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Római irodalomtörténet 

ACÉL ZSOLT 
A megfoghatatlan középpont. Achelous lakomája  

Ovidius Metamorphoses című művében (Met. 8, 547- 9, 97) 

Proteus, a „tenger igazszavú véne”, az átváltozás istene több alkalommal előkerül Ovidius 
Metamorphoses című művében. A második és tízedik énekkel ellentétben a nyolcadik könyv 
Proteus-részletének eddig sem a szak-, sem pedig a kommentárirodalom nem tulajdonított 
különösebb szerepet, a vonatkozó sorokat (8, 730–737) nem vizsgálta meg részletesebben, holott a 
Metamorphoses egyik kulcsjelenetéről van szó, amelynek értelmezése szorosan kapcsolódik a 
másik két Proteus-szakasz metapoétikus olvasatához: a jósisten a „poésie protéiforme” jelképes 
alakja. Az előadás először az Achelous-rész (8, 547–9, 97) gyűrűs szerkezetét tárja föl, majd e 
szerkezeti elemzéssel a Proteus-epizód központi jelentősége mellett érvel, miközben a 
Ringkomposition és az ovidiusi Proteus-alak, illetve az ókori Proteus-hagyomány 
művészetelméleti vonatkozásait is vizsgálja.  

DARAB ÁGNES 
A színész halála: Ofilius Hilarius (id. Plinius, Nat. hist. VII 184-185) 

Az előadás címében szereplő színésznek még a neve sem fordul elő egyetlen más forrásban sem, 
csak Plinius enciklopédiájának VII. könyvében. Ennek ismeretében különösen magyarázatra szorul 
az a részletes és plasztikus előadásmód, amellyel narrátorunk Ofilius haláláról beszámol. Ennek a 
részletnek a szűkebb, majd egyre tágabb kontextusban megvalósuló értelmezői folyamatában 
képződik meg a történet jelentéses volta és szövegstrukturáló szerepe. Ez a vizsgálat nemcsak a 
VII. könyv, hanem a Naturalis historia narratívájának egészére is érvényesíthető tanulságokkal 
szolgál. 

GELLÉRFI GERGŐ 
Epikus szatírák 

Azon a mezőn kívánok vágtatni, melyen egykor Aurunca nagy szülötte hajtotta lovait olvashatjuk 
Iuvenalis programversében a római verses szatíra műfajalapítójáról, aki kardot rántva mordul fel 
(1,19–20; 165–166). Ezzel Iuvenalis a szatíraköltő archetípusát epikus hősként jeleníti meg, 
előrevetítve, hogy a szatírákra jellemző műfaji kavalkádban kiemelten fontos szereppel bírnak az 
eposz műfajából kölcsönzött elemek. E két látszólag távol álló műfaj Iuvenalis életművének korai 
szakaszában egybekapcsolódik, különösen az első könyvben meghatározó az eposz, de később sem 
tűnik el teljesen. Az epikus allúziók és elemek felhasználása a szatírában nem tekinthető 
újdonságnak, de a hagyomány felhasználási módját Iuvenalis megújította. A Iuvenalis-filológia 
már régen felfigyelt erre, s sokkal többet foglalkozott a szatírák és az epika viszonyával, mint 
bármely másik műfaj iuvenalisi megjelenéseivel. 

A szatírák epikus elemei meglehetősen nagy változatosságot mutatnak. Iuvenalis az 
emelkedett stílus sajátos, szatirikus változatának alkalmazása mellett karaktereket és 
szöveghelyeket kölcsönöz a római hőseposzokból, gyakran a demitizáció eszközéhez folyamodva. 
Az eposz irodalmi hagyományából származó szövegek paródiája, akárcsak az epikus allúziók 
gyakran moralizáló, illetve szatirikus célokat szolgálnak. Mind közül a legfontosabb azonban az a 
három szatíra, mely hosszabb epikus jellegű betétet, illetve eposzparódiát tartalmaz: a 3., a 4. és a 
12. szatíra. Mindezen megjelenéseket együttesen vizsgálva nem csupán az epikus elemek iuvenalisi 
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megjelenéseit foglalhatjuk egységes keretbe, de egyúttal a szerző költői önértelmezésével 
kapcsolatos képünk is kibővülhet. 

HAJDU PÉTER 
Mennyire kell óvakodni a boldogságtól? Horatius, Ódák, 2.3 

Az aequam memento... értelmezési hagyományában az egyik irány szerint a boldogság éppúgy 
kerülendő, mint a szomorúság, és a rendületlen lélek valahol a kettő közt őrzi békéjét. Az előadás 
amellett érvel, hogy a boldogság leírása éppen hogy az ideális középállapothoz tartozik. 

IMRE FLÓRA 
Mole ruit sua 

Az előadás Horatius Carmenjei 3. könyvének 4. darabjáról szól, elsődlegesen szövegértelmezés, 
alapvetően close reading módszerrel. Az értelmezés a szöveg második felét (a 42. sortól a végéig, a 
80. sorig) vizsgálja. (A szöveg első feléről szóló értelmezésem elhangzott az Ókortudományi 
Társaságban, és meg fog jelenni az Ókorban.) A vers kulcsponjának a „lene consilium” kifejezést 
tekintem. Ez az előadás azt próbálja meg kifejteni, hogy miben is áll ez a tanács, amelyet a Múzsák 
adnak Caesarnak, hogyan értelmezi ezt a gondolatot a szöveg második része. Az egyik – közvetlen 
– értelmezési szinten a „vis” kétféle típusát megjelenítve, a másik – mögöttes – szinten pedig ezt a 
kissé didaktikus narratívát különféle nyelvi-képi-gondolati furcsaságokkal folytonosan kontrázva, 
és ezáltal felépítve egy rejtettebb, árnyaltabb a közvetlen értelmezést meg nem szüntető, de azt 
sajátos irányba kibővítő, sorok közötti narratívát. 

KOZÁK DÁNIEL 
Rectius vives, Licini – filozófia és politika Horatius 2.10. ódájában 

A 2.10. óda értelmezéstörténetében két, egymással sok szempontból ellentétes stratégia 
azonosítható. Egyesek azt hangsúlyozzák, hogy a költő egy bizonyos Liciniust szólít ugyan meg, 
de végső soron a mindenkori olvasónak javasolja az „arany középszer” mint a peripatetikus 
filozófiából vagy a görög költészet gnomikus hagyományából következő életelv követését. Mások 
a megszólított mint történeti személy azonosítását tűzték ki célul: melyik Liciniusról lehet szó, a 
költő miért neki címezi tanácsait, s miért éppen az aurea mediocritas elvét ajánlja figyelmébe? 
Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy az ódát az első sorban elhangzó megszólításból 
kiindulva és a korai Augustus-kor társadalmi-politikai kontextusában értelmezzem, azonban 
Licinius történeti azonosításáról lemondva inkább e névnek és nemzetségnek a római történeti 
emlékezetben elfoglalt helyét állítsam az interpretáció középpontjába. 

KŐRIZS IMRE 
Lupus in fabula 

Az antik szólás, amelyet nemcsak a régi rómaiak használtak, hanem a latinos műveltséggel 
rendelkező modern beszélők is, hosszú ideje foglalkoztatja a filológusokat. A fokozott érdeklődés 
kiváltó oka és eredménye azonos, ez pedig a tanácstalanság. Úgy tűnik ugyanis, egyetértés van 
abban a kérdésben, hogy az ókori mese, amelyben az emlegetett farkas megjelenik, egyszerűen 
elveszett (vagy lappang...). Az értelmezésnek éppen ezért új perspektívái tárulhatnak fel, ha abból 
indulunk ki, hogy ilyen mese soha nem is létezett. 
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RIHMER ZOLTÁN 
Hogyan olvassuk Horatiust? Intertextualitás és autoreferencialitás a Lydia-ódában (carm. 3, 9) 

A görög-római ókor irodalmával foglalkozó szakirodalmat bújva vagy a L'Anné 
Philologique köteteit lapozgatva az embernek könnyen támadhat az a benyomása, hogy a 
klasszikus szerzőkről az elmúlt félezer évben már minden bőrt lenyúztak, minden húst lerágtak, 
pusztán a csontokat hagyva hátra, jobb híján tehát ezeket kell kifőzni, vagy más, soványabb préda 
után kell nézni. Pedig a klasszikus kánonnak még egy olyan központi szerzője, mint Horatius is 
tartogathat érdekes meglepetéseket, ha nem az iskolában (egyetemen) elsajátított módon olvassuk. 
Ez persze nem a szorgosan felhalmozott tárgyi ismeretek és a kortárs irodalomelméleti modellek 
sutba dobását jelenti, hanem annak tudatosítását, hogyan hasznosítjuk őket — többnyire 
önkéntelenül — az olvasás során, a szöveg befogadása és jobb megértése érdekében. Az előadás a 
Lydia-óda példáján mutatja meg, miként járul hozzá az olvasó saját élettapasztalata, Horatius 
műveiről való előismerete és a költőről kialakított képe a vers látszólag hiányzó formai-szerkezeti 
csúcspontjának felismeréséhez. 

SZ. GÁBOR ÁGNES 
Arión Romanus – interpretatio Gelliana? 

A Hérodotosnál olvasható Arión-történet csupán apró epizód: egy csepp a hatalmas mű 
folyamában. Mégis: a római aranykor és korai ezüstkor során – mint téma vagy csak mint 
motívum – többször felbukkan különböző művekben. Majd egy időre „eltűnik” a köztudatból, 
hogy a késő császárkor szerzői – tudós kortársak – más-más megfontolásból és célból újra 
felelevenítsék a lesbosi lantos történetét. Előadásom –a téma exponálása és az előzmények 
összefoglalása után – főleg Cornelius Fronto és Aulus Gellius Arión-feldolgozásáról szól, de 
röviden érinti a társaság harmadik tagjának: a latinul jól tudó, de elsősorban görögül alkotó 
Favorinusnak egy Arión-utalását is.  

TAMÁS ÁBEL 
A delfin mint alapanyag. Plin. Ep. 9.33 

Az előadás azt a kérdést teszi fel, hogy Plinius delfin-anekdotája miképpen tálalja magát egy 
potenciális költemény „alapanyagaként” (materia), s ez miképpen függ össze egyfelől a szöveg 
elbeszéléstechnikai jellegzetességeivel, másfelől a császárkori retorikai kultúra textuális 
gyakorlataival. 


