
11. Magyar 
Ókortudományi 
Konferencia 

 
 

Absztraktok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ELTE BTK (Rákóczi úti épület), 

2014. május 22‒24. 

 

mok11.elte.hu K 11. 
M 
Ó 



11. Magyar Ókortudományi Konferencia – Absztraktok 39 
 

Modern kihívások – lehetséges etikai válaszok antik és 
keresztény szellemben 

CSÍZY KATALIN 
Humanitas – antik és keresztény értelmezésben 

Előadásomban a humanitas széles spektrumú fogalmát kísérlem meg bemutatni. A terminust a 
görög alapokról elindulva, elsősorban a philanthrópia vonatkozásában kívánom tárgyalni, 
miközben vizsgálódásomat szeretném kiterjeszteni a kései antik, elsősorban görög retorikára. 
Latin aspektusait Cicero interpretációja segítségével tárom fel azzal a szándékkal, hogy felvessek 
néhány lehetséges párhuzamot a keresztény irodalom vonatkozásában, különösképp a Szent 
István neve alatt hagyományozott Intelmekhez kapcsolódóan. 

A görög és latin források ütköztetésével, egyszersmind az antik neveléseszmény tradíciója 
mentén haladva igyekszem bemutatni, hogy a humanitas gondolata miként függhetett össze a 
keresztény uralkodói ideállal. Mindez példaértékű lehet a sok szempontból értékvesztővé váló 
modern politikus nemzedék számára, bizonyos vonatkozásokban tanulságul szolgálva. 

HAMVAS ENDRE ÁDÁM 
Az igazságosság meghatározásának problémái –  

Aristotelés és Cicero nyomában 

Alasdair MacIntyre „After virtue” (Az erény nyomában) című könyvében vetette fel azt a 
lehetőséget, hogy a mai etikai problémák értelmezése és megoldása során gyümölcsöző kísérlet 
lehet a klasszikus görög-római erény-etika újradefiniálása és alkalmazása. Előadásomban arra 
teszek kísérletet, hogy egy konkrét erény, az igazságosság vizsgálatán keresztül mutassam be azt, 
hogy az arisztotelészi és cicerói etika (ez utóbbi esetében főleg a De officiisre koncentrálok) 
elméleti megfontolásai mennyire releváns gyakorlati következményekkel járhatnak egy, a mai 
erkölcsi konfliktusokat érelmezni kívánó etika kidolgozása során.  

Meggyőződésem szerint e vizsgálódások nemcsak elméleti jelentőséggel bírnak; 
eredményeik felhasználhatók az etika oktatásában, egy konkért példán keresztül pedig 
(nevezetesen azzal, hogy felmutatjuk, milyen problematikus ma is az igazságosság fogalmának 
értelmezése) megmutathatjuk, hogy az erényre vonatkozó klasszikus elméleteknek helyük van a 
kortárs etikai diskurzusban is.  Vizsgálódásaink során szükségképpen érintenünk kell néhány 
kortárs etikai elméletet is: ez azonban csak azt az előzetes elméleti feltevésünket fogja 
megerősíteni, hogy a klasszikus erény-etika számunkra is iránymutató lehet. 

PAP LEVENTE 
A patientia Tertullianusnál cicerói összefüggéseiben 

Az erény a pogány római világ egyik fontos eleme volt, de a keresztény ember életének szintén 
egyik fontos alaptulajdonsága a jóra való készség az areté, vagy virtus, amelynek hiánya 
meggátolja az egyént a krisztusi életvitel kiteljesítésében. Tertullianus felfogásában is fontosak 
voltak az erények. Etikájának, etikai gondolkodásának forrása teológiai és eszkatológikus nézete, 
jelleme, a szentírás, valamint nem utolsó sorban sztoikus gondolkodásmódja. Az erények között 
fontos helyet foglalt el a patientia, amely nem valamiféle cinikus egykedvűséget, 
nemtörődömséget vagy lanyhaságot jelentett számára, hanem egy olyan isteni tulajdonságot, 
amely a teremtésben és a gondviselésben megnyilvánult, de a legkézzelfoghatóbb példája maga 
Jézus Krisztus, aki elszenvedte a kínhalált. Tertullianus gondolkodására és munkásságara több 
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esetben bizonyíthatóan hatott M. T. Cicero munkássága. Előadásomban az szeretném vizsgálni, 
hogy a tertullianusi patientiának vannak-e cicerói előzményei,  összefüggései? 

SZÉKELY MELINDA 
„Assem habeas, assem valeas” – Szegénynek lenni Rómában 

Előadásomban a szegények helyzetével foglalkozom a császárkori Római Birodalomban. 
Vizsgálom a szegénységet kiváltó okokat, a szegénységgel járó gondokat és ezek következményeit. 
Elsősorban arra keresem a választ, hogy melyek azok az intézményes eszközök, amelyekkel a 
társadalom (állam, egyház, magánszemélyek) reagál a felmerülő problémákra. A forrásokat 
elemezve foglalkozom a kor szegénységről és szegényekről alkotott képével. 

TAKÁCS LÁSZLÓ 
A sztoikus hagyomány széttöredezettsége Nero korában 

A Nero-kor politikatörténetének ábrázolásakor rendre visszatérő megállapítás, hogy a császár 
legmarkánsabb ellenzéke a sztoikus arisztokrácia volt Thrasea Paetus vezetésével. S bár az 
kétségtelen, hogy a korabeli Róma meghatározó filozófiai irányzata a sztoicizmus volt, a korabeli 
sztoikus filozófiai tanítás korántsem volt egységes, mivel a több évszázados filozófiai tradícióban 
meglévő hangsúlyeltolódások még élesebbé váltak a Kr.u. 1. századra. Az előadás azt a kérdést 
járja körül, hogyan mutathatók ki a korabeli sztoikus arisztokrácián belüli törésvonalak a filozófiai 
hagyomány eltérő pontjaihoz való kapcsolódáson keresztül. 

TÓTH ORSOLYA 
Késő ókori vallási szinkretizmus a Nap-teológia jegyében 

A késő ókori pogány monoteista tendenciák egyik jellegzetes vonása a vallási szinkretizmus. 
Ennek jegyében több szerző is a Napot állítja a kultikus tisztelet középpontjába, és a római világ 
különböző neveken ismert isteneit azonosítja vele. A jelenség legátfogóbb bemutatása Macrobius 
Saturnalia című művében olvasható, a 'Macrobius Nap-teológiája' címen ismertté vált szakaszban 
(Sat. 1. 17-23). Előadásomban azt vizsgálom, hogy az említett szöveghely hogyan illeszkedik a késő 
ókori Nap-teológiák sorába, és milyen következtetéseket lehet levonni belőle a vallási gondolkodás 
változásaira vonatkozóan. Mai globalizált világunkban is tanúi lehetünk egyfajta vallási 
szinkretizmus kialakulásának, így az előadás tartalmánál fogva e modern kori jelenség jobb 
megértéséhez is hozzásegíthet. 


