 17.  - Feltételes mellékmondatok I.
okt. 24. – Feltételes mellékmondatok II.
nov. 7. — Feltételes mellékmondatok II.
nov. 14. – Feltételes mellékmondatok IV.
nov. 21. – Feltételes mellékmondatok V.
nov. 28. – Megengedő mellékmondatok
dec. 5. – összefoglalás, ismétlés
dec. 12. – általános számonkérés

Kötelező szakirodalom:
Maywald József  – Vayer Lajos – Mészáros Ede: Görög nyelvtan. Tankönyvkiadó, Bp. 
198111.
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok. Typotex. Bp. 
2001.
Ajánlott szakirodalom:
E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan. Lexika Kiadó. Székesfehérvár 1999 (ford. Mayer

Péter)
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BMA-KLFD-GÖR-122:24 és TANM-GR-103

Bolonyai Gábor 

G Kedd 12:00– 13.30

F 218

Ógörög szövegolvasás (Sophoklés: Oidipus Kolónosban)
Reading texts (Sophocles, Oedipus at Colonus)

A szeminárium célja: 
Ismerkedés Sophoklés és a görög tragédia világával.

A jegyszerzés feltételei, a számonkérés formái és időrendje: 
A hallgatók  az órai  munkájuk,  a  félévvégi  szóbeli  beszámoló,  valamint  egy  szerkezeti  egység
elemzését vagy egy értelmezési probléma kifejtését tartalmazó - minimum 8 ezer n terjedelmű –
szemináriumi dolgozat alapján kapnak jegyet.
A beszámoló anyaga: 1–1043 és 1579–1669 sorok.

Olvasandó szövegek:
A dráma kijelölt szövege görögül és a teljes dráma magyarul.

Ajánlott szövegkiadás:
Teubner-kiadás (R. D. Dawe, 1985) vagy Oxford Classical Texts (H. Lloyd-Jones – N. Wilson, 
2000)

Ajánlott kommentár:
R. Jebb (Cambridge, 1900):
https://archive.org/stream/SophoclesThePlaysAndFragmentsPart2/Sophocles_ThePlaysAndFra
gments_Part2#page/n1/mode/2up

F. Schneidewin (Leipzig, 1883): https://archive.org/details/sophokles00bruhgoog 

J. C. Kamerbeek, The Plays of  Sophocles. Part. VII: The Oedipus Coloneus. Leiden, 1984.

Ajánlott tanulmányok:

P. Burian, Suppliant and Savior: Oedipus at Colonus. Phoenix 28 (1974): 408–429

C. Segal, Oedipus at Colonus: The End of a Vision. Tragedy and Civilization (1981), 362–410. 

J. Hesk, Oedipus at Colonus. In: Brill’s Companion to Sophocles (ed. by Andreas Markantonatos), 167–

189.

https://archive.org/details/sophokles00bruhgoog
https://archive.org/stream/SophoclesThePlaysAndFragmentsPart2/Sophocles_ThePlaysAndFragments_Part2#page/n1/mode/2up
https://archive.org/stream/SophoclesThePlaysAndFragmentsPart2/Sophocles_ThePlaysAndFragments_Part2#page/n1/mode/2up
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BMA-KLFD-GÖR-122.25

Dr. Mészáros Tamás PhD

G Péntek 10–11:30

Eötvös Collegium

Ógörög auktorolvasás (Démosthenés)

Az óra célja: 

Az órán a hallgatók megismerkednek az antik görög próza egyik legismertebb szerzőjének,

Démosthenésnek a munkásságával. A Philippos elleni első beszéd olvasása mellett 

kitérünk a történeti háttérre, a szerző életére, a mű szerkezetére, valamint a fontosabb 

szakirodalom vázlatos ismertetésére. 

A jegyszerzés feltételei:

Az óra rendszeres és aktív látogatása (legfeljebb 3 hiányzás), beszámoló teljesítése.

Olvasandó szövegek: 

Démosthenés: Első beszéd Philippos ellen

Ajánlott szövegkiadások:

M. R. Dilts: Demosthenis orationes I. Oxford, 2002, 34–50.

G. Dindorf – F. Blass: Demosthenis orationes I. Leipzig, 1908, 83–97.

Kötelező szakirodalom: 

Hegyi D. – Kertész I. – Németh Gy. – Sarkady J.: Görög történelem. Budapest, 1996. (A 

makedónokra vonatkozó fejezetek)



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév

BMA-KLFD-412:21
Horváth László

G P, 08:00-09:30 
Eötvös Collegium F 19.

Ógörög irodalom a Kr. e. IV. században 

Az előadás célja:
A Kr. e. IV. század a műpróza kiteljesedésének időszaka. Az előadás a görög irodalmi
próza  átfogó  bemutatását  adja  a  műfajok  (historiográfia,  ékesszólás,  értekező  próza)
korábbi (Kr. e. V. század) fejlődésére visszatekintve. A kötött műfajok (kül. az újkomédia)
rövid  áttekintésére  is  sor  kerül.  Cél,  hogy  a  hallgató  megszerezze  azokat  az  alapvető
irodalomtörténeti  ismereteket,  amelyek  segítségével  az  ógörög  irodalomról  elemi
áttekintést nyer.

A jegyszerzés feltételei:
A előadások rendszeres látogatása, a példaszövegek feldolgozása és a sikeres komplex
(írásbeli és szóbeli) vizsga. A vizsgán a hallgatóknak írásban röviden válaszolniuk kell 10
irodalomtörténeti  alapkérdésre.  Ennek  teljesítése  után  fő-  és  melléktételt  húznak  a
tárgyalt  témakörökből  és  bizonyságot  tesznek,  hogy  az  előírt  görög  szövegeket
feldolgozták.

Tervezett tanmenet:

szept. 12. Bevezetés, történeti és irodalomtörténeti háttér (korszakolás, műfajok) 
szept. 19 – Hérodotos
szept. 26. – Thukydidés
okt. 3. – Xenophón
okt. 10. – Theopompos és a kisebb írók, az Atthis 
okt. 17. – Az ékesszólás kezdetei, Gorgias
okt. 24. – Antiphón és Andokidés
nov. 7. – Isokratés, Lysias és Isaios
nov. 14. – Démosthenés és Aischinés  
nov. 21. – Hypereidés és Lykurgos (Deinarchos, Démadés)
nov. 28. – Kötött műfajok továbbélése
dec. 5. –  A közép- és újkomédia, Menandros
dec. 12. – Az értekező próza (Platón és Aristotelés) 

Kötelező szakirodalom:
Az ókori görög irodalom (Vázlatos áttekintés). Szerk. Kapitánffy István és Szepessy Tibor 
(rpr. Budapest, 2013), valamint az előadások témáihoz kapcsolódó görög nyelvű irodalmi 
részletek és az előadássorozat előtt kiosztott magyar műfordításokat tartalmazó 
tételjegyzékben foglaltak. 
Ajánlott szakirodalom:
Németh György, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szilágyi János György, Görög 
Művelődéstörténet (Budapest, 2006).
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BBN-KLFD-452:7,  BBN-KLF-11-208:7

Bolonyai Gábor

K Hétfő 8:15-9:45

F 217

Ógörög szövegolvasás: Symposion a görög és latin kultúrában

Reading Greek Texts: Symposion in Greek and Roman Contexts

A kurzus célja: 

Szócikkek írása a görög és római lakoma témakörében a Szépművészeti Múzeum Antik 

Gyűjteményének Hyperión-adatbázisa számára. Az egyes szócikkeket közösen tervezzük 

és határozzuk meg a megadott szakirodalom és források (elsődlegesen Athénaios: 

Lakomázó bölcsek című műve) alapján, amiket aztán ki-ki egyéni és/vagy csoportmunkával 

önállóan dolgoz ki, a témába vágó források és szakirodalom feltérképezésével és 

hasznosításával. Az elkészült szócikkeket közösen értékeljük, javítjuk és véglegesítjük. A 

munkában nagy mértékben számítok a hallgatók egyéni ötleteire és önálló munkájára a 

szócikkek kiválasztásában ás megvalósításában egyaránt.

Előzetes javaslatok a szócikk tematikájához:

A symposion és convivium jellegzetes vonásai (“mester-szócikkek” – közösen állítjuk össze 

Murray két tanulmánya alapján).

A lakoma helyszíne: férfiszoba (andrón) + női szoba (gynaikeion), syssition, prytaneion, 

tholos

Berendezés: kerevet (kliné), étkezőasztal (trapeza), fali díszek, vicces ivóedények, feliratok 

ivóedényeken (graffiti), éjjeli edény (amis)

Öltözet, kellékek: koszorú, illatszerek, himation, chitón, sétabot, párna, sakkos (fejfedő), 

borhűtő (psyktér)

Résztvevők: symposiarchos / basileus, hetaira, hetairos, paiderastia, erastés, erómenos, a 

hívatlan vendég, nők a lakomán

A symposion szakaszai: vacsora (deipnon), szervírozás (deuterai trapezai), italáldozat 

Agathos daimónnak, Zeus sótérnak, Hygieiának, kómos, „Héphaistos hazatérése”-téma, 

másnaposság (kraipalé)

Ételfogyasztás: ételek (plakunta, pemmata, tragómata, ópson, garon, oxos, elaion stb.)

Italfogyasztás: borfajták, borkeverés, életkor, színbor (gleukos)



Játékok: kottabos, tánc, pantomim, rejtvények (ainigma), labdajátékok,

Lakomatípusok: túlvilági lakoma, szabadtéri lakoma, istenek megvendégelése, szkíta lakoma,

perzsa lakoma; sympotikus közösségek: parasitoi, thiasos, eranos

Symposion és irodalom: jellegzetes lakomai költői műfajok (skolia, archaikus líra, lakomai 

epigramma, római hősök dicsérete), a symposium mint prózai műfaj (Platón, Xenophón, 

Athénaios, Plutarchos, Gellius, Macrobius), tudós kérdések műfaja (homérosi problémák, 

Kallimachos: Aitia, Plutarchos, Quaestiones Convivales stb., Plinius: Historia Naturalis)

Symposion és jog: symposionok törvényi szabályozása

A jegyszerzés feltételei:
 4-10 szócikk megírása 10-12 ezer leütés terjedelemben.

Kötelező szakirodalom:
Oswyn Murray: The Culture of the Symposion. A Companion to Archaic Greece (Edited by 
Kurt A. Raaflaub and Hans van Wees, Blackwell, 2009), 508–523.
Oswyn Murray, Symposium and Genre in the Poetry of Horace. The Journal of  Roman 
Studies 75(1985), 39–50.

Ajánlott szakirodalom:
Elektronikus formában mellékelek egy szakirodalmi gyűjteményt.



BMA-KLFD-GÖR-462:34

Bene László, Horváth Judit

Gy
Cs, 10:00-11:30 

Múk 4/F 217

Szakszeminárium (Platón: Phaidón)

A szeminárium/előadás célja: A Phaidón nyelvi és filozófiai feldolgozása.

A jegyszerzés feltételei: 
Az óra látogatásköteles, a hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. Az osztályzás az
órai munka, szükség esetén félév végi beszámoló alapján történik.

Olvasandó szövegek/Tematika:

Platonis Opera, tomus I, tetralogias I-II continens. Ed. by E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S.
M. Nicoll, D. B. Robinson and J. C. G. Strachan. Clarendon Press, 1995.

Platonis Opera. Recognovit Ioannes Burnet. Tomus I. Oxonii, MCM.

A Phaidón Platón egyik alapműve, mely mely nagymértékben meghatározza a platonizmus
egyik  –  mind  az  ókorban,  mind  a  modern  befogadástörténetben  –  igen  befolyásos
értelmezését.  Eszerint  a  valóság  és  az  ember  egyaránt  poláris  szembeállítások  alapján
érthető meg: az előbbi pólusait az ideák és érzékelhető dolgok alkotják, míg az ember az
ideákkal rokon testetlen lélek és az érzékelhető dolgok körébe tartozó test együttese. A
dialógusban Szókratész a lélek halhatatlansága mellett érvel, ennek kapcsán fejti ki test és
lélek  viszonyának  etikai  és  ismeretelméleti  vonatkozásait,  valamint  a  formák  és  az
érzékelhető dolgok megkülönböztetését. Kitér továbbá a filozófiai érvelés természetére,
valamint  az  okok  és  magyarázatok  fajtáira  is.  Az  órán  a  szöveget   nyelvi  és  tartalmi
szempontból elemezzük.

Ajánlott szakirodalom:
 
Bostock, D. Plato’s Phaedo. Oxford, 1986 

Gallop, D. Plato: Phaedo. Oxford, 1975

Rowe, C.J. Plato: Phaedo. Cambridge, 1993

Megjegyzés: 



BMA-KLFD-GÖR.-462:35
BBN-KLF11-208:8

Horváth Judit

Gy Csütörtök 12.30.-14.00

Szakszeminárium (Élektra és Orestés – felismerésjelenetek)
Ógörög szövegolvasás  (Élektra és Orestés – felismerésjelenetek)
 

A szeminárium/előadás célja:
A három görög tragédiaíró drámaépítésének összehasonlítása

A jegyszerzés feltételei:
A hallgatók részben a féléves munkájuk, részben – ahol szükséges - a félév végi szóbeli
beszámoló alapján kapnak jegyet. A beszámoló anyaga a félév során közösen elolvasott és
feldolgozott elolvasott szemelvények.

Olvasandó szövegek/Tematika:
Aischylos: Choéphoroi 162-245 Sophoklés: Élektra 871-937 Euripidés: Élektra 520-584 
és az ezekhez tematikusan kapcsolódó szemelvények
Kötelező szakirodalom (az órai munkához):

Ajánlott szakirodalom:

Megjegyzés: 


