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Bevezetés az irodalomtudományba  
 
Az elıadás célja:  
Bevezetés az irodalomtudományos gondolkodásba; az irodalomelmélet fı kérdéseinek, 
fogalmainak és belátásainak megismerése. A huszadik századi irodalomelmélet fı irányzatainak 
bemutatása után az irodalomtudomány három fontos problémájával (narratológia, líraolvasás, 
intertextualitás), végül – a kortárs irodalomtudományra tekintve – a „filológiai fordulat” 
következményeivel foglalkozunk. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A hallgatók az elıadásokhoz kapcsolódón rövid elméleti munkákat olvasnak el; a vizsgaidıszakra 
meghirdetett írásbeli vizsga ezek ismeretét és az elıadáson elhangzottakat kéri számon. 
 
Az elıadások várható tematikája: 
febr. 12. Bevezetés (a modern irodalomtudomány fogalma, kontextusai és elızményei) 
febr. 19. Az orosz formalizmus 
Jurij TINYANOV, „Az irodalmi tény”, in: Uİ, Az irodalmi tény, Gondolat, Bp., 1981, 5–25. 
febr. 26. „Új Kritika” 
Cleanth BROOKS, „Keats erdei történetmondója”, in: A modern irodalomtudomány kialakulása, szerk. 
BÓKAY Antal et al., Osiris, Bp., 1998, 391–398. 
márc. 5. Strukturalizmus; „posztstrukturalizmus” 
Roman JAKOBSON, „Nyelvészet és poétika”, in: A modern irodalomtudomány kialakulása, 449–456; 
Roland BARTHES, „A szerzı halála”, in: Uİ, A szöveg öröme, Osiris, Bp., 2001, 50–55. 
márc. 12. Hermeneutika 
Hans-Georg GADAMER: „Szöveg és interpretáció”, in: Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, 
Cserépfalvi, Bp., 1991, 17–41. 
márc. 19. Recepcióesztétika 
Hans Robert JAUSS, „Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja”, in: Helikon 
1980/1–2, 8–39. 
márc. 26. Dekonstrukció 
Paul DE MAN, „Szemiológia és retorika”, in: Uİ, Az olvasás allegóriái, Ictus, Szeged, 1999, 13–34. 
ápr. 9. Marxista, feminista, posztkolonialista irodalomtudomány; újhistorizmus 
Stephen GREENBLATT, „A társadalmi energia áramlása”, in: Testes könyv I., Ictus, Szeged, 1996, 
355–372. 
ápr. 16. A narratológia kérdései 
Gérard GENETTE, „Az elbeszélı diskurzus” (részlet), in: Az irodalom elméletei I., szerk. THOMKA 
Beáta, Jelenkor, Pécs, 1996, 61–79. 
ápr. 23. A líraolvasás problémái 
Jonathan CULLER, „Líraolvasás”, in: Figurák, szerk. FÜZI Izabella és ODORICS Ferenc, 
Gondolat–Pompeji, Bp.–Szeged, 2004, 119–131. 



ápr. 30. Az intertextualitás problémái 
Gérard GENETTE, „Transztextualitás”, in: Helikon 1996/1–2, 82–90. 
máj. 7. Metafilológia 
Hans Ulrich GUMBRECHT, „Leheletnyi ontika”, in: Metafilológia 2., megjelenés elıtt. 
máj. 14. Összegzés, kitekintés 
 
Kötelezı szakirodalom: 
Az elıadásokhoz kapcsolódóan kijelölt elméleti tanulmányok, melyeket az elıadó pdf-ben a 
hallgatók rendelkezésére bocsát. 
 
Megjegyzés: Az elıadás az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák (közel-keleti szak-

irányok és újgörög), és a szlavisztika közös órája. Az elıadásra legfeljebb 10 perc késéssel lehet 
érkezni, nem látogatásköteles. Szükség esetén BBN-FLI-102 (2 kr) kódon is meghirdetjük. 
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Ókori és keleti vallások 
 
Az elıadássorozat célja: 
Az elıadássorozat az ókori és a keleti nyelvek és kultúrák alapszak (ez utóbbinak távol-keleti 
szakirányai kivételével) közös alapozó tantárgya. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 
ókori Mediterráneum és az ókori és ókor utáni Kelet legelterjedtebb vallásainak alapvonásaival, ill. 
betekintést nyerjenek a vallási jelenségek tudományos vizsgálatának elméletébe és módszertanába, 
elsajátítsák és aktívan használni tudják a vallástudományi szakszókincsnek a jelzett vallásokra 
vonatkozó legfontosabb elemeit. Az egyes kultúrákhoz, nyelvekhez kötıdı vallásokat feno-
menológiai, hermeneutikai, történeti és összehasonlító megközelítésben tárgyaljuk.  
 
Tematika:  
a) A vallási jelenség aspektusai: a tan (mítosz, elmélet, hitvallás, írott szövegek); a rítus (idı, tér, 
gesztusok, hangok); az alany (valláslélektan és -szociológia; moralitás; misztika).  
b) A vallástudomány forrásai és azok kritikai használata: szöveges és tárgyi emlékek; egykori és élı 
párhuzamok. 
c) Vallásleírások: az ókori Közel-Kelet vallásai – a klasszikus antikvitás vallásai – a késı ókor 
vallási öröksége – India vallásai; a buddhizmus irányzatai. 
 
Az elıadások várható elıadói és várható tematikája (az órák sorrendje módosulhat): 
Jeremiás Éva prof.: iráni vallások  
Dezsı Csaba: India vallásai 
Irsay-Nagy Balázs: az egyiptomi vallás               
Vér Ádám: Mezopotámia vallásai  
Déri Balázs: a görög és a római vallás 
Bányai Viktória: a zsidó vallás 
Szombathy Zoltán: az iszlám 
Déri Balázs: a kereszténység keleten 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Az elıadásra, mely nem látogatásköteles, legfeljebb 10 perc késéssel lehet érkezni. A számonkérés 
a vizsgaidıszakban megrendezett írásbeli vizsga, melyet a tantárgyfelelıs állít össze az elıadások 
tematikája (ill. az azokat összegzı szakszójegyzék és az elıadók által megfogalmazott kérdések), 
valamint a megadott kötelezı szakirodalom, ill. forrásszövegek alapján. A dolgozatok vonatkozó 
szakaszait az elıadók javítják és pontozzák egyeztetett szempontok szerint.   
 



Olvasandó forrásszövegek:  
Az elıadók által az elıadáson elemzett, ill. további általuk kijelölt szövegrészletek. 
Továbbá a kereszténységhez újszövetségi részletek és patrisztikus szövegek. (Ld. közvetlenül 
alább.) 
 
Elolvasandók a „Kereszténység” menüpont alatt: 
az evangéliumi részletek (végig) 
az Apostolok cselekedetei: 1, 1–12 (mennybemenetel); 2 (a digitális könyvben tévesen 1), 1–13 
(pünkösd); 9, 1–22 (pálfordulás) 
Szent Pál elsı levele a korinthusbeliekhez 13 (a szeretethimnusz) 
a Zsidókhoz írt levél (az összes szemelvény) 
a Jelenések könyve (az összes szemelvény) 
 
Tankönyv: 
DÉRI Balázs (fıszerk.): Ókori és keleti vallások. (Szöveggyőjtemény). Bp. 2006. (Antiqua et 

orientalia), http://elte4.fideliomedia.hu, jelszó: ch0p1n 
 
Elolvasandók az alábbi menüpontok alatti részletek: 
Görög ókeresztény próza: Nagy Szent Vazul (Basileios): Homília arról, hogy „Kezdetben volt az 

Ige” (Jn 1,1); Nyssai Szent Gergely: Arról, hogy az ember rendelkezik a beszédhez szükséges 
szervekkel (Az ember teremtésérıl 9); Órigenés: Krisztusról (A princípiumokról I, 2) 

Bizánci görög próza: Ióannés Damaskénos: Az ortodox hitrıl III, 5–6. 
Latin ókeresztény próza: Szent Ágoston: A Szentháromságról, Augustinus, Confessiones V, 8.14. 

Augustinus, Confessiones VIII, 12.28–29. Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszéde 
 
SZEPESSY Tibor (fıszerk.): Ókori és keleti irodalmak. (Digitális szöveggyőjtemény). Budapest 2006. 
(Antiqua et orientalia). honlap: http://elte2.fideliomedia.hu, jelszó: b33th0v3n 
 
Kötelezı szakirodalom: 
ELIADE, Mircea: A szent és a profán. (Ford. BERÉNYI G.). Európa, Bp. (új kiadás) 2009. III. fejezet 

(107–151.) (esetleg: http://www.terebess.hu/keletkultinfo/profan1.html) 
 
Ajánlott szakirodalom a vallásleírásokhoz: 
BOYCE, Mary: A History of Zoroastrianism 1–. Brill, Leiden 1975–.  
ASMUSSEN, Jes P.: Manichaean Literature: Representative Texts. Chiefly from Middle Persia and Parthian 

Writings: Representative Texts. Chiefly from Middle Persia and Parthian Writings. Academic Resources 
Corporation, 1975.  

BROCKINGTON, J. L.: A szent fonál. A hinduizmus folytonossága és változatossága. General Press, 
Budapest 2007. 

DUNDAS, Paul: The Jains. Routledge, London 2002. 
McLEOD, W. H.: Sikhism. Penguin, London 1997. 
WILLIAMS, Paul: Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition. Routledge, London 

2000. 
CONZE, Edward: A buddhizmus rövid története. Bp. 2000. 
BOTTÉRO, Jean: La plus vieille religion: En Mésopotamie. Éditions Gallimard, Paris 1998; angol fordí-

tásban: Religion in Ancient Mesopotamia. The University of Chicago Press Chicago, London 2001. 
KÁKOSY L.: Ré fiai. Gondolat, Bp. 1979 (és késıbbi kiadásai) 
COHN-SHERBOK, Dan & Lavinia: A judaizmus rövid története. Bp. 2001 
GOLDZIHER Ignác: Az iszlám. Bp. 1980. Az iszlám kultúrája 1–2. Bp. 1981. 
WATT, William M.: Az iszlám rövid története. Bp. 2000. 
          
Továbbá az elıadók által az adott órán javasoltak. 
 
Megjegyzés: 
Az elıadások témáiban és sorrendjében változtatások lehetségesek. 
Szükség esetén BBN-OKE-122 (Ókori és keleti vallások 2., 2 kr) kódon is meghirdetjük. 
 
 



 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15. II. (tavaszi) félév 
 
BBN-XKO11-131/class-phil, OT-XKO-131 
Kozák Dániel, Tamás Ábel 

G 
4 kr 

Cs, 10.00–11.30 
MÚK 4/F 212 

 
Szöveg, írás, kiadvány (klasszika-filológiai tematikával) 
 
A szeminárium célja: 
A kurzus célja bevezetı ismeretek átadása az alábbi területeken: 

1. a filológia (és azon belül elsısorban a klasszika-filológia) elmélete, története és gyakorlata; 
2. a szövegértelmezés alapvetı módszerei;  
3. tudományos szövegek olvasása és létrehozása.  

 
A jegyszerzés feltételei: 
A szemináriumok rendszeres látogatása; a hallgató órai munkája és az otthoni feladatok 
teljesítése. A tanároktól kapott visszajelzéseknek megfelelıen ezeket a feladatokat a félév végéig 
javítva/kiegészítve még egyszer be kell adni.  
 
Tematika: 
Az alábbi feladatokat az adott óra után kell elvégezni, és legkésıbb vasárnap estig a tanároknak 
elektronikusan elküldeni. Az órák az adott hétre elvégzendı feladat megbeszélésével, a 
tanulságok levonásával kezdıdnek.  
 

1. Bevezetés: hogyan dolgozik a filológus? 
Feladat: internetes keresés meghatározott témában 
 

2. Szövegkritika, szövegkiadások használata 1. 
Feladat: kb. 1 kiscaputnyi latin/görög szöveg kritikai apparátusának kifejtése, értelmezése 
 

3. Szövegkritika, szövegkiadások használata 2.; elektronikus szövegkorpuszok 
Feladat: kb. 1 kiscaputnyi latin/görög szöveg kritikai apparátusának kifejtése, 
értelmezése, a kritikai kiadás különbözı részeinek használatával 
 

4. A filológiai olvasás gyakorlata: szótárak, lexikonok, kommentárok (könyvtári óra: tanszéki könyvtár) 
Feladat: 1–1 szótár-szócikk és kommentárrészlet feldolgozása 
 

5. A szöveg retorikai és stilisztikai megközelítésben 
Feladat: az 6. órán olvasandó latin szöveg elolvasása kommentárral, illetve néhány 
problematikus/érdekes jellemzıjének vázlatos listája az 1–4. órák tematikájának tükrében 
 

6. Narratológiai alapfogalmak 
Feladat: egy szövegrészlet narratológiai elemzése 
 

7. Szövegek egymás tükrében: intertextualitás 
Feladat: egy szövegrészlet elemzése az eddig tárgyalt szempontok együttes alkalmazásával 
(a 9. órára készítendı el, a 8. órán tárgyalt szempontokat is beépítve) 
 

8. Szöveg, kép, tárgy 
 

9. A tudományos szöveg formai követelményei; a hivatkozás módjai 



Feladat: bibliográfiai elıírások alkalmazása 
 

10. Szakirodalom keresése, adatbázisok (könyvtári óra: MTA Könyvtára) 
Feladat: bibliográfia összeállítása megadott témában 
 

11. Tudományos szövegek olvasása és elıállítása 1. 
Feladat: két, azonos témával kapcsolatos, de ellentétes álláspontot képviselı tanulmány 
elolvasása és ütköztetése 
 

12. Tudományos szövegek olvasása és elıállítása 2.  
Feladat: az alábbi tanulmány elolvasása és összefoglalása:  
 
Ritoók Zs.: Az ókortudomány fogalmának változásai, in: Bevezetés az ókortudományba I., szerk. Havas L. – Tegyey I., 
Debrecen 1998, 7–35. 
 

13. Összegzés és kitekintés: mi a filológia? 
 

Ajánlott szakirodalom: 
The Oxford Handbook of Roman Studies, edd. A. BARCHIESI – W. SCHEIDEL, Oxford 2010. 
The Oxford Handbook of Hellenic Studies, edd. G. BOYS-STONES – B. GRAZIOSI – PH. VASUNIA, Oxford 2009. 
Bevezetés az ókortudományba I., szerk. HAVAS L. – TEGYEY I., Debrecen 1998. 
A Companion to Digital Humanities, edd. S. SCHREIBMAN – R. SIEMENS – J. UNSWORTH, Malden 2004 = 

http://www.digitalhumanities.org/companion/ 
DÉR K., Latin stilisztikai gyakorlat 3: Trópusok és figurák (Jegyzet), letölthetı a kurzus e-learning felületérıl 
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Budapest 2005. 
Was ist eine philologische Frage?, ed. Jürgen Paul SCHWINDT, Frankfurt/M. 2009. 
Hans Ulrich GUMBRECHT, The Powers of Philology, Chicago 2003. 
Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, edd. P. KELEMEN – E. KULCSÁR SZABÓ – Á. TAMÁS, 

Heidelberg, 2011. 
Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár, szerk. DÉRI B. – KELEMEN P. – KRUPP J. – TAMÁS Á., Budapest 2011. 
Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. KELEMEN P. – KULCSÁR-SZABÓ Z. – SIMON A. – TVERDOTA Gy., 

Budapest 2009. 
Filológia – nyilvánosság – történetiség, szerk. KELEMEN P. – KOZÁK D. – KULCSÁR SZABÓ E. – MOLNÁR G. T.., 

Budapest 2011. 
 



BA-órák (klasszika-filológia, latin) 
 
 

BBN-KLF-131/a–132/a  
Simon Lajos Zoltán  
 
Bevezetés a latin nyelvbe 1. (szeminárium) és 2. (elıadás)  
Az elıadás 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 egyszerő jelenségeihez 
az ismeretéhez. Az olvasott szövegekhez kapcsolódó tárgyi, mővelıdéstörténeti és 
filológiai magyarázatok megfelelı bevezetést kell nyújtsanak a klasszika-filológiai 
tanulmányok megkezdéséhez.  
A jegyszerzés feltételei:  
Az elıadás és szeminárium rendszeres látogatása. (Mind az elıadás, 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 
résztvevık. Az elıadás anyagából szóbeli vizsga van a vizsgaidıszakban.  
Olvasandó szövegek:  
A megadott tankönyv 1–10. leckéi. (Tervezett munkamenet, mely a csoport 
teherbírásától függıen változhat.)  
Kötelezı 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 feladatgyőjtemény 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 végezhetı.  
A BBN-KLF-131–132 tanegységek ugyanazon félévben (párhuzamosan) végzendık el, a 
kurzusok jellege miatt az elıadások és a szemináriumok nem különíthetık el szigorúan.  
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BBN-KLF-133–134/a, 
OT-LATV-133–134/a 
Kozák Dániel  

G 2 kr 
 
K 2 kr 

K, 16.00–17.30,  
Cs, 14.00–15.30,  
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Bevezetés a latin nyelvbe 3. és 4. 
 
Az elıadás és szeminárium célja: 
A latin nyelv alapjainak (nyelvtan, lexika) elsajátítása. Miután a hallgatók az elsı félév végére 
eljutottak a névszó- és igeragozás teljes rendszerének, valamint a mondattan egyszerő 
jelenségeihez az ismeretéhez, most az alaktani ismereteket gyakorolják, s megismerik az igeneves 
szerkezeteket és a mellékmondatokat. Az olvasott szövegekhez kapcsolódó tárgyi, 
mővelıdéstörténeti és filológiai magyarázatok megfelelı bevezetést kell nyújtanak a klasszika-
filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 



 
A jegyszerzés feltételei: 
Az elıadás és szeminárium rendszeres látogatása. (Mind az elıadás, mind a szeminárium 
látogatásköteles. Az órákról legfeljebb háromszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel. A 
szemináriumokon hetente általában egy kb. 15 perces nyelvtani kisdolgozatot írnak a résztvevık. 
Az elıadás anyagából szóbeli vizsga van a vizsgaidıszakban. 
 
Olvasandó szövegek, tematika:  
Az elsı félévben elvégzett tananyag folytatása, kb. hetente egy lecke feldolgozásával. 
 
Kötelezı szakirodalom (tankönyv): 
FERENCZI Attila — MONOSTORI Martina: Latin nyelv. Bp. 1997. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
NAGY F. — KOVÁTS GY. — PÉTER GY.: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp. 1978. 
VARGA B.: Gyakorló feladatgyőjtemény a „Ferenczi-Monostori” Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz (alak- és 
mondattan), Piliscsaba 2002. 
 
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de 
általános tárgyként is végezhetı. 
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KLF-133/b. OT-LATV-133/b 
Krupp József 

G 
2 kr 

H, 12:00–13:30 
MÚK 4/F 212 

 
Bevezetés a latin nyelvbe 3. 
 
A szeminárium célja: 
Bevezetés a latin nyelvbe és a római kultúrába. Az alaktani ismeretek gyakorlása. Az igeneves 
szerkezetek és a mellékmondatok megismerése. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató összesen háromszor hiányozhat.  
A hallgató a félév során írt öt zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A dolgozatok anyagát a latin 
nyelvtanról tanultak, az olvasmányok fordítása és a hozzájuk kapcsolódó szókincs alkotják. 
 
Tematika: 
A kötelezı szakirodalomként megadott nyelvkönyv fejezetei, a hallgatók átlagban egy-másfél hét 
alatt vesznek át egy olvasmányt. 
 
Kötelezı 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-134 (OT-LATV-134) kódú elıadáshoz, ezért a két 
tanegységet szigorúan együtt kell felvenni. 



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

 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév 
 
KLF-134/b, OT-LATV-134/b 
Krupp József 

K 
2 kr 

Sz, 12:00–13:30 
MÚK 4/F 212 

 
Bevezetés a latin nyelvbe 4. 
 
Az elıadás célja: 
Bevezetés a latin nyelvbe és a római kultúrába. Az alaktani ismeretek gyakorlása. Az igeneves 
szerkezetek és a mellékmondatok megismerése. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Az elıadás rendszeres látogatása (az elıadás látogatásköteles, összesen háromszor lehet 
hiányozni); az elıadások 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 kötelezı szakirodalomként megadott nyelvkönyv fejezetei; az elıadásokon átlagban egy-másfél 
hét alatt veszünk át egy olvasmányt. 
 
Kötelezı 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 elıadás szorosan kapcsolódik a KLF-133 (OT-LATV-133) 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 végezhetı. 
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BBN-KLF-302 
Földváry Miklós István  

G  
3 kr  

H,10.00–10.30  
F 217  

 
Latin szövegolvasás 2. (Nepos) (kezdı csoport)  
 
A szeminárium célja:  
Az alaktani ismeretek ismétlése, a mondattani ismeretek rendszerezése és bıvítése, a 
szövegértési készség fejlesztése nagyobb mennyiségő, de egységes nyelvezető, stílusú és 
tematikájú szöveg segítségével.  
 
A jegyszerzés feltételei: 



Az órák látogatása és a rajtuk való aktív részvétel, két összefoglaló dolgozat és legalább hét 
röpdolgozat megírása.  
 
A tervezett tanmenet:  
Összesen két (esetleg három) Nepos-életrajz elolvasása a hallgatók teherbírásától függı 
ütemezésben, azaz eleinte vsz. lassabb, késıbb gyorsabb tempóban (hetente 2–3 fejezet). 
Az életrajzok kiemelt szakaszaiból házilag írásos fordítást kell készíteni. Minden órán 
szódolgozatra és az elızıleg olvasott szöveg egy-egy mondatának fordítására kell 
számítani, esetleg nyelvtani ismétléssel kiegészítve. A tavaszi szünet elıtt és a félév végén 
összefoglaló dolgozatot írnak a hallgatók.  
 
1. Miltiades  
2. Agesilaus  
3. Epaminondas  
 
Szövegkiadás:  
MARSHALL, P. K.: Cornelius Nepos. Teubner, Lipcse 19913  
 
Kötelezı szakirodalom: 
ADAMIK T.: Római irodalom az aranykorban. Seneca, Pécs, 1994. 123–131. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
MOMIGLIANO, A.: Essays in Ancient and Modern Historiography. Middletown 1982. 
GEIGER, J.: Cornelius Nepos and Ancient Political Biography. Stuttgart 1985. 
 
Megjegyzés: 
Kezdı csoport azoknak, akik e szövegek segítségével kívánják megszilárdítani elemi nyelvi 
ismereteiket.  
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLF11-302/b, OT-LAT-302/b 
Kozák Dániel  

G 
3 kr 

H, 10.00–11.30 
MÚK 4/F 212 

 
Latin szövegolvasás 2. (Cornelius Nepos) (haladó csoport) 
 
A szeminárium célja: 
Az alaktani ismeretek ismétlése, a mondattani ismeretek rendszerezése és bıvítése, a szövegértési 
készség fejlesztése nagyobb mennyiségő, de egységes nyelvezető, stílusú és tematikájú szöveg 
segítségével. A szövegek fordítása, grammatikai, stilisztikai és tárgyi értelmezése mellett a 
szeminárium betekintést ad Atticus irodalmi körének tevékenységébe, Cornelius Nepos 
munkásságába, valamint a görög-római életrajz mőfajába és annak hatástörténetébe. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szeminárium látogatásköteles, a hallgató összesen 3 alkalommal hiányozhat. A hallgatók két 
zárthelyi dolgozatban adnak számot a szöveg feldolgozásáról és fordítási készségükrıl, illetve 
minden órán várható rövid szódolgozat, illetve nyelvtani ismétlıdolgozat. 
 
Olvasandó szövegek, tematika:  
Cornelius NEPOS: Praefatio; Cato, Hannibal, Pausanias, Themistoklés, Atticus és Alkibiadés 



életrajza. (kritikai kiadás: ed. P. K. MARSHALL, Leipzig, Teubner, 19913). 
 
A feldolgozandó anyag pontos mennyiségét a csoport elırehaladásától függıen folyamatosan 
jelöljük ki; várhatóan hetente átlagosan 5–6 caputtal (a félév elején ennél lassabban) haladunk. A 
kritikai kiadás és a kommentár (lásd alább) letölthetı pdf formátumban: http://latin.elte.hu/kd 
 
Kötelezı szakirodalom: 
Kommentár: Cornelius NEPOS: Opera, erklärt von K. Nipperdey, Berlin 1913. 
ADAMIK T.: Római irodalom az aranykorban. Seneca, Pécs, 1994. 123–131. 
KRAUS, C. S.: Historiography and Biography, in: Blackwell Companion to Latin Literature, ed. 
Harrison, S., Malden 2005, 241–256. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
MOMIGLIANO, A.: Essays in Ancient and Modern Historiography. Middletown 1982. 
GEIGER, J.: Cornelius Nepos and Ancient Political Biography. Stuttgart 1985. 
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BBN-KLF11-303 (OT-LAT-303:2) 
Simon Lajos Zoltán  

G 
3 (2) kr 

K,12:00-13:30  
Múk 4/F 218 

 
Latin szövegolvasás 3. (Római történetírók) 
 
A szeminárium célja: 
A szeminárium elsıdleges célja a résztvevık latin nyelvtudásának  megszilárdítása, a szó-
kincs és a fordítási készség fejlesztése. A szeminárium jelentıs, de az alapképzésben má-
sutt nem olvasott történeti mővekbıl 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 mőfaj ókori fölfogásával összhangban – a szemelvények irodalmi 
szövegként való elemzése, az egyes elbeszélı technikák, történetírói stratégiák 
megfigyelése is.  
A szöveg megértéséhez kapcsolódóan különös hangsúlyt kap az igeneves szerkezetek 
ismétlése és gyakoroltatása a következı 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 kötelezı olvasmányok 
ismerete. A hallgatók a félév folyamán három – fordítást, valamint a kötelezı 
olvasmányokra vonatkozó kérdéseket magába foglaló – dolgozatot, ezentúl kéthetente a 
szókincs elsajátítását ellenırzı röpdolgozatot írnak. 
 
A tantárgyhoz szemináriumi dolgozat kapcsolódik, melynek tárgya a római történetírás 
körébıl 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 kötelezı követni a tanszéki style-sheet elıírásait. 
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 szereplı szövegrészleteket a hallgatók teherbírásától függıen olvassuk, 
illetve egyéni munkával feldolgozhatók, amihez a szaktanár segítséget ad. 
A szövegbeosztást és a nyelvtani ismétlés elosztását a csoport összetételének, 
teherbírásának megfelelıen 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.  
Alapvetı 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. 
 
Kötelezı szakirodalom: 
BREISACH, E.: Historiográfia. Bp. 2004. 1–104.  
 
Ajánlott szakirodalom: 
A történetírás elméletéhez:  
KOSELLECK, R.: Elmúlt jövı. A történeti idık 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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BBN-KLF11-304 = BMA-KLFD-LAT-122:16   
Földváry Miklós István   

G 
3 kr 

H,14.00–15.30 
F 216 

 
Latin szövegolvasás 4. (Latin Biblia-olvasás haladóknak)  
 
A szeminárium célja: 
A tanegység célja nagy mennyiségő latin prózai szöveg átolvasása a folyamatos, gyors 
szövegértés érdekében, a latin Biblia narratív szövegtípusainak elmélyült és nyelvtanilag 
elemzı megismerése a lexika és a szintaxis szintjén is, a hangsúly-alapú (középkorias) 
kiejtés elsajátítása, a gótikus/fraktúr nyomtatványok és kéziratok formavilágának 
megismerése.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szeminárium rendszeres látogatása. (Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az 
órákról legfeljebb háromszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel. A félév során két 
záródolgozat alapján történik az értékelés.  
 
A tervezett tanmenet:  
A Királyok I. könyvének (görög-latin hagyomány szerint a Királyok III. könyve) 
végigolvasása (22 fejezet) átlagosan 1–2 fejezetnyi adagokban hetente. A szöveg a Vulgata 
középkori textus receptusa a Gutenberg-Biblia szerint.  
 
Olvasandó szöveg:  
Liber III. Regum. Vulgata. Gutenberg, Mainz 1454.  
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00004647/image_324 I. 160v–177r (digitálisan: 
325–358.)  
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 elérhetı)  
FÖLDVÁRY Miklós István: „A latin liturgikus szövegek kiejtése”, in Pánczél Hegedős János 
(ed.): A jó harc. Tanulmányok az ısi 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%20sz
övegek%20kiejtése.pdf  
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BBN-KLF(11)-305, OT-LAT-305 
Kozák Dániel  

G 
3 kr 

K, 14.00–15.30 
MÚK 4/F 212 

 
Latin szövegolvasás 5. (Vergilius: Aeneis) 
 
A szeminárium célja: 
A szeminárium hallgatói megismerkednek a római irodalom egyik legnagyobb hatású mővével, 
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 
énekbıl (minden hétre el kell olvasni az adott ének latinul nem olvasott szakaszait is). A félév 
során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak (fordítás és szövegismeret).  

A jegy megszerzésének feltétele továbbá a szemináriumi dolgozat (házidolgozat) elkészítése, 
amelyben a mővel kapcsolatos értelmezési és filológiai problémát kell bemutatni idegen nyelvő 
szakirodalom alapján. A dolgozatot három részletben, a félév elején rögzítendı határidıkre 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, vázlatszerően kifejtett listája, 

2. a részlet újraolvasása idegen nyelvő, 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 nyelvő, a részletet tágabb kontextusban vizsgáló tanulmány összefoglalása és 
összehasonlítása, az elızı két részfeladatban felvetett szempontokat is beépítve (kb. 5 
oldal). 

 
Olvasandó szövegek, tematika:  
A félév elejétıl eltekintve minden órán más-más énekbıl 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: kb. 950 sor. 
 

1. Bevezetés: az Aeneis és Róma 
1, 1–11 (prooemium) 
6, 851–853 (Róma hivatása) 
6, 900–901 és 7, 1–4 (Caieta halála) 

2. Kozmosz és történelem 
1, 12–39 (prooemium folyt.) 
1, 148–158 (államférfi-hasonlat; a trójaiak partot érnek)  
1, 740–752 (Iopas éneke) 

3. A múlt ábrázolása az Aeneisben 
1, 441–497 (Aeneas a Iuno-templomban) 

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

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

6. Eposz és/vagy szerelem 
4, 265–276 (Mercurius elsı 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 (hısök Aeneastól Augustusig) 
6, 893–901 (az álom kapuja) 

8. Az ısi Itália és a trójaiak érkezése 
elsı zh 
7, 37–58 és 96–106 (Latinus és Lavinia) 
7, 107–134 (az “asztalevés”) 
7, 170–191 (Latinus palotája) 

9. Aeneas és Róma 
8, 306–369 (Aeneas a leendı Róma területén) 
8, 617–629 és 714–731 (Aeneas pajzsa) 

10. Etnikai elıítéletek 
9, 136–175 (Turnus beszéde; éjjeli ırség) 
9, 590–644 (Numanus Remulus és Ascanius) 

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

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

13. második zh 
 
Kötelezı szakirodalom: 
Angol nyelvő kommentárok a latinul olvasandó szövegrészekhez (letölthetı innen: 
http://latin.elte.hu/kd), valamint a szemináriumi dolgozathoz kapcsolódó kijelölt szakirodalom. 
 
Szövegkiadások:  
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. 
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KLF11-306 
Krupp József 

G 
2 kr 

Sz, 10:00–11:30 
F 212 

 
Latin szövegolvasás 6. (Ovidius: Metamorphoses) 
 
A szeminárium célja: 
Megismerkedni az Augustus-kor irodalmának egyik emblematikus mővével; megismerni a 
szövegértelmezés problémáit, az irodalomtudomány egyes elméleti alapvetéseit, kérdésfeltevéseit; 
fejleszteni a nyelvtudást és a fordítási készséget, bıvíteni a szókincset. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az óráról legfeljebb háromszor lehet hiányozni. A 



készületlenül (illetve a kötelezıen használandó szövegkiadás nélkül) való jelenlét fél hiányzásnak 
számít. A hallgató legföljebb 10 percet késhet. 
A hallgató két zárthelyi dolgozata és órai munkája alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozatok 
anyagát elsısorban a feldolgozott szöveg értı fordítása, kommentálása és értelmezése alkotja, 
kiegészülve a kötelezı olvasmányok anyagával és a fordításban megismert Metamorphoses-hez mint 
mőegészhez kapcsolódó tartalmi kérdésekkel. 
 
Olvasandó szövegek: 
Febr. 11.: Bevezetés; Ov. Met. 1, 1–20 
Febr. 18.: 1, 21–88 
Febr. 25.: 1, 89–162 
Márc. 4.: 1, 163–252 
Márc. 11: 1, 253–415 
Márc. 18.: 1, 416–567 
Márc. 25.: I. ZH (fordításban Met. 1–7. is) 
Ápr. 8.: 1, 568–667 
Ápr. 15.: 668–779 
Ápr. 22.: 6, 1–69 
Ápr. 29.: 6, 70–145 
Máj. 6.: II. ZH (fordításban Met. 8–15. is) 
Máj. 13.: Összefoglalás, értékelés 
 
Kötelezıen 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 mőveibıl. Bp., 1968. [Auctores Latini V.] 
 
Kötelezı 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: 
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BBN-KLF(11)-307 
Déri Balázs 

G 
2 (3) kr 

Sz, 8:00–9:30 
MÚK 4/F 216 

 
Latin szövegolvasás 7. (Latin líra)  
 
A szeminárium célja:  
Bevezetés a klasszikus latin irodalom három meghatározó lírai életmővébe (Catullus, Horatius, 
Prudentius). A görög-latin lírai metrumokban való alaposabb tájékozódás. Megismerni a 
líraolvasás alapproblémáit; fejleszteni a nyelvtudást és a fordítási készséget, bıvíteni 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. könyvébıl további szövegeket és egy epódost kell átolvasniuk 
(kiszótározva), amit az órán rendszeresen megbeszéléssel ellenırzünk. 
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, kötelezı szemináriumi dolgozata és órai 
munkája, aktivitása alapján kap jegyet. A hallgatónak úgy kell fölkészülnie, hogy ne legyen 
szükség a szavaknak szótárfüzetbıl való guberálására. 
 
A hallgatóknak minden strófaformából 1 kijelölt strófát (vagy néhány sort) fejbıl kell tudniuk. 
 
A jegy megszerzésének feltétele kötelezıen egy szemináriumi dolgozat (házidolgozat) elkészítése, 
amelyben egy ódával kapcsolatos értelmezési és filológiai problémá(ka)t kell bemutatni idegen 
nyelvő 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 elıírt 
stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-sheet) kötelezı használni. 
 
Olvasandó szövegek és egyéb feladatok heti beosztásban: 
 
1–2. óra: HOR. c. 1, 1 (Maecenas atavis) — a kis asklépiadési metrum  
 
3. 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  
 
4. 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  
 
5. 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)   
 
6. óra: HOR. c. 1, 6 (Scriberis Vario); 4, 5 (Divis orte bonis) — az asclepiadeum alterum — 10–15 



perces Catullus-dolgozat 
 
7. óra: 11. HOR. c. 1, 8 (Lydia dic per omnis); HOR. carmen saeculare 1–8 (tovább átolv.) (Phoebe 
silvarumque) — nagy sapphói strófa  
 
8. 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) 
 
9. óra: HOR. 11 (Tu ne quaesieris) — a nagy asklépiadési metrum; HOR. c. 3, 30 (Exegi monumentum) 
 
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 közepéig, és külön dolgozatban számot 
adniuk az év végén az alábbiakról: CAT. c. 1, 3–5, 11,  51, 62 és 85.  
 
Kötelezıen 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. 
 
Kötelezı 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 megfelelıen, személyre szabottan. 
 
Megjegyzés: 
A kurzushoz csak hiteles szövegő, kommentált, bejegyzésmentes Catullus- és Horatius-kiadás 
használható. 
A hallgatóknak szabályos restituált ejtéssel, a magánhangzóhosszúságok pontos megtartásával 
kötelezı olvasniuk. 
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BBN-KLF-308.07 
Ferenczi Attila 

G 
2 kr 

Sz, 12.00–13.30 
F 217 

 
Latin szövegolvasás 8. (Petronius, Satyricon) 
 
A szeminárium célja: 
Nyelvi célja könnyő és szórakoztató prózai szövegen fordítási technikák helyett olvasási 
gyakorlat kialakítása. A szemináriumon a hallgatók megismerkednek a szatíra sajátos 
mőfajával és értelmezési lehetıségeivel és beleütköznek a római társadalomtörténet olyan 
fontos kérdéseibe mint társadalmi mobilitás, kulturális identitás, a mágia és a szexualitás 
ábrázolásának lehetıségei az ókori irodalomban.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles.* 
Az órán írt fordítás-dolgozatok és a kötelezı házidolgozat. A házidolgozat javasolt témáit 
az elsı órán teszi közzé az oktató.  
 

Tematika: 
1. szeptember 18. Bevezetés 
2. szeptember 25. CXI–CXIII 
3. október 2.  LXXXV–LXXXII 
4. október 9.  LXI–LXIV 
5. október 16.  I–IV (dolgozat) 
6.  november 6.  V–VIII 
7. november 13.  CVI–CVIII 
8. november 20.  CXIX (dolgozat) 
9. november 27.   CXXVI–CXXVII 
10. december 4.  CXXXI–CXXXII 
11. december 11.  CXXXIX–CXLI 
12. december 17.  Összefoglalás, dolgozat. 

 
Olvasandó szövegek:  
Ld. a tematikánál.  
 
Kötelezı szakirodalom:  
COURTNEY, E.: A Companion to Petronius. Oxford 2001.  



 
Ajánlott szakirodalom: 
A választott esszétéma szerint. 
 
Megjegyzés: 
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BBN-KLF11-312 
Ittzés Máté 

K 
3 kr 

Sz, 14.00 – 15.30 
F 218 

 
Latin leíró nyelvtan 2. 
 
Az elıadás célja: 
Az elıadás célja a hallgatók latin nyelvi képzettségének elmélyítése, aktív nyelvi 
kompetenciájuk növelése. A nyelvi képzés egyik fı elemeként a kurzus során a hallgatók 
elsajátítják a latin mondattant, amelynek alrendszereivel mind elméletileg, mind 
gyakorlatilag – a kurzusvezetı által összeállított bı latin példaanyag révén –  
megismerkednek. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
1. órai részvétel: A kurzus látogatásköteles elıadás, 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 kezdetétıl számított 5, azaz öt percig) sajátkezőleg írhat 
alá. 

2. számonkérés: A számonkérés fajtája B típusú kombinált vizsga, melynek írásbeli részét 
a félév folyamán írt négy írásbeli zárthelyi dolgozat alkotja, a félév végén pedig 
(háromtagú bizottság elıtt) szóbeli kollokviumra kerül a sor, melynek alapja az egész 
éves anyag kiegészítve az alaktannal. 
 

Tematika: 
Accusativus és nominativus cum infinitivo; a coniugatio periphrastica; az igeidık és 
igemódok fımondati használata; a consecutio temporum szabályai; az alárendelt 
mellékmondatok típusai és elemzése; az oratio obliqua. 
 
Kötelezı 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. 
J. B. HOFMANN – A. SZANTYR: Lateinische Syntax und Stilistik. München, 19722. 
R. KÜHNER – C. STEGMANN – A. THIERFELDER: Ausführliche Grammatik der lateinischen Spra-

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

BURKARD u. M. SCHAUER. Darmstadt 2000. 
 
Megjegyzés:  
 



 
 
BBN-KLF11-308.22  
(=BBN-KLF11-309.) 
Simon Lajos Zoltán  

G  
3 (2) kr  

P, 8:30–10:00  
Múk 4/F 218 

 
Latin szövegolvasás 8/9. (C. Iulius Caesar: Bellum Gallicum IV.) 
 
A szeminárium célja:  
A klasszika-filológiai képzés legfontosabb óratípusa az auktorolvasás. Az ilyen 
típusú órák elsıdleges célja a hallgatók szövegolvasási és fordítási készségének ki-
alakítása vagy továbbfejlesztése. A szöveg fordítása, grammatikai, stilisztikai és 
tárgyi értelmezése mellett a hallgatók megismerkednek azoknak a szerzıknek, 
akiktıl a szemelvényes formában vagy teljes egészében olvasott mővek származnak, 
irodalmi interpretációjával és a munkásságukra vonatkozó tudományos kutatások 
legfontosabb kérdéseivel, és ezeken az órákon sajátítanak el más, a szövegekhez 
kapcsolódó szakmai ismereteket is.  
 
Caesar Bellum Gallicum c. mőve szők szókincse, a mondatszerkezetek világossága, a 
szöveg „alulretorizáltsága” révén rendkívül alkalmas olvasmány a hallgatók 
nyelvtudásának fejlesztésére, mivel viszonylag gyors ütemben nagy 
szövegmennyiség földolgozását teszi lehetıvé. 
Mindemellett az olvasásra kijelölt IV. könyv önmagában megálló, zárt narratív 
egység, ezért a kényszerően gyakori szemelvényes olvasással szemben arra is 
alkalmas, hogy bevezetést nyújtson, már a kivételesen mozgalmas 
cselekményszövésnek köszönhetıen is, az elbeszéléstudomány alapjaiba. Másik 
fontos szempont, hogy a könyv mind a germán, mind a kontinentális és inzuláris 
kelta világról eleven képet ad, lehetıséget adva a rómaiak „barbár” népekhez való 
viszonyának tanulmányozására.  
 
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 idırendje: a félév közben három, fordításból 
és a szöveghez kapcsolódó kérdésekbıl álló dolgozat, az egyes szemelvények 
földolgozása után szódolgozat.  
A BBN-KLF11-309-es kurzus teljesítésének feltétele egy szeminárium dolgozat 
megírása is!  
A dolgozatban kötelezı követni a tanszéki style-sheet elıírásait.  
 
Olvasandó szövegek: 
 
BELLUM GALLICUM IV. 
 
Kötelezı szövegkiadás: 
C. Iulius Caesar: Bellum Gallicum. Ed. O. SEEL. Lipsiae 1968. 
 
Kommentár: 
C. Iulius Caesar: Bellum Gallicum, Liber quartus. 
Édition, introduction et commentaire par M. RAMBAUD. Paris 1967. 
 
Fontos monográfiák: 



 
 

BBN-KLF-402 
Ferenczi Attila 

E Hétfı: 14.00-15.30 
F 212 

 
Római irodalomtörténet 
 
Az elıadás célja: 
Az elıadás célja, hogy röviden, kronologikus rendben bemutassa a római irodalom 
fejlıdéstörténetét, mőfait, és általános jellegét az archaikus korszaktól a császárkorig. 
Vázlatosan szóba kerülnek a kutatás módszertanára és történetére vonatkozó témák is. Az 
elıadásokon egy-egy mőrıl részletesebben is szó esik, ezeket a mőveket, melyek mind 
szerepelnek a kötelezı olvasmányok listáján, a hallgatóknak hétrıl-hétre az elıadásra való 
felkészülésként kell elolvasniuk. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Írásbeli vizsga, amely két részbıl áll: 1. a kötelezı olvasmányok ismeretét ellenırzı 
dolgozat, 2. irodalomtörténeti dolgozat, ez utóbbi szintén két részbıl áll, egy teszt-
jellegőbıl, és rövidebb kifejtıs kérdéseket tartalmazóból. A kérdések tartalmazzák a 
felkészüléshez elıírt tankönyv és a  
 
Kötelezı 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; 
Vergilius: Eclogae, Horatius: carm 1–3, Ars poetica; Ovidius: Amores, Fasti, Propertius: I. 1–5; 
Tibullus: I/1, I/10; Petronius: Satiricon; Seneca: Hercules Furens, Phaedra, Erkölcsi levelek I-X, 
Apocolocynthosis; Tacitus: Annales 1-4. könyv; Apuleius: Az aranyszamár.  
 
Kötelezı szakirodalom: 
ADAMIK Tamás: Római irodalom — A kezdetektıl a nyugatrómai birodalom bukásáig. Pozsony 
2010.  
 
Ajánlott szakirodalom: 
ADAMIK Tamás: A római irodalom története I–IV 
M. von ALBRECHT: A római irodalom története I–II 
G. B. CONTE: 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.  
 
Megjegyzés: 
 
 

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.    



MA-órák (diszciplináris és tanári) 
 

(A kódok felsorolása nem feltétlenül tartalmazza az összes ekvivalens kódot) 
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BMA-KLFD-LAT-102 = TANM-LAT-118 
Ittzés Máté 

G 
2 kr 

Sz, 12.00 – 13.30 
Ifj. I. em. 1. 

 
Latin nyelvtan 2., Mondattan 
 
A szeminárium célja: 
A szeminárium célja, 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 szemlélető elemzésének 
elméleti alapjaival, szempontjaival, módszereivel és alkalmazásának lehetıségeivel. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A hallgatók a félév során három alkalommal zárthelyi dolgozatban adnak számot 
tudásukról. A dolgozatok anyagát az órán elhangzott és megtárgyalt témákra vonatkozó 
kérdések alkotják. 
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 kezdetétıl számított 5, azaz öt percig) sajátkezőleg írhat alá. 
 
Tematika: 
Infinitivusos szerkezetek; további szintaktikai transzformációk az egyszerő és összetett 
mondatokban; a latin szórend kérdése; Wackernagel-jelenségek; fókusz és topik; a 
névmások és anaforák használata a latinban a kormányzás és kötés elmélet szemszögébıl. 
 
Kötelezı szakirodalom: 
R. ONIGA: Il latino. Breve introduzione linguistica. Milano, 20072. 
  
Ajánlott szakirodalom: 
R. ONIGA, R. IOVINO and G. GIUSTI (eds.): Formal Linguistics and the Teaching of Latin: 

Theoretical and Applied Perspectives in Comparative Grammar. Cambridge Scholars 
Publishing, 2011. 

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

Syntax and Semantics. London, 1990.] 
A. M. DEVINE – L. D. STEPHENS: Latin Word Order. Oxford, 2006. 
É. KISS K. (ed.): Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Berlin–New 

York, 2005. 
J. N. ADAMS: Wackernagel’s Law and the Placement of the Copula esse in Classical Latin. 

Cambridge, 1994. 
G. SALVI: La formazione della struttura di frase romanza. Tübingen, 2004. 
S. PINKER: A nyelvi ösztön. Bp., 1999, 20062. 
É. KISS K. – KIEFER F. – SIPTÁR P.: Új magyar nyelvtan. Bp., 19992. [Mondattan: 15–184. 

o.] 
P. MAYER E. – TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp., 1988. 



J. B. HOFMANN – A. SZANTYR: Lateinische Syntax und Stilistik. München, 19722. 
R. KÜHNER – C. STEGMANN – A. THIERFELDER: Ausführliche Grammatik der lateinischen Spra-

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

BURKARD u. M. SCHAUER. Darmstadt 2000. 
 
Megjegyzés:  
 
 
BMA-KLFD-412. 24. =TANM-LAT-114      
Simon Lajos Zoltán 

K 3 
kr 

H, 8:00–9:30 
MÚK 4/F 212 

 
Római irodalomtörténet 2. (Késı köztársaságkor) 
 
Az elıadás célja: Az elıadás bevezetést nyújt a római irodalom aranykorának irodalmába, 
megismertet az egyes auctorokhoz, ill. magához a korszakhoz főzıdı legújabb kutatási 
eredményekkel, értelmezıi irányzatokkal.   
 
A jegyszerzés feltételei: Az elıadásokon való részvétel és a sikeres kollokvium. 
 
Tematika: 
Cicero, Caesar, Lucretius, Catullus életmőve, Varro és a késı köztársaságkor 
tudományossága, Cornelius Nepos és a késı köztársaságkor mővelıdésészerkezete, 
Sallustius és a kortárs törétnetírás, a mimus.  
 
Kötelezı szakirodalom: 
Kötelezı szakirodalom (a megfelelı fejezetek): 
ADAMIK TAMÁS: Római irodalom a kezdetektıl a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. 
Pozsony 2009. 183–285. 
 
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 kitőnı 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 életrıl: Roman Literary Culture from 
Cicero to Apuleius. Baltimore&London 1999; német nyelven is hozzáférhetı.   
 
Megjegyzés:  
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév 



 
BMA-KLFD-423 (= OT-LAT-423) 
Adamik Béla 

K 
2 kr 

Sz,10.00–11.30 
F 217 

 
Latin nyelvtörténet 
 
Az elıadás célja: 
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatókat megismertesse a latin nyelv történetének 
legfontosabb jellegzetességeivel, így segítve elı nyelvtörténeti kompetenciájuk 
megteremtését, ill. elmélyítését. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Sikeres kollokvium. 
 
Tematika: 
A tantárgyelem a latin nyelv történetét mutatja be a következı ıstörténeti és történeti 
korszakok elemzésén keresztül: az indoeurópai alapnyelv felbomlása; az észak-nyugat-
indoeurópai, az italico-kelta, az italikus, valamint a latin-faliszk átmeneti, köztes  
alapnyelvek és nyelvegységek; a latin ábécé kialakulása és az archaikus latin korszak a 
nyelvemlékek tükrében; az ólatin korszak jellemzése a nyelvemlékek tükrében és a latin 
ábécé fejlıdése; a klasszikus latin normanyelv kialakulása, ill. kialakítása, a klasszikus latin 
nyelvi korszak jellegzetességei; a vulgáris latin nyelvváltozat és nyelvi korszak 
jellegzetességei. 
 
Tankönyv: 
Adamik B.: A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtıl a klasszikus latinig. Budapest 2009. 
Herman J.: Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja. Budapest 2003. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
CLACKSON, J.–HORROCKS, G.: The Blackwell history of the Latin language. Oxford 2007. 
CLACKSON (ed.). A companion to the Latin Language. Wiley-Blackwell, 2011 
POCCETTI, P.–POLI, D.–SANTINI, C.: Eine Geschichte der lateinischen Sprache. Ausformung, 
Sprachgebrauch, Kommunikation. Tübingen–Basel 2005 (= Una storia della lingua latina. 
Formazione, usi, communicazione. Roma 1999). 
DANGEL, J.: Histoire de la langue latine. Paris 1995. 
STEINBAUER, D. H.: Lateinische Sprachgeschichte. In: Ernst, G. et al. (edd.). Romanische 
Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen 1. (HSK 23, 
1.) Berlin–New York 2003. 504–515. 
STOLZ, Fr.–DEBRUNNER, A.–SCHMID, W. P.: Geschichte der lateinischen Sprache. Berlin 1966. 
 
Megjegyzés: 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLFD-452.8 
Déri Balázs 

G 
3 kr 

H, 14:00–15:30 
MÚK 4/F 217 

 
(Ógörög-)latin szövegolvasás (Horatius és görög lírai elıképei)  
 
A szeminárium célja:  
Az óda- és epódos-író Horatius konkrét mőfaji, tematikus és szövegelızményei. Az 



intertextualitás elméletének és elemzési gyakorlatának megismerése, ill. fejlesztése. A görög-latin 
lírai metrumokban való alaposabb tájékozódás, a latin metrikában Horatius szerepének 
megismerése.  
 
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, kötelezı szemináriumi dolgozata és órai 
munkája, aktivitása alapján kap jegyet. A hallgatónak úgy kell fölkészülnie, hogy ne legyen 
szükség a szavaknak szótárfüzetbıl való guberálására. 
 
Az óra alapos görögtudás nélkül is fölvehetı 2 kredites kódon.     
 
Olvasandó szövegek: 
 
1–3. óra: a görög metrika alapvonalai; a latin mindenekelıtt horatiusi alakítás jellege. (Szepessy T. 
tankönyvének lírai darabjai metrikus olvasása) 
 
Az öt alább fölsorolt kötelezı tanulmányhoz kötıdı Archilochos-, Alkaios-, Sapphó-, Pindaros- 
és más szemelvények, a hallgatók görög- és latintudása fölmérése utáni beosztás alapján. 
 
Kötelezıen használandó kommentált szövegkiadások: 
SZEPESSY Tibor: Korai görög líra. PPKE BTK 1999. További elérhetı szövegkiadások (Pindaros).  
Quintus Horatius Flaccus. Ódák és epódoszok. Komm. BORZSÁK I. Bp. 1975. [Auctores Latini 

XVIII.]  
 
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. 
 
Kötelezı olvasmányok: 
 
SZEPESSY Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba. ELTE Eötvös József Collegium 2013. 
 
PASCHALIS, M.: Horace and Greek Lyric Poetry. Rethymnon Classical Studies. Vol. I. 2002. 

kötetébıl: 
BARCHIESI, Alessandro: Palingenre: Death, Rebirth and Horatian Iambos (47–69) 
PASCHALIS, M.: Constructing Lyric Space: Horace and the Alcaean Song (71–84) 
ATHANASSAKI, Lucia: On Horace, Odes 1.15. and Choral Lyric (85–101) 
MARTIN, Richard: Horace in Real Time: Odes 1.27. and its Congeners (103–118) 



MILLER, John F.: Experiencing Intertextuality in Horace, Odes 3.4. (119–127) 
 
Ajánlott szakirodalom: 
HARRISON, St. (ed.): The Cambridge Companion to Horace. Cambridge 2007.: G. Hutchinson, R. 

Thomas, L. Watson szövegei 
DAVIS, Gr. (ed.): A Companion to Horace. Wiley-Blackwell 2010: D. Mankin, G. Davis, J. S. Clay, 

W. H. Race szövegei  
FEENEY, Denis: Horace and the Greek Lyric Poets, in Lowrie, M. (ed): Horace: Odes and Epodes. 

(Oxford Readings in Classical Studies). (202–232)  
 
Megjegyzés: 
A kurzushoz csak hiteles szövegő, kommentált, bejegyzésmentes kiadások használhatók. 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév  
 
BBN-KLFD-LAT-122:18  
Földváry Miklós István  

G  
3 kr  

P,08.15–09.45  
F 216  

 
Latin auktorolvasás (Livius) (vallástörténeti szemelvények)  
 
A szeminárium célja:  
Az ókori latin próza egyik meghatározó szerzıjének és általa a római hagyomány 
ıstörténeti-mitológiai-rituális szempontból legfontosabb forrásának megismerése. A 
hallgatók a fejezetek mindegyikét át kell, hogy olvassák, de közösen csak a tárgy 
szempontból elsıdleges részletekkel foglalkozunk.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
Az órák látogatása és a rajtuk való aktív részvétel, a két összefoglaló dolgozat megírása.  
 
A tervezett tanmenet:  

1) I. 10. 5–6. (Iuppiter Feretrius-fölajánlás)  
2) I. 12. 3–7. (Iuppiter Stator-fogadalom)  
3) I. 16. (Romulus halála)  
4) I. 18. 6–10. (Numa beiktatása)  
5) I. 19–20. (Numa intézkedései)  
6) I. 24. 3–9. (hadüzenet formulája)  
7) I. 32. 6–10. (hadüzenet formulája)  
8) I. 36. (a madárjóslat becsülete)  
9) I. 45. (a csodálatos üszı feláldozása)  
10) I. 55. (a capitoliumi templom jósjelei és építése)  
11) V. 13. (lectisternium)  
12) V. 15. (az albai tó kiáradása)  
13) V. 21. (Iuno evocatiója)  
14) V. 32. (titkos hang a gallok támadásáról)  
15) V. 50. (a titkos hang kiengesztelése)  
16) VIII. 9. (devotio)  
17) IX. 8. 8–10. (engesztelı formula)  
18) IX. 29. (a Potitiusok bőne)  
19) X. 47. (Aesculapius behozatala)  
20) XI. periocha (folytatás)  



21) XXII. 1. (prodigiumok)  
22) XXII. 10. (ver sacrum)  
23) XXV. 12. (jóslatok, játékok)  
24) XXVII. 8. (a kicsapongó ifjú flamen dialis lesz)  
25) XXIX. 14. (prodigiumok és az Idai Anya behozatala)  
26) XXIX. 27. 1–5. (tengeri hadjárat indítása)  
27) XXXVI. 1. 1–3. (szerzıdéskötés)  
28) XXXIX. 8–14. (a bachanáliák)  
29) XLI. 14–15. (az áldozati bika mája)  
30) XLIV. 37. (holdfogyatkozás)  

 
Olvasandó szöveg:  
TITUS LIVIUS: Ab urbe condita libri. (bármely megbízható szövegkiadás)  
 
Ajánlott kommentár: 
OGILVIE, R. M.: A Commentary on Livy. Clarendon, Oxford 1965.  
 
Ajánlott szakirodalom: 
BRELICH, Angelo: Római variációk az eredet témájára. Gondolat, Budapest 2008. 
DUMÉZIL, Georges: Mítosz és eposz. Gondolat, Budapest 1986. 
 
Megjegyzés: 
 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2014/15, II. (tavaszi) félév 
 
BMA-KLFD-LAT-122.05=TANM-LAT-107.01 
Ferenczi Attila  

G 
3 (2) kr 

Cs, 12:00–13:30 
Múk 4/F 217 

 
Latin szövegolvasás/Latin auktorolvasás (Tacitus: Annales) 
 
A szeminárium célja: 
A szeminárium hallgatói megismerkednek a római történetírás egyik legnagyobb hatású 
mővével, megismerik az interpretáció problémáit, fejlesztik a nyelvtudásukat, és közben 
természetesen sok szó esik majd magukról az ábrázolt történeti folyamatokról is.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szemináriumok rendszeres látogatása. Az Annales ismerete. A hallgató órai munkája és a 
dologozatok. A félév során két fordítási zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók a latin 
nyelvő kötelezı olvasmányokból.  A szemináriumon részt vevı hallgatóknak ismerniük 
kell a teljes Annalest, ezért a latinul nem olvasott részeket magyarul kell elolvasniuk. 
Olvasmányukról a két nyelvi zárthelyin adnak számot. 
 
Olvasandó szövegek: 
Annales I, 1–15, II, 50–88; XIV, 1–10. Heti mintegy 5 caputot kell a szövegbıl olvasni.  
 
1. óra: bevezetés I,1–5.   
2. óra: I,6–10. 
3. óra: I,11–15. 



4. óra: II,50–55. 
5. óra: II,56–60. 
6. óra: II,61–65, dolgozat 
7. óra: II,66–70 
8. óra: II,71–75 
9. óra: II,76–80 
10. óra: II,81–85 
11. óra: II,86–88, dolgozat 
12. óra: XIV,1–5.  
13. óra: XIV,6–10. 
Kötelezı szövegkiadás:  
Tacitus, Annales I–III. (bev., kiad., jegyz. BORZSÁK István). (Auctores Latini XIII) 

Tankönyvkiadó 1970. 
A XIV. könyvhöz: Tacitus: Annales. Ed. E. KOESTERMANN. Lipcse, 1968. 
 
Kötelezı szakirodalom: 
CH. PELLING: Tacitus’ personal voice. Cambridge Companion to Tacitus. Cambridge 2009. 147-

167 
M. T. GRIFFIN: Tacitus as a historian. Uo. 167–183. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
SYME, Ronald: Tacitus, Volumes 1 and 2. Oxford 1958 
The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. A. J. WOODMAN. Cambridge 2009. 
 
Megjegyzés:  
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
BMA-KLFD-LAT-462 
Adamik Béla 

Gy 
2 kr 

Cs, 15:00-16:30  
F 217 /MNM lapidárium 

 
Szakszeminárium (Gyakorlati epigráfia: pannoniai feliratok) 
 
A gyakorlat célja: 
A gyakorlat célja az epigráfia hasznosságának és felhasználásának bemutatása a klasszika 
filológia szemszögébıl, a latin mesterszakos hallgatók filológiai kompetenciájának 
kiterjesztése a feliratos ókori emlékekre, és azok értelmezésére. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A HKR szerinti részvétel a gyakorlaton. A múzeumi gyakorlatokon alkalmanként legalább 
1 felirat-leíró őrlap sikeres kitöltése és a szorgalmi idıszak végén írt írásbeli zárthelyi 
dolgozat sikeres teljesítése. 
 
Tematika: 
A bevezetı, elsı órát követıen a hallgatók a Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumában 
ismerkednek meg a pannoniai római kori emlékekkel, elsısorban feliratos kıemlékekkel, s 
ennek révén a pannoniai római kultúra történetének alapjaival. Megismerkednek a feliratos 
kıemlékek olvasási sajátosságaival és a felirathordozó tárgyra is tekintettel lévı értelmezési 
módszerekkel. 



 
Tankönyv: 
NAGY M.: Lapidárium. A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetıje: Római Kıtár. 

Budapest 2007. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
NÉMETH G. — KOVÁCS P.: Bevezetés a görög és a római felirattanba. Budapest 2011. 
TÓTH I. — SZABÓ Á.: Bevezetés a római feliratok világába. Pécs University Press. 1999 
FITZ J.: Latin epigráfia. in: Havas L. —Tegyey I. (Szerk.). Bevezetés az Ókortudományba I. A görög 

és római világ írásos és tárgyi emlékei. Debrecen 1996, 147–187. 
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. 

 
Megjegyzés: 
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BMA-KLFD-LAT-462:42 
Adamik Béla 

G 
3 kr 

Sz,08:30-10:00  
Múk 4/F 206 

 
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 kérdésekbıl témazáró 
dolgozat sikeres teljesítése, a gyakorlati rész tekintetében legalább 50 db. ellenırzött 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 illetıen. Bemutatja azokat a módszereket, amelyekkel a feliraton 
regisztrálható nyelvi hibák statisztikai elemzésébıl valós dialektológiai különbségekre lehet 
következtetni és amelyek révén megismerhetıvé 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 végzendı adatgyőjtı munka 
módszerét, és a feliratokról kinyert adatok digitális adatlapokon történı rögzítésének 
technikáját és dialektológiai kiértékelésük módszereit.  
  
Kötelezı szakirodalom: 
ADAMIK Béla: In memoriam Herman József: A Késı 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 
érvényessége. Antik Tanulmanyok LVI (2012) 91–105. 

ADAMIK Béla: Győjtési 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., A számítógépes latin dialektológia mőhelyébıl: az esetrendszer átalakulásának 
területi különbségei a feliratos anyag tükrében. In: Hereditas Graeco-Latinitatis I.: Studia 
moralia. Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszéke, Debrecen 2014, pp. 9-31. 

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. in: 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 fejlıdése a római birodalom provinciáiban: problémák és távlatok. 
in: 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: 
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TANM-LAT-111 
Acél Zsolt 

G 
3 (2) kr 

K, 16:00–17:30 
Múk 4/F 217 

 
Esztétikai szempontok a görög és latin szövegek tanításában 
 
A szeminárium célja: 
A szeminárium az elmélet (esztétikai szempontok) és gyakorlat (tanítás) érintkezési területével 
foglalkozik. A kutatás és oktatás kérdései kölcsönösen föltételezik egymást: sem az oktatás nem 
lehet meg önálló kutatói képesség nélkül, sem a kutatás nem lehet termékeny az értelmes 
közölhetıség és a taníthatóság igényét mellızve. Az órák egyrészt szöveg-, másrészt 
feladatközpontúak. Szövegközpontúak, mert a fokozatosan megszerzendı kritikai érzékenység 



segítségével latin szövegeket elemzünk otthon és órán; ugyanakkor feladatközpontúak is: a 
munkafolyamat pontos és egyértelmő részekre oszlik. 
 
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. 
A félévi jegy három alapja. 
1) Beugró kisdolgozat 
Minden óra 5–6 perces dolgozattal kezdıdik az adott napra kijelölt anyagból.  
A rövid dolgozat két részbıl áll:  

– beugró: szövegben kijelölt öt szó; legalább három esetben a hibátlan alak, jelentés megadása; 
– fordítás: sikeres beugró esetén ez utóbbi képezi a jegy alapját.  

A kurzus teljesítéséhez minden dolgozatnak legalább elégségesnek kell lennie. A hiányzó vagy 
elégtelen dolgozatokat az utolsó óráig pótolni kell.  
2) Feladatsorok készítése és órán való feldolgoztatása (kb. 20 perc) 
A kijelölt szövegekbıl egyet választani kell, ahhoz feladatsort kell készíteni, és el kell végeztetni a 
hallgatókkal.  
3) Szabadon választott – órai munkán nem vett – szöveg elemzése: írásos vázlat készítése 
a) A 8. óráig (ápr. 14.) le kell adnia, hogy mely szövegbıl kíván készülni. 
b) Az utolsó elıtti óráig (11. óra; máj. 5.) el kell készítenie a három vagy négy oldalas vázlatot; 
elsı oldalon a szöveget kell közölni, a szükséges rövid fölvezetı szöveggel, grammatikai és 
reáliához kötıdı magyarázó jegyzetekkel; a második oldalon a szöveghez kapcsolódó 
grammatikai, kultúrtörténeti, szókincset érintı, stb. kérdés- és feladatsort kell mellékelni; végül a 
szövegrıl adjon egy rövid (kb. 4000–5000 leütés), tömör, ugyanakkor igényesen megfogalmazott 
elemzésvázlatot.  
 
Kijelölt szövegek: 
1. óra (febr. 10): VERG. Georg. 4, 1–7. (Prooem.); 4, 559–566. (Epil.) Az elsı órára is készülni kell! 
2. óra (febr. 17): HOR. Carm. 1, 4. (Solvitur acris hiems) 
3. óra (febr. 24): HOR. Carm. 1, 37. (Nunc est bibendum) 
4. óra (márc. 3): VERG. Aen. 1, 723–756; 2, 1–13. (Aeneas beszéde) 
5. óra (márc. 10): HOR. Epist. 1, 20.  
Márc. 17-én az óra elmarad. 
6. óra (márc. 24): PROP. 4, 6. (Actium) 
7. óra (márc. 31): LIV. 26, 19. („fuit enim Scipio”-tól végig) 
Április 7-én húsvéti szünet. 
8. óra (ápr. 14): CAT. 11, 13 és 22. (Furi et Aureli; Cenabis bene; Suffenus iste) 
9. óra (ápr. 21 – Róma alapításának napja): TAC. Agr. 29–32. (Calgalus beszéde) 
10. óra (ápr. 28): LUC. Phars. 5, 111–236. (Appius jóslatot kér Delphoiban) / elsı rész 
11. óra (máj. 5): LUC. Phars. 5, 111–236. (Appius jóslatot kér Delphoiban) / második rész 
12. óra (máj. 12): az elmaradt dolgozatok pótlása, a vázlatok kiértékelése, jegybeírás 
 
Kötelezıen használandó szövegkiadás: 
Kötelezı az Auctores Latini vagy valamelyik idegen nyelvő kommentált szöveg otthoni és órai 

használata. A Pharsalia-részlethez a legszükségesebb magyarázatokra szorítkozó nyelvi 
kommentár: https://sites.google.com/site/thebaimondakor/ 

 
Ajánlott olvasmányok: 
BAHTYIN, M. M. (ford. Könczöl Cs.): A szó esztétikája. Bp. 1976. 173–215. 



DE MAN, P. (ford. Fogarasi Gy.): Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és 
Proust mőveiben. Bp. 2006. 13–31. 
ELIOT, T. S. (ford. Szentkuthy M.): Káosz a rendben. Bp. 1981. 61–72. 
FEHÉR M. I.: „Irodalom és filozófia. Irodalmi szöveg és filozófiai szöveg”, Irodalomtörténet 89 
(2008) 155–187. 
GADAMER, H-G. (ford. Bonyhai G.): Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Bp. 2003. 
133–201; 425–540. 
JAUSS, H. R. (ford. Bernáth Cs., Kulcsár-Szabó Z.): Recepcióelmélet — esztétikai tapasztalat — 
irodalmi hermeneutika. Bp. 19992. 36–85; 373–395. 
JAKOBSON, R. (ford. Albert S.): A költészet grammatikája. Bp. 1982. 
MOLNÁR G. T.: „Filológia, pedagógia és « kritikai gondolkodás » az irodalomelméletben”, in 
KELEMEN P. — KULCSÁR-SZABÓ Z. — SIMON A. — TVERDOTA Gy. (szerk.): Filológia — 
interpretáció — médiatörténet. Bp. 2009. 251–279. 
WHITE, H. (ford. Novák Gy.): „A történelmi szöveg mint irodalmi mőalkotás”, in KISS A. — 
KOVÁCS S. — Odorics F. (szerk.): Testes könyv 1. Szeged. 1996. 334–354.  
 
Megjegyzés: 
A jegybeírás feltételéül szolgáló szövegelemzés csak akkor fogadható el, ha a hallgató a tanszéki 
stíluslap követelményeit, illetve a megjelölt határidıket maradéktalanul betartja.   
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TANM-LAT-112 (= OT-LAT-504) 
Adamik Béla 
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F 217 /MNM lapidárium 

 
Pannónia ókori emlékei 
 
A gyakorlat célja: 
A gyakorlat célja az epigráfia didaktikai hasznosságának és felhasználásának bemutatása, a 
latin tanári mesterszakos hallgatók tanári kompetenciájának kiterjesztése a feliratos ókori 
emlékekre, és azok iskolai felhasználására. 
A jegyszerzés feltételei: 
A HKR szerinti részvétel a gyakorlaton. A múzeumi gyakorlatokon alkalmanként legalább 
1 felirat-leíró őrlap sikeres kitöltése és a szorgalmi idıszak végén írt írásbeli zárthelyi 
dolgozat sikeres teljesítése („D” típusú kombinált vizsga). 
Tematika: 
A bevezetı, elsı órát követıen a hallgatók a Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumában 
ismerkednek meg a pannoniai római kori emlékekkel, elsısorban feliratos kıemlékekkel, s 
ennek révén a pannoniai római kultúra történetének alapjaival. Megismerkednek a feliratos 
kıemlékek olvasási sajátosságaival és a felirathordozó tárgyra is tekintettel lévı értelmezési 
módszerekkel, továbbá azzal, hogy hogyan lehet ezt az emlékanyagot bevonni a 
középiskolai oktatásba. 
Tankönyv: 
Nagy M.: Lapidárium. A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetıje: Római Kıtár. 
Budapest 2007. 
Ajánlott szakirodalom: 
Németh G. - Kovács P.: Bevezetés a görög és a római felirattanba. Budapest 2011. 
Tóth I. - Szabó Á.: Bevezetés a római feliratok világába. Pécs University Press. 1999 
Fitz J.: Latin epigráfia. in: Havas L. - Tegyey I. (Szerk.). Bevezetés az Ókortudományba I. A görög 



és római világ írásos és tárgyi emlékei. Debrecen 1996, 147-187. 
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. 
Megjegyzés: 
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BMA-VALD-306 = BBN-IRO-202.2   
Földváry Miklós István   
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Rítus és szokás = Az irodalom és a kultúra szövege (a nyugati liturgia története és 
forrásai)  
 
Az elıadás célja: 
A elıadás célja, hogy a bölcsészhallgatókat vagy az érintkezı diszciplínák (pl. 
irodalomtörténet, régészet, néprajz) mővelıit bevezesse a középkori és kora újkori 
liturgikus gyakorlatba, illetve áttekintést adjon annak írott forrásairól. A tematika nem 
történeti, hanem szinkron megközelítésben tárgyalja a témát, és jóllehet forrásközpontú, 
nem a források felıl néz a gyakorlatra, hanem a gyakorlat felıl a forrásokra, azaz mintegy 
„terepmunkára” hív és etnológiai szemlélettel él. Az anyag történelmi jellegének 
megfelelıen és a fönnmaradt források döntıen szöveges volta miatt nagyobb hangsúly 
kerül a liturgia szövegi összetételére, de amikor csak lehet, szóba kerülnek a tárgyi, képi, 
zenei és ceremoniális összetevık is. Ennek érdekében a részterületeket bemutató, 
elıadásszerő összefoglalók mellett hasonmás kiadások vagy forrásmásolatok 
tanulmányozására, hang- és filmfölvételek lejátszására és vetítésre is idıt kívánunk szánni. 
Fontosnak tartjuk továbbá az alapfogalmak és a liturgikus szerkezet pontos megismerését 
és elsajátítását, mindenekelıtt azért, hogy a szilárd alapok lehetıvé tegyék a latin liturgián 
belüli változatok és változások megfigyelését. Habár a kollégium a középkorra 
összpontosít, néhány területen hasznosnak látszik kitérni annak utóéletére és a modern 
korban fölmerült kihívásokra.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A kurzushoz magyar nyelvő szakirodalom nincs, ezért látogatásköteles. A számonkérés 
írásbeli vizsga formájában történik.  
 
A tervezett tanmenet:  
I. modul: A zsolozsma  
1. óra: A zsolozsma összetétele, celebrálása  
A zsolozsma mibenléte, jelentısége – Összetevıi, szerkezete, szolgálattevıi, terei és 
tárgyai – A matutínum: invitatórium, zsoltárok, átvezetı elemek – Olvasmányok, 
responzóriumok, Te Deum – A laudes – A príma – A nappali kishórák  
 
2. óra (folytatás)  
A vesperás és a kompletórium — A zsolozsma rétegei – Az ordinárium – A pszaltérium – 
A temporále – A szanktorále és a kommúne – Halottas, máriás és votív zsolozsmák, 
népvecsernye  
 
3. óra: A zsolozsma forrásai és története  
A „klasszikus” római zsolozsma – A zsolozsma úzusai monasztikus és szekuláris kurzus – 
Szerkezeti különbségek a szekuláris kurzuson belül – Hasonmás- és szövegkiadások, 



adatbázisok a zsolozsmaváltozatok tanulmányozásához – A zsolozsma forrásai, 
tipológiájuk és szerkezetük  
 
4. óra (folytatás)  
A zsolozsma reformjai: Quignonez, az 1568-as breviárium, VIII. Orbán himnáriuma, 
gallikanizmus – X. Pius, a Bea-pszaltérium, XXIII. János rubrikái – Liturgia horarum – 
Alternatív reformelgondolások – A zsolozsma ıstörténete: a Biblia, a Traditio apostolica, 
Egeria útinaplója, keleti párhuzamok – A Benedek-regula – A római ordók és Amalarius – 
Az elsı teljes források  
 
II. modul: A mise  
5. óra: A mise ordináriuma  
A mise mibenléte, jelentısége – Összetevıi, szerkezete, szolgálattevıi, terei és tárgyai – A 
misekánon – A prefációk és a Miatyánk – Az apológiák – A processziók és a stációs 
rendszer – A Kyrie és a processziós litániák  
 
6. óra (folytatás)  
A Gloria és a Credo – A Sanctus és az Agnus Dei – Az áldoztatás – A mise rétegei és 
folyamata – A misekönyv fölépítése  
 
7. óra: A mise propriuma  
A proprium forrásai, összetétele és rétegei – A szakramentáriumok típusai és története – 
Az euchológia: kollekta, szekréta, posztkommúnió – További imatípusok – A 
perikóparendszer eredete és jellege – Az olvasmányanyag: az evangéliumi perikópák – A 
szentleckék és próféciák  
 
8. óra: A mise zenei anyaga  
Az énekanyag keletkezése, funkciója, jellege – Az introitus és a kommúnió – A graduále, 
az Alleluja, a traktus és a szekvencia – Az offertórium – A mise zenei szerkezete – 
Népének, mőzene, orgonairodalom  
 
III. modul: Szentségek, szentelmények, processziók  
9. óra: A rituále mibenléte  
A rituále tartalma – Eredete és változatai – Története és reformjai  
 
10. óra: átmeneti rítusok  
A keresztség – A házasságkötés – Bőnbánat, szentáldozás – Betegség és halál – Áldások, 
processziók  
 
11. óra: a liturgikus év rendhagyóságai  
Gyertyaszentelı – Hamvazószerda – Virágvasárnap – A szent háromnap – Húsvét  
 
12. óra: A pontifikále mibenléte  
A pontifikále tartalma – Eredete és változatai – Története és reformjai –  
 
13. óra: A pontifikále szertartásai  
A bérmálás – Ordinációk – A templomszentelés – Kiegészítı szentelések (oltár, harang, 
paramentumok)  
 
14. óra (folytatás)  
A szerzetesség: szüzek konszekrációja, apát és apátnı – Király és királynı koronázása – 
Krizmaszentelés – Zsinattartás – Kiközösítés és visszafogadás – A kánoni vezeklés rítusai  
 
Válogatott szakirodalom:  
BATTIFOL, Pierre: Histoire du Bréviaire Romain. Paris 1893.  
BÄUMER, Suitbert OSB: Geschichte des Breviers. Versuch einer quellenmäßigen Darstellung der Ent-

wicklung des altkirchlichen und des römischen Officiums bis auf unsere Tage. Freiburg 1895. 
facsimile: Verlag Nova & Vetera, Bonn 2004.  



CHAVASSE, Antoine: Les lectionnaires romains de la messe au VIIe et au VIIIe siècle. Sources et 
dérivés I. Procédés de confection. II. Synoptique général. Tableaux complémentaires. Éditions 
Universitaires, Fribourg Suisse 1993. (Spicilegii Friburgensis Subsidia 22)  

ELLARD, Gerald: Ordination Anointings in the Western Church before 1000 A. D. Cambridge 
Massachusetts 1933. (The Medieval Academy of America 16) 

FRANZ, Adoph: Die kirchlichen benediktionen im Mittelalter I–II. Herder, Freiburg 1909. 
facsimile: Nova & Vetera, Bonn 2006.  

GRÄF, H. J.: Palmenweihe und Palmenprozession in der lateinischen Liturgie. Kaldenkirchen 1959. 
(Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin Siegburg 5)  

GY, Pierre-Marie OP: „Collectaire, rituel, processional”, Revue des Sciences philosophiques et 
théologiques XLIV (1960) 441–469. = in La liturgie dans l’histoire. Paris 1990. 91–126.  

JUNGMANN, Josef Andreas SI: Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe 
I–II. Herder, Wien 19481 19523. Verlag Nova & Vetera, Freiburg 19625.  

MANSFIELD, Mary C.: The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France. 
Cornell University Press, Ithaca—London 1995.  

MARTÈNE, Edmond OSB (ed.): De antiquis ecclesiæ ritibus etc. Rouen 1700. facsimile: Georg 
Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1967–1969.  

MCKINNON, James: The Advent Project. The Later-Seventh-Century Creation of the Roman Mass 
Proper. University of California Press, Berkeley—Los Angeles—London 2000.  

MORIN, Jean: Commentarius de sacris Ecclesiæ ordinationibus … I–II. Antwerpen 1695.  
MORIN, Jean: Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti pænitentiæ tredecim 

primis sæculis in ecclesia occidentali, et hucusque in orientali observata … Antwerpen 1682.  
PALAZZO, Éric: Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Age. Des origines au XIIIe siècle. 

Beauchesne, Paris 1993. 
RADÓ Polikárp OSB: Enchiridion liturgicum complectens theologiæ sacramentalis et dogmata et leges 

iuxta novum codicem rubricarum I–II. Herder, Roma—Fribourg—Barcelona 1961.  
SCHNEIDER, Herbert: Ordines de celebrando concilio. Die Konzilsordines des Früh- und Hochmittel-

alters. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1996. (Monumenta Germaniæ Historica)  
VODOLA, Elisabeth: Excommunication in the Middle Ages. University of California Press, 

Berkeley 1986.  
VOGEL, Cyrille: Medieval Liturgy. An Introduction to the Sources. Revised and Translated by 
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Bevezetés a latin nyelvbe 3. és 4. 
 
Az elıadás és szeminárium célja: 
A latin nyelv alapjainak (nyelvtan, lexika) elsajátítása. Miután a hallgatók az elsı félév végére 
eljutottak a névszó- és igeragozás teljes rendszerének, valamint a mondattan egyszerő 
jelenségeihez az ismeretéhez, most az alaktani ismereteket gyakorolják, s megismerik az igeneves 
szerkezeteket és a mellékmondatokat. Az olvasott szövegekhez kapcsolódó tárgyi, 
mővelıdéstörténeti és filológiai magyarázatok megfelelı bevezetést kell nyújtanak a klasszika-
filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Az elıadás és szeminárium rendszeres látogatása. (Mind az elıadás, mind a szeminárium 



látogatásköteles. Az órákról legfeljebb háromszor lehet hiányozni.) Aktív órai részvétel. A 
szemináriumokon hetente általában egy kb. 15 perces nyelvtani kisdolgozatot írnak a résztvevık.  
 
Olvasandó szövegek, tematika:  
Az elsı félévben elvégzett tananyag folytatása, kb. hetente egy lecke feldolgozásával. 
 
Kötelezı szakirodalom (tankönyv): 
FERENCZI Attila — MONOSTORI Martina: Latin nyelv. Bp. 1997. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
NAGY F. — KOVÁTS GY. — PÉTER GY.: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp. 1978. 
VARGA B.: Gyakorló feladatgyőjtemény a „Ferenczi-Monostori” Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz (alak- és 
mondattan), Piliscsaba 2002. 
 
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de 
általános tárgyként is végezhetı. 
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Szakszeminárium = Latin szövegolvasás = Liturgiatörténeti kutatások  
 
Az elıadás célja: 
Az elıadás a Vallástudományi Központ keretében újonnan megalakult Liturgiatörténeti 
Kutatócsoport heti ülése, amely nyitott a téma iránt érdeklıdı, távlatilag a kutatásba 
bekapcsolódni kívánó hallgatók elıtt. Tárgya a jelen félévben az elızıekben nagy sikerrel 
megkezdett „Missalia Project” kiegészítése az ún. „Ritualia Project”-tel, amely a misekönyvek és 
rituálék nem ismétlıdı szerkezető anyagát hivatott adatbázisba rendezni és történeti-
összehasonlító megközelítésben értékelni. A jelen félév középpontjában a magyar forrásanyag 
történeti leírása és összeurópai összefüggésbe helyezése áll.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A megbeszélések rendszeres látogatása, a megbeszélt terület forrásainak folyamatos földolgozása 
és az eredmények kiértékelése az adatbázis rendszerében.  
 
A tervezett tanmenet:  
I. Az egyházi év rítusai  
1. hamvazószerda  
2. virágvasárnap  
3. nagycsütörtök  
4. nagypéntek  
5. nagyszombat  
6. húsvét  



7. pünkösd és egyebek  
II. Keresztelés és bérmálás  
III. Vízszentelés  
IV. Házasságkötés  
V. Bőnbánat, betegség és halál  
 
 


