Klasszika-filológia a LUSTRUM SAECULARE COLLEGII rendezvénysorozatban
A Bollók János Klasszika-filológia Műhely elmúlt években kiépített nemzetközi
kapcsolatrendszerének köszönhetően az Eötvös Collegium százéves épületének tiszteletére
rendezett ünnepségsorozatra meghívott vendégek között nagy számban jelentek meg az
ókortudomány képviselői is.
Peter Rhodes és Herwig Maehler a British Academy nevében köszöntötték az
intézményt, Chris Carey a University College London, Mike Edwards pedig az Institute of
Classical Studies üdvözletét tolmácsolta. Az Università di Bologna nevében Chiara
Faraggiana méltatta az Erasmus-ösztöndíj formájában jelenleg is működő kapcsolatot. Német
nyelvterületetről Hermann Harrauer (Wiener Papyrussammlung) és Christian Gastgeber
(Institut für Byzanzforschung) mondott köszönetet a korábbiakban végzett közös munkáért,
északi szomszédainkat pedig Jana Gruskova (Univerzita Komenského Bratislava) képviselte.
Vendégeink a Collegium iránti tiszteletüket és elkötelezettségüket azzal is kifejezték,
hogy vállalkoztak a Bollók János Klasszika-filológia Műhely hagyományos képzési rendjébe
(lásd: AntTan 54 (2010) 127–167) illeszkedő előadások és szemináriumok tartására.
Hallgatóink korábbi tanáraiktól hallhattak szöveghez kötődő igényes irodalmi elemzéseket
(H. Maehler: Pindar und die Tyrannen; Ch. Carey: Drakon revisited), folytathatták
szövegkritikai és paleográfiai ismereteik bővítését (Ch. Faraggiana: Das Omikron mit spiritus
inscriptus als Anfangsbuchstabe in den griechischen Handschriften; J. Gruskova:
Betrachtungen zur ältesten Textüberlieferung des Corpus Demosthenicum; M. Edwards:
Burney 95 and the Text of Isaios), elmélyülhettek az epigráfiában (P. J. Rhodes: The
Erxadieis Inscription) illetve a papirológiában (Láda Cs.: A New Tax List from Hellenistic
Egypt). Fenti előadások közül néhánynak az írásos változatát jelen kötet tartalmazza.
A plenáris előadások mellett szemináriumi keretek között is folyt a munka. Gerhard
Thür, osztrák akadémikus, a hallgatók által előzetesen feldolgozott olvasmányok
(Démosthenés: Aphobos ellen 1; Hypereidés: Timandros ellen) jogtörténeti hátterét árnyalta,
valamint ismertetett egy, még kiadatlan télosi jogi feliratot (IG XII 4/1). Lorenzo Perilli
előkészületben lévő monumentális Galénos-kiadásának módszertani kérdéseit vitatta meg a
műhelytagokkal. Mindkét szeminárium idegen nyelven zajlott, két-két másfélórás egységből
állt. A sokadszor visszatérő Christian Gastgeber vezetésével pedig a hallgatók német nyelvű
minikonferencia keretében számoltak be a bizánci kéziratok kapcsán végzett önálló
kutatásaikról.
Végül, az ünnepi program keretében került sor a néhai tanárunk, Borzsák István
tiszteletére rendezett emlékkonferencia előadásaiból álló kötet (Pietas non sola Romana)
ünnepélyes bemutatójára, melyen Ritoók Zsigmond, Mayer Gyula és Takács László
közreműködtek.

