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2011/2012. évi őszi félévben végzett munkájáról

A félév során ismét szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a műhely létszáma --- és
elsősorban évfolyamonkénti megoszlása --- nagyban megnehezíti, szinte kizárólag előadás
jellegű órákra

korlátozza a valamennyi tagunkat érdemben bevonó órák meghirdetését.

Mindez összefüggésben áll nemcsak a saját tudományterületünkre érvényes --- részben
mesterségesen gerjesztett --- hallgatói létszámcsökkenéssel, vagyis azzal a jelenséggel, hogy
egy-egy évfolyamot egy-egy hallgató képvisel. Évek óta tapasztaljuk, hogy a „merítési
lehetőség”, vagyis a Műhelybe jelentkezők létszáma egyre csökken. Ráadásul az egyetemi
tananyag szoros egymásra épülése és a tagság évfolyamonként különböző szintű nyelvtudása
a filológiai tanulmányok esetében újabb hátráltató körülményt jelent.
Örvendetes ugyanakkor, hogy az egyes műhelytagok munkáját és hozzáállását ennek
ellenére nem érheti kifogás, a problémák rajtuk és rajtunk kívül állnak. Látványosan igazolja
mindezt, hogy a korábbi években is jól teljesítő tagjaink többsége ebben a félévben is
külföldön tanult: Juhász Erika műhelytitkárunk Münchenben, Ötvös Zsuzsa és Berkes Lajos
Heidelbergben, Lovász Lilla és Mihálykó Ágnes Bolognában töltötte ösztöndíját. A másik
oldalról tekintve azonban ez öt „húzóember” kiesését, vagyis ismét a műhelymunka
mozgásterét szűkítette.
Az óraadó tanáraink önzetlen munkáját újból meg kell köszönnöm. Mind Tar Ibolya
Tanárnő, mind Szepessy Tibor Tanár Úr ellenszolgáltatás nélkül dolgozott --- a tőlük
megszokott lelkiismeretességgel és szakmai színvonalon. Külön kiemelendő, hogy Tar Ibolya
Szegedről saját költségén bejárva tartotta óráit.
A félév során a következő órákat hirdettük meg:
1. Tar Ibolya: A római líra útjai
2. Szepessy Tibor: Antik regény
3. Mészáros Tamás: Bevezetés a filológiába
4. Horváth László/Farkas Zoltán: Latin nyelv
5. Farkas Zoltán: Újszövetségi szövegolvasás.
Egyéb rendezvények: 2011. október 28-án került sor a Műhely tutorának és
óraadójának, Havas László Tanár Úrnak ünnepi könyvbemutatójára. A „Florus, az organikus
világkép első egyetemes megszólaltatója” című monográfiát a szintén egykori collegista,

Ritoók Zsigmond akadémikus méltatta. Az ünnepségen Delbó Katalin és Peszlen Dóra
jelenlegi collegisták is megemlékeztek mind a kötetről, melyet szerzője részben a Műhely
tagságának ajánlott, mind a korábbi Florus-szemináriumról.
2011. november 10-én a Collegium meghívására „Du recueil médiéval à l’invention
du texte: le cas de Parastaseis Syntomoi Chronikai” címmel Paolo Odorico bizantinológus
tartott előadást a Régészeti Intézetben.
Műhelyünk csatlakozott

a DB kezdeményezésére meghirdetett

középiskolai

tanulmányi versenyhez, melynek keretei között 2011. december 3-án latin nyelvi versenyt
rendeztünk. Az első helyezést Szabó Ádám pályázó nyerte a szekszárdi Garay Gimnáziumból,
felkészítő tanára: Dr. Gesztesi Enikő.
Dicséretre Delbó Katalin és Peszlen Dóra hallgatókat javaslom a könyvbemutatóval
kapcsolatban tanúsított munkájuk miatt.

Budapest, 2011. január 15.
Mészáros Tamás

