
Az „Ókori és keleti filológiák” képzési ág közös órái

ELTE BTK, FI, Ókori és Középkori Filozófia Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-XFI11-101 (= BBN-XFI-101) 
Ruzsa Ferenc

K
4 (2) kr

H,10:00–11:30
Gólyavár, Pázmány terem

Filozófiatörténet

Az előadás célja:
A tantárgy keretében a hallgatók a filozófiatörténet nagy korszakaiba (kiemelten az ókori és a 
keleti filozófiai rendszerekbe), és azon belül néhány kiemelkedő filozófus munkásságába kapnak 
bevezetést. 

Az előadások várható tematikája:
1. óra: Bevezetés: mi a filozófia? 
2. óra: Parmenidés a létező mozdulatlanságáról
3. óra: Hérakleitos a változásról
4. óra: A szánkhja filozófiája
5. óra: A Buddha tanítása
6. óra: A tao 
7. óra: Platón metafizikája
8. óra: Aquinói Szt. Tamás teológiája
9. óra: Descartes dualizmusa
10. óra: Hume szkepszise
11. óra: Kant a tudásról
12. óra: Russell a filozófiáról 
13. óra: Quine a lét fogalmáról

A jegyszerzés feltételei:
Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. 
A számonkérés írásbeli vizsga (teszt) a vizsgaidőszakban.

Olvasandó szövegek: 
A szövegek és segédanyagok megtalálhatóak az eLearning felületen: https://elearning.elte.hu

Parmenidés töredékei. (Megtalálható pl.: KIRK—RAVEN—SCHOFIELD: A preszókratikus 
filozófusok. Atlantisz, Bp. 1998. 353–384. STEIGER Kornél: Parmenidész. Empedoklész. Töredékek.
Gondolat, Bp. 1985. 7–13.

Hérakleitos töredékei. (Megtalálható pl. KIRK—RAVEN—SCHOFIELD: A preszókratikus 
filozófusok. Atlantisz, Bp. 1998. 271–316. SIMON Endre (szerk., bevezetések, jegyz.): 
Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény, I. köt. Az ókortól a XVII. század végéig. Tankönyvkiadó, Bp. 
1966. 28–34. 

 RUZSA Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája. Farkas Lőrinc Imre, Bp. 1997. 9–17, 245–251. = 
(Mi a szánkhja?; A szánkhja története; A számbavétel versei (nyersfordítás), 1–50)

VEKERDI József (ford.): Buddha beszédei. Helikon, Bp. 1989, 20042. 45, 48, 61–70, 77–89, 104–
117, 136–145, 160–163. = (A tan kerekének elindítása, A szerzetesi élet szabályai, A 
szenvedések láncolata 1–2., Példázat a fűrészről, Példázat a kígyóról, Szaccsaka, A létszomj 
kioltása, Abhaja királyfi, Málunkjáputta, Vaccshagotta, Amit szeretünk)

https://elearning.elte.hu/


Lao Ce: Tao tö king. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lao.html (WEÖRES Sándor fordítását 
ajánlom)

Platón: Az állam. 476c – 480a és 505a – 518b. In Platón Összes művei. Európa, Bp. 1984. II. kötet, 
372–384. és 436–462. 

Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae. Első rész, I. kérdés, 1, 2, 5, 7. szakasz. II. kérdés.
DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Bp. 1994. I–II. elmélkedés. 
HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről. Nippon, Bp. 1995. II–VII. fejezet.
KANT, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Ictus, Szeged 1996. Előszó a második kiadáshoz és 

Bevezetés.
RUSSELL, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Kossuth, Bp. 1996. I–VI. és VIII. fejezet.
QUINE, W. O.: „Arról, hogy mi van”, in A tapasztalattól a tudományig. Osiris, Bp. 2002. 115–135. 

Kötelező szakirodalom: —

Ajánlott szakirodalom: — 

Megjegyzés: 
A kurzus az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tanegységéhez tartozik.

ELTE BTK, FI, Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-FLN11-101 (= BBN-FLN-101)
Kálmán László

K
3 (2) kr

Sz,10:00–11:30 (?)
Gólyavár, Pázmány terem

Bevezetés a nyelvtudományba 

Az előadás célja:
A kurzus bevezetés a nyelvtudományba, kezdőknek. Nem tételez fel előzetes magyar, illetve 
általános nyelvészeti ismereteket azon túl, amit a magyar gimnáziumi érettségi jelent. Elméleti 
orientációjú: megismerteti a hallgatókat a nyelvészeti alapfogalmakkal és elsősorban az elemzés 
szintjeivel (elsősorban a magyar nyelvvel illusztrálva), azaz hangtan–alaktan–mondattan–
jelentéstan. Fő témái: elméleti nyelvészet – praktikus nyelvtan – nyelvi illemtan (norma és 
változatok). Szinkrón és diakrón nyelvészet. Szintézis és analízis. Szabály és törvény a nyelvben. 
A generatív elv és az absztrakció. Fonéma és hang, morféma és morf, lexéma és szóalak. Jelentés
és nyelvhasználat.

Az előadások várható tematikája:
1. óra – A nyelv és a nyelvtudomány.  Fogalmi kérdések, a jelrendszerek fajtái.
2. óra – A nyelv és a gondolkodás.  Filozófiai nézetek a kérdésről, a nyelv kialakulásának 
elméletei.
3. óra – A nyelv használata: jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak.
4. óra – Jelentéstani irányzatok, fő problémák.
5. óra – A beszédhangok; fonetika és fonológia viszonya.
6. óra – Jelentősebb fonológiai iskolák.
7. óra – A hagyományos alaktan alapfogalmai és fő problémái.
8. óra – A mondattan alapfogalmai és fő problémái. 
9. óra – Jelentősebb mondattani iskolák.
10. óra – A lexéma fogalma; a lexémaalkotás és a nyelvi kreativitás kérdése. 
11. óra – A nyelvi változások tényezői és fő típusai.

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lao.html


12. óra – A nyelvtudomány története I.: Az ókor és a középkor nyelvfelfogása.
13. óra – A nyelvtudomány története II.: A XIX. és XX. század nyelvészete.

A jegyszerzés feltételei:
Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. 
A számonkérés írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban. A vizsga követelménye: a kötelező olvasmány 
és az előadások tartalma, nem szó szerint, hanem problémamegoldásban alkalmazva.

Olvasandó szövegek: —

Kötelező szakirodalom (tankönyv):
KÁLMÁN László és TRÓN Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba.  Tinta Könyvkiadó, Bp. 2007. 2. 

kiadás.

Ajánlott szakirodalom:
KENESEI István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp. 2004. 5. kiadás.  

http://www.nytud.hu/nyelv_es_nyelvek/
KIEFER Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp. 2003. 

Megjegyzés: 
A kurzus az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tanegységéhez tartozik.



Alapszakos közös órák

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék – Vallástudományi Központ 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-OKE11-121 (= OKE-121) = VAL-171 = BIB-102
Földváry Miklós István  

K
4 kr

H, 8.00–9.30
Gólyavár Pázmány Terem 

Összehasonlító vallástörténet 1. 

Az előadás célja:
Az Összehasonlító vallástörténet című tanegység célja a XIX–XX. századi vallástudományi 
kutatás jellemző problémáinak, megközelítési módjainak, klasszikus szerzőinek, iskoláinak 
bemutatása elsődleges és másodlagos forrásszövegek elemzése, azok történelmi és elméleti 
kontextusba helyezése révén. A tematikát néhány alapfogalom és az alapfogalmakhoz szorosan 
kötődő forrásterületek köré szerveztük. 

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

A tervezett tanmenet: 
09.07. | A vallás mint történeti és kulturális jelenség – Történeti és kortárs anyagok kapcsolata: 

a közmegegyezés – Határterületek, más megközelítési módok – A vallási idegenség 
megtapasztalásai az európai hagyományban 

09.14. | Mítosz és mitológia – A klasszikus antikvitás vallási jelenségeinek recepciója – Nem 
kanonizált vallási jellegű narratívák – Mítosz, mese, történelem – Az istenalakok és más 
mitologikus szereplők értelmezése – Politeizmus, antropomorf istenkép 

09.21. | A romantikus vallásbölcselet eszmevilága – Népiség, alkotóerő, karakter – Táj, nyelv, 
etnikum – Az ősiség mint értékmozzanat – Elsődleges önkifejezési forma: a nagyepika – A 
nemzeti mitológia mint értelmezési keret vagy betöltendő szükséglet 

09.28. | A mítosz-rítus vita – Vallástörténeti reflexió a zsidó-keresztény hagyományra és a 
Bibliára – Az Ószövetség/Tanakh történeti könyvei mint nemzeti mitológia – 
Kultuszcentralizáció, hierokrácia, dogmatizmus és ezek kritikája 

10.05. | A rítus rehabilitációja – Áldozat, kultusz, hatalom, papság – A vegetációs modell: az 
élet gyarapítása annak elpusztítása révén – Hasonlósági és érintkezési mágia – A közösségi 
modell: megjelenítés (totem) és részesülés (asztalközösség) 

10.12. | Találkozás az egzotikummal – Távoli magaskultúrák és természeti népek – A vallás 
minimuma: lélekhit, manaizmus – Primitív mentalitás vagy archaikus logika? – Az archaikum
fogalma és az álarchaizmus jelensége 

10.19. | A pozitív tudomány válsága – A vallási minőség mint axióma: meghatározás helyett 
jellemzés – A numinózus fogalma és jegyei – A vallási tapasztalat rendkívüli jellege – A 
misztikus tapasztalat mint a tulajdonképpeni vallásosság alapja 

Őszi szünet 

11.02. | Intézmény, doktrína, megszokás: lejáratott fogalmak? – Vallás és társadalom – Negatív,
pozitív és piakuláris kultusz – Szakramentális és mimetikus eljárások – A vallási tapasztalat 
rendes jellege (francia szociológia) – A nem misztikus vallásosság 

11.09. | Módszertani változások: érvek az összehasonlítás mellett és ellen – Esettanulmányok, 
szerkezeti és funkcionális elemzés – Homológiák, analógiák, történetiség – Komparatisztika 
határok között: az indoeurópai iskola 



11.16. | A történeti nézőpont kiterjesztése: a német szociológia – Az öndefiníció megléte, 
hiánya és viszonylagossága egy-egy vallási közösségnél – Meddig ugyanaz egy vallás? – A 
pszeudomorfózis lehetősége 

11.23. | Ideáltípus, egy-egy vallás egyénisége – Vallási közösségek típusai és hordozóik – 
Egyazon vallási hagyomány változatos „felhasználásai” – Hivatalos vallás és 
„Volksvorstellungen” – Népegyház és szekta – Vallási funkciók a világi társadalomban 

11.30. | A történetietlen nézőpont kiterjesztése: fenomenológia – Vallási univerzálék – Kísérlet
a vallás mint nyelv leírására: „lexika” és „szintaxis” – A szent kategóriái: tér, idő, személy, 
tárgy, kommunikáció 

12.07. | Behatárolható-e a vallási jelenség? – A vallástudomány mai problémái – Az 
elméletalkotás válsága – Töredezettség, elköteleződés vagy semlegesség, források, 
terepmunka – Egyenlőtlenül földolgozott területek – Klasszikus vallástörténet és vallás a 
modern világban 

Szakirodalom: 
BACHOFEN, Johann Jakob: „Tanaquil mondája” (Ford. Mohay András), in Sarkady János 
(szerk.): Mítosz az ősi társadalomban. Gondolat, h. n. 1978. 315–345. (bevezető fejezet)
DURKHEIM, Émile: A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, Budapest 2004. (Ford. Vargyas 

Zoltán) 277-321 (Főbb rituális attitűdök, negatív és pozitív kultusz)
ELIADE, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Európa, Budapest 1987. (Ford. Berényi 

Gábor) 5-60. (bevezetés, szent tér)
FRAZER, James G.: Az aranyág. Osiris–Századvég, Budapest 1995. (Ford. Bodrogi Tibor–Bónis 

György) 155-225. (Az istenkirály megölése – Az Adonisz-szertartás)
JUNG, Carl Gustav: „Az archaikus ember” in uő: Föld és lélek. Az archaikus ember. Kossuth 

Könyvkiadó, h. n. 1995. (Ford. Linczényi Adorján) 44–84. (csak a második előadás)
KERÉNYI Károly: „Mi a mitológia” in uő: Mi a mitológia? Tanulmányok a homérosi 

himnuszokhoz. Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1988. 5–26. (csak maga a tanulmány, más 
kötetből is lehet)

LÉVI-STRAUSS, Claude: „Az archaizmus fogalma az etnológiában”, in uő: Strukturális 
antropológia. Osiris, Budapest 2001. I. 87–100.

OTTO, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Osiris, 
Budapest 2001. (Ford. Bendl Júlia) 11–43. (első négy fejezet)

SIMON Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. Osiris 
Kiadó, Budapest 2003. (Osiris Tankönyvek) 268–289. (Fustel de Coulanges)

SIMON 328–336. (Wellhausen)
SIMON 346–358. (Robertson Smith)
SIMON 648–657. (Lévy-Bruhl)
WEBER, Max: Vallásszociológia. A vallási közösségek típusai. Helikon, h. n. 2005. (Ford. Erdélyi 

Ágnes) 104–170. (Rendek, osztályok és vallás)

ELTE BTK, ÓTI, 2012/13, I. (őszi) félév

BBN-OKE11-141/a (=BBN-OKE-141/a)
Ferenczi Attila (felelős)
Szántó Iván (szervező)

K
3 (2) kr

Cs,12:00–13.30 (?)
Gólyavár Pázmány terem

Ókori és keleti művészet I.

Az előadás célja: 



A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az ókori művészettörténet tanulmányozásába. A 
bevezető jelleg azt jelenti, hogy az előadások nem a tárgyalt korszakok tárgyanyagát kívánják 
bemutatni, hanem a vizsgálat módszereit, eszközeit, fogalomrendszerét és jellemző kérdéseit. A 
félév négy, egyenként három-három előadást felölelő blokkból áll. Az elsőben a művészettörténet 
fogalmáról, a tudományterület születéséről és körülhatárolhatóságáról szóló előadások hangzanak 
el, majd az ókori Kelet, Görögország és Róma művészete következik, és végül az ókori formák 
továbbélésének kérdései (pl. Bizánc, iszlám). Az első egységet kivéve, minden blokk három 
előadása a következő rendet követik: építészet, szobrászat, festészet.

Az előadások előadói és várható tematikája:
a) bevezető előadások 
b) az ókori Kelet művészete (Dezső Tamás, Bács Tamás)
c) görög-római művészet (Lakatos Szilvia)
c) Bizánc és az iszlám művészete (Szántó Iván)

A jegyszerzés feltételei:
Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. 
A vizsgaidőszakban dolgozatot írnak a hallgatók az órán elhangzottakból és a kötelező 
olvasmányokból. 

Olvasandó szövegek: – 

Kötelező szakirodalom: 
Később lesz meghatározva. 
 
Ajánlott szakirodalom:
Később lesz meghatározva.

Megjegyzés: 
A kurzus az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tanegységéhez tartozik. A BBN-OKE(11)-
141/b kurzus az ókori nyelvek és kultúrák alapszak szakirányai és a keleti nyelvek és kultúrák 
alapszak közel-keleti (ide értve az indológiát) szakirányai hallgatóinak kötelező. A BBN-OKE(11)-
141/b kurzust a távol-keleti szakirányok hallgatóinak a Távol-Keleti Intézet hirdeti meg.
A kurzus általános tárgyként is végezhető.

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-KLF-131/a, OT-LATV-131/a 
Földváry Miklós István 

G
2 kr

H, 12.00–13.30.
F 212 

Bevezetés a latin nyelvbe 1. 

A szeminárium célja:
A szeminárium célja a klasszikus latin alaktan gyakorlati elsajátítása, lexikai alapvetés és a 
szövegértési készség fejlesztése fordítási gyakorlatok és feladatok megoldása révén. 

A jegyszerzés feltételei:
A teljesítés föltétele az órák szabályszerű látogatása, a kijelölt memoriterek hibátlan és 
folyamatos fölmondása, a házi feladatok írásbeli benyújtása, óránkénti szódolgozat és a félév 



során két témazáró dolgozat megírása. 

A tervezett tanmenet: 
Az órák anyaga szorosan követi a tankönyv leckéinek beosztását. A témazáró dolgozatok az 
őszi szünet, illetve a félév vége előtti utolsó órának felét veszik igénybe (45 perc), így a 
fennmaradó összesen 12 tanóra megfelel a 12 olvasmánynak. Egy-egy óra szódolgozattal, majd 
a memoriterek fölmondásával kezdődik, utána olvasási és fordítási gyakorlattal folytatódik, 
végül nyelvtani feladatok közös megoldásával, ellenőrzésével zárul. 

Tankönyv (kötelező): 
FERENCZI Attila – MONOSTORI Martina: Latin nyelvkönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

1998. 

Nyelvtan (ajánlott): 
NAGY Ferenc – PÉTER Gyula – KOVÁTS Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 2009. 

Szótár (csak a második félévtől kell): 
Bármely kereskedelmi forgalomban kapható vagy antikvár latinszótár (pl. Györkössy, Finály, 

Tegyey), online lehetőségek: 
http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi, http://athirdway.com/glossa/ (haladóknak) 

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, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-KLF-132/a, OT-LATV-132/b 
Földváry Miklós István 

K
2kr

Sze, 12.00–13.30.
F 212 

Bevezetés a latin nyelvbe 2. 

Az előadás célja:
Az előadás célja a klasszikus latin alaktan elméleti elsajátítása, lexikai alapvetés és a szövegértési 
készség fejlesztése nyelvtani jelenségek ismertetése és magyarázata, illetve a tanár által prelegált 
mintafordítások révén. 

A jegyszerzés feltételei:
A teljesítés föltétele az órák szabályszerű látogatása, a félév végén pedig írásbeli és szóbeli 
vizsga letétele a teljes anyagból. 

A tervezett tanmenet: 
Az órák anyaga szorosan követi a tankönyv leckéinek beosztását. A tanár a nyelvtani anyag 
ismertetését a B és C olvasmányok magyarázó fordításával illusztrálja. Az első, bevezető előadás
a latin nyelv, írás és kiejtés kérdéseivel foglalkozik, a tankönyv szerinti leckebeosztás a második 
héttel indul. 

http://athirdway.com/glossa/
http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi


Tankönyv (kötelező): 
FERENCZI Attila – MONOSTORI Martina: Latin nyelvkönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

1998. 

Nyelvtan (ajánlott): 
NAGY Ferenc – PÉTER Gyula – KOVÁTS Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 2009. 

Szótár (csak a második félévtől kell): 
Bármely kereskedelmi forgalomban kapható vagy antikvár latinszótár (pl. Györkössy, Finály, 

Tegyey), online lehetőségek: 
http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi, http://athirdway.com/glossa/ (haladóknak) 

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, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-KLF-131–132/b, OT-LATV-131–
132/b
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)

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. 

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. 

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

Kötelező szakirodalom (tankönyv):

http://athirdway.com/glossa/
http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi


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. 

BBN-KLF-133/a–134/a 
Simon Lajos Zoltán 

G 2 kr 
G 2 kr 

K, 10:00–11.30, Cs,10:00–11:30 
Múk 4/F 212;  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. 





Klasszika-filológia BA és osztatlan tanárszakos nem tanári 1–3. évf.

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, 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. beszéde 
részleteinek, illetve más, Catilina személyére vonatkozó szövegrészleteknek az olvasása és 
feldolgozása révén a hallgatók növeljék fordítási és szövegértési készségüket, szókincsüket. A 
szövegek 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 zárthelyi dolgozat (fordítás, szövegértés és szövegismeret) sikeres 
teljesítése. 

Olvasandó szövegek, tematika: 
A féléves anyag szövegmennyiség tekintetében kb. megfelel a Catilina elleni első beszéd 
terjedelmének. 

Mi történt Kr. e. 63-ban?
Livius: Ab urbe condita, Periochae 102–103.
Velleius Paterculus: Historiae 2.34

Catilina és nemzetsége
Vergilius: Aeneis 5.114–115, 121–122, Servius megjegyzésével
Plinius Maior: Naturalis historia 7.104.
Sallustius: Coniuratio Catilinae 4–5.

A szenátusi ülés
Sallustius: Coniuratio Catilinae 31.4–32.1.

Cicero első beszéde Catilina ellen (részletek)
1–13. caput (Quo usque tandem…oderit)
17–19. caput (Nunc te patria…possit)
22–23. caput (Tametsi video…videaris)
27–29. caput (Etenim…putarem)
32–33. caput (Quare…mactabis)

Az összeesküvés és a polgárháborús korszak főszereplői



Cato (Vergilius: Aeneis 8.666–670, Servius megjegyzésével; Velleius Paterculus: Historiae 2.35)
Caesar (Suetonius: Divus Iulius 14)
Cato és Caesar (Sallustius: Coniuratio Catilinae 51.15–53.1, részletek)
Augustus (Velleius Paterculus: Historiae 2.36, Suetonius: Augustus 94.3)

A nyelvtani ismétlés anyagának beosztása:
2. óra: I–III. declinatio 
3. óra: IV–V. declinatio 
4. óra: névmások, számnevek ragozása
5. óra: melléknévfokozás, adverbiumképzés
6. óra: esettan: accusativus
7. óra: (zárthelyi dolgozat)
8. óra: esettan: genitivus
9. óra: esettan: dativus
10. óra: esettan: instrumentalis értelmű ablativusok 
11. óra: esettan: locativus és helyhatározói értelmű ablativusok
12. óra: (zárthelyi dolgozat)

Kötelező szakirodalom:

Ajánlott szövegkiadások kommentárral: 
Cicero Catilina elleni első beszéde. Szöveggond., bev., jegyz. HAVAS László. Tankönyvkiadó, Bp. 
19912. (Auctores Latini I.).
Sallustius: De coniuratione Catilinae. Szöveggond., bev., jegyz. MAKK Ferenc – TAR Ibolya. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1970. (Auctores Latini XII.).

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.

http://latin.elte.hu/kd


ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

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

Ferenczi Attila 

G

3 kr

H, 10.00–11.30

MÚK 4/F 218

Cicero: De imperio Cn. Pompei, in Catilinam I. (Latin szövegolvasás 1.) (haladó csoport)

A szeminárium célja:
A Latin szövegolvasás 1. tanegység elsődleges célja, hogy Cicero De imperio Cn. Pompei, illetve a 
Catilina elleni 1. beszéde néhány részletének az olvasása és feldolgozása révén a hallgatók 
növeljék fordítási és szövegértési készségüket, szókincsüket. A szövegek megértéséhez 
kapcsolódóan különös hangsúlyt kap a teljes latin nyelvtan ismétlése és gyakoroltatása. 

A  hallgatók  továbbá  megismerik  a  szónoki  beszéd  felépítését,  és  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),
illetve két zárthelyi dolgozat (fordítás, szövegértés és szövegismeret) sikeres teljesítése. Az első
zárthelyit az őszi szünet utáni első órán, a másodikat a félév utolsó óráján írjuk.

Olvasandó szövegek, tematika: 
A féléves anyag két részből áll: az órán együtt olvassuk a de imperio Cn. Pompei szövegét. A 
teljes szöveg 71 paragrafusból áll, a heti olvasandó mennyiség 6 paragrafus. Ehhez járulnak házi 
olvasmányként (tehát órán nem vesszük, de természetesen a szöveggel kapcsolatos kérdések 
megbeszélésére lesz lehetőség) a Catilina elleni első beszéd részletei: I. 1-3, VI. 8-11, XII. 32-33. 
(A Catilina elleni I beszéd kívánt részletei megegyeznek a gimnáziumi tankönyvben található 
részekkel.)

Kötelező szakirodalom:

Ajánlott szövegkiadások kommentárral: 
Cicero: de imperio Cn. Pompei. Szöveggond., bev., jegyz. Maróti Egon. Tankönyvkiadó, Bp. 1969.
(Auctores Latini VII.);  Cicero Catilina elleni első beszéde. Szöveggond., bev., jegyz. Havas László.
Tankönyvkiadó, Bp. 19912. (Auctores Latini I.)

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, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-KLF11-(OT-LAT-)-303 BMVD-106:26 G K,12:00–13:30



Simon Lajos Zoltán 3 (2) kr Múk 4/F 218

Latin szövegolvasás 3. (Római történetírók)

A szeminárium célja:
A szeminárium elsődleges célja a résztvevők latin nyelvtudásának  megszilárdítása, a szókincs és 
a fordítási készség fejlesztése. A szeminárium jelentős, de az alapképzésben másutt 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 kötelező követni a tanszéki style-sheet előírásait.

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.
OGILVIE, 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 fogalmába, jelentőségébe, problematikájába, 
valamint lexikai, szintaktikai és stilisztikai jellegzetességeinek megismerése egy hitelesen 
jeromosi fordítású, folyamatos narratív 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 egy-egy témazáró dolgozat megírása az őszi szünet előtt, illetve a félév végén. 

A tervezett tanmenet: 
A görög-latin hagyomány szerinti Királyok 3. (héber szerint 1.) könyvének második fele: 
Salamon halála után (12–22. fejezet), hetente átlagosan egy fejezetben. A tizenhárom 
szemináriumi órából egyet bevezetésre és a nyelvi jelenségek összefoglalására szánunk, kettőt a 
témazáró dolgozatokra, tartunk fönn. A hallgatók teherbírásától függően az anyag 
kiegészíthető a következő könyv első két fejezetével (Illés próféta elragadtatásáig). 

Olvasandó szöveg: 
A Vulgata bármely Clementina-kiadása, interneten: 
http://vulsearch.sourceforge.net/html/index.html, saját hangsúlyjelekkel kiegészítve. A 
stuttgarti kiadás (Robertus WEBER OSB: Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem I–II. Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1969.) használatát nem javasoljuk, de érdemes tudni róla, interneten:
http://drbo.org/lvb/index.htm (gyors, pontos és jól kereshető). 

Szakirodalom: 
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/ 

MOHRMANN, Christine: Études sur le latin des chrétiens I–IV. Roma 1961–1977. (Storia e 
Letteratura — Raccolta di Studi e Testi 65, 87, 103, 143) 

NORBERG, Dag: Manuel pratique de latin médiéval. Éditions A. & J. Picard & Cie, Paris 1968. 
NUNN, H. P. V.: An Introduction to Ecclesiastical Latin. Alden & Blackwell Ltd., Eton 19221, 19524.
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. 
SCHMID, Joseph: Kurzes Handwörterbuch des Kirchenlateins zum Codex iuris canonici, Missale, 

Breviarium … Steffen Verlag, Limburg 19483. 
SLEUMER, Albert: Kirchenlateinisches Wörterbuch. Verlag von Gebrüder Steffen, Limburg an der 

Lahn 1926. = Georg Olms Verlag, Hildesheim—Zürich—New York 2002. 
Vetus Latina Database. Bible Versions of  the Latin Fathers. Vetus Latina Institut, Beuron — 

Brepols, Turnhout 2002. 
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Latin szövegolvasás 6. (Ovidius) 

A szeminárium célja:

http://class-phil.elte.hu/
http://class-phil.elte.hu/
http://drbo.org/lvb/index.htm
http://vulsearch.sourceforge.net/html/index.html


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 szöveg megértéséhez kapcsolódóan különös hangsúlyt kap a megengedő, időhatározói, 
feltételes és hasonlító mellékmondatok ismétlése és gyakoroltatása.

A jegyszerzés feltételei:
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az óráról legfeljebb háromszor lehet 
hiányozni. Az órára legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni, a szaktanár azonban az óra 
legelején íratja a rendszeres kisdolgozatokat is.
Minden óra rövid szódolgozattal kezdődik az aznapra föladott szövegből. Ha elégtelen 
(vagy hiányzik), pótolni kell az utolsó óráig: a kurzus teljesítéséhez minden dolgozatnak 
legalább elégségesnek kell lennie.
A hallgató két zárthelyi dolgozata, szemináriumi dolgozata, a szódolgozatok 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 hallgatóknak a szövegeket restituált ejtéssel, a szótaghosszúságokat és a versbeli 
cezúrákat érzékeltetve kell olvasniok.
A hallgatók a szemináriumhoz kapcsolódóan rövid, elemző–értelmező jellegű 
szemináriumi dolgozatot írnak, melynek témáját – a kurzusvezetővel konzultálva – maguk
választják ki. A dolgozatban kötelező követni a tanszéki style-sheet előírásait. 

Olvasandó szövegek:
Ovid. Metam. I,1–88 (a világ teremtése), 89–162 (a világkorszakok, a gigászok lázadása), 
452–567 (Daphne), VI,1–145 (Arachne), VIII,183–259 (Daedalus és Icarus), X, 238–297 
(Pygmalion), XV, 871–879 (a költő apoteózisa) az alábbi felosztásban:

1. óra: I, 1–31. (már az első órára is készülni kell)
2. óra: I, 32–88.
3. óra: I, 89–150.
4. óra: I, 151–162; 452–503.
5. óra: I, 504–567.
6. óra: első nagydolgozat (ebben: az időhatározói mellékmondatok és a megjelölt szakirodalom is)
7. óra: VI, 1–69.
8. óra: VI, 70–128.
9. óra: VI, 129–145; VIII, 183–216.
10. óra: VIII, 217–259. A szemináriumi dolgozatok leadásának végső időpontja.
11. óra: X, 238–297; XV, 871–879.
12. óra: második nagydolgozat (ebben: a megengedő, időhatározói, feltételes és hasonlító mondatok és a 
megjelölt szakirodalom is)
13. óra: jegybeírás, a szemináriumi dolgozatok tanulságainak megbeszélése.  

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

(a szöveget részben a cezúrák szerinti tagolással digitális formában a hallgatók 
rendelkezésére bocsátjuk)

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, Roma 

2005. [Scrittori Greci et Latini]
BARCHIESI, A.–ROSATI, G. (comm.): Ovidio. Metamorfosi. Libri III–IV. Fondazione 

Lorenzo Valla, Roma 2007. [Scrittori Greci et Latini]
BÖMER, F. (komm.): P. Ovidius Naso: Metamorphosen. 1969–1986.
HOLLIS, A. S. (ed., intr., comm.): Ovid. Metamorphoses. Book VIII. Oxford 1970.
KENNEY, Edward J. (A cura di —): Ovidius Naso, Publius: Metamorfosi 4. Libri VII–IX. 

Fondazione Lorenzo Valla, Roma 2011.
ROSATI, G. (comm.): Ovidio. Metamorfosi. Libri V–VI. Fondazione Lorenzo Valla, Roma 

2009. [Scrittori Greci et Latini]
SZABÓ K. (jegyz.): Szemelvények Ovidius műveiből. Bp. 1968. [Auctores Latini V.]

Kötelező olvasmányok (a ZH-k részét képezik):
I. ZH:
ADAMIK T.: Római irodalom az aranykorban. Bp. 1994. vagy:
ALBRECHT, M. v. (ford. Tar I.): A római irodalom története. Bp. 2003–2004. vagy:
CONTE, G. B.: Latin Literature: A History. Transl. J. B. SOLODOW. Baltimore–London 

1994. Ovidius-fejezete 
II. ZH:
SZILÁGYI J. Gy.: „Arachné”, Antik Tanulmányok 24 (1977) 125–138. [= Paradigmák. Bp. 

1982. 217–233.] 

Ajánlott olvasmányok:
A szemináriumi dolgozatok témájának megfelelően.

Megjegyzés: 
A kurzushoz csak a szaktanár által kijelölt, hiteles szövegű, bejegyzésmentes, kommentált 
szöveg (auktorkiadás) használható.
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Latin szövegolvasás: Liturgiatörténeti kutatások 

A szeminárium célja:
A szeminárium a Vallástudományi Központ keretében működő Liturgiatörténeti Kutatócsoport 
heti ülése, amely nyitott a téma iránt érdeklődő, távlatilag a kutatásba bekapcsolódni kívánó 
hallgatók előtt. Tárgya a párhuzamosan zajló kutatási tervnek megfelelően hármas. (1) 
Lezárásához közelít az előző félévekben sikerrel kidolgozott Missalia Project első szakasza, 
amelynek célja a XV–XVI. századi Európában megjelent, nyomtatott egyházmegyés és 
szerzetesrendi misekönyvek temporáléjának földolgozása egy erre a célra kidolgozott adatbázis 



keretében. A lezárás egyrészt néhány, még beszerzendő nyomtatvány, másrészt néhány hiánypótló
kézirat adatainak bevitelét foglalja magába, másrészt a teljes tételkészlet elemzését az 
usuarium.elte.hu honlap rendszere szerint (Lists/Repertory of items). (2) Túljutott a kísérleti 
fázison, ezért a jelen félév elsődleges kutatása lesz a Calendarium Project, amelynek célja az előző 
kutatásban kiemelt forráscsoport naptárainak és szanktoráléinak bevitele egy erre a célra 
kifejlesztett, még nem nyilvános adatbázisba. Ez a munka új, minden eddiginél megbízhatóbb 
segédletet fog nyújtani ahhoz, hogy egyes szentek kultuszát és más ünnepeket középkori 
intézményekhez és földrajzi egységekhez köthessünk, egyben alapja lesz a szanktorális réteg 
földolgozásának mind a mise, mind a zsolozsma szintjén. (3) Most indítanánk el a zsolozsma 
módszeres feldolgozását célzó kutatás (Breviaria Project) kísérleti szakaszát. Ez egyelőre a 
zsolozsma és a zsolozsmáskönyvek megismerését jelentené a misekönyveknél bevált indexelés 
szintjén. A megbeszélések tárgya elsősorban ez a kutatás lenne, mivel ehhez kapcsolódik a 
legtöbb új információ, az előző két tevékenység mintegy a háttérben zajlik, legföljebb a fölmerülő
problémákat beszélnénk meg. A kurzushoz konzultációs lehetőség kapcsolódik a szerdán 14–16 
óráig terjedő időszakban. 

A jegyszerzés feltételei:
A megbeszélések rendszeres látogatása, a megbeszélt terület forrásainak folyamatos földolgozása 
személyre szabottan. Hallgatóknak hetente egy forrás kalendáriumának, illetve szanktoráléjának 
bevitele és (a betanuló szakasz után) hetente egy breviárium indexelése. 

A tervezett tanmenet: 
Az órák elején, mintegy napirend előtt megvitatjuk az előző hét tapasztalatait, fölmerülő 

kérdéseit, ha azok közérdekűek. 
09.09.  | Beszámoló a nyári eredményekről, rövid távú feladatok elosztása (Missalia, Usuarium, 

tárhely-problémák, rituále-kiadás, Ritualia Index) – Kalendáriumi mintavétel címkézése 
09.16. | A zsolozsmáskönyvek típusai (breviárium, nokturnále-diurnále, pars hiemalis-aestivalis, 

antifonále, kollektáre, zsolozsma-lekcionárium) – A zsolozsmáskönyvek fölépítése 
(pszaltérium, temporále, szanktorále, kommúne) – Az áttekintés problémái (rejtett 
ordináriumtételek, zsoltárok sorrendje, himnárium, egyszeri előfordulások) 

09.23. | Egy zsolozsma-adatbázis lehetséges keretei: műfajok, hórák és szerkezetük – Korábbi 
kísérletek: Hesbert, CAO-ECE, Cantus – Az olvasmányok problémája – Euchológia a 
zsolozsmában – Szekuláris és monasztikus kurzus 

09.30. | Munkamegbeszélés, új munkakörök egyeztetése (pályázati évkezdet) – A zsolozsma 
ordináriuma – A hórák eleje és vége – Zsolozsmarendek – Az ordináriuskönyvek szerepe 

10.07. | Matutínum-áldások – Précesz – Officium capituli – Szuffrágiumok – Bűnbánati 
zsoltárok, litániák – Mária-antifónák 

10.14. | A pszaltérium fogalma, felépítése – Zsoltárelosztás és szerkesztési megoldások – 
Longa/magna prima – Himnárium – Halotti offícium 

10.21. | Az ordinárium és a pszaltérium indexelése 

11.04. | A zsolozsma-temporále alapszerkezete – Ismétlődő tételek és első előfordulásaik – A 
properizáció fokozatai – Rendhagyóságok a temporáléban: karácsony éjszakája, a Tenebrae, a 
szent háromnap és a húsvéti nagyvecsernyék 

11.11. | Az évközi időszak problémái – Téli és nyári különbségek – Az olvasmányrend – A 
históriák fogalma – A „Psalmista” história jelentősége – Temporális és évszak/hónap alapú 
beosztás 

11.18. | Az ádvent problémái – O-antifónák – Laudesek impozíciója – Clama-sorozat – 
Kántorböjt, Szent Tamás ünnepe – A böjtelő és a nagyböjt 

11.25. | A karácsonyi és a húsvéti időszak problémái – Votív zsolozsmák – Karácsonyi officium 
parvum – Az „Alleluja” és mellékhatásai: búcsúztatás, visszavétel – Húsvéti históriák 



12.02. | A temporále indexelése 
12.09. | A szanktorále és a kommúne – Ami esetleg kimaradt 

Szakirodalom: 
DOBSZAY László: CAO-ECE. A Preliminary Report. MTA ZTI, Budapest 1988. (Utószó) 
FÖLDVÁRY Miklós István — CSONKA Szabina Babett — SZOLIVA Gábriel OFM — PAPP Ágnes:

Psalterium Strigoniense I–III. Argumentum, Budapest 2014. 
FÖLDVÁRY Miklós István: Liturgikus könyvek (kézirat) 
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Seneca: De vita beata (Latin szövegolvasás 8.) 

A szeminárium célja: 
A klasszika-filológiai képzés legfontosabb óratípusa az auktorolvasás. Az ilyen típusú órák 
elsődleges célja a hallgatók szövegolvasási és fordítási készségének kialakítása vagy 
továbbfejlesztése. A szöveg fordítása, grammatikai, stilisztikai és tárgyi értelmezése mellett a 
hallgatók megismerkednek azoknak a szerzőknek, akiktől a szemelvényes formában vagy teljes 
egészében olvasott művek származnak, irodalmi interpretációjával és a munkásságukra 
vonatkozó tudományos kutatások legfontosabb kérdéseivel, és ezeken az órákon sajátítanak el 
más, a szövegekhez kapcsolódó szakmai ismereteket is. 

A szeminárium a latin próza egyik legnagyobb hatású mesterének művészetét vizsgálja egyik 
legjellemzőbb, s a szeminárium keretei között teljes egészében földolgozható értekezésének 
tüzetes olvasása által. A szöveg tanulmányozása – a szövegolvasási készségek fejlesztése mellett 
– lehetőséget kínál a szövegkritika, a prózaritmus, valamint különösképpen a retorikai elemzés 
gyakorlására, egyszersmind betekintést nyújt a római irodalom egyik legjelentősebb, 
hatástörténetére nézve emblematikus, és az utóbbi pár évtizedben igen intenzíven kutatott 
korszakának, a Nero-kori irodalomnak a világába. Bepillantást nyújt a kora császárkor egyik 
legjelentősebb eszmei áramlatába, a sztoicizmus gondolatvilágába, s annak társadalomtörténeti 
hátterébe. Mivel a dialógusban Seneca az epikureusok tanaival vitázik, e szintén rendkívüli 
hatású bölcseleti irányzathoz is kiváló bevezetést nyújt. Seneca az egész európai 
művelődéstörténetre fölmérhetetlen hatást gyakorolt. A szövegolvasás lehetővé teszi a 
hatástörténeti, recepcióesztétikai vizsgálatokkal való ismerkedést, az európai művelődés 
folyamatosságának és a klasszikus irodalom megtermékenyítő erejének tudatosítását is.
A jegyszerzés feltételei: 
Az óra szövegolvasási szeminárium, a klasszika-filológia szakirány választható tanegysége. 
Mint szeminárium látogatásköteles, a hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. 
A számonkérés formái és időrendje: a félév közben három, fordításból, valamint a kötelező 
olvasmányokhoz kapcsolódó álló dolgozat, az 5 caputonként szódolgozat, 
A szemináriumhoz kapcsolódóan nem kötelező, de lehetőség van házi dolgozat írására a tanár 
által ajánlott vagy elfogadott témákból. A dolgozatban kötelező követni a tanszéki style-sheet 
előírásait. 
L. Annaeus Seneca: De vita beata
Kötelezően használandó szövegkiadás:
L. Annaei Senecae Dialogorum libri duodecim. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit L. D. 



REYNOLDS. Oxonii MCMLXXVII.

Kötelező szakirodalom: 
1. ADAMIK TAMÁS: Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Pozsony 2009. 
491–511.
2.  HADOT. P.: Lelkigyakorlatok. In: A lélek iskolája. Lelkigyakorlatok és ókori filozófia. Cseke Ákos 
ford. Budapest 2010. 9–61. 
3.  TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: Keresztény Seneca. EPhK 1937. Újraközlés: Magyar irodalom – 
világirodalom. II. Budapest 1961. 156–218.

Ajánlott szakirodalom: 

A latin próza tanulmányozásához mindmáig nélkülözhetetlen:

NORDEN, E.: Die antike Kunstprosa. Lipcse 1915 és számos további kiadás.

Bevezető irodalom Seneca munkásságához:
ALBRECHT, M. VON: Wort und Wandlung. Senecas Lebenskunst. Leiden 2004.
ARMISEN-MARCHETTI, M.: Sapientiae facies. Études sur les images de Sénèque. Párizs 1989.
BORGO, A.: Lessico morale di Seneca. Nápoly 1998.
DIONIGI, I. ( a cura di): Seneca nella coscienza dell’Europa. Milánó 1999.
GRIFFIN, M. T.: Seneca. A Philosopher in Politics. Oxford 1992.
GRIMAL, P.: Sénèque ou la conscience de l’Empire. Párizs 1978.
HUTCHINSON, G. O.: Latin Literature from Seneca to Juvenal. Oxford 1993.
MARTINA, A. P. (a cura di): Seneca e i Cristiani. Milánó 2001.
MAURACH, G.: Seneca. Leben und Werk. Darmstadt 1991. 
TRAINA, A.: Lo stile drammatico del filosofo Seneca. Bologna 1987.
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Latin szövegolvasás 8. (Pompeji falfeliratok)

A szeminárium célja:
A szeminárium a pompeji feliratos anyagon keresztül, a kurzus részvevőinek figyelmét a kéziratos 
hagyományozású szövegekről a primer forrásokra irányítva, alapvető ismereteket nyújt az antik 
világra, s ezen belül Pompejire és környékére alapvetően jellemző epigráfiai kultúráról, a feliratok 
nyelvéről, és tartalmi sajátosságaik révén az antik kultúra sajátos, általános és helyi vonásairól.
A jegyszerzés feltételei:
A szeminárium rendszeres látogatása a HKR szerint. A hallgató órai munkája és a zárthelyi 
dolgozatok. A félév során három fordítási zárthelyi dolgozatot kell írni (10-12 sornyi feliratos 
szöveg fordítása egy zárthelyi témája). A szemináriumhoz tematikailag kapcsolódó szemináriumi 
dolgozat írása és leadása legkésőbb a szorgalmi időszak végéig.
Olvasandó szöveg: 
Körülbelül 900 verssornyi, a kurzusvezető által kijelölt feliratos szöveg alapvetően Wallace és 
kiegészítő jelleggel Diehl gyűjteményéből



Tankönyv:
Wallace, R. E.: An Introduction to Wall Inscriptions from Pompeii and Herculaneum. Introduction, inscriptions
with notes, historical commentary, vocabulary. Wauconda 2005, 1-103 (Inscriptions)
Diehl, E.: Pompeianische Wandinschriften und Verwandtes. Bonn 1910.
Kötelező szakirodalom:
Wallace, R. E.: An Introduction to Wall Inscriptions from Pompeii an Herculaneum. Introduction, inscriptions 
with notes, historical commentary, vocabulary. Wauconda 2005, V-XLVI (Introduction)
Ajánlott szakirodalom:
Väänänen, V. Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes. Berlin 19663.
Németh Gy. - Kovács P.: Bevezetés a görög és a római felirattanba. Gondolat Kiadó, Budapest 2011.
Herman J. Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja. Budapest 2003.
Dobbins, J.J. - Foss, P. W. (szerk.): The World of Pompeii. New York - London 2007.
Megjegyzés: 

ELTE BTK, ÓTI, 2015/16, I. (őszi) félév

Oktató: Ferenczi Attila
K 2 Idő: Kedd, 14.00-15.30

Hely: F épület 212.

Kód: OT LAT 201; BBN-OKE 200:16
Cím: 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 magisztrátusok
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 2000.



Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Budapest, 2002.

 
Ajánlott szakirodalom: 
Jo-Ann Shelton: As the Romans did! Oxford 1988. 

Megjegyzés:

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-KLF11-(OT-LAT-)311

Ittzés Máté

K

3 kr

Sz, 14.00–15.30

MúK 4/F II/218

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: — 

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BBN-KLF-402

Ferenczi Attila 

K
3 kr

H, 14.00–15.30

MÚK 4/F 212

Római irodalomtörténet

Az előadás célja:
Az előadás célja, hogy röviden, kronologikus rendben bemutassa a római irodalom fejlődés-
történetét, műfait, és általános jellegét az archaikus korszaktól a császárkorig. Vázlatosan szóba 
kerülnek a kutatás módszertanára és történetére vonatkozó témák is. Az előadásokon egy-egy 
műről részletesebben is szó esik, ezeket a műveket, melyek mind szerepelnek a kötelező 
olvasmányok listáján, a hallgatóknak hétről-hétre az előadásra való felkészülésként kell 
elolvasniuk.

A jegyszerzés feltételei:
Az előadás látogatása és a „A” típusú kombinált vizsga letétele: 1. a kötelező olvasmányok 
ismeretét ellenőrző írásbeli dolgozatból, 2. irodalomtörténeti szóbeli vizsgából.

Tematika:

1. előadás: Az irodalom születése
2. előadás: Plautus
3. előadás: Terentius
4. előadás: Catullus és Lucretius
5. előadás: Cicero
6. előadás: A történetírás első klasszikusai (Sallustius, Caesar, Livius)
7. előadás: Vergilius
8. előadás: Horatius
9. előadás: A római elégia és római szatíra
10. előadás: Epikus irodalom az ezüstkorban (Lucanus, Valerius Flaccus, Statius, Silius 

Italicus)
11. előadás: Seneca
12. előadás: Tacitus

Kötelező olvasmányok:
Plautus: Miles Gloriosus, Amphitruo; Terentius: Adelphoi; Catullus: carm. 1–17, 31, 46, 51, 62–64, 70,
72,  75,  76,  83,  85–87,  92–93,  101,  109,  Cicero:  Pro  Murena,  1.  Philippica,  A törvények,  Brutus;
Vergilius: Eclogae, Horatius: carm 1–3, Szatírák 1 könyve; Ovidius: Amores, Fasti, Propertius: I. 1–5;



Tibullus: I/1, I/10; Petronius:  Satiricon; Seneca:  Hercules Furens,  Phaedra,  Erkölcsi levelek, Tacitus:
Annales 1–6. könyv; Apuleius: Az aranyszamár.

Kötelező szakirodalom:
ALBRECHT, M. v.: A római irodalom története I–II. Bp. 2003. ADAMIK Tamás: A római irodalom 
története. I–IV. Bp. (Az órán tárgyalt szerzőkre vonatkozó fejezetek)

Ajánlott szakirodalom: G. B. Conte Latin Literature. A History. Ithaca, New York, 1994.

CONTE, G. B.: Latin Literature. A history. Baltimore. 1994. (= Letteratura Latina. Firenze 1987); 
The Cambridge History of  Classical Literature II. Latin Literature. Cambridge 1983.
Literature in the Roman World. ed. O. Taplin. Oxford 2001. 



Klasszika-filológia MA és tanárszak

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

KLFD-412. 25. =TANM-LAT-115:5    
Simon Lajos Zoltán

K 3 
kr

K, 8:00–9:30
MÚK 4/F 212

Római irodalomtörténet 3. (Augustus kora)

Az előadás célja: Az előadás bevezetést nyújt a római irodalom aranykorának irodalmába, 
megismertet az egyes auctorokhoz, ill. magához a korszakhoz fűződő legújabb kutatási 
eredményekkel, értelmezői irányzatokkal.  

A jegyszerzés feltételei: Az előadásokon való részvétel és a sikeres kollokvium.

Tematika:
Korszakfogalom az irodalomtudományban; az augustusi kor általános jellemzői. Kurzus és 
diszkurzus: az augustusi kor mint önálló korszak értelmezéstörténete. Irodalmi körök Augustus 
korában.Vergilius. Horatius. Gallus. Tibullus. Propertius. Sulpicia. Livius. Vitruvius. Tudományok 
és a művelődés intézményesülése Augustus korában. 

Kötelező szakirodalom:
Kötelező szakirodalom (a megfelelő fejezetek):
ADAMIK TAMÁS: Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Pozsony 2009. 286–
406.

Ajánlott szakirodalom:
VON ALBRECHT, M.: A római irodalom története I. Budapest, 2004. 

Adatgazdagsága miatt mindmáig nélkülözhetetlen:  
M. SCHANZ - C. HOSIUS: Geschichte der römischen Literatur. München 1935. 
Jól használható még: 
BORZSÁK ISTVÁN: A római irodalom. In: A világirodalom története I. Az ókor irodalma. Szerk. Zolnai 
Béla. Budapest 1944.
The Cambridge History of  Classical Literature. II: Latin Literature. Ed. by E. J. KENNEY and W. V. 
CLAUSEN, CAMBRIDGE 1982.
Az elmélyültebb tájékozódáshoz kitűnő kiindulópontul szolgál:
HAVAS LÁSZLÓ – TAKÁCS LÁSZLÓ – TEGYEI IMRE: A római irodalom története. (Általános 
megfontolások és kutatási beszámoló). IN: Bevezetés az ókortudományba IV. Agatha VII. Debrecen 
2001,  101–387. 
Hasznos forgatni E. FANTHAM szintézisét az irodalmi életről: Roman Literary Culture from Cicero to 
Apuleius. Baltimore&London 1999; német nyelven is hozzáférhető.  

Megjegyzés: 



ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BMA-KLFD-LAT-111 
Ittzés Máté

G
1 kr

Sz, 12.00–12.45
MúK 4/F II/217

Latin stilisztika 1.

A szeminárium célja:
A szeminárium célja a BA-képzés Latin leíró nyelvtan kurzusain elsajátított mondattani tudás 
kibővítése és elmélyítése, a latin stilisztikai eszközök megismerése  magyarról latinra történő 
fordítási gyakorlatok segítségével.

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:
Az igenevek és igeneves szerkezetek; az igeidők és igemódok főmondati használata; az összetett 
mondatok; az oratio obliqua.
 
Kötelező szakirodalom:
P. MAYER E. – TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp. 1988.
MENGE, H.: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearb. von Th. BURKARD u. 
M. SCHAUER. Darmstadt 2000.

Ajánlott szakirodalom:
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.

Megjegyzés: — 

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BMA-KLFD-LAT-11
Ittzés Máté

G
1 kr

Sz, 12.45–13.30
MúK 4/F II/217

Latin stilisztika 2.

A szeminárium célja:
A kurzus a BMA-KLFD-LAT-111 kódszámű Latin stilisztika 1. kurzus párja, azzal együtt 
végezendő el.
A szeminárium célja a BA-képzés Latin leíró nyelvtan kurzusain elsajátított mondattani tudás 



kibővítése és elmélyítése, a latin stilisztikai eszközök megismerése  magyarról latinra történő 
fordítási gyakorlatok segítségével.

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:
Az igenevek és igeneves szerkezetek; az igeidők és igemódok főmondati használata; az összetett 
mondatok; az oratio obliqua.
 
Kötelező szakirodalom:
P. MAYER E. – TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp. 1988.
MENGE, H.: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearb. von Th. BURKARD u. 
M. SCHAUER. Darmstadt 2000.

Ajánlott szakirodalom:
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.

Megjegyzés: — 

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BMA-KLFD-LAT-462:48
Ittzés Máté

G
3 kr

Sz, 12.00–13.30
MúK 4/F II/217

Szakszeminárium (Latin stilisztika)

A szeminárium célja:
A szeminárium célja a BA-képzés Latin leíró nyelvtan kurzusain elsajátított mondattani tudás 
kibővítése és elmélyítése, a latin stilisztikai eszközök megismerése  magyarról latinra történő 
fordítási gyakorlatok segítségével.

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:
Az igenevek és igeneves szerkezetek; az igeidők és igemódok főmondati használata; az összetett 
mondatok; az oratio obliqua.
 
Kötelező szakirodalom:
P. MAYER E. – TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp. 1988.
MENGE, H.: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearb. von Th. BURKARD u. 
M. SCHAUER. Darmstadt 2000.

Ajánlott szakirodalom:
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.

Megjegyzés: — 



ELTE BTK

BMA-KLFD-LAT-122.10
TANM-LAT-106.02
TANM-LAT-108.01
Ferenczi Attila docens

K
2 kr

Sz, 14:00–15:30 

Múzeum krt. 4. F. 217.

Szövegolvasás: Lucanus

A szeminárium célja:
Az óra célja, hogy a hallgatók a hétről hétre történő szövegolvasások során megismerkedjenek 
Lucanus sajátos költői nyelvével, betekintést nyerjenek Lucanus mai interpretációjának 
legfontosabb kérdéseibe és fejlesszék latin-nyelvtudásukat.

Tematika
Szeptember 16. – I, 1-106
Szeptember 23. – I, 107-212
Szeptember 30. – II, 234-325
Október 7. – III, 84-168
Október 14. – III, 399-496 
Október 21. – III, 603-708 (dolgozat)
November 4. – V, 71-197
November 11. – VI, 507-641
November 18. – VI, 642-749
November 25. – VII, 567-647
December 2. – IX. 511-586
December 9. – IX, 619-699 (dolgozat)

A jegyszerzés feltételei: Az órák rendszeres látgatása és felkészülés a kijelölt szövegekből. Egy 
választott idegen nyelvű szakcikk ismertetése az órán. A két szövegismeretet ellenőrző dolgozat 
megírása. 

Kötelező szakirodalom (tankönyv): A Lucan Reader. Selection from the Civil War. Ed. Susanna Braud.
Mundelein 2009. 

Ajánlott szakirodalom: F. M. Ahl: Lucan; An Introduction. Ithaca New York, 1976.

Megjegyzés:

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BMA-KLFD-LAT-122:5, -462:20, TANM-LAT-104
Kozák Dániel 

G
3 kr

K,14:00-15:30
Múk 4/F 217

Latin auktorolvasás (Vergilius: Georgica)

A szeminárium célja:
A vergiliusi életmű középső költeményének olvasása révén a hallgatók fejlesztik nyelvtudásukat, 
fordítási készségüket. A kurzus épít a hallgatók korábbi, az alapképzésben az Aeneis-kurzuson 
szerzett tapasztalataira a vergiliusi költői nyelv jellegzetességeit illetően. A szöveg interpretációja 



során lehetőség nyílik a római (és tágabb értelemben: az antik) irodalom és kultúra történetére 
vonatkozó ismeretek alkalmazására és egyúttal elmélyítésére.
  A Georgica szövegéből elsősorban olyan részleteket olvasunk el, melyek a leglátványosabban 
szembesítenek a „tanköltemény” mint műfaji besorolás problematikus voltával: valóban a 
földművelés verses kézikönyve volna a mű? Kik az ideális olvasói, és milyen értelmezések felé 
nyithatja meg az utat, ha a szöveget nem (kizárólag) a szó szoros értelmében vett 
tankölteményként olvassuk? Kihagyások nélkül olvassuk továbbá a méhészettel foglalkozó 
negyedik éneket, benne a méhek látványosan metaforikus, az emberi társadalom tükörképeként 
bemutatott társadalmának leírásával és az „Aristaeus-epyllionnal”. 

A jegyszerzés feltételei:
A szeminárium rendszeres látogatása. (Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az órákról 
legfeljebb háromszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel, illetve két zárthelyi dolgozat (tárgya: 
szövegértés és szövegismeret) sikeres teljesítése. 

A tervezett tanmenet: 
Bevezetés (szemelvények a Georgicából és a Georgicáról)   
Prooemium (1.1–42)
Előjelek Caesar halála után; Octavianus (1.424–514)
Bacchus- és Maecenas-invocatio; a fák szaporodása; „Itália dicsérete” (2.1–176)
„A tavasz dicsérete” (2.315–345)
„A földművesek dicsérete” (2.458–542)
Prooemium – a költő metaforikus temploma (3.1–48)
Az amor (3.209–283)
A pestis (3.477–566)
A méhek; Aristaeus története (4.1–566)

(Összesen: kb. 1200 sor. A szövegbeosztás tájékoztatásul szolgál, a csoport teherbírásának 
megfelelően módosulhat.)

Olvasandó szöveg: 
Ajánlott szövegkiadások: 

Vergilius, Georgica, szerk. MARÓTI EGON, Budapest, 1983 (Auctores Latini 20)
Vergilius, Opera, ed. R. A. B. MYNORS, Oxford, 1969.

Kötelező szakirodalom:

Az olvasott szövegrészekhez az alábbi angol nyelvű kommentár, mely pdf-ben letölthető:
Virgil, Georgics (Vols. 1–2), ed. comm. R. F. Thomas, Cambridge, 1988. (Cambridge Greek and 
Latin Classics)

Ajánlott szakirodalom:
Virgil, Georgics.
MYNORS, R. A. B. (1990) Virgil: Georgics. Ed. with a comm. Oxford.
DOMINIK, W. J. (2009a) “Vergil’s Geopolitics”, in Writing Politics in Imperial Rome. W. J. Dominik, J.

Garthwaite, and P. A. Roche, eds. Leiden, 111–132.
GALE, Monica (2000) Virgil on the nature of  things. The Georgics, Lucretius and the didactic tradition. 

Cambridge. 
JOHNSTON, Patricia (1980) Vergil's Agricultural Golden Age: A Study of  the Georgics. (Mnem. Suppl. 

60) Leiden.



Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű kiadás használható.

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2015/16, I. (őszi) félév

BMA-KLFD-LAT-122:29, -462:46, TANM-LAT-104
Déri Balázs 

G
3 kr

H,16:00-17:30
Múk 4/F 217

Latin auktorolvasás/Szakszeminárium (A római vallás képe késő ókori keresztény 
szerzőknél)

A szeminárium célja:
A két félévre tervezett kurzus középpontja Prudentius Contra Symmachum című művének 
szoros olvasása. Az I. félévben az első könyv, a másodikban a második kerül sorra. Az 
utóbbihoz Symmachus 3. relatiója és Ambrosius erre adott válasza olvasódik hozzá. A hallgatók 
teherbírásának megfelelően további kisebb-nagyobb szövegrészletek is elolvashatók patrisztikus 
és más késő antic római szerzőktől. 

A jegyszerzés feltételei:
A szeminárium rendszeres látogatása. (Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az órákról 
legfeljebb háromszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel, illetve két zárthelyi dolgozat (tárgya: 
szövegértés és szövegismeret) sikeres teljesítése. 

Az első félév tervezett tanmenete: 
Prudentius: Contra Symmachum I., 85+657 sor.

(A szöveg a csoport teherbírásának megfelelően eleinte kevesebb, de a félév végére a teljes 
anyagot el kell ovasni.)

A szövegolvasás során többféle szövegkiadást használunk, azok problémáinak érzékeltetésére.

Bibliográfia: 

A TELJES ÉLETMÛ JELENTÕS SZÖVEGKIADÁSAI (IDÕRENDBEN)
AREVALO,  F.:  Aurelii  Prudentii  opera notis  et  observationibus illustrata.  Vol.  I–II. Roma 1788–89.  (=

Migne Patrologia Latina LIX–LX)
DRESSEL, A.: Prudentii carmina. Leipzig 1860.
BERGMAN, J.: Aurelii Prudentii Clementis carmina. Vindobonae 1926. [Corpus Scriptorum Ecclesia-

sticorum Latinorum LXI] 
LAVARENNE, M.: Prudence. t. I.: Cathemerinon liber (Livre d’heures). Paris 1943. 19552. — t. II.: Apo-

théosis. Hamartigénie. Paris 1945. 19612. — t. III.: Psychomachia. Contra Symmachum. Paris  1948.
19632. — t. IV.: Peristephanon liber. Dittochaeon. Epilogus. Paris 1951. 19632. [Guillaume Budé]

GUILLÉN, J.:  Obras completas de Aurelio Prudencio.  Ed. bilingüe lat. castell., vers. et introd. parti-
culares de — —, introd. general, coment., indices y bibliogr. de I. RODRIGUEZ. Madrid 1950.
[Biblioteca de autores cristianos]

THOMSON, H. J.: Prudentius with an English translation by — —. I.: Praefatio. Liber Cathemerinon.
Apotheosis. Hamartigenia. Psychomachia. Contra orationem Symmachi liber I. — II.:  Contra orationem
Symmachi liber II. Peristephanon liber. Tituli historiarum. Epilogus. London, Cambridge, Mass. 1949–



1953. [Loeb Classical Library]
CUNNINGHAM,  M. P.:  Aurelii Prudentii carmina.  Turnholti 1966. [Corpus Christianorum, Series

Latina CXXVI.]

III. KONKORDANCIA

DEFERRARI, R. J. – CAMPBELL, J. M.: A Concordance of  Prudentius. Cambridge, Mass. 1932. [Repr.
Hildesheim 1966.] 

IV. BIBLIOGRÁFIÁK, KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSEK

BASTIAENSEN,  A.  A. R.:  „Prudentius in Recent  Literary  Criticism”, in  Early  Christian Poetry.
Leiden, New York, Köln 1993. 101–134. [Suppl. to Vigiliae Christianae XX.]

MAGAZZÙ, C.: „Rassegna di studi prudenziani (1967–1971)”, Bolletino di Studi Latini 7 (1977) 105–
134.

Ld. még CHARLET 1982 (bibl.); CHARLET 1988; LAVARENNE 1933 (bibl.) 

V. ÖSSZEFOGLALÓ MÛVEK

1. Késő antik keresztény irodalom 
ALBRECHT, M. von: Geschichte der römischen Literatur. I–II. München 19922.  
BARDENHEWER, O.: Geschichte der altkirchlichen Literatur.  Freiburg 1923.
CURTIUS, E. R.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern 1948.
DEICHGRÄBER, R.:  Gotteshymnus und Christushymnus in der frühen Christenheit. Untersuchungen zu Form,

Sprache und Stil der frühchristlichen Hymnen. Göttingen 1967. 
DÖLGER, F. J.:  Sol salutis. Gebet und Gesang in christlichen Altertum mit besonderer Rücksicht auf  die

Ostung in Gebet und Liturgie. Münster, Westfalen 19723.
FONTAINE, J.: Études sur la poésie latine tardive d’Ausone à Prudence. Paris 1980.
HERZOG, R.: Die Bibelepik der lateinischen Spätantike. I. München 1975.
MANITIUS, M.: Geschichte der christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Stuttgart 1891.
MICHEL, A.:  In hymnis et canticis.  Culture et beauté dans l’hymnique chrétienne latine. Louvain

1976.
MOHRMANN, Chr.: „La langue et le style de la poésie latine chrétienne”, Revue des Etudes Latines

XXV (1947) 280–297.
PELLEGRINO, M.: Innologia cristiana latina. Torino 1964.
RABY, F. J. E.:  A History of  Christian-Latin Poetry from the Beginnings to the Close of  the Middle-Ages .

Oxford  1927. 19532. 
SCHANZ, M.:  Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk  des Kaisers Justinian.  4.:  Die

römische Literatur von Constantin bis zum Gesetzgebungswerk Justinians. Erste Hälfte: Die Literatur des
vierten Jahrhunderts. München 19142. 233. [Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. 8.
Bd.]

SIMONETTI, M.: Studi sull’innologia popolare cristiana dei primi secoli. Roma 1952.
SPITZMÜLLER, H.: Poésie latine chrétienne du Moyen Age (IIIe–XVe  s.) Paris 1971. 
SZÖVÉRFFY, J.: Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch. I.: Die lateinischen Hymnen

bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Berlin 1964.
THORSBERG, B.: Etudes sur l’hymnologie mozarabe. Stockholm 1962. [diss.]
WALPOLE, A. S.: Early Latin Hymns. Cambrige 1922. Hildesheim 19662.

2. MONOGRÁFIÁK, ÖSSZEFOGLALÁSOK, TANULMÁNYGYÛJTEMÉNYEK PRUDENTIUSRÓL

BERGMAN,  J.:  Aurelius Prudentius Clemens, der größte  christliche Dichter des Altertums.  Tartu (1921),
1922.

BROCKHAUS, Cl.: Aurelius Prudentius Clemens in seiner Bedeutung für die Kirche seiner Zeit.  Nebst



einen Anhange: Die Übersetzung des Gedichtes Apotheosis. Leipzig 1872. [Repr. 1975.]
KURFESS, A.: „Prudentius”, in Pauly–Wissowa RE  23, 1 (45). 1957. 1039–1071.
PUECH, A.: Prudence. Étude sur la poésie latine chrétienne en IVe siècle. Paris 1888.
RAPISARDA, E.: Introduzione alla lettura di Prudencio. Catania 1951.
— — Studi prudenziani. Catania 1969.
RODRIGUEZ-HERRERA,  I.:  Poeta Christianus.  Prudentius’ Auffassung vom Wesen und von der

Aufgabe des christlichen Dichters.  Speyer 1936.
RÖSLER, A.:  Der  katholische  Dichter  Aurelius  Prudentius  Clemens.  Ein Beitrag  zur  Kirchen-  und

Dogmengeschichte des vierten und fünften Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1886.
SALVATORE, A.: Studi prudenziani. Napoli 1958.

VI. Conra Symmachum 
BARNES, T. D.: „The Historical Setting of Prudentius’ Contra Symmachum”,  American Journal of

Philology XCVII (1976) 373–386. 
CALLU, J. P.: „Date et genèse du primier livre de Prudence contre Symmaque”, Revue des Etudes

Latines LIX (1981) 235.
DÖPP, S.: „Prudentius’ Gedicht gegen Symmachus — Anlaß und Struktur”, Jahrbuch für Antike

und Christentum 23 (1980) 65–81. — — „Prudentius’  Contra Symmachum eine Einheit?”,
Vigiliae Christianae XL (1986) 66–82.

RÉVAY József, „A Prudentius-féle Dittochaeon”, Egyetemes Philologiai Közlöny XXXIV (1910) 20–
29., 95–102., 171–189.

—  —    Symmachus  és  Prudentius  [Symmachus  und  Prudentius],  Egyetemes  Philologiai
Közlöny 36 (1912) S. 219–229, 438–446.

SHANZER, D.: „The Date and Composition of Prudentius’s Contra orationem Symmachi libri”,
Rivista di Filologia CXVII (1989) 442–462.  

SOLMSEN, F.: „The Powers of Darkness in Prudentius’ Contra Symmachum. A Study of his Po-
etic Imagination”, Vigiliae Christianae XIX (1965) 237–257.

— — „The Conclusion of Theodosius’ Oration in Prudentius’ Contra Symmachum”, Philologus
109 (1965) 310–313.

STEIDLE, W.: „Die dichterische Konzeption des Prudentius und das Gedicht C. Symmachum”,
Vigiliae Christianae XXV (1971) 241–281.

ZAPPACOSTA, V.: „De Prudentii libro I Contra Symmachum”, Latinitas 15 (1967) 202–218.
— — „De Prudentii libro I Contra Symmachum et L. Pacati Drepanii panegyrico Theodosio

Augusto dicto”, Latinitas 15 (1967) 277–292.

Kötelező szakirodalom:

A hallgatók nyelvismeretének megfelelően a fenti listából 2–3 tanulmány.

Ajánlott szakirodalom:
Ld. A fenti listát.

Megjegyzés:
A kurzushoz csak hiteles szövegű kiadás használható.
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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.
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Műhelyszeminárium 

A szeminárium célja:
A műhelyszeminárium célja, hogy segítse a vallástudomány-szakos hallgatók fölkészülését az 
államvizsgára egy elméleti igényű, a tanulmányok szintézisére ösztönző tételsor megvitatásával és 
kidolgozásával. Az alábbi tételsor és szakirodalmi jegyzék a két évvel ezelőtt bevált szempontokat
és válogatást ismétli meg, de szabadon bővíthető, módosítható a tapasztalatoknak és az aktuális 



hallgatók érdeklődésének megfelelően. 

A jegyszerzés feltételei:
Az órák látogatása, azokon való tevékeny részvétel és az egyes tételek írásbeli kidolgozása egy, a 
hallgató által választott vallásra vagy vallási kultúrára vonatkozóan. 

A tervezett tanmenet: 
09.11. | A vallás tárgya: (a személyes) Isten – Monoteizmusok Isten-fogalma – A monotezimus 

kialakulásának elméletei és ennek kritikái (pl. Assmann: normatív inverzió, fejlődéselmélet) – A
hitvallások és azok funkciói 

09.18. | A vallás tárgya: a politeista istenkép – Politeizmus, henoteizmus, monolátria – 
Panteonok, istenvilág és hatalmi struktúrák, funkciók – Kozmikus istenek, meghaló és 
feltámadó istenek – Háromosztatú világkép – A sors – Az isten nélküli vallások

09.25. | A vallás tárgya: a személytelen erő – Népi vallásosság és mágia – Szent és profán, 
numinózus, a szentség átvitele, elhatárolódás, mana, középlények, halottak lelkei, apotropaika –
Pl. vízszentelési rítus, ráolvasások, exorcizmus, survival-jelenségek 

10.02. | A hódolat gesztusai – Istentisztelet, áldozat, a szenttel való találkozás különböző formái 
10.09. | A vallás alanya: a szent ember – Pap, király, papkirály, próféta, sámán, beavatott, tanító-

prédikátor, szerzetes, varázsló – A szent ember funkciója a társadalomban
10.16. | Szent közösség – Szent közösség mint társadalom vs. szent közösség mint szekta – 

Közösség, gyülekezet, származás, család, nemzetség, törzs, szövetség, beavatási társaságok, 
szekta és egyház, nemzet, nép, állam – A világ vallási térképe, államvallás, fundamentalizmus, 
communio sanctorum, univerzalizmus, beavatási rítusok – A vallások szociális vetülete, 
alamizsnálkodás, sikerteológia – Beleszületés, betérés, öröklés, más vallásokhoz való viszony 

11.06. | A szent az emberben: a lélek – Lélekfogalmak, lélek halhatatlansága, lélekvándorlás, 
másvilág, preexisztencia – Istennel való egyesülés, halál, túlvilág – Határ és határátlépés – 
Negatív és pozitív kultuszok kölcsönhatása, eltávolodás és közeledés a szenthez –

Beavatás, conversio, excommunicatio, tisztulás, böjtölés, állapotváltozások, átmeneti rítusok
11.13. | Szent idő – szent történelem – Ciklikus és lineáris világkép – Kozmikus és biológiai idő –

Világkorszakok – Asztrális vonatkozások; évkör, ünnepek és tartalmaik – Az örök visszatérés 
mítosza 

11.20. | Szent tér – Kultikus terek és azok tárgyai – A világ mint szakrális tér: középpontok, 
tengelyek, világmodellek, a világmodellek dekonstrukciója 

11.27. | Szent szöveg – kanonikus szövegek és kommentárok – Szent könyvek, magyarázat, 
kommentár, igehirdetés – A szöveg mint tárgy tisztelete

12.04. | Szent szöveg – Mítosz, mitológia, a mitológiai nyelvezet – Allegorézis, mese, archaikus 
narratívák átértelmezése, integrációja 

12.11. | Szent szöveg – Liturgiák, rendtartások, felhasznált szövegek és a hozzájuk tartozó 
gesztusok – Imádság, elmélkedés, szemlélődés, mentális gyakorlatok 

Szakirodalom: 
ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest 2004.
ASSMANN, Jan: Mózes, az egyiptomi. Osiris, Budapest 2003. (ebből: első fő rész az ókori
zsidóságról) 
BOURDIEU, Pierre: „A vallási mező kialakulása és struktúrája”, in A társadalmi egyenlőtlenségek 

újratermelődése. Budapest 1978. 165–236.
DUMÉZIL, Georges: Mítosz és eposz. Gondolat, Budapest 1986. (ebből: Az áradás ideje)
DURKHEIM, Emile: A vallási élet elemi formái. L’Harmattan Kiadó, Budapest 2004. (ebből: 3. könyv)
ELIADE, Mircea: A szent és a profán. Európa, Budapest 1987.
ELIADE, Mircea: Az örök visszatérés mítosza. Európa Könyvkiadó, Budapest 2006.



ELIADE, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I–III. Osiris, Budapest 2006. (a választott vallás
fejezetei)

FRAZER, James George: Az aranyág. Osiris, Budapest 2005.
FREUD, Sigmund: „A tabu és az érzelmi rezdülések ambivalenciája”, in Pszichoanalizis. Bukarest 

1977. 191–215, 234.
GENNEP, Arnold van: Átmeneti rítusok. MTA NKI, L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális
Antropológia Tanszék, Budapest–Pécs 2007.
GLASENAPP, Helmut von: Az öt világvallás. Akkord, Budapest, 2005. (ebből: az utolsó fejezet)
KERÉNYI Károly: Mi a mitológia? Tanulmányok a homérosi himnuszokhoz. Szépirodalmi Kiadó, 

Budapest 1988. (ebből: Mi a mitológia?, Gyermekistenek, Hermész, a lélekvezető)
KÖVES-ZULAUF, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Telosz, Budapest 1995. (ebből:

A szent szó)
LEACH, Edmund R.: „Két tanulmány az idő szimbolikus ábrázolásáról”, in Hoppál Mihály – 

Niedermüller Péter (szerk.): Jelképek – kommunikáció – társadalmi gyakorlat. Válogatott tanulmányok 
a szimbolikus antropológia köréből. Budapest 1973. 137–155.

LEEUW, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája. Osiris, Budapest 2001.
OTTO, Rudolf: A szent. Osiris Kiadó, Budapest 2001.
SIMON Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai. Osiris, Budapest 2000. (fontosabb 

tanulmányok) 
TATÁR György: A nagyon távoli város. Atlantisz, Budapest 2003. (ebből: A kivételes állapot, 

Nemzeti teológia) 
TURNER, Victor: A rituális folyamat. Osiris, Budapest 2002.
WEBER, Max: Vallásszociológia. Helikon, Budapest 2005.
WOLFF, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája. Harmat, Budapest 2001.


