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kötelező I. évfolyam 1. félév

Tantárgyfelelős:  Dr. Tamási Balázs 

nincs

Heti óraszámok: Előadás 1 Gyakorlat

szóbeli vizsga

Félévközi követelmények

Az előadások látogatásának minimum 75%-a. Az SZMSZ szerint.

Nincs félévközi dolgozat, vagy beszámoló. 

Egyes rövidebb ókori források elolvasása következő órára (pl. Mésa-sztélé) 

szóbeli vizsga

Oktatásért felelős 
szervezeti egység

Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Jelleg:                                  
                                     
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon 
választható)

Félév a 
mintatantervben:

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:

Előfeltétel Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Félév végi számonkérés 
típusa (ai, v, gyj, sz ) :

A foglalkozásokon való 
részvétel követelményei és 
a távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:
Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

Orvosi igazolás, vagy más esetben az okok egyedi mérlegelése az oktató részéről (konferencia 
előadóként, stb.) 

A félévközi ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és időpontjai, 
pótlásuk és javításuk 
lehetősége:

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó 
feladatainak száma, 
típusa:

Osztályzat kialakításának 
módja:

A tárgy rövid leírása,fontosabb témák, témacsoportok:    A félév során az ókori Izrael fogság előtti és fogság utáni történetét 
tárgyaljuk. Ehhez a félévet az i.e. 11. század előtti eredet és "honfoglalás" kérdésével kezdjük, továbbá a korszak ókori keleti 
hátterével. Ezt követően a bírák korát, majd a monarchia és királyság kezdeteit vesszük át: Saul, Dávid és Salamon korát. A 

továbbiakban a két kirlyság párhuzamosan futó történetére fókuszálunk, Izraelre (i.e. 722-ig) és Júdára (i.e. 586-ig). A Babiloni 
fogságot és a perzsa kor eseményeit, azon belül Ezra-Nehemia művét vizsgáljuk. Nagy Sándortól kezdve a hellenisztikus 

korszakon belül Júdea történetét elemzzük a Ptolemaidák és a Szeleukidák alatt. A Makkabeusok mozgalmának ismertetése 
után, a Hasmóneusok uralkodásával folytatjuk, hogy végül a római kor eseményeit - Nagy Heródest, a zsidó háborúkat és a Bar-

Kochba felkelést - tekintsük át. A cél a korszakra vonatkozó átfogó történelmi ismeretek és összefüggések közös és egyéni 
munkán keresztül történő elsajátítása.  



Témakör:

Irodalom

Kötelező: 

Ajánlott:

Egyéb segédletek: 

Előadás, gyakorlatok témakörei1. Izrael eredetének forrásai és elméletei 
2. Az izraeli törzsek, a „honfoglalás” és a bírák kora
3. Az királyság kezdetei és Dávid kora
4. Salamon uralkodása és a kettészakadt királyság kezdetei
5. Az Omri-dinasztia és kora
6. A Jéhu-dinasztia és kora
7. Júda királysága Áháztól Menasséig 
8.  Júda utolsó „évtizedei”, Jeruzsálem eleste
9.  Jeruzsálem pusztulása után: a babiloni fogság 
10.  A Perzsa birodalom és az első visszatérések
11.  Ezra és Nehemja műve 
12.  Nagy Sándor, élet a Ptolemaidák alatt
13.  A szeleukida-kor és a Makkabeusok felkelése
14.  A Makkabeus-háborúk (2. szakasz)
15.  A Hasmóneus-dinasztia
16.  A római kor és Nagy Heródes
17.  A zsidó háború és a Szentély pusztulása
18.  A Bar-Kochba felkelés kora
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