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BBN-FLI11-102 Bevezetés az irodalomtudományba — ebben a félévben Tamás Ábel (ELTE 
BTK MIKI) tartja 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
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Többek (felelıs szervezı: Déri Balázs) 

K 
2 kr 

Cs, 08:00–09:30  
Gólyavár, Pázmány terem (B) 

 
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. betekin-
tést 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 fenomenológiai, her-
meneutikai, 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 elıadói és várható tematikája: 
febr. 14. és 21. – Jeremiás Éva prof.: iráni vallások  
febr. 28.,  márc. 7., 14. – Dezsı Csaba: India vallásai 
márc. 21. – Irsay-Nagy Balázs: az egyiptomi vallás               
ápr. 4. – Vér Ádám: Mezopotámia vallásai  
ápr. 11. – Déri Balázs: a görög és a római vallás 
ápr. 18. és 25. – Bányai Viktória: a zsidó vallás 
máj. 2. és 9. – Szombathy Zoltán: az iszlám 
május 16. – 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 fordítás-

ban: 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 kis változtatások lehetségesek. 
Szükség esetén BBN-OKE-122 (Ókori és keleti vallások 2., 2 kr) kódon is meghirdetjük. 

 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-XKO(11)-131/a 
Kozák Dániel, Tamás Ábel 

G 
2 kr 

Cs, 10:00–11:30 
MÚK 4/F 218 

 
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 félév végén „portfólióként” összegyőjtve újra be kell adni az otthoni feladatokat, az 
eredeti változatokat a tanároktól kapott visszajelzéseknek megfelelıen javítva/kiegészítve.  
 
Tematika: 
Az alábbi feladatokat az adott óra után kell elvégezni, és legkésıbb a következı héten kedden 
estig a tanároknak elektronikusan elküldeni. Az órák az adott hétre elvégzendı feladat 
megbeszélésével, a tanulságok levonásával kezdıdnek. A hallgatók a félév második felében saját 
témát kapnak, ehhez kapcsolódnak a feladatok is. 
 

1. Mi a filológia? Elméleti és történeti bevezetı 
Feladat: a következı tanulmány elolvasása:  
 
Ritoók Zs.: Az ókortudomány fogalmának változásai, in: Bevezetés az ókortudományba I., szerk. Havas L. – 
Tegyey I., Debrecen 1998, 7–35. 
 

2. Szövegkritika, szövegkiadások használata, az „új filológia” lehetıségei a klasszika-filológiában 
Feladat: kb. 1 kiscaputnyi latin/görög szöveg kritikai apparátusának kifejtése, értelmezése 
 

3. Szótárak, lexikonok, kommentárok használata 
Feladat: 1–1 szótár- és lexikonszócikk feldolgozása 
 

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



 
5. Elbeszélı szövegek értelmezése: narratológiai alapfogalmak 

Feladat: a 6. órán olvasandó latin szöveg elolvasása kommentárral, illetve néhány 
problematikus/érdekes jellemzıjének vázlatos listája az 1–5. órák tematikájának tükrében 
 

6. Lírai szövegek értelmezése: poétika, mítosz, intertextualitás 
Feladat: egy companion-fejezet elolvasása, vázlat készítése 
 

7. A kézikönyvek és a szakirodalom alapvetı mőfajai 
Feladat: Google-keresés lefuttatása a hallgató saját témájában, a szakmailag is hasznosnak 
ítélt találatok (legfeljebb 8–10) listájának összeállítása, a válogatás indoklása 
 

8. Elektronikus eszközök a filológiai munkában; bibliográfia összeállítása 
Feladat: néhány tételes bibliográfia összeállítása, illetve egy tudományos vita nyomon 
követése az alábbiak elolvasása révén: 
 
Patay-Horváth András: Mit ábrázol az olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportja?, Ókor 3.3 (2004) 32–
40. 
Nagy Árpád Miklós: Rebus novis studere? Ellenvélemény az olympiai Zeus-templom bejárati 
oromcsoportjának új értelmezésérıl, Ókor 3.4 (2004) 30–35. 
Patay-Horváth András: Errare humanum est, Ókor 3.4 (2004) 36–41. 
Hajdu Péter: Jelentés, értelmezés, tévedés stb. Hozzászólás Nagy Árpád Miklós és Patay-Horváth András 
vitájához, Ókor 4.3 (2005) 94–96. 
Patay-Horváth András válasza, Ókor 4.3 (2005) 97–98. 
 

9. A tudományos szöveg szerkezete és argumentációja 
Feladat: egy, a saját témához kapcsolódó tanulmány gondolatmenetének rekonstrukciója 
és értékelése (kifejezetten szerkezeti-érveléstechnikai szempontból) 
 

10. A tudományos szöveg formai követelményei; a hivatkozás módjai 
Feladat: tárgyi források (elsısorban képzımővészeti alkotások) keresése a témához, rövid 
leírással és a választás indoklásával 
 

11. Kép és szöveg 
Feladat: az alábbi tanulmány elolvasása: 
 
Helmut Krasser: Poéták, papagájok és patrónusok. Statius, Silvae II. 4: példa a kultúratudományos 
szövegértelmezésre, Ókor 9.3 (2010) 93–101. 
 

12. A szöveg mint forrás; filológia és kultúratudomány 
 
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 

ECO, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest 2005. 
Was ist eine philologische Frage?, ed. Jürgen Paul SCHWINDT. Frankfurt/M. 2009. 
GUMBRECHT, Hans Ulrich: 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.  
 
 

 
 

Klasszika-filológia BA, szakirányi órák 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLF-131–132  
Simon Zoltán  

G 2 kr  
K 2 kr  

K, 10:00–11.30, Cs, 08:00–09:30  
MÚK 4/F 218  

 
Bevezetés a latin nyelvbe 1. (szeminárium) és 2. (elıadás) 
 
A 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. 
 
Tematika: 
A megadott tankönyv 1–10. leckéi. (Tervezett munkamenet, mely a csoport teherbírásától 
függıen változhat.) 
 
Kötelezı szakirodalom: 
FERENCZI Attila–MONOSTORI Martina: Latin nyelvkönyv. Bp. 1998. 
 
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.  
 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLF-133-134 
BMVD-106:13 (Bevezetés a latinba 2.) 
Kozák Dániel  

G 2 kr 
 
K 2 kr 

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

 
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 jelen-
ségeinek az ismeretéhez, most az alaktani ismereteket gyakorolják, s megismerik az igeneves 
szerkezeteket és a mellékmondatokat. Az olvasott szövegekhez kapcsolódó tárgyi, mővelıdés-
történeti 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 vagy alaktani kisdolgozatot írnak 
a résztvevık. Az elıadás anyagából szóbeli vizsga van a vizsgaidıszakban. 
 
Olvasandó szövegek, tematika:  
Az elsı félévben elvégzett tananyag folytatása, hetente egy lecke feldolgozásával. 
 
Kötelezı szakirodalom (tankönyv): 
FERENCZI Attila–MONOSTORI Martina: Latin nyelvkönyv. Bp. 1998. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
NAGY F.–KOVÁTS GY.–PÉTER GY.: Latin nyelv középiskolák számára. Bp. 1978. 
 
Megjegyzés:  
A két tanegységet szigorúan együtt (egy félévben) kell felvenni. 
A kurzus a klasszika-filológia szakirány vagy a latin minor alapozó tanegysége, de 
általános tárgyként is végezhetı. 
 
 



ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév  
 
BBN-KLF(11)-302/a  
Földváry Miklós István  

G  
2(3) kr  

H, 12:00–13:30  
MÚK 4/F 218  

 
Latin szövegolvasás 2. (Nepos) (kezdı csoport)  
 
A szeminárium célja:  
A kurzus célja, hogy a szokásos szövegolvasási óra keretei között a gyengébb nyelvi 
készséggel és fölkészültséggel rendelkezı hallgatóknak lehetıséget biztosítson a 
fölzárkózásra kisebb szöveganyag igényes, viszonylag kis létszámú, homogén csoportban 
történı átolvasása révén. Hangsúlyos szempontok az alaktani ismétlés, a szintaktikai 
jelenségek, a mondatelemzés és a szövegkohézió.  
A szöveg megértéséhez kapcsolódóan különös hangsúlyt kap az igei paradigmák 
(kivételestül), igeidık, igemódok fımondati használata, illetve ehhez kapcsolódóan az 
igeragozás ismétlése és gyakoroltatása.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A teljesítés föltétele az órák szabályszerő látogatása, a tanár által elıírt szakaszok írásban 
való lefordítása, valamint kb. 3 dolgozat megírása. Legföljebb három hiányzásra van 
lehetıség, a hallgatóknak a beadandó fordításokat és a dolgozatokat hiányzás esetén is 
hiánytalanul pótolniuk kell 
 
A tervezett tanmenet (a csoporttól függıen eltérés lehet):  
(1. Cato)   
2. Hannibál  
3. Themistoklés  
 
Olvasandó szöveg:  
MARSHALL, P. K. (ed.): Cornelius Nepos. Teubner, Lipcse 19913  
 
Kötelezı szakirodalom: 
ADAMIK T.: Római irodalom az aranykorban. Seneca, Pécs 1994. 123–131. 
  
Ajánlott szakirodalom: 
ALBRECHT, M. VON: A római irodalom története I. Balassi, Budapest 2003. 348–366. 
KRAUS, C. S.: Historiography and Biography, in: Blackwell Companion to Latin Literature, ed. 

HARRISON, S.. Malden 2005. 241–256. 
MOMIGLIANO, A.: Essays in Ancient and Modern Historiography. Middletown 1982. 
GEIGER J.: Cornelius Nepos and Ancient Political Biography. Stuttgart 1985. 
 
Megjegyzés: 
A kurzushoz csak hiteles szövegő, bejegyzésmentes kiadás használható.  
A szemináriumhoz a szakirány szabályai szerint szemináriumi dolgozat kapcsolódhat a 
szaktanár által javasolt vagy szabadon választott, de a tanárral egyeztetett témából, bár az 
óra elsıdlegesen fordítástechnika-fejlesztı jellegő. 
A dolgozatban a tanszék által elıírt stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-



sheet) kötelezı használni. 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLF(11)-302/b 
Kozák Dániel  

G 
3 (2) kr 

H, 12.00–13.30 
 
MÚK 4/F 212 

 
Latin szövegolvasás 2. (Cornelius Nepos) (haladó csoport) 
 
A szeminárium célja: 
A hallgatók szövegolvasási és fordítási készségének megszilárdítása. Különös hangsúlyt kap a 
mondatelemzés gyakorlása és a szókincsfejlesztés. A szövegek fordítása, grammatikai, stilisztikai 
és tárgyi értelmezése mellett a szeminárium betekintést ad Atticus irodalmi körének tevékeny-
ségébe, Cornelius Nepos munkásságába, valamint a görög-római életrajz mőfajába és annak 
hatástörténetébe. 
A szöveg megértéséhez kapcsolódóan különös hangsúlyt kap az igei paradigmák (kivételestül), 
igeidık, igemódok fımondati használata, illetve ehhez kapcsolódóan az igeragozás ismétlése és 
gyakoroltatása.  
 
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 élet-
rajza.  (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.  
 
Kötelezı szakirodalom: 
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. 
 
Megjegyzés: 
Erıs csoport azoknak, akik már tanultak latinul, illetve akik nagyobb anyagot bírnak 
vállalni.  
A kurzushoz csak hiteles szövegő, bejegyzésmentes kiadás használható.  
A szemináriumhoz a szakirány szabályai szerint szemináriumi dolgozat kapcsolódhat a 



szaktanár által javasolt vagy szabadon választott, de a tanárral egyeztetett témából, bár az 
óra elsıdlegesen fordítástechnika-fejlesztı jellegő. 
A dolgozatban a tanszék által elıírt stíluslapot, tipográfiai és filológiai szabályokat (style-
sheet) kötelezı használni. 
 
 

ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 

BMA-KLF11-304 
Földváry Miklós István  

G 
3 kr 

H, 10:00–11:30 
MÚK F/218  

 
Latin szövegolvasás 4. (Latin Biblia)  

A szeminárium célja: 
A szeminárium célja bevezetés a latin Biblia lexikai, szintaktikai és stilisztikai jellegzetességeibe rövid, 
változatos, a középkori és újkori liturgikus használatban forgatott szemelvények által.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A teljesítés föltétele az órák szabályszerő látogatása, a szövegekbıl való fölkészülés, aktív órai munka, 
az óránkénti röpdolgozatok és két témazáró dolgozat megírása.  
 
A tervezett tanmenet:  
I. Elbeszélı szövegek  
1. Zsuzsanna története (132.)  
2. János-passió (194.)  
3. Illés és Elizeus történetei (97., 110., 146., 122., 124., 144.)  
4. Csodatételek és példabeszédek (277skk.)  
II. Prófétai szövegek  
1. Izaiás [45.]  
2. Apocalypsis [52.]  
III. Bölcsességi szövegek  
Ecclesiasticus (Sirák fia) [44.]  
IV. Zsoltárok és kantikumok  
Ps 90 és 21  
V. Levelek  
1. Zsidókhoz [52.]  
2. Rómaiakhoz [50–51.]  
 
A lapszámok (kezdıszámok!) az alábbi szövegkiadásra utalnak. 
 
Használandó szövegkiadás:  
DÉRI Balázs (ed.): Missale Strigoniense 1484. Argumentum Kiadó, Budapest 2008. (Monumenta Ritualia 

Hungarica 1) 
 



Megjegyzés: — 

 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLF(11)-305  
Kozák Dániel  

G 
2 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 részeit is). A félév során 
a hallgatók két fordítási zárthelyi dolgozatot írnak.  

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:  
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: 918 sor. 

 
1. Bevezetés 

Ókori szerzık az Aeneisrıl (szemelvények – letöltendı az e-learning felületrıl) 
2. Kozmosz és történelem 

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

3. Aeneas és a pietas 
2, 268–297 (Hector megjelenik Aeneasnak álmában) 



2, 707–740 (menekülés Anchisesszel és Ascaniusszal; Creusa eltőnése) 
4. A túlélés pszichológiája 

3, 290–355 (Aeneas Buthrotumban)        
5. Szerelem az eposzban 

4, 265–276 (Mercurius elsı beszéde Aeneashoz) 
4, 296–361 (Dido és Aeneas párbeszéde) 

6. Versenyjátékok – az Aeneis és az epikus hagyomány 
5, 286–361 (a futóverseny) 

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 
7, 37–106 (Latinus és Lavinia) 
7, 601–628 (a Ianus-templom kapuja) 

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

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

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

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

 
Kötelezı szakirodalom: 
Az e-learning felületrıl letölthetı angol nyelvő kommentárok a latinul olvasandó 
szövegrészekhez. 
 
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. 
 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, II. (tavaszi) félév 
 
BBN-KLF(11)-307 
Déri Balázs 

G 
2 (3) kr 

Sz, 08:00–09:30 
F 218 

 
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 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. óra: HOR. c. 3, 30 (Exegi monumentum); feladatmegbeszélés; metrikai bevezetés I. 
 
2. óra: HOR. c. 1, 1 (Maecenas atavis); metrikai bevezetés II. — a kis asklépiadési metrum  
 
3. óra: HOR. c. 1, 1 (elemzés) és 11 (Tu ne quaesieris) — a nagy asklépiadési metrum (eddigre 
elolvasandó: a kijelölt von Albrecht-részlet H. ódaköltészetérıl, magyarul) 
 
4. óra: HOR. c. 1, 6 (Scriberis Vario); 4, 5 (Divis orte bonis) — az asclepiadeum alterum  
 
5. óra: HOR. c. 1, 5 (Quis multa gracilis); 1, 3 (Sic te diva potens); 1, 14 (O navis referent); 1, 21 (Dianam 
tenerae); 3, 13 (O fons Bandusiae); valamint 3, 9 (Donec gratus eram); 3, 25 (Quo me Bacche rapis); 4, 1, 1–
8 (tovább átolv.) (Intermissa diu) — az asclepiadeum tertium és quartum  
 
6. óra: HOR. c. 1, 9 (Vides ut alta); 1, 37 (Nunc est bibendum); 2, 3 (Aequam memento); 2, 14, 1–12 
(tovább átolv.) (Eheu fugaces); 3, 1, 1–32 (tovább átolv.) (Odi profanum); 3, 3, 1–8 (csak!) (Iustum et 
tenacem); 3, 6, 1–8 (tovább átolv.) (Descende caelo); 3, 6, 1–8 (csak!) (Delicta maiorum); 3, 26 (Vixi 
puellis) — az alkaiosi strófa (c. 1,9-hez elolvasandó: Déri B., „Ki volt Thaliarchus?“ in ÓKOR) 
 
7. óra: HOR. c. 1, 2 (Iam satis terris); 1, 10 (Mercuri facunde nepos); 1, 20 (Vile potabis); 1, 22 (Integer 
vitae); 1, 30 (O Venus, regina); 1, 38 (Persicos odi); 2, 10 (Rectius vives); 2, 16, 1–8 (tovább átolv.) 



(Otium divos); 4, 2, 1–24 (tovább átolv.) (Pindarum quisquis) — a sapphói strófa  
 
8. óra: 11. HOR. c. 1, 8 (Lydia dic per omnis); HOR. carmen saeculare 1–8 (tovább átolv.) (Phoebe 
silvarumque) — nagy sapphói strófa  
 
9. óra: HOR. c. 1, 7 (Laudabunt alii); 4, 7 (Diffugere nives); 1, 4 (Solvitur acris hiems) — a daktilikus 
versmértékek (ill. (trochaikus és iambikus szakaszokkal) és lírai használatuk: az archilochium 
primum, alterum és tertium; ionicus a minore: 3, 12, 1–3 (csak!) (Miserarum est); iambusok: Epod. 
1, 2, 1–8 (tovább átolv.) (Beatus ille)  — 10 perces Catullus-dolgozat 
 
10. óra: AMBR. Intende qui regis/Veni Redemptor — a szemináriumi dolgozat benyújtásának 
utolsó napja 
 
11. óra: 2. AMBR., Aeterne rerum Conditor, Deus creator omnium,  
 
12. óra: PRUD. cathem. 1 (Ales diei nuntius)  
 
13. óra: PRUD. cathem. 5 (Inventor rutili) 
 
A hallgatóknak egyéni munkával el kell olvasniuk a félév végéig, és külön dolgozatban számot 
adniuk az év végén az alábbiakról: CAT. c. 1, 3–5, 11,  51, 62 és 85.  
 
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. 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
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Ferenczi Attila 

G 
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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.  
 

Kötelezı szakirodalom:  
COURTNEY, E.: A Companion to Petronius. Oxford 2001.  
 

Ajánlott szakirodalom: 
A választott esszétéma szerint. 
 

Megjegyzés: — 
 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, 2. (tavaszi) félév 
 
KLF-308.14 
Simon Zoltán adjunktus 

G 
2 kr 

Cs,10:00–11:30  
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Római novellák (Latin szövegolvasás 8.)    
 
A szeminárium célja: 
A Római novellák c. kurzus célja a nyelvi és stilisztikai ismeretek elmélyítése mellett a 
hallgatók irodalomtörténeti, irodalomelméleti és mővelıdéstörténeti ismereteinek 



gyarapítása. A szemelvények olyan önmagukban megálló, érdekfeszítı történetek,  
némi anakronizmussal novellák, amelyek alkalmasak a történetképzés és történetmondás 
technikáinak megfigyelésére, méghozzá a latin próza két meghatározó, az európai 
irodalomra fölmérhetetlen hatást gyakorló, de gyökeresen eltérı prózapoétikát képviselı 
mestere, Cicero és Seneca elbeszéléseiben.     
 
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 álló dolgozat, az 
egyes auctorok szemelvényeinek földolgozása után szódolgozat.  
A szemináriumhoz kapcsolódóan nem kötelezı, de lehetıség van házi dolgozat írására a 
tanár által ajánlott vagy elfogadott témákból. A dolgozatban kötelezı követni a tanszéki 
style-sheet elıírásait. 
 
Olvasandó szövegek: 
1. Vérbosszú Lampsakosban (Cicero: In Verrem 2. 1. 63–82.) 
2. A tépelıdı zsarnok  (Seneca: De clementia VIII–XI.) 
3. Filozófus a viharban (Seneca: Epistulae morales 53.)  
(A kötelezıen használandó szöveget a hallgatók az elsı órán kapják kézhez) 
 
Ajánlott kommentárok: 
Cicerone: Il processo di Verre 1–2. A cura di N. Marione e L. Fiocchi. Milano 2004. 
Seneca: De Clementia. Ed. with a Commentary by S. Braund. Cambridge 2011. 
 
Kötelezı szakirodalom: 
AUERBACH, E: Mimézis. A valóság ábrázolása az európai irodalomban. Budapest, Gondolat, 

1985. 1–92.   
 
Ajánlott szakirodalom:  
 
A latin próza tanulmányozásához mindmáig nélkülözhetetlen: 
NORDEN, E.: Die antike Kunstprosa. Lipcse 1915 és számos további kiadás. 
 
Bevezetı irodalom Cicero munkásságához:  
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. 
 
A Verres-beszédek újabb szakirodalmából: 
BRUNT, P.: „Patronage and Politics in the Verrines”, Chiron 10 (1980) 273–289. 
BUTLER, S.: The Hand of Cicero. London & New York 2002. (A monográfia a szóban elıadott 

és az írott formában közzétett szónoki beszéd kapcsolatával foglalkozik, nagyrészt a Verres-
beszédekbıl kiindulva.) 

FONTANELLA, F.: „Il senato nelle Verrine ciceroniane fra teoria e prassi politica.”, 
Athenaeum 92 (2004) 15–71. 



FRAZEL, Th.: „The Composition and Circulation of Cicero’s in Verrem”, CQ 54 (2004) 
128–142. 

JAEGER, M.: „Cicero and Archimedes’ Tomb”, JRS 92 (2002) 49–61. 
LÉVY, C.: „Rhétorique et philosophie: la monstruosité politique chez Cicéron”, REL 76 

(1998) 139–157. 
NISBET, R. G. M.: „The Orator and the Reader: Manipulation and Response in Cicero’s 

Fifth Verrine”, in Collected Papers on Latin Literature. Ed. by S. J. Harrison. Oxford 1995.  
SCHMITZ, D.: „Zeugen im Verres-Prozess nach Ciceros Darstellung”, Gymnasium 96 

(1989) 521–531. 
 
Bevezetı irodalom Seneca munkásságához: 
ALBRECHT, M. von: Wort und Wandlung. Senecas Lebenskunst. Leiden 2004. 
BORGO, A.: Lessico morale di Seneca. Nápoly 1998. 
HUTCHINSON, G. O.: Latin Literature from Seneca to Juvenal. Oxford 1993. 
MAURACH, G.: Seneca. Leben und Werk. Darmstadt 1991.  
TRAINA, A.: Lo stile drammatico del filosofo Seneca. Bologna 1987. 
 
Megjegyzés:  
A kurzushoz csak a szaktanár megszabta, bejegyzésmentes kommentált auktorkiadás 
használható. 
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Latin szövegolvasás 8. (Seneca: Troades. A trójai háború a római drámában)  
 
A szeminárium célja: 
Seneca Troades (Trójai nık) címő tragédiája két Euripidés-darab: a Hekabé és az azonos címő Trójai 
nık cselekményét kapcsolja össze, de e görög minták mellett szorosan kapcsolódik Trója 
bukásának a római irodalmi kánon részét képezı vergiliusi (Aeneis 2.) és ovidiusi (Metamorphoses 
13.) elbeszéléseihez is.  
A kurzus fı célja, hogy fejlessze a hallgatók készségeit a latin költıi szövegek olvasásában; ebbıl 
következıen a Troadest elsısorban a szöveg irodalmi kontextusát és erıteljesen retorikus jellegét 
szem elıtt tartva olvassuk. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szemináriumok rendszeres látogatása; a hallgató órai munkája és a dolgozatok megírása. 
Minden óra elején röpdolgozat várható; a félév során a hallgatók két fordítási zárthelyi 
dolgozatot írnak.  
 
Olvasandó szövegek, tematika:  
A Troades szövegébıl hetente átlagosan 100 sort (a félév elején ennél kevesebbet) olvasunk. 
 
Kötelezı szakirodalom: 



Az e-learning felületrıl letölthetı szövegkiadás és angol nyelvő kommentár: 
FANTHAM, E.: Seneca’s Troades. A Literary Introduction with Text, Translation, and Commentary, 
Princeton 1982. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
 
BILLERBECK, M.: Senecas Tragödien. Sprachliche und stilistische Untersuchungen. Leiden 1988. 
BOYLE, A. J.: An Introduction to Roman Tragedy. London – New York 2006. 
BOYLE, A. J.: Tragic Seneca. An Essay in the Theatrical Tradition. London – New York 1997. 
JAKOBI, R.: Die Einfluss Ovids auf den Tragiker Seneca. Berlin 1988. 
KEULEN, A. J.: L. Annaeus Seneca, Troades. Introduction, Text, and Commentary. Leiden 2001. 
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Róma topográfiája 
 
A szeminárium célja: 
A hallgatók megismerkednek Róma helyrajzával és az ókori város építészeti emlékeivel 
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szeminárium csak a római terepgyakorlattal teljesíthetı. A jegyszerzés feltétele a gyakorlaton 
való részvétel, illetve részvétel a gyakorlathoz kapcsolódó kézikönyv elkészítésben.  
 
Tematika: 
Róma falai 
A római portrészobrászat 
Templomok és szent helyek az ókori Rómában 
Caesar foruma 
Augustus foruma 
Ostia 
Rómából kivezetı utak 
Hadrianus villája Tiburban 
Traianus és Marcus Aurelius oszlopa 
Temetkezési szokások emlékanyaga 
Diocletianus fürdıje 
Római vízvezetékek 
 
Kötelezı szakirodalom: 
CLARIDGE, Amanda: Rome. An Oxford Archaeological Guide. Oxford 1998. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
RICHARDSON, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore – London 1992. 
Megjegyzés: 



MA-s kódon is fölvehetı 
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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:  
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Latin leíró nyelvtan 4 
 
A szeminárium célja: 
A szakirányos 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 negyedik félév anyaga az alárendelı összetett mondat, részletezve lásd alább.  
 
A jegyszerzés feltételei:  
A szeminárium rendszeres látogatása a HKR szerint (Az órára legfeljebb tíz perc késéssel 
lehet érkezni). Aktív órai részvétel.  
A számonkérés formái és idırendje: a hallgatók a félév során három alkalommal 45 perces 
zárthelyi dolgozatban adnak számot tudásukról;  a mondattípusok meghatározása és a 
mondattani fogalmak pontos használata, valamint a latinról magyarra fordítás mellett mind 
nagyobb súllyal esik latba a magyarról latinra való fordítás gyakorlása.  A dolgozatok 
anyagát elsısorban az órán elhangzottak alkotják, elvárás azonban a megadott 
szakirodalom használata is.   
 
Tematika:  
1. óra: Ismétlı gyakorlatok 
2. óra: Az okhatározó mellékmondat 1. 
3. óra: Az okhatározói mellékmondat 2.  
4. óra: A megengedı mellékmondat 1 
5. óra: Az idıhatározói mellékmondat 1. 
6. óra: Az idıhatározói mellékmondat 2. 
7. óra: Az idıhatározói mellékmondat 3 
8. óra: A feltételes mellékmondat 1. 
9. óra: A feltételes mellékmondat 2. 
10. óra: A vonatkozói mellékmondatok 1. 
11. óra: A vonatkozói mellékmondatok 2. 
12. óra: A függı beszéd 
13. óra: Értékelés, jegybeírás  
 
Kötelezı szakirodalom: 
NAGY F. - KOVÁTS Gy. - PÉTER Gy.: Latin nyelvtan a gimnáziumok számára. Bp. 1971 (és 
késıbbi kiadások) 
M. NAGY I. - TEGYEY I.: Latin nyelvtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. é.n. 
 



Ajánlott szakirodalom: 
P. MAYER E. - TÖTTÖSSY Cs.: Latin mondattan és stilisztika. Kézirat. Bp. 1988. 
VAYER L: Latin stilisztika 1. A beszédrészek használata. Bp. 1925. 
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: - 
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Római irodalomtörténet 
 
Az elıadás célja: 
Az elıadás célja, hogy röviden, kronologikus rendben bemutassa a római irodalom fejlıdés-
történetét, 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: 
Az elıadás látogatása és az „A” típusú kombinált vizsga letétele: A vizsga 1. a kötelezı 
olvasmányok ismeretét ellenırzı írásbeli dolgozatból, 2. irodalomtörténeti szóbeli vizsgából áll. 
 
Tematika: 
 
febr. 11.  Az irodalom születése 
febr. 18.  A római komédis (Plautus, Terentius) 
febr. 25.  Catullus 
márc. 4.  Lucretius, Cicero 
márc. 11.  A történetírás elsı klasszikusai 
márc. 18.  Vergilius 
ápr. 8.   Horatius 
ápr. 15.  A római elégia (Tibullus, Propertius, Ovidius) 
ápr. 22.  A római szatíra (Horatius, Persius, Iuvenalis) 
ápr . 29  A római tragédia (Seneca) 
máj. 10.  Tacitus 
 
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, Brutus; 
Vergilius: Aeneis, 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, Tacitus: 
Annales 1–6. könyv; Apuleius: Az aranyszamár. 
 
Kötelezı szakirodalom: 
GRIMAL, P.: A latin irodalom története. Bp. Akadémiai 2002.  
ADAMIK TAMÁS: Római irodalom a kezdetektıl a nyugatrómai birodalom bukásáig. Kalligram. 
Pozsony, 2009. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
ALBRECHT, M. v.: A római irodalom története I–II. Bp. 
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.  
 
Megjegyzés: — 
 
 



Klasszika-filológia (latin, antik örökség) és latintanári  MA-órák 
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Latin paleográfia  

A szeminárium célja: 
A szeminárium célja a latin kéziratosság jellegzetes írástípusainak fölismerése, biztos olvasása és 
reprodukálása, különös tekintettel a magyar középkor fontos emlékeire. A tanmenet nem a 
kronológiát követi, hanem a jelenlegi latin betőformáktól távolodva halad. A facsimiléket a tanár 
bocsátja a hallgatók rendelkezésére.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A teljesítés föltétele az órák szabályszerő látogatása, az óráról órára kiadott kéziratoldalak lemásolása, 
betőformáik és betőkapcsolataik kigyőjtése, lemásolása, azokkal egy kb. 2–3 soros mondat leírása. Az 
óráról-órára való készülésen túl a hallgatók három összefoglaló dolgozatot írnak egy-egy modul 
végeztével.  
 
A tervezett tanmenet:  
I. A karoling minuszkula  
1. VIII–X. századi Sankt Gallen-i kódexek, német minuszkula  
2. XI. század: Hartvik-agenda, Esztergomi benedikcionále  
3. XII. század: Szent Margit-szakramentárium, Codex Albensis  
4. Gotizáló kezdemények: Pray-kódex  
II. A gótikus írások  
1. XIII. század: MR 67-es zágrábi breviárium, Strahovi kódex  
2. XIV. század: XIV. század: Veszprémi pontifikále, Isztambuli antifonále  
3. Bastarda, egyetemi és oklevélírások  
4. Nürnbergi és velencei ısnyomtatványok  
III. Regionális írások  
1. A római lapidáris írásoktól az unciálisig  
2. Az inzuláris írás  
3. A beneventán írás  
4. A meroving írás  
 
Szakirodalom:  
DEROLEZ, Albert: The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth 

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



emlékei. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1998. (AΓAΘA 2)  
VESZPRÉMY László: „A 12. századi magyar kódexírás alakulása”, Századok CXXXII (1998) 222–230.  
 
Megjegyzés: — 
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Római irodalomtörténet, archaikus kor 
 
Az elıadás célja: 
A kurzus elıadás keretében megismerteti a hallgatókat a korai római irodalom fıbb 
irodalomtörténeti és irodalomelméleti kérdéseivel, különös tekintettel a göröghöz való 
viszonyból adódó sajátosságokra, továbbá az esztétikai, mőfajtörténeti, eszme- és 
vallástörténeti, valamint hatástörténeti problémákra az ekkori szerzık életmővére és 
jelentıségükre. További cél ezen ismeretek beágyazása az római irodalomtörténet 
egészének összefüggéseibe és az európai irodalom történetének fıbb mozgásirányaiba.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
Sikeres szóbeli kollokvium. 
 
Tematika: 
1.  Bevezetés: az archaikus irodalom problémái. Az irodalom elõtti korszak költıi mőfajai 
és kérdései; a versus Saturninus 
2. Appius Claudius Caecus; Livius Andronicus; Naevius, a nemzeti epika kezdetei 
3. Ennius 1. 
4. Ennius 2. 
5. Az itáliai népi színjátszás és a görög újkomédia 
6. Plautus 1. 
7. Plautus 2. 
8. Caecilius: a palliata Plautus és Terentius között; Terentius 1. 
9. Terentius 2.  
10. Cato; a tragédia: Pacuvius és Accius; az atellana: Pomponius és Novius 
12. A szatíra: Lucilius 
13. A Herenniusnak ajánlott Retorika 
 
Tankönyv: 
ADAMIK Tamás, Római irodalom az archaikus korban. Pécs 1993. 
 
Kötelezı olvasmányok: 
Római költık antológiája. Bp. 1964: Naevius, Ennius, Pacuvius, Caecilius, Lucilius, Accius 
Plautus: P. vígjátékai I–II. Bp. 1977: Amphitruo, Szamárvásár, A bögre, A két Bacchis, 

Foglyok, A kalmár, A hetvenkedı katona, Ikrek, A karthagói ifjú, Perzsa, Stichus, 
Casina 



Terentius: Római vígjátékok. Bp. 1961.: A herélt, Az anyós; Phormio—Az élısdi (Bp. 
1961); Adelphoe (Kis S. fordítása, 1895) 

Cornificius, A C. Herenniusnak ajánlott retorika. Bp. 1987. 
 
Ajánlott szakirodalom és olvasmányok: 
M. von ALBRECHT, A római irodalom története I. Bp. 2002. a Plautus-, Terentius-, Ennius- és 

Cato-fejezet 
Menandrosz, A lenyírt hajú lány. Bp. 1986: Düszkolosz, A szamoszi lány, Ítéletkérõk, Pajzs 
Cato, A földmővelésrıl. Bp. 1966. 
Plautus: TEGYEY I. Auctores Bevezetése; SZILÁGYI J. Gy. Utószava, in: Plautus mővei, i.m. II. 

köt. 551–576; DÉR K., Plautus világa. Budapest 1989 (rövid elemzések P. mőveirıl). 
Terentius: MARÓTi E., Terentiana. AT 7 (1960) 27–36; Adelphoe. Auctores, TEGYEY I. 

Bevezetése; 
Rhetorica ad Herennium: ADAMIK T. Bevezetıje, i.m. 5–66.  
Menandrosz: A lenyírt hajú lány, Utószó, i.m. 285–322.  
 
Megjegyzés: –  
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Latin nyelvtörténet (= A latin nyelv története) 
 
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: 
Az óra látogatásköteles. A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. 
 
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. 
DANGEL, J.: Histoire de la langue latine. Paris 1995. 
POCCETTI, P.–POLI, D.–SANTINI, C.: Eine Geschichte der lateinischen Sprache. Ausformung, 

Sprachgebrauch, Kommunikation. Tübingen–Basel 2005 (= Una storia della lingua latina. For-
mazione, usi, communicazione. Roma 1999). 

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: 
Az elıadás felvétele latin tanári mesterszakosoknak is javasolt. 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin/Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) 
félév 
 
BMA-KLFD-LAT-102 = TANM-LAT-118 
Ittzés Máté 

G 
2 kr 

Sze, 12:00–13:30 
Ifj. I/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: 
ONIGA, R.: Il latino. Breve introduzione linguistica. Milano, 20072. 
  
Ajánlott szakirodalom: 
CALBOLI, G.  (ed.): Papers on Grammar. I– vol. Bologna, 1980–. 
PINKSTER, H.: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen, 1988. [angol fordítás: Latin 



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

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

Cambridge, 1994. 
SALVI, G.: La formazione della struttura di frase romanza. Tübingen, 2004. 
PINKER, S.: 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. 
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. BUR-

KARD u. M. SCHAUER. Darmstadt 2000. 
 
Megjegyzés:  
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
KLFD-LAT-122.08=TANM-LAT–101.0x  
Ferenczi Attila  

G 
2 kr 

K, 14:00–15:30 
 

 
Horatius: Epistulae I. és II. (Latin auktorolvasás/Auctorolvasás) 
 
A szeminárium célja: 
Horatius leveleinek irodalmi, nyelvi és történeti értelmezése, a szakirodalom megismerése és 
természetesen a latin nyelv ismeretének mélyítése.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A szemináriumok rendszeres látogatása, az órára kijelölt anyag elızetes alapos elolvasása, illetve a 
dolgozatok megírása.  
 
Olvasandó szövegek, tematika:  
Aeneis 1. ének + 12, 887–952. (820 sor) 
 
Febr. 12. bevezetés 
Febr. 19. – I, 1  
Február 26. – I, 2 – 5 
Márc. 5. – I, 6, 7 
Márc. 12. – I, 8 – 13 
Márc. 19. – I, 14 – 16 – dolgozat 
Márc. 26. – húsvéti szünet 
Ápr. 2. – húsvéti szünet 
Ápr. 9. – I, 16 – 17 
Ápr. 16. – I, 18 – 20 – dolgozat 



Április 23. – II, 1 1 – 135 
Április 30. II, 1, 135 – 270 
Máj. 07. – II, 1 – 108 
Máj. 14. – II, 109 – 216 – dolgozat 
 
Kötelezı szakirodalom: 
MAYER, Roland: Horace Epistles Book I. A Commentary. Cambridge 1994. 
RUDD, Niall: Horace Epistles Book II. A Commentary. Cambridge 1989. 
BRINK, C. O.: Horace on Poetry. Cambridge 1971. 
 
Szövegkiadások: 
Auctores Latini X, Horatius Epistulae, Budapest, Tankönyvkiadó 1969. 
 
Ajánlott szakirodalom: 
A Companion to Horace. Blackwell Companions to the Ancient World. Ed. G. Davis. London 2010.  
The Cambridge Companion to Horace. ed. S. HARRISON. Cambridge 2007. 
 
 

 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, I. (ıszi) félév 
 
BMA-KLFD-LAT–122.13=TANM-LAT–101.03/–108  
Déri Balázs 

G 
3 (2) kr 

Sze,16:00–17:30 
Múk 4/F 217 

 
Lucretius: De rerum natura (Latin auktorolvasás/Auctorolvasás) 
 
A szeminárium célja: 
A hagyományos 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 a mővek irodalmi interpretációjával és a 
munkásságukra vonatkozó tudományos kutatások legfontosabb kérdéseivel, s ezeken az 
órákon sajátítanak el más, a szöveghez kapcsolódó szakmai ismereteket is. 
 
A Lucretius, De rerum natura kurzus fı célja ismerkedés a latin filozófiai nyelv 
megteremtésében döntı fontosságú Lucretius-mővel mindenekelıtt irodalmi szempontból 
(a mitologikus-képi nyelv és az epikureus tartalom szemléleti feszültsége), továbbá az antik 
tanköltemény mőfajával s annak értelmezési lehetıségeivel. 
A kurzus célja továbbá Lucretius (a római aranykorhoz képest) archaikus nyelvi elemeinek, a 
latin metrika alakulásában elfoglalt helyének, intertextuális viszonyrendszerének áttekintése. 
 
A jegyszerzés feltételei: 
Mint szeminárium a kurzus látogatásköteles. Az óráról legfeljebb háromszor lehet 
hiányozni. A tanóra rövidsége miatt a hallgató legföljebb 10 percet késhet. 
 
A számonkérés formái és idırendje: a két elıre jelzett zárthelyi dolgozat és az órai munka 



(beleértve a cikkbeszámolókat) és az írásbeli házimunka alapján gyakorlati jegy. (Az órai 
munkába számítanak bele a néhány perces röpdolgozatok, elsısorban szóanyagból, 
melyeket a szaktanár bármely órán bejelentés nélkül is írathat a heti beosztással elıírt 
anyagban való folyamatos haladás ellenırzésére.) 
 
Minden hallgató egy-egy idegen vagy magyar nyelvő tanulmányból kb. 10 perces szabad 
kiselıadást tart, melyhez csak legföljebb féloldalas kiosztmányt használhat. Az elıadás 
meg kell feleljen a magyar nyelvhelyességnek és ezen belül a tudományos nyelvezet 
szabályainak.  
 
Görögtudásuktól függıen a hallgatók rövidebb-hosszabb szövegrészleteket dolgoznak föl 
Epikuros- (illetve tanítását bemutató) szövegekbıl, és az adott órán a szaktanárral közösen 
mutatják be.   
 
A hallgatóknak kötelezı hibátlan restituált ejtéssel, lényegében megakadás nélkül, 
világosan érzékeltetett cezúrákkal olvasni a hexameteres szöveget (némi segítséggel non 
lectum is). Ezt a szaktanár külön beszámolón is ellenırzi, amelynek sikeres teljesítése 
nélkül a hallgató nem kaphat jegyet. 
  
A szöveganyag és a zárthelyi dolgozatok beosztása:  
1. óra: I,1–9 („Venus-himnusz” 1.), bevezetés 
2. óra: I,10–49 („Venus-himnusz” 2.) — írásbeli vázlat a von Albrecht-könyvbıl az órát 
megelızı hétfı estig 
3. óra: I,50–159 (prologus) 
4. óra: I,921–950 (L. hivatása)  
5. óra: II,1–124 (a filozófia dicsérete, atomtan) 
6. óra: III,1–30 (Epicurus dicsérete); 136–176 (animus és anima); 830–869 (a halálfélelem) 
7. óra: IV,1–90 (az érzékelés); 143–167 (E. rheusis-elmélete) 
8. óra: V, 925–1010 (az emberi társadalom kezdetei) — 20 perces ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

(I–IV. könyv, mint fent) 
9. óra: V,1011–1160 (az emberi társadalom; a nyelv eredete; a tőz); ehhez ld. Huszti J. 

tanulmányát.  
10. óra: V,1161–1280 (az istenhit eredete; a fémek felfedezése) 
11. óra: V,1281–1378 (a vas; szövés-fonás, földmővelés; a nemek szerinti munkameg-

osztás)    
12. óra: V,1379–1457 (zene és erkölcsök; az emberi ismeretek tökéletesedése) — 60 perces 

ZÁRTHELYI DOLGOZAT (V. könyv + non lectum + szakirodalom) 
13. óra: összefoglalás, jegybeírás  
 
Kommentált szövegkiadás (tankönyv):  
Auctores Latini VI. Lucretius, De rerum natura. Szemelvények. (ed. BORZSÁK István). Bp. 1969. 
 
Ajánlott kommentár: 
BAILEY, C.: Lucretius, De rerum natura. II–III. Oxford 1947–1950. 
 
Kötelezı szakirodalom: 



ALBRECHT, M. von (ford. Tar Ibolya): A római irodalom története.. I. Bp. 2003. 213–241. 
HUSZTI József: „Lucretius a nyelv eredetérıl”, EPhK 41 (1917) 1–13. 
Továbbá: a hallgatók idegen nyelvi ismereteitıl függıen egy-egy késıbb kijelölendı tanul-

mány (elsısorban a Companion-ból).  
 
Ajánlott szakirodalom: 
Elsıdlegesen: The Cambridge Companion to Lucretius, ed. By Stuart Gillespie and Philip 

Hardie. CUP 2007. 
BOYANCÉ, P.: Lucrèce et l’épicureisme. Paris 1963.  
BOYANCÉ, P.: Lucrèce, sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie. Paris 1964.  
BUCHHEIT, V.: „Lukrez über den Ursprung von Musik und Dichtung”, RhM 127 (1984) 

141–158.  
CLASSEN, C. J. (szerk.): Probleme der Lukrezforschung. Hildesheim 1986. 
FAUTH, W.: „Divus Epicurus. Zur Problemgeschichte philosophischer Religiosität bei 

Lukrez”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt I, 4 (1973) 205–225. 
GRIMAL, P.: „Lucrèce et l’hymne a Vénus. Éssai d’interprétation”, REL 35 (1957) 184–195. 
SCHRIJVERS, P. H.: Horror ac divina voluptas. Etudes sur la poétique et la poésie de Lucrèce. 

Amsterdam 1970. 
SCHRIJVERS, P. H.: „La pensée de Lucrèce sur l’origine du langage”, Mnemosyne 27 (1974) 

337–364.  
WEST, D.: The Imagery and Poetry of Lucretius. Edinburgh 1969.  
 
Megjegyzések: 
Az alkalmanként nagy valószínőséggel elmaradó órákra tekintettel a hallgatók 
beleegyezésével 15 perccel hosszabb lesz az óra.  
A megadott szövegolvasási és dolgozatírási beosztás független attól, hogy a kurzuson 
milyen sebességgel történik a szövegfeldolgozás.  
A kurzushoz csak a szaktanár által kijelölt, hiteles szövegő, bejegyzésmentes, kommentált 
kiadás használható. 
 
TANM-LAT-103:6=BBN-KLF-308:48 
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, I. (ıszi) félév 
 
TANM-LAT-109=LAN-412  
Imre Flóra 
 

G 
2 kr 

Idıpont: megbeszélés 
szerint 
Eötvös József Gimnázium 

 
Szakmódszertan 
 
A szeminárium célja: 
A szeminárium célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a latin nyelv tanításával 
kapcsolatos dokumentumokkal, feladatokkal, módszerekkel – elméleti beszélgetés és 
óralátogatás segítségével. 
 



A jegyszerzés feltételei: 
Tanmenetrészlet és óravázlat írása megbeszélt témából és módon, részvétel az óra-
látogatásokat követı beszélgetéseken. 
A kurzus mint szeminárium látogatásköteles, a hallgató összesen legfeljebb három 
alkalommal hiányozhat. Az óráról a sajátos gimnáziumi körülmények miatt nem lehet 
késni. 
 
Tematika: 
Bevezetés, A latintanítás törvényi környezete, A latintanítás elméleti és gyakorlati céljai és 
haszna, A tankönyvek, A kultúrtörténet tanítása, A lexika tanítása, Nyelvtani problémák 
tanítása, A metrika tanítása, A tanáregyéniség hatása a tanulókra, Gyakorlati kérdések, 
Felmerülı érdekességek (A tematika nem feltétlenül tükrözi a témák sorrendjét és súlyát.) 
  
Kötelezı szakirodalom: 
A latin nyelvi érettségi leírása és követelményei (www.oh.gov.hu) 
 
Ajánlott szakirodalom: 
NAT, Kerettanterv (jelenleg átmeneti állapotban van) 
 
Megjegyzés: —  
 
 
ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2012/13, II. (tavaszi) félév 
 
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 két 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) szabadon választott szöveg elemzése: írásos vázlat készítése és bemutatása 
A szeminárium létszámától függıen az utolsó két vagy három óra a hallgatók önálló munkájára 
épül. Mindenkinek ki kell választania egy rövid, érettségi/nyelvvizsga mérető szöveget, és azt 
tanítás számára elı kell készítenie.  
a) A tavaszi szünetig (6. óra; márc. 26.) le kell adnia, hogy mely szövegbıl kíván készülni. A 
választott szövegeket az adott órára mindenkinek el kell olvasnia, ki kell szótáraznia, stb.  
b) Az utolsó elıtti óráig (11. óra; máj. 7.) 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.  
c) A kijelölt órán rövid, kb. 20–30 perc „gyakorlótanítást” kell tartania: be kell mutatnia 
elemzését, gyakorlatokat kell végeztetnie.  
 
Kijelölt szövegek: 
1. óra (febr. 12): VERG. Georg. 4, 1–7. (Prooem.); 4, 559–566. (Epil.) Az elsı órára is készülni kell! 
2. óra (febr. 19): HOR. Carm. 1, 4. (Solvitur acris hiems); 1, 37. (Nunc est bibendum) 
3. óra (febr. 26): CAT. 11 és 13. (Furi et Aureli; Cenabis bene) 
4. óra (márc. 5): VERG. Aen. 1, 723–756; 2, 1–13. (Aeneas beszéde) 
Március 12-én az óra elmarad.  
5. óra (márc. 19): Ov. Met. 8, 611–728. (Philemon és Baucis; a kerettörténet) 
6. óra (márc. 26): PROP. 4, 6. (Actium) 
Április 2-án húsvéti szünet. 
7. óra (ápr. 9): LIV. 26, 19. („fuit enim Scipio”-tól végig) 
8. óra (ápr. 16): TAC. Agr. 29–32. (Calgalus beszéde) 
9. óra (ápr. 23): gyakorlati óra: az elıre választott szöveg elemzése, a vázlatok bemutatása 
10. óra (ápr. 30): gyakorlati óra: az elıre választott szöveg elemzése, a vázlatok bemutatása 
11. óra (máj. 7): gyakorlati óra: az elıre választott szöveg elemzése, a vázlatok bemutatása 
12. óra (máj. 14): 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.  
 
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 — 
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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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Pannónia ókori emlékei (= Feliratos szövegek a latin nyelvoktatásban) 
 
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. 
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Megjegyzés: 
A gyakorlatot régészhallgatók csak a BBN-ALA-001 Latin záróvizsga teljesítését követıen 
vehetik fel. 
 
 
 
 
 

 


