
Ógörög szakos órák

ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BBN-KLF-123/a
Bolonyai Gábor egy. docens

Gy K, 12.00 – 13.30,
F 212.

Bevezetés az ógörög nyelvbe 3.

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 számonkérés formái és időrendje: 
A tantárgy a klasszika-filológia szakirány kötelező tantárgya.
Mint szeminárium látogatásköteles.
A számonkérés formái és időrendje: 
Az órák elején ismétlő kérdések az előző óra anyagából, szóban vagy írásban.
Olvasandó szövegek:
A tankönyv 11-24. 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. 

Megjegyzés: 

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


ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BBN-KLF-124/a
Bolonyai Gábor egy. docens

K P, 8.30 – 10.00 
F 212.

Bevezetés az ógörög nyelvbe 4.

Az előadás 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 tantárgy a klasszika-filológia szakirány kötelező tantárgya.

A félév során átvett szövegek fordítása és a hozzá kapcsolódó nyelvtani ismeretek 
kikérdezése szóbeli vizsgán.

Olvasandó szövegek:
A tankönyv 11-24. 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. 

Megjegyzés: 

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


ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BBN-KLF-123/b és 124/b
Horváth László

G H, 08:00-09:30 
P, 14:00-15:30 EC/19

Bevezetés az ógörög nyelvbe, 3 és 4

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  javíthat  jegyén,  illetve  felelhet  jobb jegyért  a  szorgalmi  időszak
végéig.

A tervezett tanmenet  Ógörög gyakorló és olvasókönyv-ből  (az elvégzendő anyag részletezése
heti beosztásban):

febr. 11. és 14. – 14. olv. Szuronyt szegezz 
febr. 17 és 21. – 15. olv. Tenger, tenger
febr. 24. és febr. 28. – 16. olv. A háború kegyetlen tanító
márc. 3. és 7. – 17. olv. Hogyne tudná?
márc. 17. és 21. – 18. olv. Egész éjjel tivornyáznak 
márc. 24. és 28. – 19. olv. Mintha csapda lenne
márc. 31. és ápr. 4. – 20. olv. A derék Kritias egészségére
ápr. 14. és 25. – 21. olv. A Sókratés elleni vád
ápr. 28. és máj. 2. – 22. olv. Ha akarta  
máj. 5. és 12. –  23. olv. Nyereség a halál 
máj. 16. – 24. olv. Csak az Isten tudja

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, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BBN-KLF11-202

Horváth László

G K, 10.00–11.30

Múk 4/F II./212.

Ógörög szövegolvasás 2 (Prózai szemelvények) 

A szeminárium célja:
a  klasszika-filológia  szakirányos  ―  elsősorban  az  ógörög  nyelv  iránt  érdeklődő  ―
hallgatók nyelvi képzettségének erősítése, aktív nyelvi kompetenciájuk növelése. A nyelvi
képzés  egyik  fő  elemeként  a  hallgatók  a  szemináriumvezető  válogatásában  különféle
irodalmi szemelvényeket olvasnak. Az értelmezését beható nyelvi elemzés egészíti ki.

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása, az oktatótól kiosztott mellékletek hétről-hétre
történő feldolgozása. A hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. A hallgatók az órai
munkában való aktív részvétel  mellett összesen három alkalommal írásos formában is
számot adnak tudásukról; 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. 

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

febr. 11. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 98. §-a szerint 
febr. 18. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 99. §-a szerint
febr. 25. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 100. §-a szerint
márc. 4. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 101. §-a szerint
márc. 11. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 102. §-a szerint
márc. 18. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 103. §-a szerint
márc. 25. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 106. §-a szerint
ápr. 1. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 108. §-a szerint
ápr. 8. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 109. §-a szerint
ápr. 15. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 110. §-a szerint
ápr. 29. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 113. §-a szerint
máj. 6. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 114. §-a szerint
máj. 13. – Szemelvények a Maywald-Vayer-Mészáros (MVM) 115. §-a szerint

Kötelező szakirodalom:

Ajánlott szakirodalom:



ELTE BTK, ÓTI, 2013/14, II. (tavaszi) félév

Oktató: Bárány István K Idő: Szerda, 14:00-15:30
Hely: MÚK 4/F 217

Kód: BBN-KLF-204

Cím: Ógörög szövegolvasás 4 (Xenophón)

Az  előadás  célja: Ógörög  szakos  hallgatók  számára  középhaladó  jellegű  görög  próza-
szövegolvasás  (Xenophón).  Cél  prózai  szövegek,  különösen  Xenophón-szövegek
szövegolvasási  technikáinak  a  továbbfejlesztése,  valamint  Xenophón  történetírói
technikáinak a szövegközeli tanulmányozása.

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

Olvasandó szövegek: Terveim szerint Xenophón: Hellénika c. művéből a 30 zsarnok 
uralmához kapcsolódó részeket olvassuk el (II. könyv, 3. és 4. fejezet). A görög 
szövegkiadást – az olvasandó szemelvények egyeztetése utána – fénymásolatban és 
szkennelt formában hozzáférhetővé teszem.

Kötelező szakirodalom: 

Németh György: A zsarnokok utópiája. Antik tanulmányok. (Atlantisz, 1996) kötetből az 
Antik századvég c. fejezet tanulányai (Küzdelem a hatalomért; Kritias; A zsarnokok 
utópiája; Xenophón, Platón, Sókratés)

Ajánlott szakirodalom:

Megjegyzés:



ELTE BTK, ÓTI, 2013/14, II. (tavaszi) félév

Oktató: Bárány István
K Idő: csütörtök, 16:00-

17:30
Hely: MÚK 4/F 

Kód: BBN-KLF-207

Cím: Ógörög szövegolvasás 7 (Platón 2). 

Az  előadás  célja: Ógörög  szakos  hallgatók  számára  haladó  jellegű  görög  próza-
szövegolvasás (Platón). Cél prózai szövegek, különösen Platón-dialógusok szövegolvasási
technikáinak  a  továbbfejlesztése,  valamint  a  Platón-dialógusok  és  a  platóni  filozófia
néhány alapkérdésének a szövegközeli tárgyalása.

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

Olvasandó szövegek: részletek Platón: Az állam és Lakoma c. dialógusaiból. 
Kötelező szakirodalom: 
A görög szövegkiadást – az olvasandó szemelvények egyeztetése utána – fénymásolatban 

és szkennelt formában hozzáférhetővé teszem.
Magyarul: Platón: Lakoma, Phaidrosz, Az állam (szemelvények).
Utószó a Lakomához, Phaidroszhoz (Atlantisz Könyvkiadó sorozatában).
Ritoók Zsigmond: „A platóni Lakoma bevezetése”, in: Betegh Gábor et al. (szerk.): 

Töredékes hagyomány. Steiger Kornélnak, Budapest: Akadémiai, 2007., 121-130.
Ajánlott szakirodalom:
Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Budapest: Akadémiai, 2007. A Szókratészre és Platónra 

vonatkozó részek: I.3.1, 65-100. o.
Megjegyzés:



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BBN-KLF-212 

Bolonyai Gábor

Gy H, 12.00–13.30
F 217

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 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 négy alkalommal írásos formában is
számot adnak tudásukról; 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 időszal végéig.

Párhuzamosan két feladatot végzünk:
1. Gyakorlati nyelvtan: Epiktétos Encheiridion című művéből vett szemelvények alapos 
nyelvi elemzése, a hozzá tartozó grammatikai problémák tisztázása
2. Az ige- és főnévragozás rendszeres áttekintése (folytatás)
 

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. 2000

javascript:newWindow2('kurz_info.asp?ckid=700851',%20620,%20440,%20'or700851');


ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BBN-KLF-214

Bolonyai Gábor

Gy H, 10.00–11.30
F 217

Ógörög leíró nyelvtan, 4

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 alapvető mondattani jelenségeit.  

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. A
hallgatók az órai munkában való részvétel mellett négy alkalommal írásos formában is
számot adnak tudásukról; 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 időszal végéig.

A tervezett tanmenet szerint párhuzamosan két feladatot végzünk:
1. Gyakorlati nyelvtan: Epiktétos Encheiridion című művéből vett szemelvények alapos 
nyelvi elemzése, a hozzá tartozó grammatikai problémák tisztázása
2. A leggyakoribb alárendelői mondattípusok rendszeres áttekintése

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. 
2000.

https://etr.elte.hu/etrweb/kurzus.asp?ta=1&tanszek=156&kid=642071


ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BMA-KLFD-GÖR-101
Horváth László

G P, 8.00–9.30
EC/19 

Ógörög 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  javíthat  jegyén,  illetve  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):

febr. 14. – Orrhangú igék osztálya
febr. 21. – Kezdő igék osztálya
febr. 28. – E-osztály
márc. 7. – Vegyestövűek osztálya
márc. 14. – Mi-végűek bevezetés
márc. 21. – Mi-végűek első csoportja 1.
márc. 28. – Mi-végűek első csoportja 2.
ápr. 4. — Mi-végűek második csoportja 1. 
ápr. 11. — Mi-végűek második csoportja 2. 
ápr. 25. — A histémi-t követő igék
máj. 2. — Mi-végűek harmadik csoportja
máj. 16. — Mi-végűek harmadik csoportja 2, összefoglalás. 

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.
Ajánlott szakirodalom:-



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2013/14, II. (tavaszi) félév

BMA-KLFD-GÖR-122.22

Bolonyai Gábor 

Gy K, 10.00 – 11.30

F 212

Ógörög szövegolvasás: Aischylos: Eumenisek    

A szeminárium célja: 
Ismerkedés Aischylos és a görög tragédia világával és nyelvezetével.

A jegyszerzés feltételei, a számonkérés formái és időrendje: 
A hallgatók a féléves munkájuk, valamint félévvégi beszámoló alapján kapnak jegyet.

Olvasandó szövegek:
Aischylos: Eumenisek című művének teljes szövege.

Ajánlott szövegkiadás:
Martin West (Teubner 1990)

Ajánlott kommentárok
H. Sommerstein (Cambridge 1989)

Ajánlott monográfiák és cikkek:
Sommerstein bevezetője
S. Goldhill, The drama of logos.In: Reading Greek Tragedy (Cambridge 1986), 1-32.



ELTE BTK, ÓTI, Görög Tanszék, 2011/12, I. (tavaszi) félév

BMA-KLFD-412-04

Bolonyai Gábor 

Gy hétfő 14– 1530,

F 212.

Ógörög, római és középkori irodalom: 
Fejezetek a klasszikus kori görög dráma történetéből

Az előadás célja: 
A két irodalmi korszak egy-egy jellegzetes kérdésének, problémájának szövegközpontú 
bemutatása.

A jegyszerzés feltételei, a számonkérés formái és időrendje: 
Az órán elemzett szövegek ismerete, valamint négy szerző () életműve az ajánlott 
irodalomtörténeti kézikönyvek valamelyikének alapján.

Tematika:
1. A Dionysos-ünnepek, a színházi előadások körülményei, a tragédia eredete
2-3. Az athéni igazságszolgáltatás – Aischylos: Eumeniszek, Euripidés: Orestés, 
Aristophanés: Darázsok
4. Dionysos a színpadon – Euripidés: Bakkhánsnők, Aristophanés: Békák
6. A házasság és a jó feleség – Euripidés: Alkéstis, Sophoklés: Trakhisi nők 
7. Az Élektra-téma – Aischylos: Choéphoroi, Euripidés: Élektra, Sophoklés: Élektra
8. Az Oidipus-téma – Sophoklés: Oidipus Kolónosban, Euripidés: Phoinissai
9. A Philoktétés-téma – Aischylos-tör., Sophoklés, Euripidés-tör.
10. Háború női szemmel – Aischylos: Heten Thébai ellen, Euripidés: Trójai nők, 
Aristophanés: Lysistraté
11. A szatírjáték – Euripidés: Kyklóps, Sophoklés: Nyomkeresők
12. Öngyilkosság, önfeláldozás – Sophoklés: Aias, Euripidés: Az őrjöngő Héraklés; 
Euripidés: Iphigeneia Aulisban

Ajánlott irodalomtörténetek:
A. Lesky, Cambridge History of  Greek Literature (Ed. by P. Easterling et al.), Greek Literature 
(Ed. by O.Taplin), Ritoók Zs. tanulmányai a Görög művelődéstörténetben

Kötelező olvasmány:
az előadásokon tárgyalt darabok, valamint az egyes órákhoz mellékelt tanulmányok közül 
egy-egy



ELTE BTK, ÓTI, 2013/14, II. (tavaszi) félév

Oktató: Dr. Mészáros Tamás PhD
K: 2 Idő: P 10–11:30

Hely: Eötvös Collegium

Kód: BMA-KLFD-GÖR-122:23, BMA-KLFD-GÖR-462:31, TANM-GR-104:5
Cím: Ógörög auktorolvasás: Lukianos

Az előadás célja: 

Az órán a hallgatók megismerkednek a császárkori görög próza egyik legismertebb 
történeti-esztétikai értekezésével, samosatai Lukianos Hogyan írjunk történelmet? 
című művével. A szöveg 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: 

Lukianos: Hogyan írjunk történelmet? 
(Π ς δε  στορίαν συγγράφεινῶ ῖ Ἱ )

Ajánlott szövegkiadások:

M. D. MacLeod (ed.): Luciani Opera III: libelli 44-68. Oxford, 1980.

Kötelező szakirodalom: 

Szilágyi J. Gy.: Utószó. In: Lukianosz összes művei I-II. Budapest, 1974.

Ajánlott szakirodalom:

H. Homeyer: Wie man Geschichte schreiben soll? München, 1965.
G. Avenarius: Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung. Meisenheim/Glan, 1956.


