
 
Az „Ókori és keleti filológiák” képzési ág közös órái

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

BBN-OKE11-121=BBN-VAL-171 
Földváry Miklós István  

K
3/4 kr

H, 8:00–9:30
Gólyavár, Pázmány terem 

Összehasonlító vallástörténet 1. 

Az előadás célja:
Az Összehasonlító vallástörténet tanegység célja a XIX–XX. századi vallástudományi kutatás 
klasszikus szerzőinek, iskoláinak, módszereinek bemutatása elsődleges és másodlagos 
forrásszövegek elemzése, azok történelmi és elméleti kontextusba helyezése révén. A tematikát a 
klasszikus vallástörténet fő forrásterületei szerint csoportosítottuk. 

A jegyszerzés feltételei:
A tanegységet írásbeli vizsga zárja, amely az előadások anyagára és forrásszövegeire épül. 

A tervezett tanmenet: 
1. Az antikvitás vallásai: alapvető kérdések, források és forráshiány 
2. Az antik pogányság recepciója a kereszténységben és Európában általában 
3. A romantikus vallásbölcselet eszmevilága: Bachofen, W. F. Otto 
4. A „primitívek” avagy a természeti vallás kutatása: Tylor, Frazer, Jung 
5. A bibliai korpusz mint vallástörténeti forrás: R. Smith, Wellhausen, Goldziher 
6. A francia szociológiai iskola, funkcionalitás, ritualizmus: Durkheim, Mauss 
7. A német szociológia, ideáltípus, magaskultúra, világvallás: M. Weber, Spengler 
8. A fenomenológia: Leeuw, Eliade 
9. Történetiség és összehasonlító módszer: Brelich, Pettazzoni 

Szakirodalom: 
GOLDZIHER Ignác: Mítosz a hébereknél és történelmi fejlődése. Kairosz, Budapest 2003. 
OTTO, Walter F.: Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes. 

Gerhard Schultke-Blumke, Frankfurt am Main 1934. (németül)
SPENGLER, Oswald: A Nyugat alkonya. Európa, Budapest 1994. (Ford. Juhász Anikó, Csejtei 

Dezső, Simon Ferenc)
DUMÉZIL, Georges: Mítosz és eposz. Gondolat, Budapest 1986. 
GENNEP, Arnold van: Les rites de passage. Émile Nourry, Paris 1909. 1890–1950 
ELIADE, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Európa, Budapest 1987. (Ford. Berényi 

Gábor)
KERÉNYI Károly: Mi a mitológia? Tanulmányok a homérosi himnuszokhoz. Szépirodalmi Kiadó, 

Budapest 1988. 
LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturális antropológia. Osiris, Budapest 2001. 
BRELICH, Angelo: Római variációk az eredet témájára. Gondolat, Budapest 2008. 
PETTAZZONI, Raffaele: God, the Formation and Development of  Monotheism in the History of  Religions.
LEEUW, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája. Osiris, Budapest 2001. (Ford. Bendl Júlia, Dani 

Tivadar, Takács László)
SIMON Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. Osiris 

Kiadó, Budapest 2003. (Osiris Tankönyvek) 



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

BBN-OKE 200:16=OT LAT 201
Ferenczi Attila

K 
2 kr

K, 14:00–15:30
MÚK 4/F 212

Római kultúra

Az előadás célja: Az előadás célja, hogy résztvevők megismerkedjenek a római civilizáció 
művelődéstörténetének alapfogalmaival, és megszerezzék az ókori szövegek olvasásához 
szükséges alapvető ismereteket a római világról.

1. óra        Róma városa
2. óra        Róma városa
3. óra        a római társadalom és politikai rendszerei
4. óra        a magistratusok
5. óra        a római hadsereg
6. óra        a római vallás alapjai
7. óra        a római vallás alapjai
8. óra        filozófiai nézetek
9. óra        a római család
10. óra        a római család
11. óra        betegség, egészség, táplálkozás
12. óra        művészetek Rómában

A jegyszerzés feltételei:
Az előadások rendszeres látogatása és a szóbeli vizsga letétele.

Olvasandó szövegek:
–
Kötelező szakirodalom: 
MAJOROS József: Római élet. Budapest, Tankönyvkiadó, Budapest 2000.
ALFÖLDY Géza: Római társadalomtörténet. Budapest, 2002.
 
Ajánlott szakirodalom: 
SHELTON, Jo-Ann: As the Romans did! Oxford 1988. 

Megjegyzés: –



A klasszika-filológia (BA) szakirány órái

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

BBN-KLF-131–132a, OT-LATV-131–132a
Kozák Dániel

G 2 kr és
K 2 kr

K, 16:00–17:30, Cs, 14:00–15:30
MÚK 4/F 212

Bevezetés a latin nyelvbe 1. (szeminárium) és 2. (előadás) (BBN-KLF-131–132)

Az előadás és szeminárium célja: 
A latin nyelv alapjainak (nyelvtan, lexika) elsajátítása. A kurzus a félév végére eljut a névszó- és 
igeragozás teljes rendszerének, valamint a mondattan egyszerű jelenségeihez az ismeretéhez. Az 
olvasott szövegekhez kapcsolódó tárgyi, művelődéstörténeti és filológiai magyarázatok megfelelő
bevezetést kell nyújtsanak a klasszika-filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 

A jegyszerzés feltételei:
Az előadás és szeminárium rendszeres látogatása. (Mind az előadás, mind a szeminárium 
látogatásköteles. Az órákról összesen legfeljebb hatszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel, 
illetve beszámoló teljesítése a vizsgaidőszakban.

A szemináriumokon hetente általában egy kb. 15 perces nyelvtani vagy szódolgozatot, három 
alkalommal pedig hosszabb (kb. 30 perces) nyelvtani dolgozatot írnak a résztvevők. 

Olvasandó szövegek: 
A megadott tankönyv 1–10. leckéi. (Tervezett munkamenet, mely a csoport teherbírásától 
függően változhat.)

Kötelező szakirodalom (tankönyv):
FERENCZI Attila — MONOSTORI Martina: Latin nyelv. Bp. 1997.

Ajánlott szakirodalom:
NAGY F. — KOVÁTS GY. — PÉTER GY.: Latin nyelv középiskolák számára. Bp. 1978.
VARGA B.: Gyakorló feladatgyűjtemény a „Ferenczi-Monostori” Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz (alak- és 

mondattan), Piliscsaba 2002.

Megjegyzés: 
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de általános 
tárgyként is végezhető.
A -131–132 tanegységek ugyanazon félévben (párhuzamosan) végzendők el, a kurzusok jellege 
miatt az előadások és a szemináriumok nem különíthetők el szigorúan. 

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

KLF-131/b. OT-LATV-131/b
Krupp József

G
2 kr

H, 12:00–13:30
MÚK 4/F 212

Bevezetés a latin nyelvbe 1.



A szeminárium célja:
Bevezetés a latin nyelvbe és a római kultúrába. Az alaktani ismeretek elsajátítása és gyakorlása. Az
egyszerű mondat megismerése.

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen háromszor hiányozhat. 
A hallgató a félév során írt négy zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A dolgozatok anyagát a 
latin nyelvtanról tanultak, az olvasmányok fordítása és a hozzájuk kapcsolódó szókincs alkotják.

Tematika:
A latin névszóragozás.
A latin igeragozás.
A latin igeneves szerkezetek.
szept. 8. – 1. olvasmány
szept. 15. – 1. olvasmány
szept. 22. – 2. olvasmány
szept. 29. – zárthelyi dolgozat; 3. olvasmány
okt. 6. – 4. olvasmány
okt. 13. – 5. olvasmány
okt. 20. – zárthelyi dolgozat; 6. olvasmány
nov. 3. – 7. olvasmány
nov. 10.  – 8. olvasmány
nov. 17. 
nov. 24
dec. 1. – gyakorlás; zárthelyi dolgozat
dec. 8. – ismétlés

Kötelező szakirodalom:
FERENCZI Attila–MONOSTORI Martina: Latin nyelvkönyv. Bp. 1998.

Ajánlott szakirodalom:
NAGY F.–KOVÁTS GY.–PÉTER GY.: Latin nyelv középiskolák számára. Bp. 1978.

Megjegyzés: 
A szeminárium szorosan kapcsolódik a KLF-132 (OT-LATV-132) kódú előadáshoz, ezért a két 
tanegységet szigorúan együtt kell felvenni.
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de általános 
tárgyként is végezhető.

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

KLF-132/b, OT-LATV-132/b
Krupp József

K
2 kr

Sz, 12:00–13:30
MÚK 4/F 212

Bevezetés a latin nyelvbe 2.

Az előadás célja:
Bevezetés a latin nyelvbe és a római kultúrába. Az alaktani ismeretek elsajátítása és gyakorlása. Az
egyszerű mondat megismerése.



A jegyszerzés feltételei:
Az előadás rendszeres látogatása (az előadás látogatásköteles, összesen háromszor lehet 
hiányozni); az előadások során végzett gyakorlatokban való aktív részvétel. A hallgató kollokvium
során kap jegyet. A kollokvium anyagát a latin nyelvtanról tanultak, az olvasmányok fordítása és a
hozzájuk kapcsolódó szókincs alkotják.

Tematika:
A latin névszóragozás.
A latin igeragozás.
A latin igeneves szerkezetek.
szept. 10. – 1. olvasmány
szept. 17. – 2. olvasmány
szept. 24. – 2. olvasmány
okt. 1. – 3. olvasmány
okt. 8. – 4. olvasmány
okt. 15. – 5. olvasmány
okt. 22. – 6. olvasmány
nov. 5. – 7. olvasmány
nov. 12. – 8. olvasmány
nov. 19. – 9. olvasmány
nov. 26. – 9. olvasmány
dec. 3. – ismétlés
dec. 10. – összefoglalás, értékelés

Kötelező szakirodalom:
FERENCZI Attila–MONOSTORI Martina: Latin nyelvkönyv. Bp. 1998.

Ajánlott szakirodalom:
NAGY F.–KOVÁTS GY.–PÉTER GY.: Latin nyelv középiskolák számára. Bp. 1978.

Megjegyzés: 
Az előadás szorosan kapcsolódik a KLF-131 (OT-LATV-131) kódú szemináriumhoz, ezért a két 
tanegységet szigorúan együtt kell felvenni.
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de
általános tárgyként is végezhető.

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

BMVD-106.11
Kozák Dániel

K 
3 kr

K, 16:00–17:30, Cs, 14:00–15:30
MÚK 4/F 212

Bevezetés a latin nyelvbe 1.

Az előadás és szeminárium célja: 
A latin nyelv alapjainak (nyelvtan, lexika) elsajátítása. A kurzus a félév végére eljut a névszó- és 
igeragozás teljes rendszerének, valamint a mondattan egyszerű jelenségeihez az ismeretéhez. Az 
olvasott szövegekhez kapcsolódó tárgyi, művelődéstörténeti és filológiai magyarázatok megfelelő



bevezetést kell nyújtsanak a klasszika-filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 

A jegyszerzés feltételei:
Az órák rendszeres látogatása. (Az órákról összesen legfeljebb hatszor lehet hiányozni.) Aktív 
órai részvétel. A szemináriumokon hetente általában egy kb. 15 perces nyelvtani vagy 
szódolgozatot, három alkalommal pedig hosszabb (kb. 30 perces) nyelvtani dolgozatot írnak a 
résztvevők. 

Olvasandó szövegek: 
A megadott tankönyv 1–10. leckéi. (Tervezett munkamenet, mely a csoport teherbírásától 
függően változhat.)

Kötelező szakirodalom (tankönyv):
FERENCZI Attila — MONOSTORI Martina: Latin nyelv. Bp. 1997.

Ajánlott szakirodalom:
NAGY F. — KOVÁTS GY. — PÉTER GY.: Latin nyelv középiskolák számára. Bp. 1978.
VARGA B.: Gyakorló feladatgyűjtemény a „Ferenczi-Monostori” Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz (alak- és 

mondattan), Piliscsaba 2002.

Megjegyzés: 
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de általános 
tárgyként is végezhető.

BBN-KLF-133–134
Simon Lajos Zoltán 

G 2 kr 
K 2 kr 

K, 10:00–11:30 MÚK 4/F 218; Cs, 10:00–
11:30 MÚK 4/F 218

Bevezetés a latin nyelvbe 3. (szeminárium) és 4. (előadás) 

Az előadás és szeminárium célja: 
A latin nyelv alapjainak (nyelvtan, lexika) elsajátítása. A kurzus a félév végére eljut a névszó- és igeragozás
teljes rendszerének, valamint a mondattan egyszerű jelenségeihez az ismeretéhez. Az olvasott 
szövegekhez kapcsolódó tárgyi, művelődéstörténeti és filológiai magyarázatok megfelelő bevezetést kell 
nyújtsanak a klasszika-filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 

A jegyszerzés feltételei: 
Az előadás és szeminárium rendszeres látogatása. (Mind az előadás, mind a szeminárium látogatásköteles.
Az órákról legfeljebb háromszor lehet hiányozni. Az órára legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni.) 
Aktív órai részvétel. 
A szemináriumokon hetente általában egy kb. 15 perces nyelvtani vagy szódolgozatot, három alkalommal
pedig hosszabb (kb. 30 perces) nyelvtani dolgozatot írnak a résztvevők. Az előadás anyagából szóbeli 
vizsga van a vizsgaidőszakban. 

Olvasandó szövegek: 
A megadott tankönyv II. 3.–III. 6. leckéi. (Tervezett munkamenet, mely a csoport teherbírásától függően 
változhat.) 

Kötelező szakirodalom (tankönyv): 
FERENCZI Attila — MONOSTORI Martina: Latin nyelv. Bp. 1997.



Ajánlott szakirodalom: 
NAGY F. — KOVÁTS GY. — PÉTER GY.: Latin nyelv középiskolák számára. Bp. 1978.
VARGA B.: Gyakorló feladatgyűjtemény a „Ferenczi–Monostori” Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz (alak- és 

mondattan), Piliscsaba 2002. 

Megjegyzés: 
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de általános tárgyként is 
végezhető. 
A BBN-KLF-131–132 tanegységek ugyanazon félévben (párhuzamosan) végzendők el, a kurzusok jellege
miatt az előadások és a szemináriumok nem különíthetők el szigorúan. 

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

BBN-KLF(11)-301.2, OT-LAT-301.2
Kozák Dániel 

G
3 kr

H, 10:00–11:30
MÚK 4/F 212

Cicero: In Catilinam Or. I. (Latin szövegolvasás 1.) (kezdő csoport) 

A szeminárium célja:
A Latin szövegolvasás 1. tanegység elsődleges célja, hogy Cicero Catilina elleni 1. beszédének 
olvasása és feldolgozása révén a hallgatók növeljék fordítási és szövegértési készségüket, 
szókincsüket. A szöveg megértéséhez kapcsolódóan különös hangsúlyt kap a teljes latin névszói 
alaktan (kivételekkel, sajátosságokkal), illetve ehhez kapcsolódóan az esettan ismétlése és 
gyakoroltatása. 

A hallgatók továbbá megismerik a szónoki beszéd felépítését, és az e célra előkészített 
szövegkiadás segítségével bevezetést nyernek a prózaritmus gyakorlatába is.

A jegyszerzés feltételei:
A szeminárium rendszeres látogatása. (Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az órákról 
legfeljebb háromszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel. Minden órán röpdolgozat (szavak és 
nyelvtani ismeretek), illetve két záródolgozat (fordítás, szövegértés és szövegismeret) sikeres 
teljesítése. 

Olvasandó szövegek, tematika: 

1. óra: Bevezetés
2. óra: Cic. Cat. 1–2; I–III. declinatio 
3. óra: Cic. Cat. 3–4; IV–V. declinatio 
4. óra: Cic. Cat. 5–6; névmások, számnevek ragozása
5. óra: Cic. Cat. 7–8; melléknévfokozás, adverbiumképzés
6. óra: Cic. Cat. 9–11; accusativus
7. óra: Cic. Cat. 12–15; zh
8. óra: Cic. Cat. 16–19; genitivus
9. óra: Cic. Cat. 20–23; dativus
10. óra: Cic. Cat. 24–27; instrumentalis értelmű ablativusok 
11. óra: Cic. Cat. 28–31; locativus és helyhatározói értelmű ablativusok
12. óra: Cic. Cat. 32–33; zh

A szövegbeosztás tájékoztatásul szolgál, a csoport teherbírásának megfelelően módosulhat. 



Kötelező szakirodalom:

Ajánlott szövegkiadás kommentárral: 
Cicero Catilina elleni első beszéde. Szöveggond., bev., jegyz. HAVAS László. Tankönyvkiadó, Bp. 
19912. (Auctores Latini I.).

Nyelvtan: 
NAGY Ferenc – KOVÁTS Gyula – PÉTER Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest é. n. (számos kiadás)

Ajánlott kommentár:
Cicero. Catilinarians. (ed. Andrew R. DYCK.) Cambridge 2008.

A szövegkiadások és a kommentárok letölthetők innen: http://latin.elte.hu/kd.

Plutarchos: Cicero. Párhuzamos életrajzok. MÁTHÉ Elek ford. Bp. 1978. II. 363–417.
Az Auctores Latini I. bevezetője: 5–25.
ADAMIK Tamás: Római irodalom az aranykorban. Pécs 1994. 11–35.

Ajánlott szakirodalom:
BÜCHNER, K.: Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg 1964.
GELZER, M.: Cicero. Ein biographischer Versuch. Wiesbaden 1969.
GRIMAL, P.: Cicéron. Párizs 1986.
HABICHT, Chr.: Cicero the Politician. Baltimore 1990.

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

BBN-KLF11-301/b, OT-LAT-301/b
Krupp József

G
2 kr

H, 10:00–11:30
MÚK 4/F 218

Cicero: In Catilinam Or. I., Pro Archia poeta (Latin szövegolvasás 1.) (haladó csoport)

A szeminárium célja:
A Latin szövegolvasás 1. tanegység elsődleges célja, hogy Cicero Catilina elleni 1., illetve az Archias 
költő védelmében mondott beszédének olvasása és feldolgozása révén a hallgatók növeljék 
fordítási és szövegértési készségüket, szókincsüket, valamint megismerkedjenek a prózaritmus 
alapfogalmaival, Cicero életművével és a beszédek történeti hátterével.

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen háromszor hiányozhat. 
A hallgató a félév során írt három zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. Ebből egy szódolgozat, 
kettő pedig komplex jellegű, melyben a fő hangsúlyt két, már átvett latin szövegrészlet magyarra 
fordítása, valamint a kötelező olvasmányok ismeretanyaga kapja.

Tematika:
A félév hosszabbik felében a Catilina-beszédet egészében végigolvassuk. Az Archias-beszédet a 
hallgatók önállóan dolgozzák fel, amit az órákon ellenőrzünk, szemelvényeket olvasva a műből.
szept. 8. – Cat. 1–3.
szept. 15. – Cat. 4–6.

http://latin.elte.hu/kd


szept. 22. – Cat. 7–10.
szept. 29. – Cat. 11–14.
okt. 6. – Cat. 15–18; szódolgozat
okt. 13. – Cat. 19–22.
okt. 20. – Cat. 23–26.
nov. 3. – Cat. 27–30.
nov. 10.  – Cat. 31–33.; ismétlés
nov. 17. – zárthelyi dolgozat; Pro Archia
nov. 24. – Pro Archia
dec. 1. – Pro Archia
dec. 8. – Pro Archia; zárthelyi dolgozat

Szövegkiadás kommentárral: 
Cicero Catilina elleni első beszéde, szöveggond., bev., jegyz. HAVAS László, Bp., Tankönyvkiadó, 

19912. (Auctores Latini I.).
Marcus Tullius Cicero: Pro Archia poeta. Ein Zeugnis für den Kampf  des Geistes um seine Anerkennung. 

Hrsg., übersetzt und erläutert von Helmuth und Karl Vretska. Darmstadt 1988 (2. kiadás). 
(Texte zur Forschung).

Ajánlott kommentár:
Cicero. Catilinarians. (ed. Andrew R. DYCK.) Cambridge 2008.
Altay Coşkun: Cicero und das römische Bürgerrecht: die Verteidigung des Dichters Archias. Einleitung, Text, 

Übersetzung und historisch-philologische Kommentierungen..   Göttingen 2010. (Vertumnus Bd 5)

Kötelező szakirodalom:
ADAMIK Tamás: Római irodalom az aranykorban. Pécs 1994. 11–35. (vagy későbbi kiadás)

Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű kommentált kiadás használható.
A kurzus latin érettségivel vagy nyelvvizsgával rendelkezőknek vagy szaktanári ajánlás szerint 
olyan hallgatóknak van meghirdetve, akik vállalhatják a KLF11-301/b kurzus emelt szintű 
követelményeit.
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Latin szövegolvasás 3. (Római történetírók)

A szeminárium célja:
A szeminárium elsődleges célja a résztvevők latin nyelvtudásának  megszilárdítása, a szó-
kincs és a fordítási készség fejlesztése. A szeminárium jelentős, de az alapképzésben má-
sutt nem olvasott történeti művekből vett szemelvények földolgozása által betekintést 
nyújt a latin próza különféle stílusváltozataiba, ezáltal segítséget nyújt a történelmi 
ismeretek elmélyítéséhez, a szövegek forrásként való olvasása mellett azonban fontos 
szerepet kap – a műfaj ókori fölfogásával összhangban – a szemelvények irodalmi 
szövegként való elemzése, az egyes elbeszélő technikák, történetírói stratégiák 
megfigyelése is. 



A szöveg megértéséhez kapcsolódóan különös hangsúlyt kap az igeneves szerkezetek 
ismétlése és gyakoroltatása a következő fölosztásban:
Sallustius: gerundium és gerundivum, acc. c. inf., nom. c. inf.
Caesar: acc. c. inf., nom. c. inf., participium coniunctum
Livius: az abl. abs. fajtái, oratio obliqua.        

A jegyszerzés feltételei:
A jegyszerzés föltétele az órák rendszeres látogatása a HKR szerint (a órára legfeljebb tíz 
perc késéssel lehet érkezni), a szemelvények alapos földolgozása, a kötelező olvasmányok 
ismerete. A hallgatók a félév folyamán három – fordítást, valamint a kötelező 
olvasmányokra vonatkozó kérdéseket magába foglaló – dolgozatot, ezentúl kéthetente a 
szókincs elsajátítását ellenőrző röpdolgozatot írnak.

A tantárgyhoz szemináriumi dolgozat kapcsolódik, melynek tárgya a római történetírás 
köréből megbeszélés szerint szabadon választható, a javasolt témák csak ötletadásul 
szolgálnak.
Javasolt témák: 
1. Sallustius és a Res Publica Libera válsága
2. Sallustius és Caesar stílusának összehasonlító vizsgálata
3. Racionalizmus a Kr. e. I. század történetírásában
4. Mondavilág és történelem Liviusnál
5. Az augustusi restauráció és a történeti múlt újraértelmezése
6. A tragikus történetírás hatása 
7. A történeti-politikai életrajz

A dolgozatban a tanszék által előírt stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-
sheet) kötelező használni.

Olvasandó szövegek:
C. Sallustius Crispus: Bellum Iugurthinum (1–)5–13.
C. Iulius Caesar: Bellum civile III. 88–97.
T. Livius: Ab urbe condita II. 4–16(–21).

A zárójelben szereplő szövegrészleteket a hallgatók teherbírásától függően olvassuk, 
illetve egyéni munkával feldolgozhatók, amihez a szaktanár segítséget ad.
A szövegbeosztást és a nyelvtani ismétlés elosztását a csoport összetételének, 
teherbírásának megfelelően alakítja ki a szaktanár. 

Szövegkiadások és kommentárok:
C. SALLUSTI CRISPI Catilina,  Iugurtha,  Fragmenta  ampliora.  Ed.:  A.  KURFESS.  Stuttgart–

Lipcse 1991. (és korábbi kiadásai)
C.  Iulius  Caesar:  De  bello  civili.  Bevezetés,  szövegkiadás,  kommentár:  HAVAS LÁSZLÓ.

(Auctores Latini IX.) Bp. 1969. 
T. LIVIUS:  Ab urbe condita. Bevezetés és jegyzetek:  NAGY FERENC. (Auctores Latini III.)

Bp. 1967. 
Alapvető kommentárok:
PAUL, G. M.: A Historical Commentary on Sallust’s Bellum Iugurthinum. Liverpool 1984.
OGILIVE, R. M.: A Commentary on Livy, books 1–5. Oxford 1965.



Kötelező szakirodalom:
BREISACH, E.: Historiográfia. Bp. 2004. 1–104. 

Ajánlott szakirodalom:
A történetírás elméletéhez: 
KOSELLECK, R.: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Bp. 2003. 
A római történetírásról általában: 
BORZSÁK I.: A római történeti hagyomány kialakulása. Bp. 1990.   
KRAUS, Chr. S.: Latin Historians. Oxford 1997.
MOMIGLIANO, A.: Essays in Ancient and Modern Historiography. Middletown 1982.
Caesarról: 
ALFÖLDI, A.: Caesariana: gesammelte Aufsätze zur Geschichte Caesars und seiner Zeit. Bonn 

1984.
CHRIST, K.: Caesar. Annäherungen zu einen Diktator. München 1994.
MUTSCHLER, F–H.: Erzählstil und Propaganda in Caesars Kommentarien. Heidelberg 1975.
ZECCHINI, G.: Cesare e il mos maiorum. Stuttgart 2001. 
Sallustiusról:
HELDMANN, K.: Sallust über die römischen Weltherrschaft. Stuttgart 1993.
LA PENNA, A.: Sallustio e la rivoluzione romana. Milano 1968.
SYME, R.: Sallust. Berkeley 1964.
Liviusról: 
BURCK, E.: Das Geschichtswerk des Titus Livius. Heidelberg 1992.
FORSYTHE, G.: Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgment. Stuttgart 

1999. 
CHAPLIN, J.: Livy’s Exemplary History. Oxford 2000.

Megjegyzés: 
A kurzushoz csak a szaktanár megszabta szöveg (auktorkiadás) használható.
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Latin szövegolvasás 4. (Bibliai szövegek)

A szeminárium célja:
A szeminárium célja bevezetés a latin Biblia lexikai, szintaktikai és stilisztikai 
jellegzetességeibe három különböző nyelvezetű, rövid, de folyamatos szöveg elolvasása 
révén, illetve a hangsúlyos (középkori vagy egyházi) latin kiejtés gyakoroltatása. 

A jegyszerzés feltételei:
A teljesítés föltétele az órák szabályszerű látogatása, a szövegekből való fölkészülés, aktív 
órai munka és szövegenként egy-egy témazáró dolgozat megírása.
A tantárgyhoz szemináriumi dolgozat kapcsolódik. 
A dolgozatban a tanszék által előírt stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-
sheet) kötelező használni.



A tervezett tanmenet: 
1. Jákob története: Gn 27–31 (óránként egy, azaz összesen 5 fejezet) 
2. Énekek éneke: Cant 1–8 (óránként két, azaz összesen 4 fejezet) 
3. Jakab-levél: Jc 1–5 (óránként egy, azaz összesen 5 fejezet) 

Olvasandó szöveg: 
A Vulgata bármely Clementina-kiadása, interneten: 
http://vulsearch.sourceforge.net/html/index.html, saját hangsúlyjelekkel kiegészítve. 

Nyelvi kommentár: 
PLATER, W. E. — WHITE, H. J.: A Grammar of  the Vulgate. An Introduction to the Study of  the 
Latinity of  the Vulgate Bible. Clarendon Press, Oxford 19261. 19972. (szkennelve elérhető) 

Ajánlott olvasmány:
FÖLDVÁRY Miklós István: „A latin liturgikus szövegek kiejtése”, in Pánczél Hegedűs János
(ed.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Casa Editrice 
»La Magione« — Miles Christi, Poggibonsi—Budapest 2006. 209–214. http://class-
phil.elte.hu/sites/default/files/profilok/foeldvarymiklosistvan/Latin%20liturgikus
%20szövegek%20kiejtése.pdf 
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Vergilius: Aeneis

A szeminárium célja:
A szeminárium hallgatói megismerkednek a római irodalom egyik legnagyobb hatású művével, 
megismerik az interpretáció problémáit, fejlesztik a nyelvtudásukat. 

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása; az Aeneis ismerete; a hallgató órai munkája és a dol-
gozatok megírása. Minden óra elején röpdolgozat, illetve 1–2 tartalmi kérdés az órán olvasandó 
énekből (minden hétre el kell olvasni az adott ének latinul nem olvasott részeit is). A félév során 
a hallgatók két fordítási zárthelyi dolgozatot írnak. 

A jegy megszerzésének feltétele továbbá a szemináriumi dolgozat (házidolgozat) elkészítése, 
amelyben a művel kapcsolatos értelmezési és filológiai problémát kell bemutatni idegen nyelvű 
szakirodalom alapján. A dolgozatot három részletben, a félév elején rögzítendő határidőkre kell 
elkészíteni: 

1. a dolgozat kiindulópontjául szolgáló kb. 50 soros (az órán egyébként latinul nem 
olvasott) Aeneis-részlet fordítása, illetve a hallgató által érdekesnek tartott értelmezési 
szempontok, interpretációs problémák rövid, vázlatszerűen kifejtett listája,

2. a részlet újraolvasása idegen nyelvű, tudományos kommentárral; a részlettel kapcsolatban 
a kommentár által felvetett fontosabb értelmezési (illetve az interpretáció szempontjából 
fontos szövegkritikai stb.) problémák összefoglalása (2–3 oldal), és végül 

3. két idegen nyelvű, a részletet tágabb kontextusban vizsgáló tanulmány összefoglalása és 

http://class-phil.elte.hu/sites/default/files/profilok/foeldvarymiklosistvan/Latin%20liturgikus%20sz%C3%B6vegek%20kiejt%C3%A9se.pdf
http://class-phil.elte.hu/sites/default/files/profilok/foeldvarymiklosistvan/Latin%20liturgikus%20sz%C3%B6vegek%20kiejt%C3%A9se.pdf
http://class-phil.elte.hu/sites/default/files/profilok/foeldvarymiklosistvan/Latin%20liturgikus%20sz%C3%B6vegek%20kiejt%C3%A9se.pdf
http://vulsearch.sourceforge.net/html/index.html


összehasonlítása, az előző két részfeladatban felvetett szempontokat is beépítve (kb. 5 
oldal).

A dolgozatban a tanszék által előírt stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-sheet) 
kötelező használni.

Olvasandó szövegek, tematika: 
A félév elejétől eltekintve minden órán más-más énekből olvasunk (fokozatosan egyre hosszabb) 
részleteket, az Aeneis-értelmezés szempontjából fontos témák köré csoportosítva. Minden órára 
el kell olvasni magyarul az adott ének latinul nem olvasott részét is. 
A félév során olvasandó szövegmennyiség összesen: 918 sor.

1. Bevezetés
2. Kozmosz és történelem

1, 1–39 (prooemium; Iuno megpillantja a trójai hajókat)
1, 148–158 (államférfi-hasonlat; a trójaiak partot érnek)

3. A mitikus/irodalmi múlt és az Aeneis
1, 441–497 (Aeneas a Iuno-templomban)

4. Aeneas és a pietas
2, 268–297 (Hector megjelenik Aeneasnak álmában)
2, 707–740 (menekülés Anchisesszel és Ascaniusszal; Creusa eltűnése)

5. A túlélés pszichológiája
3, 290–355 (Aeneas Buthrotumban)

6. Eposz és/vagy szerelem
4, 265–276 (Mercurius első beszéde Aeneashoz)
4, 296–361 (Dido és Aeneas párbeszéde)

7. Az Aeneis és az augustusi propaganda
6, 140–155 és 192–211 (az aranyág)
6, 756–807 (hősök Aeneastól Augustusig)
6, 893–901 (az álom kapuja)

8. Az ősi Itália
első zh
7, 37–106 (Latinus és Lavinia)
7, 601–628 (a Ianus-templom kapuja)

9. Műalkotásleírás az Aeneisben: Aeneas pajzsa
8, 608–641
8, 675–731

10. Az Aeneis mint a Metamorphoses „előfutára”
9, 77–175 (a trójai hajók átváltozása)

11. Az istenek az Aeneisben
10, 1–113 (az istenek tanácsa)

12. Iuno megbékítése – Turnus halála
második zh
12, 791–842
12, 919–952

Kötelező szakirodalom:
Angol nyelvű kommentárok a latinul olvasandó szövegrészekhez (letölthető innen: 
http://latin.elte.hu/kd), valamint a szemináriumi dolgozathoz kapcsolódó kijelölt szakirodalom.

Szövegkiadások: 

http://latin.elte.hu/kd


Auctores Latini XXI, Aeneis I–VI. Tankönyvkiadó 2001.
Auctores Latini XXII, Aeneis VII–XII. Tankönyvkiadó 2001.

Ajánlott szakirodalom:
A Companion to the Study of  Virgil. ed. N. HORSFALL. Brill, Leiden 2000. 
The Cambridge Companion to Virgil. ed. Ch. MARTINDALE. Cambridge 1997.
FERENCZI Attila: Vergilius harmadik évezrede. Budapest 2010.

Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű kommentált kiadás használható.
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Latin szövegolvasás 6. (Ovidius: Metamorphoses)

A szeminárium célja:
Megismerkedni az Augustus-kor irodalmának egyik emblematikus művével; megismerni a 
szövegértelmezés problémáit, az irodalomtudomány egyes elméleti alapvetéseit, kérdésfeltevéseit;
fejleszteni a nyelvtudást és a fordítási készséget, bővíteni a szókincset.

A jegyszerzés feltételei:
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni. A 
készületlenül (illetve a kötelezően használandó szövegkiadás nélkül) való jelenlét fél hiányzásnak 
számít. A hallgató legföljebb 10 percet késhet.
A hallgató két zárthelyi dolgozata, szemináriumi dolgozata és órai munkája alapján kap jegyet. A 
zárthelyi dolgozatok anyagát elsősorban a feldolgozott szöveg értő fordítása, kommentálása és 
értelmezése alkotja, kiegészülve a kötelező olvasmányok anyagával.
A hallgatók a szemináriumhoz kapcsolódóan elemző–értelmező jellegű szemináriumi dolgozatot 
írnak, melynek témáját – a kurzusvezetővel konzultálva – maguk választják ki.
A dolgozatban a tanszék által előírt stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-sheet) 
kötelező használni.

Olvasandó szövegek:
szept. 10.: Bevezetés; Ov. Met. 1, 1–20
szept. 17.: 1, 21–88
szept. 24.: 1, 89–162
okt. 1.: 1, 163–252
okt. 8.: 1, 253–415
okt. 15.: 1, 416–567
okt. 22.: I. ZH
nov. 5.: 1, 568–667
nov. 12.: 668–779
nov. 19.: 6, 1–69
nov. 26.: 6, 70–145
dec. 3.: II. ZH
dec. 10.: Összefoglalás, értékelés



Kötelezően használandó szövegkiadás:
ANDERSON, W. S. (ed.): Ovidius: Metamorphoses. Leipzig 1977. [Bibliotheca Teubneriana]

Ajánlott további szövegkiadás:
TARRANT, R. J. (rec.): P. Ovidi Nasonis Metamorphoses. Oxonii 2004. [Scriptorum Classicorum 

Bibliotheca Oxoniensis]

Ajánlott kommentárok:
ANDERSON, W. S. (ed., intr., comm.): Ovid’s Metamorphoses. Books 1–5. Norman, 1997.
ANDERSON, W. S. (ed., intr., comm.): Ovid’s Metamorphoses. Books 6–10. Norman, 1972.
BARCHIESI, A. (comm.): Ovidio. Metamorfosi. Libri I–II. Fondazione Lorenzo Valla, 2005. [Scrittori 

Greci et Latini]
BÖMER, F. (komm.): P. Ovidius Naso: Metamorphosen. 1969–1986.
ROSATI, G. (comm.): Ovidio. Metamorfosi. Libri V–VI. Fondazione Lorenzo Valla, 2009. [Scrittori 

Greci et Latini]
SZABÓ K. (jegyz.): Szemelvények Ovidius műveiből. Bp., 1968. [Auctores Latini V.]

Kötelező olvasmányok (a ZH-k részét képezik):
ADAMIK T.: Római irodalom az aranykorban. Bp., 1994. vagy:
CONTE, G. B.: Latin Literature: A History. Transl. SOLODOW, J. B. Baltimore–London, 1994. 

Ovidius-fejezete (I. ZH)
SZILÁGYI J. Gy.: „Arachné”, Antik Tanulmányok 24 (1977) 125–138. [= Paradigmák. Bp., 1982. 

217–233.] (II. ZH)

Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű kommentált kiadás használható.
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Latin szövegolvasás, 8: Sallustius: De coniuratione Catilinae

A szeminárium célja:
Teljes terjedelmében megismerni az aranykori latin próza egyik meghatározó alkotását, 
amely mind tartalmilag (a személyiség szerepét a középpontba állító moralizáló 
történelemszemlélet), mind formailag (mesterségesen régies nyelvezet, archaizálás) jelentős
hatást gyakorolt a Római irodalom fejlődésére. A teljes szöveg elolvas(tat)ása a hallgatók 
gyakorlati mondattani, lexikai ismereteinek, fordítási gyakorlatának fejlesztését is szolgálja.

A jegyszerzés feltételei:
A szeminárium rendszeres látogatása. (Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az 
óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni. A hallgató legföljebb 10 percet késhet.)
A hallgató órai munkája és a zárthelyi dolgozatok. A félév során három fordítási zárthelyi 
dolgozatot (10–15 soros részlet fordítása) írnak a hallgatók, az elsőt az I–XIX., a 
másodikat a XX–XLV, a harmadikat pedig a XLVI–LXI. caputok alapján.

Olvasandó szöveg: 



Makk Ferenc – Tar Ibolya: Sallustius: De coniuratione Catilinae. Tankönyvkiadó,
Budapest 1971. (Auctores Latini 12) I–LXI caputok (teljes szöveg)

Kötelező szakirodalom:
MAKK Ferenc – TAR Ibolya: Sallustius: De coniuratione Catilinae. Tankönyvkiadó, Budapest 

1971. (Auctores Latini 12)
ADAMIK Tamás. Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Pozsony 

2009, 275–284. Bp. 1993. 165–183 (= Római irodalom az aranykorban. Budapest 20012. 
125–138).

Ajánlott szakirodalom:
VRETSKA, Karl: C. Sallustius Crispus: De Catilinae coniuratione I–II. Winter, Heidelberg 1976.
MCGUSHIN, P.: C. Sallustius Crispus: Bellum Catilinae. A Commentary. Brill, Leiden 1977.

Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű kommentált kiadás használható.
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Latin szövegolvasás 7. (Latin líra) 

A szeminárium célja: 
Bevezetés a klasszikus latin irodalom három meghatározó lírai életművébe (Catullus, Horatius, 
Prudentius). A görög-latin lírai metrumokban való alaposabb tájékozódás. Megismerni a 
líraolvasás alapproblémáit; fejleszteni a nyelvtudást és a fordítási készséget, bővíteni a szókincset; 
a középiskolai kánonon kívüli Catullus- és Horatius-, továbbá Prudentius-versek megismerése.
A hallgatóknak az alaposan együtt megtárgyalandó szövegekkel (c. 3, 30, c. 1, 1–9, 11) 
párhuzamosan a c. 1–4. könyvéből további szövegeket és egy epódost kell átolvasniuk 
(kiszótározva), amit az órán rendszeresen megbeszéléssel ellenőrzünk.
A nyelvtani ismétlés tárgya: oratio obliqua és összefoglalás.

A jegyszerzés feltételei:
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni. 
A hallgató rendkívül indokolt esetben és legföljebb 10 percet késhet, de az óra eleji 
röpdolgozattal nem vár a szaktanár.

A hallgató zárthelyi (rendszeres „röp”-)dolgozatai, kötelező szemináriumi dolgozata és órai 
munkája, aktivitása alapján kap jegyet. A hallgatónak úgy kell fölkészülnie, hogy ne legyen 
szükség a szavaknak szótárfüzetből való guberálására.

A hallgatóknak minden strófaformából 1 kijelölt strófát (vagy néhány sort) fejből kell tudniuk.

A jegy megszerzésének feltétele kötelezően egy szemináriumi dolgozat (házidolgozat) elkészítése, 
amelyben egy ódával kapcsolatos értelmezési és filológiai problémá(ka)t kell bemutatni idegen 
nyelvű szakirodalom alapján, legalább 4, legföljebb 6 oldalas terjedelemben. A 4 oldalba a 
bibliográfia és a latin idézetek nem számítanak bele. A dolgozatban a tanszék által előírt 
stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-sheet) kötelező használni.



Olvasandó szövegek és egyéb feladatok heti beosztásban:

1. óra: HOR. c. 3, 30 (Exegi monumentum); feladatmegbeszélés; metrikai bevezetés I.

2. óra: HOR. c. 1, 1 (Maecenas atavis); metrikai bevezetés II. — a kis asklépiadési metrum 

3. óra: HOR. c. 1, 1 (elemzés) és 11 (Tu ne quaesieris) — a nagy asklépiadési metrum (eddigre 
elolvasandó: a kijelölt von Albrecht-részlet H. ódaköltészetéről, magyarul)

4. óra: HOR. c. 1, 6 (Scriberis Vario); 4, 5 (Divis orte bonis) — az asclepiadeum alterum 

5. óra: HOR. c. 1, 5 (Quis multa gracilis); 1, 3 (Sic te diva potens); 1, 14 (O navis referent); 1, 21 (Dianam 
tenerae); 3, 13 (O fons Bandusiae); valamint 3, 9 (Donec gratus eram); 3, 25 (Quo me Bacche rapis); 4, 1, 1–
8 (tovább átolv.) (Intermissa diu) — az asclepiadeum tertium és quartum 

6. óra: HOR. c. 1, 9 (Vides ut alta); 1, 37 (Nunc est bibendum); 2, 3 (Aequam memento); 2, 14, 1–12 
(tovább átolv.) (Eheu fugaces); 3, 1, 1–32 (tovább átolv.) (Odi profanum); 3, 3, 1–8 (csak!) (Iustum et 
tenacem); 3, 4, 1–8 (tovább átolv.) (Descende caelo); 3, 6, 1–8 (csak!) (Delicta maiorum); 3, 26 (Vixi 
puellis) — az alkaiosi strófa (c. 1,9-hez elolvasandó: Déri B., „Ki volt Thaliarchus?“ in ÓKOR)

7. óra: HOR. c. 1, 2 (Iam satis terris); 1, 10 (Mercuri facunde nepos); 1, 20 (Vile potabis); 1, 22 (Integer 
vitae); 1, 30 (O Venus, regina); 1, 38 (Persicos odi); 2, 10 (Rectius vives); 2, 16, 1–8 (tovább átolv.) (Otium
divos); 4, 2, 1–24 (tovább átolv.) (Pindarum quisquis) — a sapphói strófa 

8. óra: 11. HOR. c. 1, 8 (Lydia dic per omnis); HOR. carmen saeculare 1–8 (tovább átolv.) (Phoebe 
silvarumque) — nagy sapphói strófa 

9. óra: HOR. c. 1, 7 (Laudabunt alii); 4, 7 (Diffugere nives); 1, 4 (Solvitur acris hiems) — a daktilikus 
versmértékek (ill. (trochaikus és iambikus szakaszokkal) és lírai használatuk: az archilochium 
primum, alterum és tertium; ionicus a minore: 3, 12, 1–3 (csak!) (Miserarum est); iambusok: Epod. 
1, 2, 1–8 (tovább átolv.) (Beatus ille)  — 10 perces Catullus-dolgozat

10. óra: AMBR. Intende qui regis/Veni Redemptor — a szemináriumi dolgozat benyújtásának 
utolsó napja

11. óra: AMBR., Aeterne rerum Conditor, Deus creator omnium, 

12. óra: PRUD. cathem. 1 (Ales diei nuntius) 

13. óra: PRUD. cathem. 5 (Inventor rutili)

A hallgatóknak egyéni munkával el kell olvasniuk a félév végéig, és külön dolgozatban számot 
adniuk az év végén az alábbiakról: CAT. c. 1, 3–5, 11,  51, 62 és 85. 

Kötelezően használandó kommentált szövegkiadások:
Catullus versei. Komm. ADAMIK T. Bp. 1971. [Auctores Latini XV.]
Quintus Horatius Flaccus. Ódák és epódoszok. Komm. BORZSÁK I. Bp. 1975. [Auctores Latini XVIII.]

vagy amennyiben az adott rész már elkészült:



Horatius néhány versének válogatott, a szaktanár által kommentált próbakiadása, melyet a 
hallgatók digitális formában kapnak meg.

LAVARENNE, M. (ed.), Prudence, I. Livre d’heures, Paris 1943. 
Ambrosius szövegét kódexlapmásolatban kapják meg a hallgatók.

Ajánlott kommentált szövegkiadás, ill. kommentár 
KIESSLING, B. – HEINZE, R.: Q. Horatius Flaccus, Oden und Epoden. Zürich 196612 (vagy korábbi, 

a változatlan utánnyomásokból)
NISBET, R. G. M. — Hubbard, M.: A commentary on Horace: Odes. Book I—II. Oxford 1970—

1978. 
NISBET, R. G. M. — RUDD, N.: A Commentary on Horace, Odes, Book III. Oxford 2004.

Ajánlott további kritikai kiadások:
MYNORS, R. A. B. (ed.), C. Valerii Catulli Carmina, Oxford 1958.
BORZSÁK, Stephanus (ed.), Q. Horati Flacci Opera, Leipzig 1984.
SHACKLETON BAILEY, D. R. (ed.), Q. Horati Flacci Opera, Stuttgart 1985.

Kötelező olvasmányok:
ALBRECHT, M. von: A római irodalom története. (Ford. Tar Ibolya). I. Bp. 2003. 479–491; 530–552.

Ajánlott szakirodalom:
FRAENKEL, E.: Horace. Oxford 1957.
LEFÈVRE, E.: Horaz. Dichter im augusteischen Rom. München 1993.
PASCHALIS, (M.): Horace and Greek Lyric Poetry. Rethymnon Classical Studies. Vol. I. 2002.
HARRISON, St. (ed.): The Cambridge Companion to Horace. Cambridge 2007.
A szemináriumi dolgozatok témájának megfelelően, személyre szabottan.

Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű, kommentált, bejegyzésmentes Catullus- és Horatius-kiadás 
használható.
A hallgatóknak szabályos restituált ejtéssel, a magánhangzóhosszúságok pontos megtartásával 
kötelező olvasniuk.
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Latin szövegolvasás 8. (Augustus emlékezete a kora császárkori irodalomban)

A szeminárium célja:
A kurzus különböző műfajú szövegekből válogatva betekintést nyújt abba az irodalmi, illetve 
tágabban: kulturális folyamatba, melynek révén a kora császárkori Róma feldolgozta és 
értelmezte a maga számára „Augustust”, értve ezalatt az első princepsnek mint közszereplőnek és 
mint magánembernek az emlékét. Az órákon a szövegolvasást és -értelmezést, amennyire az idő 
és a lehetőségek engedik, a kapcsolódó tárgyi emlékek bemutatása egészíti ki.

A jegyszerzés feltételei:
A szemináriumok rendszeres látogatása, órai aktivitás és két zárthelyi dolgozat megírása (fordítás,



szövegismeret, a kötelező irodalom ismerete). 

Olvasandó szövegek, tematika: 
1. Bevezetés: Augustus mint személy / szerep / emlék
2. A szöveg mint monumentum: Res gestae 1–7, 10–13, 19–21, 26, 29–31, 34–35, „Appendix” 1–4.
3. Temetni és/vagy dicsérni: Tac. Ann. 1.8–10 (és magyarul 1–7)
4. Apoteózis és kultusz: Res gestae 11, 24; Suet. Aug. 5–6, 52, 59b–60a, 100.3–4, Tib. 47a, Cal. 21a; 
Tac. Ann. 54.
5. Augustus emlékezete a Tiberius-korban: Velleius 2.36, 66, 89, 123.
6. Augustus háza: Suet. Aug. 72; Vell. 2.81.3; Hor. C. 2.10.5–8; Cic. Off. 1.138, 140.
7. Augustus kicsapongásai: Suet. Aug. 69–71.
8. Exemplum vagy anekdota? Sen. De ira 3.40; Ov. Fast. 6.637–648; Petr. Sat. 52–54.
9. Fortuna Augusta – Augustus és a (bal)szerencse: Suet. Aug. 65; Plin. Nat. Hist. 7.147–150.
10. Augustus fizikai megjelenése és egészsége: Suet. Aug. 79–81.

(A fenti témák nem minden esetben egy óra anyagát jelentik, illetve az egyes témákra szánt idő a 
csoport teherbírásának és érdeklődésének is függvénye.)

Kötelező szakirodalom:
Magyar és/vagy idegen nyelvű kommentár használata a kijelölt szövegrészek olvasásakor 
(amennyiben a tanszéki könyvtárban vagy elektronikusan elérhetők), továbbá: 
GOWING, A.: Empire and Memory. The Representation of  the Roman Republic in Imperial Culture, 

Cambridge 2005, 7–27 („historia/memoria”).
SUETONIUS: Az isteni Augustus (magyarul).

Ajánlott szakirodalom:
WALLACE-HADRILL, A.: Suetonius. The Scholar and his Caesars, London 1983.
GALINSKY, K. (ed.): The Cambridge Companion to the Age of  Augustus, Cambridge 2005.
ZANKER, P.: Augustus und die Macht der Bilder, München 1987 / The Power of  Images in the Age of  

Augustus, Ann Arbor 1988.
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Latin leíró nyelvtan 1.

Az előadás célja:
Az előadás célja a hallgatók latin nyelvi képzettségének elmélyítése, aktív nyelvi 
kompetenciájuk növelése. A nyelvi képzés egyik fő elemeként a kurzus során a hallgatók 
elsajátítják a latin mondattant, amelynek alrendszereivel mind elméletileg, mind 
gyakorlatilag – a kurzusvezető által összeállított bő latin példaanyag révén –  
megismerkednek.

A jegyszerzés feltételei:
1. órai részvétel: A kurzus látogatásköteles előadás, a hallgató összesen legfeljebb három 

alkalommal hiányozhat. Háromnál több hiányzás esetén a hallgató semmiféleképpen 
nem kap jegyet. Az órai jelenlét nyilvántartása katalógus segítségével történik, melyet a 



hallgató az óra elején (az óra kezdetétől számított 5, azaz öt percig) sajátkezűleg írhat 
alá.

2. felmérés: A második óra elején a korábban tanult és az első órán átismételt alaktanból 
felmérő dologozatot írnak a hallgatók, amelyet legalább 60%-osan kell teljesítenie 
annak, aki a kurzust el kívánja végezni.

3. A számonkérés fajtája B típusú kombinált vizsga, melynek írásbeli részét az 5., 8. és 11. 
héten írandó írásbeli zárthelyi dolgozatok alkotják, a félév végén pedig szóbeli 
kollokviumra kerül a sor, melynek anyaga az egész féléves anyag kiegészítve az alaktannal.

Tematika:
Az első félév fő témája: az egyszerű mondatra vonatkozó mondattani ismeretek.
A latin kiejtés (klasszikus és erasmusi) és hangsúlyozás; alaktani ismétlés; a mondatrészek;
esettan; az ún. fordított jelzős szerkezet; az igenevek és igeneves szerkezetek 
(participiumok, ablativus absolutus, participium coniunctum; gerundium és gerundivum, 
gerundivumos szerkezet; infinitivus és supinum; accusativus és nominativus cum 
infinitivo); a coniugatio periphrastica; az igeidők és igemódok főmondati használata.

Kötelező szakirodalom:
NAGY F. – KOVÁTS Gy. – PÉTER Gy.: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp., 199026. (és

további kiadások)

Ajánlott szakirodalom:
P. MAYER E. – TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp. 1988.
HOFMANN, J. B. – SZANTYR, A.: Lateinische Syntax und Stilistik. München 19722.
KÜHNER, R. – STEGMANN, C. – THIERFELDER, A.: Ausführliche Grammatik der lateinischen 

Sprache. II. Satzlehre (1–2). Darmstadt 19624.
MENGE, H.: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearb. von Th. 

Burkard u. M. Schauer. Darmstadt 2000.

Megjegyzés: — 



A latin (MA) órái
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Latin paleográfia

A szeminárium célja:
A szeminárium célja a latin kéziratosság jellegzetes írástípusainak fölismerése, biztos olvasása és 
reprodukálása, különös tekintettel a magyar középkor fontos emlékeire. A tanmenet nem a 
kronológiát követi, hanem a jelenlegi latin betűformáktól távolodva halad. A facsimiléket a tanár 
bocsátja a hallgatók rendelkezésére, mindenkinek szüksége van egy kisalakú, négyzethálós füzetre. 

A jegyszerzés feltételei:
A teljesítés föltétele az órák szabályszerű látogatása, az óráról órára kiadott kéziratoldalak 
lemásolása, betűformáik és betűkapcsolataik kigyűjtése, lemásolása, azokkal egy kb. 2–3 soros 
mondat leírása. Az óráról-órára való készülésen túl a hallgatók három összefoglaló dolgozatot 
írnak egy-egy modul végeztével. 

A tervezett tanmenet: 
I. A karoling minuszkula 
1. VIII–X. századi Sankt Gallen-i kódexek, német minuszkula 
2. XI. század: Hartvik-agenda, Esztergomi benedikcionále 
3. XII. század: Szent Margit-szakramentárium, Codex Albensis 
4. Gotizáló kezdemények: Pray-kódex 
II. A gótikus írások 
1. XIII. század: MR 67-es zágrábi breviárium, Strahovi kódex 
2. XIV. század: XIV. század: Veszprémi pontifikále, Isztambuli antifonále 
3. Bastarda, egyetemi és oklevélírások 
4. Nürnbergi és velencei ősnyomtatványok 
III. Regionális írások 
1. A római lapidáris írásoktól az unciálisig 
2. Az inzuláris írás 
3. A beneventán írás 
4. A meroving írás 

Szakirodalom: 
DEROLEZ, Albert: The Palaeography of  Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth 

Century. Cambridge University Press, Cambridge 2006. 
JAKÓ Zsigmond — MANOLESCU, Radu: A latin írás története. Budapest 1987.
MADAS Edit: „Latin paleográfia”, in Bevezetés az ókortudományba I. A görög és római világ írásos és tárgyi 

emlékei. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1998. (AΓAΘA 2) 
VESZPRÉMY László: „A 12. századi magyar kódexírás alakulása”, Századok CXXXII (1998) 222–

230. 
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Római irodalomtörténet (Az archaikus irodalom)

Az előadás célja: Az előadás során a hallgatók elsősorban megismerkednek a korai latin 
dármairodalommal, illetve annak görög elődeivel, így az előadás követéséhez 
elengedhetetlenül szükséges, hogy a hallgatók óráról órára olvasással kövessék az 
értelmezést. Az óra mind a görög, mind a római színház történetéről szerzett ismereteket 
mélyíti.

A jegyszerzés feltételei: Aktív részvétel az órákon, illetve a vizsga letétele. A vizsga két részből 
áll: írásbeli a kötelező olvasmányok számon kérésére, szóbeli az irodalomtörténeti 
ismeretek ellenőrzésére. Az írásbeli minimum 60%-os teljesítése előfeltétele a szóbeli 
megkezdésének. 

Olvasandó szövegek: 
Plautus: Ikrek, Bögre, A karthágói ifjú, A perzsa
Terentius: Androszi lány, Az anyós, A herélt
Cato: A földművelésről

Kötelező szakirodalom: 
ADAMIK Tamás: A római irodalom az archaikus korban. Budapest 1993.
 
Ajánlott szakirodalom: 
CONTE, G. B.: Latin Literature. New Haven 1999.

Megjegyzés: 
Az óra látogatása kötelező. 
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A latin és a görög nyelv indoeurópai alapjai  

Az előadás célja:
Az előadás egy kétféléves nyelvtörténeti alapképzési tantárgy (Latin és görög történeti 
nyelvészet) első (őszi) tantárgyeleme (latin és ógörög szakirányos klasszika filológia 
mesterszakos hallgatók számára), amely a „A latin nyelv története” (latin szakirányo-
soknak), ill. „A görög nyelv története” (ógörög szakirányosok r.) c. tavaszi előadás-
sorozattal együtt a latin és a görög nyelv történetébe nyújt bevezetést. A tantárgy a 
mesterszakos hallgatóknak nyelvtörténeti alapképzettséget és tájékozottságot nyújt, 
elsősorban azzal a céllal, hogy a hallgatók a szövegértelmezés nyelvi síkján nyelvtörténeti 
szempontból is megfelelő biztonsággal tudjanak mozogni.



A jegyszerzés feltételei: 
Sikeres vizsga az órai anyagok (kiosztmányok) és a kötelező irodalom feldolgozása alapján.
Az óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni.

Tematika: 
A tantárgyelem a latin és a görög nyelv belső történetét mutatja be az indoeurópai 
alapnyelvtől a klasszikus latin, ill. klasszikus kori attikai nyelvállapotig, történeti nyelvtan 
(hang- és alaktan) formájában. A történeti fonológia keretében a különnyelvi magán-, 
kettős- és mássalhangzórendszerek, a morfofonológia tekintetében elsősorban az ablaut és
a szóhangsúly, a morfológia vonatkozásában pedig a különnyelvi névszói és igei ragozások 
és képzések valamint az igenevek története kerül tárgyalásra.

Kötelező szakirodalom:
latin és ógörög szakirányosnak: SIHLER, A. L.: New Comparative Grammar of  Greek and Latin. 
New York – Oxford 1995.
vagy:
latin szakirányosoknak: MEISER, G.: Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. 
Darmstadt 1998.
ógörög szakirányosnak: RIX, H.: Historische Grammatik des Griechischen: Laut- u. Formenlehre. 
Darmstadt 1976.
Ajánlott szakirodalom:
CSER A. – MAYER Gy.: „Összehasonlító nyelvészet”, in Bevezetés az ókortudományba II. 

Debrecen 1999. 7–82.
WEISS, M. 2009. Outline of  the Historical and Comparative Grammar of  Latin. Ann Arbor – 

New York.
LEUMANN, M. (1977) Lateinische Laut- und Formenlehre. München. 
SZIDAROVSZKY J.: A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Bp. 1932–1935.
Megjegyzés: —  
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Görög–római vallástörténet 

Az előadás célja:
A kurzus a görög–római vallástörténet római vonatkozásait tárgyalja kiemelt forrásszövegek és 
ezekhez kapcsolódó, jellegzetes szakirodalmi reflexiók alapján, amelyek a római vallási „stílus” 
egy-egy jellegzetesnek tartott vonása köré szerveződnek. Célja az eredeti anyagoktól el nem 
szakadó, de elméleti érdeklődésű vallástörténeti kutatás megalapozása. 

A jegyszerzés feltételei:
A tanegységet írásbeli vizsga zárja, amely az előadások anyagára és forrásszövegeire épül. 

A tervezett tanmenet: 
1. Ritualizmus 
2. Mitológia és történelem 



3. Nemzetségi és házi vallás 
4. Indoeurópai vonatkozások 
5. Egyszerűség 
6. Állami és magánvallásosság, inkluzivizmus 

Szakirodalom: 
KÖVES-ZULAUF, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. I. rész. 7–64. 
ELIADE, Mircea: „A római vallás: a kezdetektől a bacchanáliák koráig (i. e. 186)”, in Vallási 

hiedelmek és eszmék története II. 89–111. 
BACHOFEN, Johann Jakob: „Tanaquil mondája”, in Mítosz az ősi társadalomban. 
FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis: „Az ókori község.” I. rész, in A vallástörténet klasszikusai. 
DUMÉZIL, Georges: „Az áradás ideje”, in Mítosz és eposz. 
BRELICH, Angelo: „Februarius”, in Római variációk az eredet témájára. 

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

BMA-KLFD-LAT-122:3, BMA-KLFD-LAT-462:35, 
TANM-LAT-106

Dér Katalin

G 
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Sz,10:00–11:30
F 217

Plautus: Miles gloriosus (Latin auktorolvasás)

A szeminárium célja:
megismerkedni a római komédiairodalom egyik legjobb, legnagyobb hatású művével, 
fejleszteni a nyelvtudást bepillantást nyerve az archaikus latin sajátosságaiba is, megismerni
a római színház világát és a mű értelmezésének problémáit. 

A jegyszerzés feltételei:
A latin szöveg lefordítása és szókincsének ismerete, nyelvi, nyelvtani, stiláris kérdései, az 
irodalomtörténeti tudnivalók, az alább megadott  Plautus-komédiák elolvasása magyarul – 
és a szemináriumok rendszeres látogatása. 

Jegy: a hallgató órai munkája és a dolgozatok alapján. 

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz. Anyaguk: a latin szöveg fordítása, szókincse; 
irodalomtörténeti ismeretek. A dolgozatokban számot adnak a fentiekről, valamint az első 
dolgozatban a tankönyv Bevezetőjéről, az Amphitruo és A foglyok c. darabról, a 
másodikban pedig A két Bacchis, A bögre, a Szamárvásár és az Ikrek c. darabok 
ismeretéről. Az óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni.

Olvasandó szövegrészek: 
Latinul: Miles gloriosus, 1-1437
Magyarul: Amphitruo, A két Bacchis, A bögre, Szamárvásár, A foglyok, Ikrek
Latin szövegkiadás: 
Auctores Latini VIII. Plautus, Miles gloriosus. Tankönyvkiadó, Bp. 1969., 20042

A szöveg beosztása
Átlag: heti 100-120 sor



1. Bevezetés
2. 1-78. (A két “Argumentum” nem kötelező)
3. 79-194.
4. 195-302.
5. 303-410.
6. 411-521.
7. 522-636.
8. 637-756.
9. 757-873.
10. 874-990.
11. 991-1093.
12. 1094-1199.
13. 1200-1325.
14. 1326-1437.

Kötelező irodalom:
Plautus vígjátékai I–II. Ford.: Devecseri Gábor. Magyar Helikon, Bp. 1977. (a fenti darabok)
Az Auctores Latini VIII. Bevezetője (5-32. o.; Tegyey I.)

Ajánlott irodalom:
ALBRECHT, Michael von: A római irodalom története I. Balassi, Bp. 2003. 125–155.
ADAMIK Tamás: Római irodalom az archaikus korban. Seneca Kiadó 1993. 95–132.
DÉR Katalin: Plautus világa. Európa Kiadó. Bp. 1989.  

Megjegyzés:
A kurzuson egységesen az Auctores-kiadást használjuk!

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

BMA-KLFD-LAT-101 = TANM-LAT-117
Ittzés Máté

G
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Sz, 12:00–13:30
MÚK 4/F 217

Latin nyelvtan 1./Mondattan

A szeminárium célja:
A szeminárium célja az, hogy – a BA-képzés Latin leíró nyelvtan kurzusain megismert és 
elsajátított hagyományos mondattani ismeretekre építve, de azokon túllépve – a hallgatók 
megismerkedjenek a latin szintaxis transzformációs-generatív szemléletű elemzésének 
elméleti alapjaival, szempontjaival, módszereivel és alkalmazásának lehetőségeivel.

A jegyszerzés feltételei:
A kurzus mint szeminárium látogatásköteles, a hallgató összesen legfeljebb három 
alkalommal hiányozhat. Háromnál több hiányzás esetén a hallgató semmiféleképpen nem 
kap jegyet. Az órai jelenlét nyilvántartása katalógus segítségével történik, melyet a hallgató
az óra elején (az óra kezdetétől számított 5, azaz öt percig) sajátkezűleg írhat alá. 
A hallgatók a félév során három alkalommal zárthelyi dolgozatban adnak számot 
tudásukról. A dolgozatok anyagát az órán elhangzott és megtárgyalt témákra vonatkozó 



kérdések alkotják.

Tematika:
Bevezetés, alapfogalmak; összetevők, közvetlen összetevős elemzés, ágrajz; az igés, 
főneves, mellékneves, határozószós, prepozíciós kifejezések és a mondatok szerkezete az 
X-vonás-elméletben; kiinduló és felszíni szerkezet, szintaktikai transzformációk; 
thematikus szerepek és théta-elmélet; az eset-elmélet; a passzív mondatok és a 
kiegészítendő kérdések elemzése; az infinitivusos szerkezetek.
 
Kötelező szakirodalom:
ONIGA, R.: Il latino. Breve introduzione linguistica. Milano 20072.

Ajánlott szakirodalom:
CALBOLI, G. (ed.): Papers on Grammar. I– vol. Bologna 1980–.
PINKSTER, H.: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen 1988. [angol fordítás: Latin 

Syntax and Semantics. London, 1990.]
É. KISS K. (ed.): Universal Grammar in the Reconstruction of  Ancient Languages. Berlin–New 

York 2005.
PINKER, S.: A nyelvi ösztön. Bp., 1999, 20062.
É. KISS K. – KIEFER F. – SIPTÁR P.: Új magyar nyelvtan. Bp. 19992. [Mondattan: 15–184.]
P. MAYER E. – TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp. 1988.
HOFMANN, J. B. – SZANTYR, A.: Lateinische Syntax und Stilistik. München 19722.
KÜHNER, R.  – STEGMANN, C.  – THIERFELDER, A.: Ausführliche Grammatik der lateinischen 

Sprache. II. Satzlehre (1–2). Darmstadt 19624.
MENGE, H.: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearb. von Th. 

BURKARD u. M. SCHAUER. Darmstadt 2000.

Megjegyzés: — 

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

BMA-KLFD-LAT 122:23
Ferenczi Attila / Németh Attila

K
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H, 10:00–11:30
MÚK 4/F épület 217

Cicero: filozófiai szövegolvasás (De officiis)

Az előadás célja: 
Cicero, a filozófus a kilencvenes években kezdett megjelenni a tudományos érdeklődés 
középpontjában mint olyan önálló gondolkodó, aki nemcsak szorgalmasan másolja a 
görög filozófiai szövegeket politikailag tétlen időszakaiban (és akire ezért elsősorban, mint 
forrásra volt szokás tekinteni), hanem mint a platóni Új Akadémia jeles római 
gondolkodója. Cicero szkeptikusként, meghatározott módszertan szerint szerkeszti meg a 
hellénisztikus kor filozófiai iskoláinak, az epikureusok, a sztoikusok és a szkeptikusok 
tanait is felölelő műveit. Többnyire az argumentum in utramque partem dicere elve alapján 
ütköztet érveket egymással, és bár Róma társadalmi és történeti kontextusába helyezi 
ezeket a beszélgetéseket, az egyes iskolák tanainak athéni eredete mindvégig hangsúlyos 
marad. Egyik legutolsó munkája a De officiis, a politikum gyakorlati etikáját boncolgatja, és 
bár Cicero közvetlen görög előképpel dolgozott – a sztoikus Panaitios mára elveszett, 'peri 
tou kathékontos' c. filozófiai művével –, az eredmény egészen más benyomást kelt egyéb 



filozófiai írásaihoz képest. Egyeseknek (Dyck) nem elég csiszolt, és ugyan kétségtelen, 
hogy nem elvont teoretikus munka, a jelentős különbséget Cicero többi filozófiai művéhez
képest elsősorban a narratíva megformáltságában látjuk. Cicero a mű egésze során, egyes 
szám első személyben beszél fiához, Marcushoz – és természetesen minden politikailag 
ambiciózus fiatal római arisztokratához –, és a sztoikus etikán alapuló, morálisan helyes 
cselekvés gyakorlati filozófiáját tárgyalja, amelynek eredményeképpen a római történeti 
események értékelése közben, olyan gyakorlati etikai diskurzust hoz létre, amely egészen 
újszerű az antik etika történetében. A szeminárium során a mű első könyvének 161 
(kis)caputjából 120-at kívánunk feldolgozni, hármat-négyet minden órán, közösen is 
elolvasva.

A kurzus arra irányul, hogy a diákok minél több latin prózai szöveget olvassanak, és 
elsajátítsák, milyen módszerekkel lehet a szövegek alapján filozófiai érveket és elméleteket 
rekonstruálni, illetve a közös munka segítségével élénkítse a kritikai gondolkodást. A 
kurzus útmutatással fog szolgálni a tanuláshoz szükséges eszközök terén – magyar és 
idegen nyelvű fordítások, szakirodalom, on-line források etc. A szokásostól eltérően az 
auctorolvasás követelményén túl, amelyet tíz caput-ban határoztunk meg óráról órára, nem
lesz az órán tartandó szakirodalomról szóló referátum, hanem helyette antik filozófiai 
szövegek magyar fordításban való elolvasását várjuk el a hallgatóktól. Ennek célja, hogy a 
hallgatók megismerkedjenek Cicero szövegének antik etikai kontextusával, amelyről a 
megszerzett ismereteiket egyrészt az órán közösen megbeszéljük, másrészt röpdolgozat 
formájában számon kérjük.

 
A jegyszerzés feltételei:
rendszeres, jelenlét, rendszeres felkészülés, a vitákban való aktív részvétel, órai dolgozat 
50% részvétel, 50% dolgozatok

Olvasandó szövegek: 
Cicero: De officiis I. könyv (részletek)

Kötelező szakirodalom: 
DYCK, A Commentary on Cicero, De officiis. Michigan 1996.
 
Ajánlott szakirodalom: 
LONG, A. A.: Hellenisztikus filozófia. Budapest 1998. 

Megjegyzés:

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév
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Krupp József
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Ennius

A szeminárium célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a római irodalmi tudat egyik legfontosabb 
viszonyítási pontjával, Enniusszal. Mivel a szerző műveiből csak töredékek maradtak ránk, a 
szeminárium során a hallgatók bevezetést nyernek a fragmentum filológiájának problémáiba. Hol
kezdődik és hol ér véget egy fragmentum, hogyan viszonyul egymáshoz textus és kontextus egy 
töredék esetében, mi a testimoniumok szerepe az irodalomtörténészi munkában – három kérdés 



azok közül, melyekre az „Ennius-szövegek” értelmezése és a legfrissebb filológiaelméleti munkák
tanulmányozásán keresztül fogunk válaszolni. A félév során a szövegek olvasásán túl a klasszikus 
és a kurrens Ennius-irodalom számos darabját megtárgyaljuk, miközben nemcsak azt tartjuk 
szem előtt, milyen szerepet játszik a római irodalomban Ennius befogadása, hanem mindvégig 
reflektálunk az „Enniust” elénk táró filológiai munka egyes műveleteire is.

A jegyszerzés feltételei:
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni. A 
hallgató legföljebb 10 percet késhet. A hallgató (15–20 perces) referátuma, órai munkája és 
zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozat anyagát elsősorban a feldolgozott 
szövegek értő fordítása, kommentálása és értelmezése alkotja.

Tematika:
A félév első két óráján általános elméleti és gyakorlati problémákról beszélünk, ezután öt órát 
szentelünk az Annalesnek; három óra tárgyát a drámatöredékek képezik, a félév lezárásaként a 
kisebb művekkel, valamint az Ennius-recepció további kérdéseivel foglalkozunk.

A legfontosabb kommentáros szövegkiadások:
Annales:
SKUTSCH, Otto (ed., comm.): The Annals of  Q. Ennius. Oxford 1985.
Drámai művek:
JOCELYN, H. D.  (ed., comm.): The Tragedies of  Ennius. Cambridge 1967.
Kisebb művek:
COURTNEY, Edward (ed., comm.): The Fragmentary Latin Poets. Oxford 1993.

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév
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Tamás Ábel
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Latin auktorolvasás: Catullus

A gyakorlat célja: A kurzuson a hallgatók végigolvassák Catullus összes carmenjét, az 
irodalomtörténeti és poétikai szempontok mellett kultúratudományi, antropológiai, 
társadalomtörténeti kontextusokat is mozgósítva. A javasolt kérdésfeltevés mindig kettős: 
miképpen alkotja meg Catullus a számára rendelkezésre álló nyelvi anyagból a maga 
textuális univerzumát, és megfordítva: miképpen alkotódik meg a késő köztársaságkori 
római kultúra, többek között azoknak a költői eszközöknek is megfelelően, amelyeket 
Catullus használ. A sok műfajban, sok hangon, sok témában megszólaló költői korpusz 
kiemelkedő természetét mutatja, hogy a poétikai és kulturális olvasat sosem válhat szét 
egymástól: Catullus mintha éppen azon dolgozna, hogy „működésben” mutassa meg azt a 
világot, amelyet többek között az ő versei által végrehajtott gyakorlatok is működtetnek. A
kurzus éppen egy ilyen olvasásmódot javasol: kövessük nyomon, hogy mit „csinál” 
Catullus a verseiben. Ennek megfelelően a Catulli Veronensis Liber-t nem sorjában, hanem a
megfelelő „gyakorlatok” alapján tematikusan bontva fogjuk végigolvasni, a térbeli 
gyakorlatoktól az írás/olvasás praxisain át a szerelmi machinációkig. A hallgatók az egész 
korpuszt végigolvassák, és ebből írnak a félév során 3 db fordítás-dolgozatot; az órán 
természetesen csak egy szűk válogatás közös elolvasására/értelmezésére nyílik mód.
A jegyszerzés feltételei:
rendszeres jelenlét (max. 3 hiányzás), rendszeres felkészülés, a közös 



olvasásban/értelmezésben való aktív részvétel, a 3 db fordítás-dolgozat megírása, 1 db 
szemináriumi dolgozat készítése 
50% részvétel, 50% dolgozatok

Olvasandó szövegek: Catullus Versei. Bev., jegyz. ADAMIK Tamás. Auctores Latini XV. Bp., 
Tankönyvkiadó, 1971 (és későbbi kiadások).

Kötelező szakirodalom: Catullus Versei. Bev., jegyz. ADAMIK Tamás. Auctores Latini XV. Bp., 
Tankönyvkiadó, 1971 (és későbbi kiadások).

Ajánlott szakirodalom: 
Catulli Veronensis Liber, kiad. Werner EISENHUT. B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig

1983.
FORDYCE, C. J.: Catullus. A Commentary. Clarendon Press, Oxford 1961.
SYNDIKUS, Hans Peter: Catull. Eine Interpretation I–III. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,

Darmstadt 2001.
GAISSER, Julia Haig: Catullus, Wiley–Blackwell, Malden, MA – Oxford 2009 (Blackwell 

Introductions to the Classical World).
Catullus. Oxford Readings in Classical Studies, szerk. Julia Haig GAISSER. Oxford University 

Press, Oxford – New York 2007.
A Companion to Catullus, szerk. Marilyn B. SKINNER. Blackwell, Malden–Oxford–Carlton, 

2007 (Blackwell Companions to the Ancient World).

Megjegyzés:
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Szakszeminárium (Liturgiatörténeti kutatások) 

Az előadás célja:
Az előadás a Vallástudományi Központ keretében újonnan megalakult Liturgiatörténeti 
Kutatócsoport heti ülése, amely nyitott a téma iránt érdeklődő, távlatilag a kutatásba 
bekapcsolódni kívánó hallgatók előtt. Tárgya a jelen félévben az előzőben nagy sikerrel 
megkezdett „Missalia Project” folytatása, azaz egy egész Európa XV–XVI. századi nyomtatott 
misekönyveit magába foglaló adatbázis kialakítása. A tavalyi munka eredményeként elkészült 
temporális tételrendeket idén a szekvencionále, a kalendárium, a bevezető fejezetek és a 
processziós rítusok feldolgozása egészíti ki. 

A jegyszerzés feltételei:
A megbeszélések rendszeres látogatása, a megbeszélt terület forrásainak folyamatos földolgozása 
és az eredmények kiértékelése az adatbázis rendszerében. 

A tervezett tanmenet: 
1. Bevezető fejezetek (címoldalak, decretum, cautelák, ritus servandus stb.) 
2. Kalendárium 
3. Kis vízszentelés, præparatio ad missam 



4. Ordinarium missæ 
5. Szekvencionále 
6. Karácsony–vízkereszt 
7. Hamvazószerda 
8. Virágvasárnap: ágszentelés és processzió 
9. Nagycsütörtök: lábmosás, vacsora, búcsúbeszéd 
10. Nagypéntek 
11. Nagyszombat 
12: Húsvétvasárnap: körmenet, ételszentelés, nagyvecsernye 
13. Rogációk, pünkösd vigíliája 
14. Egyéb, a misszále toldalékai 

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, I. (őszi) félév
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Szakszeminárium. Számítógépes latin dialektológia

A szeminárium célja:
A szakszeminárium bevezetést nyújt a császárkori latin feliratok nyelvészetének és 
dialektológiájának elméleti és módszertani vitáiba, és megismertet a számítógépes latin 
dialektológia gyakorlati munkamódszereivel a “Császárkori latin feliratok számítógépes 
nyelvtörténeti adatbázisa” segítségével.

A jegyszerzés feltételei: 
Órai aktív és rendszeres részvétel a HKR szerint, az elméleti kérdésekből témazáró 
dolgozat sikeres teljesítése, a gyakorlati rész tekintetében 40 ellenőrzött és jóváhagyott 
adatlap rögzítése a „Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisában” 
(http://lldb.elte.hu/).

Tematika: 
A szakszeminárium bevezetést nyújt a császárkori latin feliratok nyelvészetébe és 
dialektológiájába. Megismertet azokkal a módszertani vitákkal, melyek a 20. és 21. század 
fordulója táján körül csúcsosodtak ki a latin feliratos anyag dialektológiai 
felhasználhatóságát illetően. Bemutatja azokat a módszereket, amelyekkel a feliraton 
regisztrálható nyelvi hibák statisztikai elemzéséből valós dialektológiai különbségekre lehet
következtetni és amelyek révén megismerhetővé válnak a császárkori latin nyelv területi 
változatai és nyelvföldrajzi tagolódása. A kurzus során bemutatjuk a Császárkori latin 
feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa felépítését, az adatbázismunkálatokat, 
megismertetjük a hallgatókkal a feliratos korpuszokban végzendő adatgyűjtő munka 
módszerét, és a feliratokról kinyert adatok digitális adatlapokon történő rögzítésének 
technikáját és dialektológiai kiértékelésük módszereit.  

Kötelező szakirodalom:
ADAMIK Béla: „In memoriam Herman József: A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a 

Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig”, Antik Tanulmányok
54 (2010) 311–321.

ADAMIK Béla: „A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai 
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érvényessége”, Antik Tanulmányok LVI (2012) 91–105.
ADAMIK Béla: Gyűjtési utasítás a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti 

adatbázisához (készült Herman 1990–1991 átdolgozásával). vö. 
http://lldb.elte.hu/admin/doc_guidelines.php

Ajánlott szakirodalom:
ADAMS, J. N. The Regional Diversification of  Latin 200 BC – AD 600. Cambridge 2007, 624–

683.
ADAMIK B., „Hibás feliratok Pannoniából (hibatipológiai alapvetés)”, in M. NAGY Ilona et 

al. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen 2010. 25–36.
ADAMIK, B., „In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the 

Declension System According to the Inscriptions”, in Piera Molinelli, Pierluigi 
Cuzzolin, Chiara Fedriani (szerk.): Latin Vulgaire Latin Tardif  X: Actes du X e colloque 
international sur le latin vulgaire et tardif. Bergamo, 5-9 septembre 2012. Bergamo: Univ. 
degli Studi di Bergamo. 2014. 641–661.

HERMAN, József: Late Latin Data Base: Guidelines for Data Collection. (Research Institute for 
Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences; manuscript). Budapest 1990–1991.

HERMAN József: Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja. Budapest 2003. 85–94.
HERMAN, J. „Differenze territoriali nel latino parlato dell’Italia tardo-imperiale: un 

contributo preliminare”, in Herman, J. – Marinetti, A. (edd.): La preistoria dell Italiano. 
Tübingen 2000. 123–135.

HERMAN J., „A latin nyelv a Római Birodalom dunai provinciáiban. A kutatás problémái és 
távlatai”, Filológiai Közlöny 32–33 (1986–1987) 1–15.

HERMAN J., „Latinitas Pannonica. Kísérlet a pannóniai feliratok latinságának jellemzésére”, 
Filológiai Közlöny 14 (1968) 364–376.

HERMAN J., „A latin nyelv fejlődése a római birodalom provinciáiban: problémák és távlatok.
Általános Nyelvészeti Tanulmányok 15 (1984) 57–63.

HERMAN, J., „Du latin aux langues romanes », Études de linguistique historique 1-2. (réun. S. 
Kiss). Tübingen 1990–2006.

Megjegyzés:

BMA-KLFD-LAT-462:38; 
BMA-KLFD-LAT-122:26 EC 
Simon Lajos Zoltán 

G 3 kr 
G 3 kr 

Sze, 16:00-17:30
MÚK 4/F 217

Szakszeminárium (Neolatin bukolika); Latin auktorolvasás (Neolatin 
bukolika)

A szeminárium célja: 
A bukolikus költészet mintegy 1800 éven az európai irodalom egyik legnépszerűbb és 
legtermékenyebb műfajának számított. A szeminárium célja bevezetést nyújtani a 
műfaj koraújkori történetébe, egyben az európai művelődés elsüllyedt Atlantiszának 
számító neolatin irodalom gazdagságába is a legkiválóbb szerzők műveinek tüzetes 
olvasása és tanulmányozása által. A szövegek lehetőséget nyújtanak a hallgatók nyelvi 
készségeinek fejlesztésére, hiszen a klasszikus latin költői nyelvtől sok esetben 
merőben eltérő latinsággal találkoznak. Az egyes szövegek értelmezésénél 
elkerülhetetlen a történeti-irodalomtörténeti háttérrel való megismerkedés is. Mivel a 
pásztori költészet kezdettől fogva az „arte allusiva” (G. Pasquali) jegyében alakult és 
mindenkor számos más műfaj elemeit olvasztotta magába az eposztól az elégián át a 
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szatíráig, talán a legalkalmasabb műfaj az intertextuális olvasásmód gyakorlására, ez 
pedig a klasszikus latin költészet olyan szövegeihez is visszavezet, amelyekkel a 
hallgatók a BA-képzés keretei között nem, vagy csak esetlegesen találkoznak, egyben 
annak tudatosítását is segítve, hogy a klasszikus római irodalmi kanonikus 
szövegkorpusza korról korra milyen eltéréseket mutatott.

A jegyszerzés feltételei: 
A szeminárium rendszeres látogatása. (Az órákról legfeljebb háromszor lehet 
hiányozni. Az órára legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni.) Aktív órai részvétel. A 
hallgatók a félév során a földolgozott szövegekből és a hozzájuk kapcsolódó nyelvi, 
mitológiai, irodalmi és történeti kérdésekből három nagyobb dolgozatot írnak, 
emellett szemináriumi dolgozat is készíthető előzetes egyeztetés alapján meghatározott
témából.

Olvasandó szövegek: 
Francesco Petrarca: Argus (Bucolicum carmen II.)
Giovanni Boccaccio: Dorus (Buccolicum carmen IV.)
Baptista Mantuanus: De natura mulierum (Adulescentia IV.)
Iacopo Sannazaro: Phyllis (Eclogae piscatoriae I.)
Giovanni Pontano: Polyphemus ad Galateam (Lyra 13,)
Teofilo Folengo: Ecloga quarta per alphabetum (Zanitonella 574–649.)
Füsi Pius: Carmen pastoritium

Szövegkiadások és kommentárok:  
PÉTRARQUE: Bucolicum carmen. Texte latin, traduction et commentaire par Marcel 

FRANÇOIS et Paul BACHMANN. Avec la collaboration de François ROUDAUT. 
Préface de Jean MEYERS. Párizs 2001.

Giovanni BOCCACCIO: Buccolicum Carmen a cura di PERINI, G. B. In Tutte le opere di 
Giovanni Boccaccio, a cura di V. BRANCA. V/2. Milano 1994.

Baptista MANTUANUS: The eclogues of  Baptista Mantuanus. Edited, with introduction and 
notes, by W. P. MUSTARD. Baltimore 1911.

Iacopo SANNAZARO: The Eclogues of  Baptista Mantuanus. Ed., With Introduction and 
Notes, by W. P. MUSTARD. Baltimore 1914. 

Giovanni PONTANO: Ioannis Ioviani Pontani Carmina : ecloghe, elegie, liriche  a cura di 
JOHANNES OESCHGER. Bari 1948.

Teofilo FOLENGO: Opere di Teofilo Folengo a cura di C. CORDIÉ. Milano 1948.
FÜSI Pius: Otia poetica P. Pii Füsi, Anno M. DCC. XLIV, Viennae Austriae.

Ajánlott szakirodalom: 
GRANT, W. L.: Neo-Latin Literature and the Pastoral. Chapel Hill 1965.
CARRARA, E.: La poesia pastorale. Milano 1909.

Megjegyzés: 
A kurzushoz csak a szaktanár megszabta szöveg (auktorkiadás) használható.
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