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A félév kiemelkedő eseménye az Eötvös Collegium százéves épületének tiszteletére rendezett,  

LUSTRUM SAECULARE COLLEGII konferenciasorozat volt (2010. október 25–28), mely 

jelentős klasszika-filológiai vonatkozásai miatt számos ponton érintette a Műhely munkáját. 

 A Bollók János Klasszika-filológia Műhely elmúlt években kiépített nemzetközi 

kapcsolatrendszerének köszönhetően ugyanis az 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).  

 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. 

 A rendezvénysorozat egésze bizonyítja, hogy a Collegium külföldi tudományos 

kapcsolatrendszere példátlanul hatékonyan működik, a nemzetközileg elismert kutatók 

ismétlődő jelleggel és örömmel látogatják a Műhelyt, a személyes emberi kapcsolatok segítik 

az intézmények közötti együttműködést. Az évek óta folyó kutatásoknak, a folyamatosan 

ellenőrzött oktatási rendszernek köszönhetően hallgatóink magas színvonalú, önálló 

tudományos munkára képesek, nemzetközi összehasonlításban megállják a helyüket. 

A különleges esemény mellett változatlanul folyt a hagyományos műhelymunka is. A 

félévben a következő órákat hirdettük meg: 



1. Szepessy Tibor: Archaikus líra 2. 

2. Havas László: Egy római rhetor életművének feldolgozása 

3. Horváth László: Szövegkritika 

4. Mészáros Tamás: Görög nyelvtani gyakorlatok 

5. Farkas Zoltán: Újszövetségi görög szövegolvasás 

6. Farkas Zoltán: Latin nyelv 1.  

7. Farkas Zoltán: Latin nyelv 3. 

Az egyes órákról készült oktatói beszámolókat a levéltár számára csatoljuk. 

A SEC Collegium Hungaricum országos diákegyesületnek az ELTE Ókortudományi 

Intézet szervezésében megrendezett konferenciáján elhangzott előadásokat ismét önálló 

kötetben jelentettük meg, melynek szerkesztésére Locsmándi Dániel, az Officina tagja kapott 

megbízást. 

Hallgatóink közül többen is külföldön töltötték a félévet: Ötvös Zsuzsa senior 

bejárónk Bécsben folytatta tanulmányait, Berkes Lajos senior bejárónk Heidelbergben kezdte 

meg doktori ösztöndíját, Schüszler Tamara pedig Erasmus-ösztöndíj keretében Bolognában 

tanult. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Lovász Lilla „A középiskolai ógörögoktatás helyzete 

1849-től 1945-ig” című pályamunkájával első helyezést ért el az Ifjúsági Bolyai Pályázaton. 

Hasonlóan örömmel vettük tudomásul, hogy Kocsis Teréz gólyánk az ELTE helyesírási 

versenyén ért el első helyezést. 

Fentiek miatt igazgatói dicséretre javaslom Lovász Lillát.  

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2011. február 5. 

 

Mészáros Tamás 

 


