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PROGRAM 

HELYSZÍN: ELTE BTK, A épület, Kari Tanácsterem (039.) 

2020. SZEPTEMBER 18. PÉNTEK 

9.15 megnyitó 

9.30–10.15 plenáris előadás – Darab Ágnes: Test – szöveg – alkotás. 
Ovidius Metamorphosesének korporalitásáról 

I. szekció elnök: Hegyi W. György 

10.30–10.50 Magdus Tamás: A virtus fogalmának megjelenítés a kései 
köztársaság és a korai principátus időszakában 

10.50–11.10 Jancsovics Fanni: Mentem peccare, non corpus – A női 
pudicitia helye és képzete a római gondolkodásban 

11.10–11.30 Marton Máté: Nec remedia pati possumus – A res publica 
teste és Augustus principátusa 

11.30–11.50 Ferenczi Roland: Kővé vált hősök az ótamil puṟam költé-
szetben 

11.50–12.10 vita 

12.10–13.30 ebédszünet 

II. szekció elnök: Kozák Dániel 

13.30–13.50 Somfai Péter: Lecti iuvenes – A válogatott ifjak, az Argo és a 
szövés-fonás catullusi motívumainak visszhangjai Vergilius 
műveiben 

13.50–14.10 Ebedli Viktória: Hanc animam interea caeso de corpore 
raptam fac iubar – A pietas megjelenése Iulius Caesar meg-
istenülésének ovidiusi leírásában 

14.10–14.30 Dobos Barna: A test keservei – korporeális poétika Ovidius 
Tristiájában 

14.30–14.50 vita 

14.50–15.10 kávészünet 
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III. szekció elnök: Németh György 

15.10–15.30 Boreczky Katalin: Oidipus mítoszának társadalomtörténeti 
vonatkozásai 

15.30–15.50 Seres Dániel: Hány éves a kecske? Megjegyzés a NGSL 1. fel-
iratához 

15.50–16.10 Vágási Tünde: A germaniai és galliai anyaistennők feliratos 
oltárai 

16.10–16.30 vita 

16.30 az első nap zárása 

További ajánlott program 

17.00 Az Ókortudományi Társaság felolvasóülése 
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2020. SZEPTEMBER 19. SZOMBAT 

9.15 megnyitó 

IV. szekció elnök: Földváry Miklós István 

9.30–9.50  Szűcs Bernadett: Test és lélek dualisztikus szemlélete a Mária 
szerinti evangéliumban 

9.50–10.10  Bohacsek Dóra: Korai, latin nyelvű Biblia-fordítások – Az 
Itala és az Afra közötti eltérések 

10.10–10.30 Hernády Judit: A bibliai és mitológiai utalásrendszer sze-
repe Koháry István Üdömulatás közben szerzett versek 
című művében 

10.30–10.40 vita 

10.40–11.00 kávészünet 

V. szekció elnök: Kendeffy Gábor 

11.00–11.20 Héthelyi Máté: Halál és halhatatlanság a Phaidónban 
11.20–11.40 Kovács Dániel Attila: Sztoikus elemek Plótinos motivációs 

pszichológiájában 
11.40–12.00 Császárné Guth Bernadett: Hitvalló Szent Maximos háromosz-

tatú lélekmodellje és ennek filozófiai előzményei 
12.00–12.20 vita 

12.20 – 14.00 ebédszünet 

14.00–14.45 plenáris előadás – Tar Ibolya: Lelkek az alvilágban és a 
lélek útja (az Aeneis VI. éneke) 

VI. szekció elnök: Tamás Ábel 

15.00–15.20 Finta Mária: „Un-evenly hanged in balaunce” – Test és lélek, 
szöveg és cselekmény harmóniája Iasón és Médeia történe-
tének egy középkori angol feldolgozásában 

15.20–15.40 Lengyel Krisztina: „A szörny pedig szép volt...” – Az intertex-
tualitás André Gide Thésee című művében  

15.40–16.00 vita 
 
16.00 a konferencia zárása 
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Magdus Tamás (ELTE BTK): A virtus fogalmának megjelenítés 
a kései köztársaság és a korai principátus időszakában 

Az utóbbi években kiemelt figyelem fordult a római politika, a társada-
lom és a kultúra történelmének tematikus megközelítésére, olyan kulcs-
fogalmak tanulmányozása révén, mint a fides, libertas, clementia vagy a 
pudicitia. Az ilyen fogalmak közül egyik sem volt fontosabb a rómaiak 
számára, mint a virtus. Ez volt az a tulajdonság, amely mindenkitől 
elvárt volt, a gloria elérésének eszköze, az emberek megítélésének krité-
riuma, a bátor cselekedetek elkövetésének legfőbb oka, a férfiasság leg-
kifejezőbb eszköze. A virtus erénye sokáig csak a nobilitas kiváltsága 
volt, akik a virtus fogalmában fejezték ki ideáljukat: a római előkelőknek 
elsősorban bátornak és bölcsnek kellett lenniük, ezek voltak a legszük-
ségesebb tulajdonságok mind egy katonai, mind egy polgári vezetőnek 
is. Azonban a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően mások 
is jogos igényt tarthattak arra, hogy kiérdemeljék a virtust. De ennek az 
arisztokratikus vallásos eszmének, amely egész nemzedékeket határo-
zott meg, a hangsúlya fokozatosan eltolódott. A Kr. e. II. század elején 
már komoly problémát jelentett a köz- és magánerkölccsel való felha-
gyás, a nőies luxus és a vallási kötelezettségek elhagyása. Egyre inkább 
azt a tényt hangsúlyozták, hogy az igazi megtiszteltetés és dicsőség nem 
születéssel vagy vérrel szerezhető meg, hanem jó cselekedetekkel és eré-
nyekkel. Ami igazán fontos volt: az egyén eredményei és személyes 
erkölcsi normái. Előadásomban különböző társadalmi hátterű szerzők, 
mint Cicero, Sallustius és Velleius Paterculus munkái alapján szeretnék 
rámutatni arra, hogyan tekintettek a virtus erényére? Miként jelenítet-
ték meg? Elősorban testi vagy lelki tulajdonságról van-e szó? 
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Jancsovics Fanni (ELTE BTK): Mentem peccare, non corpus – 
A női pudicitia helye és képzete a római gondolkodásban 

A modern tudományban a pudicitia fogalma legtöbbször a castitas szino-
nimájaként kerül említésre, az erkölcsi és/vagy fizikai tisztaság fogalmát 
jelölve. Seneca, kiemelve a pudicitia kettős voltát, kéri meg Luciliust: 
doce me, quid sit pudicitia et quantum in ea bonum, in corpore an in 
animo posita sit. (Sen. Ep. 88.8.) A Senecát foglalkoztató kérdés 
megvitatása lenne előadásom fő kérdése: hol lokalizálja a római 
gondolkodás a pudicitiát? A lélekben, vagy csupán a testben? Mindezt a 
női pudicitia esetében vizsgálom, külön kitérve arra, hogy lehetséges-e a 
morális tisztaság megőrzése a testi tisztaság elvesztése ellenére. A kérdés 
megvitatásához kiindulópontként Lucretia történetének variánsait 
fogom használni. A pudicitia, annak ellenére, hogy személyes kvalitása 
az ideális római nőnek, önmagában nem elegendő. A női pudicitiának a 
közvélemény számára is láthatónak és nyilvánvalónak kell lennie. Így 
erőteljesen kapcsolódik hozzá a fama fogalma is, amely a modern 
szégyenfogalmunkkal is összefüggésben áll. Lucretiát hiába mentik fel 
családjának férfi tagjai a házasságtörés vétke alól, azzal érvelve, hogy „a 
lélek vétkezik, nem a test”. Lucretia szem előtt tartja a közvélemény ítéletét 
és a negatív exemplummá válás esélyét is, így a famája helyreállításának 
egyetlen módja az öngyilkosság marad. Az előadás végső kérdéseként arra 
kívánok választ adni, hogy a történet különböző verzióiban hol vélik a 
pudicitia helyét és annak elvesztése esetén a lokalizáció milyen relációban 
áll a szégyen fogalmával, a bűnösség kérdésével. 
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Marton Máté (ELTE BTK): Nec remedia pati possumus – A res 
publica teste és Augustus principátusa 

Ha hihetünk Liviusnak, a Római Köztársaság hajnalán Menenius Agrippa 
az államot az emberi testhez hasonlította (II. 32–33), ahol minden egyes 
testrész a társadalom egy-egy osztályának feletethető meg; a metafora 
lényege, hogy a test minden tagjának szinkronban kell működnie, 
különben az egész elpusztul. Bármikor is alakult ki ez az elképzelés, a 
testmetafora használata a Kr. e. 1. századra már szerves része a római 
politikai gondolkodásnak. Az állami intézmények és a mos maiorum 
elkorcsosulásával megjelent a „beteg” köztársaság képzete, sőt Suetonius 
leírásában Caesar már úgy nyilatkozik a római államról, mint egy test 
(corpus) és képzet (species) nélküli alakulatról (Suet. Caes. 77). Tehát ez 
az orvosi metafora, követve a politikai, társadalmi eseményeket, változott, 
– ahogy az előadás címébe foglalt Livius-sor (preaf. 9) is mutatja –, 
Augustus és principátusa már „orvosságként” jelenik meg a kortárs 
szövegekben és saját önreprezentációjában egyaránt. Az előadás ennek a 
szimbolikus nyelvezetnek Augustus-kori használatát és módjait kívánja 
tovább árnyalni, rámutatva a res publica restituta koncepciójába való 
illeszthetőség lehetőségeire és nehézségeire. 
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Ferenczi Roland (ELTE, Universität Hamburg): Kővé vált hősök 
az ótamil puṟam költészetben 

Előadásom kísérlet arra, hogy bemutassam az ótamil Caṅkam irodalom 
(Kr. u. 1–4. sz.) hősi (puṟam) költészetének egyes, a királyok és hősök 
halálát említő legfontosabb szöveghelyeit, majd azokat a történész szem-
szögéből vizsgálva, rámutassak az ókori tamilok emlékezet-technikáira. 
Kutatásaim során érdekes felfedezésre jutok, miszerint nem csak a dél-
indiai hősöknek állított emlékkövek lehettek a hősök emlékezetének 
hordozói, de a hősi irodalom is mint szimbolikus lieu de mémoire évszá-
zadokon keresztül ugyanazt a célt szolgálta, lehetőséget teremtve, hogy az 
ókori és koraközépkori Tamilföld embere emlékezzen és másokat is emlé-
keztethessen a hősi halált halt harcosokra és az ókori tamil királyságok 
hősi múltjára. 
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Somfai Péter (ELTE BTK): Lecti iuvenes – A válogatott ifjak, 
az Argo és a szövés-fonás catullusi motívumainak visszhangjai 
Vergilius műveiben 

Előadásomban a „válogatott ifjak” témakörét fogom megvizsgálni, ennek 
keretin belül is azt, hogy Vergilius IV. eclogájának és Aeneisének egyes, 
válogatott ifjakat említő szöveghelyei hogyan lépnek intertextuális pár-
beszédbe Catullus 64. carmenének nyitányával. Az idézett kifejezés 
valamilyen variánsa több olyan római szerző művében is előfordul, akik 
már Catullus előtt feldolgozták az argonauta-mítoszt, például Ennius 
Medea exul és Accius Medea (vagy Argonautae) című tragédiáiban, 
ugyanakkor úgy tűnik, hogy a motívum egészen Apollónios Rhodiosig 
vezethető vissza. Minthogy azonban a 64. carmennek a görög „előképe-
ihez” fűződő kapcsolatát több közelmúltbeli kutatás is behatóan vizs-
gálta, a catullo-vergiliusi intertextusok elemzése során csakis a két 
szerző szövegeinek közös római előzményeit veszem tekintetbe. Mind-
azonáltal nem csak azon költői műveknek és a catullusi, illetve vergiliusi 
szövegeknek a kölcsönhatását fogom szemügyre venni, amelyek témája 
az argonauták története vagy Médeia sorsa, ugyanis a 64. carmen, a IV. 
ecloga, valamint az Aeneis általam vizsgálandó passzusai és Lucretius 
De rerum naturája között is intertextuális kapcsolatok fedezhetőek fel. 
Mindezek ismeretében vizsgálódásom célja, hogy a catullusi lecti 
iuvenes motívumának vergiliusi továbbélését Lucretius „szubverzív” ha-
tásának a figyelembe vételével kövessem nyomon, mivel ez alapvetően 
új megvilágításba helyezheti az adott esetben jól ismert catullo-vergiliusi 
szövegközi kapcsolatokat. Az előadásom és a konferencia témája között 
kapcsolódási pontot jelenthet az egyik legszembetűnőbb, a catullusi lecti 
iuvenes szókapcsolatot megidéző vergiliusi reminiszcencia, amely a tró-
jai falóban elrejtőző görögöket delecta virum corporaként említi. 
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Ebedli Viktória (ELTE BTK): Hanc animam interea caeso de 
corpore raptam fac iubar – A pietas megjelenése Iulius Caesar 
megistenülésének ovidiusi leírásában 

A halhatatlanság és az istenné válás kérdése központi eleme az Augustus-
kori irodalomnak, de a princeps személye és különleges státusza miatt a 
politikának is. Előadásom témája ezért kapcsolódik a lélek halhatat-
lanságának, valamint a test és tudat határainak, az egyén integritásának 
kérdéseihez; az átváltozásokhoz az irodalmi, illetve mitikus hagyo-
mányban. Caesar istenek közé emelkedésének egyik legérdekesebb fel-
dolgozásával, az Ovidius Metamorphosesének záró epizódjával szeretnék 
foglalkozni, megvizsgálva a lélek halhatatlanságának, valamint a test és 
tudat határainak, az egyén integritásának kérdései mellett a gens és a 
pietas fogalmát is. Hiszen Iulius Caesar megistenülése Ovidius Meta-
morphoses című munkájában számos kérdést vet fel. Többek között azt is, 
hogy a műben beszélhetünk-e a nemzetségi kapcsolatok jelenlétéről, 
szerepük hangsúlyozásáról. Az ősök tisztelete, a nemzetség összetartó 
ereje a római politikában olyan központi, elhanyagolhatatlan tényező, 
amely elősegíti a politikai életben való részvételt. De a pietas kérdésének, 
valamint az ősök és utódok kapcsolatának jelentőségét mutatja, hogy nem 
lehet csupán a politikai életre korlátozni a fogalmat. 
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Dobos Barna (ELTE BTK): A test keservei – korporeális poétika 
Ovidius Tristiájában 

Előadásomban Ovidius Tristia (Keservek) című elégiagyűjteményének 
elemzem néhány darabját – többek között az I, 2-t –, melyekben a test 
különböző reprezentációit vizsgálom. Mivel e tág és szerteágazó témá-
ban könnyű elveszni, elemzésemben csupán a költő testére fókuszálok: 
Ovidius beszélője identikus a költővel, az életrajziság, referencializálha-
tóság alapvető poétikai lehetőségeit kiaknázva a száműzetés keserves 
történetét tárja olvasói elé, s így felkínálja a biografikus olvasatot az iro-
dalom fikcionális világában. A költő teste központi jelentőségre tesz 
szert az Amores elégiáiban is több alkalommal, elég az első könyv máso-
dik elégiájára gondolnunk, amelyben a szerelmi vágy, az őrjítő téboly 
affektív hatásai alól nem tudja kivonni magát, annak ellenére, hogy az 
érzelemmel magával még nincs tisztában: a fogalmi megragadhatóság 
előtt, a diskurzust megelőzően jelenik meg annak testi hatása, s így az 
első sorokban a nyelvi megelőzöttséget is színre viszi. A Tristia első 
könyvének második darabjában más módon, mégis némileg hasonlóan 
áll előttünk Ovidius: a kiszolgáltatottság, a szenvedés ebben az esetben 
is tematizálódik, ám a Keservekben továbbmegy Ovidius, és saját magát 
– átpoétizálva és élve az intertextuálitás lehetőségeivel – mintegy epikus 
keretekbe helyezi, saját Odysseiáját és Aeneisét alkotva meg. A korábbi 
irodalmi tapasztalat utazása során testivé válik, majd mindezt költe-
ménybe foglalva saját materiális tapasztalata ismét absztrahálódva poé-
tizálódik. A földrajzi és egzisztenciális határhelyzetekbe került költő 
halálos veszedelembe kerül, a viharok hányják-vetik hajóját, s e hajón 
testileg éli át korábbi irodalmi élményeit (Ulyxes bolyongását és Aeneas 
hányódását a Iuno gerjesztette viharban). A konferencia tematikájához 
igazodva test és lélek, materialitás és irodalmi létmód kettősségét és a 
Tristiában megvalósuló egybejátszását mutatom be.  
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Boreczky Katalin (ELTE BTK): Oidipus mítoszának társada-
lomtörténeti vonatkozásai 

Előadásomban Oidipus király alakját és történetét járom körül abból a 
szempontból, hogy mit árul el egyrészt maga a mítosz, másrészt a hős 
körül kialakult elsősorban athéni kultusz a testi fogyatékosok helyzetéről 
az antik társadalomban. A név maga ugyanis ’dagadt lábú’-t jelent, és bár 
erre a szövegek más magyarázatot adnak, a modern tudósokat egy ideje 
foglalkoztatja az, hogy ami Oidipusszal történt, nem azonos-e esetleg a 
torzszülött vagy sérült magzatok általános sorsával? Ugyanígy vizsgál-
ható társadalomtörténetileg Oidipus életének utolsó szakasza, a vak ván-
dor helyzete, amely különösen azért is érdekes, mert a hős halála után 
védelmező hérósszá válik, amely a születése körül tapasztaltaktól merő-
ben eltérő hozzáállást feltételez. 
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Seres Dániel (ELTE BTK): Hány éves a kecske? – Megjegyzés a 
NGSL 1. feliratához 

Előadásomban egy, a Kr. e. 440-420-as évekre datálható, az attikai 
Thorikosból származó áldozati naptár egy kifejezését veszem górcső alá. 
A felirat több szempontból is unikális: számos egyáltalán vagy csak 
kevéssé ismert ünnepről, csak helyben tisztelt hérosokról vagy épp föld-
rajzi helyekről tesz említést. Több esetben is legalább ennyire zavarba 
ejtőek lehetnek az áldozati állatokra vonatkozó – igen különböző – 
előírások. Szó esik különböző fajtákról, színekről, értékről, mennyiségről 
és életkorról. Előadásomban arra a kérdésre igyekszem majd választ 
találni, hogy pontosan milyen idős lehet az az áldozati kecske, amelyet a 
λειπογνώμων jelzővel illettek. A korábbi kutatásokkal szemben, amelyek 
már minősítették egészen kis gidának, kifejlett, de öreg példánynak is, 
egy új értelmezés mellett érvelek majd. 
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Vágási Tünde (ELTE BTK): A germaniai és galliai anyaistennők 
feliratos oltárai 

Az előadás témája azok az elsősorban Germania Superior és Gallia 
Narbonensis területén százával található fogadalmi feliratok, amelyeken 
az anyaistennő-hármasságok (Matronae, Matres) helyi mellékneveikkel 
szerepelnek. Számos ilyet ismerünk, amelyek a germán és gall nyelvből 
származnak: Afliae, Alaferhuiae, Aufaniae, Gabiae, Octocannae stb. Ezek-
nek a feliratoknak a segítségével arra kívánom az előadásban felhívni a 
figyelmet, hogy ezeket az istennőket hogyan interpretálták a római isten-
világba és hogy ez pontosan hogyan is jelenik meg azokon a feliratokon, 
amelyeket az istennők tiszteletére állítottak fel. Egyúttal a helyi lakosság 
romanizáltságába és a latin nyelvhasználatukba is bepillantást nyerhetünk 
ezeken a feliratokon keresztül. 
  



VII. MATHÉMA KONFERENCIA – Test | Lélek 
2020. szeptember 18–19. ELTE BTK Görög és Latin Tanszék 
 

- 15 - 
 

Szűcs Bernadett (KRE BTK): Test és lélek dualisztikus szemlélete 
a Mária szerinti evangéliumban 

A Mária-evangélium az eddig ismert egyetlen, női szerzőnek tulajdonított 
evangélium, amely tény már önmagában, a benne foglaltaktól eltekintve is 
különlegessé teszi a szöveget. Az evangéliumot három kézirattöredékből 
ismerjük, amelyek közül a leghosszabb terjedelmű a kopt nyelvű 
Berolinensis 8502-es jelzetű papiruszkódex részeként vészelte át az évszá-
zadokat. A további két, görög nyelvű verzió rendkívül töredékes állapotban 
maradt fenn, amelyek tartalmi szempontból nem tárnak új információt az 
olvasó elé. A paleográfiai vizsgálatok alapján a két görög töredék az i. sz. 
(korai) 3. századra, míg a kopt szöveg az i. sz. 5. századra datálható. Az 
evangéliummal és a benne foglaltakkal kapcsolatban számos kérdés merül 
fel, amelyek közül az egyik, hogy mennyiben tekinthető gnósztikusnak a 
szöveg. Kutatásaim alapján úgy vélem, ehhez az egyik kulcsot a szövegben 
fellelhető dualisztikus szemlélet tükrözi a legjobban, amely az anyagi világot 
szimbolizáló test és a szellemi világba visszatérni vágyó lélek kapcsolatában 
is tetten érhető. A Mária szerinti evangéliumban foglaltak is arra a 
gnósztikus irodalomban számos alkalommal felmerülő problémára kínál-
nak egy megoldási javaslatot, hogy a Lélek miként tud eloldódni az anyagi 
világ fogságából és tud visszatérni eredeti állapotába. A szöveg – más 
gnósztikus iratokhoz hasonlóan – azonban korántsem fogalmaz egyértel-
műen arról, hogy ez miként mehet végbe. A komparatív módszer alkalma-
zása viszont, úgy vélem, segítséget nyújthat a homályos részek meg-
világítására. Előadásomban mindamellett, hogy bemutatom azokat az 
egységeket, amelyek a test és lélek dualisztikus felfogásáról tanúskodnak, 
egy új megoldási javaslattal is szolgálok arra a fent ismertetett problémára, 
hogy mi módon kerülhet sor a Lélek végső megváltására. 
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Bohacsek Dóra (ELTE BTK): Korai, latin nyelvű Biblia-fordítások 
– Az Itala és az Afra közötti eltérések 

A Biblia egyik legismertebb, latin nyelvű fordítása, a Vulgata viszonylag 
későn, csak a Kr. u. IV. század második felében és az V. század elején 
készült el. Szent Jeromos a különféle, már meglévő szövegvariánsokat 
korrigálta és dolgozta össze, melyeket összehasonlított az Ószövetség 
esetében az eredeti héber szöveggel és annak görög fordításával, a 
Septuagintával, az Újszövetség tekintetében pedig a régi latin for-
dításokat revideálta a görög szöveg figyelembevételével. Fontos forrása 
volt az úgynevezett Vetus Latina, tehát a Biblia korábbi – Vulgata előtti 
– latin fordításai, melyek főként egyházközségi használatra készültek. 
Ezeknek a korábbi szövegvariánsoknak két főbb típusa létezik: az euró-
pai, a Kr. u. III–IV. században Itáliában készült Itala, illetve a Kr. u. III. 
század elejéről származó észak-afrikai latin nyelvű Biblia-fordítások 
csoportja, az Afra. A Vetus Itala és a Vetus Afra nyelve átmenetet képez 
az irodalmi, klasszikus és a népnyelvi, vulgáris latin nyelvhasználat között: 
közérthetőnek kellett lennie, hiszen a keresztény nép számára készült, de 
a művelt egyházatyák is ezt forgatták, használták. Így például Szent 
Ciprián, aki Kr. u. 249-től Karthágó püspöke, emellett pedig több keresz-
tény mű szerzője, nem egyszer a Vetus Afra szövegéből idézi a Szentírást. 
Előadásomban egy rövidebb újszövetségi részletet vizsgálok meg mindkét, 
tehát az Itala és az Afra szöveghagyományában is, melyeket összehasonlítok 
a Jeromos-féle Vulgata-változattal, illetve a görög evangélium vonatkozó 
részével. Vizsgálatom célja megnézni, hogy vajon kimutatható-e lényeges 
különbség az itáliai és az afrikai szövegváltozatok között, az afrikai szövegben 
megjelennek-e kifejezetten afrikai sajátosságnak tartható eltérések, esetleg 
nyelvi hibák, africanismusok. Mennyiben tér el az itáliai és az afrikai szöveg 
egymástól, milyen vulgarismusok, népnyelvi elemek mutathatók ki és 
milyen mértékben? 
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Hernády Judit (PPKE BTK): A bibliai és mitológiai utalásrendszer 
szerepe Koháry István Üdömulatás közben szerzett versek című 
művében 

Koháry István (1649–1731) jobb keze 1687-ben, Eger ostroma közben 
súlyosan megsérült. A költő fizikai-lelki fájdalmai enyhítése céljából ezért 
újból versíráshoz fogott, ekkor megszülető művének, az Üdömulatás 
közben szerzett verseknek egyik központi motívumává is a kéz kinyúj-
tásának – a bibliai bűnbeesés mozzanatát is megidéző – mozdulata vált. A 
költemény egyfajta verses lelkigyakorlatként funkcionálva mutat rá a 
helytelen, testi-anyagias vágyaknak a lélek üdvösségét veszélyeztető 
természetére, miközben nagymértékben támaszkodik az antikvitás példa-
tárából kiválogatott történetek tanulságaira is. A költő a néhány 
ószövetségi exemplum mellett főként Ovidius Átváltozások című művéből 
merített, az antik történetek parafrázisai az újraírás során morális tartalmi 
hangsúlyokat kaptak és a szerző keresztény-sztoikus felfogásának 
argumentumaiként épültek be az új mű kontextusába. E parafrázisokon 
túl elszórtan jelentkező mitológiai utalások sora hálózza be a líriko-epikus 
költemény szövegét. Ugyanakkor az antik vonatkozások egy rejtettebb 
aspektusa, a sztoikus lelkigyakorlatok egyes – a keresztény világnézeti 
háttérbe szervesen illeszkedő – maximáinak érvényesülése is felfedezhető 
abban a folyamatban, amely végül elvezet a lírai szubjektum élet-
problémájának megoldásához. Előadásomban arra a kérdésre keresem a 
választ, hogy a mű fiktív világában az antik és bibliai történetek, utalások, 
illetve az említett sztoikus elemek milyen szerepet töltenek be a testi 
sérülés kiváltotta lelki hatás, az elkeseredés mentális eszközökkel történő 
legyőzésében. 
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Héthelyi Máté (ELTE Trefort): Halál és halhatatlanság a 
Phaidónban 

Előadásomban Platón Phaidónjának egy részletét (105e6–107b10) 
veszem szemügyre: azt a részletet, melyben Sókratés, abból, hogy bebi-
zonyította, a lélek halhatatlan (athanatos), arra következtet, hogy a lélek 
elpusztíthatatlan (anólethros). Az érvet rendszerint logikailag hibásnak 
tekintik a szakirodalomban (Taylor, Bostock), abból ugyanis, hogy valami 
halhatatlan, nem következik, hogy teljességgel elpusztíthatatlan. Modern 
kori kritikusai szerint Sókratésnek további bizonyítékokat kellett volna 
felhoznia amellett, hogy következtetése helytálló. Érvelésemben azt 
igyekszem megmutatni, hogy a Phaidón korábbi részeiben a halállal és 
halhatatlansággal kapcsolatban elfogadott premisszák megengedik, hogy 
a lélek halhatatlanságából rögtön elpusztíthatatlanságára következtet-
hessünk; illetve felhívom a figyelmet, hogy a halált és halhatatlanságot 
Sókratés itt sokkal szélesebb, metafizikai kontextusban érti, mint azt 
először gondolnánk. Nem gondolom viszont, hogy a dialógusban végig 
azonos premisszák vonatkoznának a halálra és halhatatlanságra. Ennek 
megfelelően elkülönítem majd azokat a premisszákat, meghatározásokat, 
melyek a szöveg elejétől fogva jelen vannak, illetve azokat, melyek csak 
később jelennek meg, a korábbiakat felváltva, kiegészítve. Érvelni fogok 
amellett, hogy miért valószínűbb, hogy Sókratés a vonatkozó részletben a 
később megjelenő premisszákat használja, illetve röviden elemzem azt az 
érvet (az ún. affinitás érvet), ahol a premisszák második csoportja 
megjelenik. Az előadásban röviden jellemzem a Phaidónban megjelenő 
lélekelméletet is, elsősorban azt, ami az affinitás érvben és az utolsó érvben 
megjelenik. A lélekelmélet és a halál–halhatatlanság-elmélet kapcsolatba 
hozatalával mutatom majd meg, hogy miért következik – a sókratési 
premisszák szerint – a lélek természetéből nemcsak az, hogy halhatatlan, 
hanem, hogy általában elpusztíthatatlan is. 
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Kovács Dániel Attila (ELTE BTK): Sztoikus elemek Plótinos 
motivációs pszichológiájában 

A hellenisztikus és kora császárkor morálpszichológia vitái az emberi 
motiváció struktúrájának kérdése körül forognak. Míg a sztoikusok egy 
unitárius modellt képviselnek, melyben minden motiváció kognitív jel-
legű, addig a platonista, illetve peripatetikus filozófusok különböző 
típusú motivációk összejátékával magyarázzák az emberi cselekvést. 
Plótinos alapvetően platonista, számos aristotelési és sztoikus elemet is 
magába olvaszt. Előadásomban ez utóbbiak szerepét vizsgálom, rámu-
tatva arra, hogy a plótinosi elmélet sok szálon kapcsolódik a fentebb 
említett vitákhoz. Elemzésem középpontjában az oikeiósis ’sajátuknak 
elismerés’ fogalma fog állni. Az oikeiósis elmélete a sztoikus etika natu-
ralisztikus megalapozását hivatott biztosítani. Az élőlény valamiképpen 
tudatában van saját alkatának, ehhez mint sajátjához viszonyul, és 
ennek következtében természetének megfelelő dolgokra törekszik. Az 
ember mint racionális ágens számára az oikeiósis tárgya ideális esetben 
saját racionális természete, az ebből fakadó motiváció pedig az erényre 
irányul. Galénos arról számol be, hogy a közép-sztoikus Panaitos sza-
kítva az ortodox sztoikus állásponttal a platóni háromosztatú motivációs 
pszichológiát tette magáévá, azzal a kiegészítéssel, hogy a három lélek-
rész mindegyike sajátos oikeiósisszal rendelkezik. Plótinosnál a monisz-
tikus és pluralisztikus pszichológiai modellek kombinációjával, egyfajta 
egyvelegével találkozunk. A cselekvést végső soron a racionális lélek 
határozza meg, amely nem szenved el kauzális hatást a testtől. A szenve-
délyek, a vágyakozás és az indulat a testből és a lélek alsó részéből álló 
élőlényhez tartoznak. Értelmezésemben a két motivációs forrás közötti 
viszonyban kulcsszerepet játszik az oikeiósis fogalma. Míg az élőlényt 
közvetlen önviszonya a testi javak felé orientálja, addig, mivel a racioná-
lis lélek önismerete nem adott, domináns motivációja önmagáról szóló 
vélekedésének függvényében változhat. 
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Császárné Guth Bernadett (ELTE BTK): Hitvalló Szent Maximos 
háromosztatú lélekmodellje és ennek filozófiai előzményei 

Előadásomban Hitvalló Szent Maximos háromosztatú lélekmodelljét 
ismertetem két releváns műve alapján. Az egyik a Fejezetek a szeretetről 
című aforizmagyűjtemény, amely a szerző korai aszketikus műveihez 
tartozik, a másik pedig a 10. Ambiguum 44. szakasza (exegézise), mely 
a dogmatikus művek közé sorolandó. Ez utóbbi írás a lélek szenvedélyes 
részéről nyújt elemzést, és annak általános felosztását, majd további 
alrészekre bontását ismerteti. A hitvalló lélekfelosztásának elmélete, 
ahogy előadásomból kiderül, a platóni-aristotelési tradícióba illeszke-
dik, ezért e két ókori görög filozófus erre vonatkozó nézeteit is tárgya-
lom. Platón esetében legfőképpen az Állam, a Phaidros és a Timaios 
című munkák bizonyos részeire támaszkodom, Aristoteléstől pedig A 
lélekről és a Nikomachosi etika című írások vonatkozó meglátásait 
veszem alapul. Arra hogy az egyházatya, illetve az említett bölcselők 
olvasatában mennyiben van szó különálló részekről a lélek esetében, 
szintén kitérek majd dolgozatomban a szerzők által használt kifejezések 
segítségével. A hitvalló életművében számos Platóntól származó gondo-
lat található, melyekre találunk példát, ahogy látni fogjuk a Fejezetek a 
szeretetről című munkában is. A hármas lélekfelosztás elmélete is egy 
ezek közül, amit bár közvetlenül Evagrios Pontikostól vehetett át a hit-
valló, végső soron mégis Platónra vezethető vissza. 
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Finta Mária (ELTE BTK): „Un-evenly hanged in balaunce” – 
Test és lélek, szöveg és cselekmény harmóniája Iasón és Médeia 
történetének egy középkori angol feldolgozásában 

Iasón és Médeia történetéről a középkorban rengeteg feldolgozás született. 
Egy 15. századi költő, John Lydgate szintén beleszőtte Trója ostromáról 
szóló, nagyszabású költeményébe. A Troy Book első könyvében található 
elbeszélés részben Ovidiusra, részben pedig Guido delle Colonne Historia 
destructionis Troiae című művére épít, mindezt pedig a boëthiusi filo-
zófiával ötvözi. Lydgate elbeszélése a harmónia, az egyensúly motívuma 
köré szerveződik. A két főhős kapcsolatának kibontakozása során fontos 
szerepet kapnak a szerelem testi megjelenési formái, amelyek természetes 
rend szerint igazodnak a lélek érzéseihez. Ennek a harmóniának tudatos 
megbontása, a szerelem rejtegetése (Médeia) vagy színlelése (Iasón) bűn. 
A test és lélek közötti disszonanciából kibontakozó beteljesülés sem lehet 
valódi, hiába éli meg mindkét szereplő a mámor mélységét és magasságát. 
Nem véletlen, hogy a tragédiába torkolló kapcsolat isteni védnöke 
Fortuna; megjelenése előrevetíti a szerelmi légyottot követő katasztrófát. 
Az elbeszélés szerkezete is az egyensúly elvét követi. Éjszaka és nappal, 
mámor és józanság, gyötrelem és eksztázis, az idő múlásának, illetve az 
emberi (férfi és női) gyarlóságnak leírása bravúrosan ellenpontozza egy-
mást, a történetet pedig a Troy Book első komoly Fortuna-leírása osztja 
ketté. Lydgate érzéki módon ábrázolja a szerelmet a maga testi-lelki 
összetettségében, miközben arra hívja olvasóit, emelkedjenek felül az 
érzelmek korbácsolta hullámokon, és lássák meg azt a magasabb 
Harmóniát, amely (a zsoltározó szavaival élve) „a vizek felett lebeg.” 
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Lengyel Krisztina (ELTE BTK): „A szörny pedig szép volt...” – 
Az intertextualitás André Gide Thésée című művében 

André Gide Thésée (Théseus) című művében organikus egésszé szövődnek 
az antik hős mitikus tettei a mindenkori halandó kétségeivel, vágyaival, 
kérdéseivel. A kezdetben eposzi elemekkel és a plutarkhoszi biográfiából 
induló mű naplószerű testamentummá alakul át, a szemlélődő és egyszerre 
aktív hős életének fordulópontjain elhangzó fiktív dialógusokkal jutunk el 
az örök emberit kereső és megélő férfilélekhez. A humánum ilyen közeli 
ábrázolása képes megtartani a mítoszt és annak ókori interpretációit, 
ugyanakkor új szerepet kap a női princípium és Théseus lelki fejlődésének 
fordulópontját hozza el Minótauros. A társra találás életkori külön-
bözőségei, a közérdek és magánélet párbeszéde a mítoszból ismert sok 
utazással és heroikus tettekkel segítenek eljutni az életét már egészében is 
látó és értékelő ember horatiusi záró soraihoz. A Gide-i lélekrajz szépsége 
a szerző mély önismeretének és örökké vívódó lelki alkatának köszön-
hetően egy új, de mégis a hagyományokat követő, antikot, keresztényt és a 
modern értékeket egyensúlyban megtartani képes Théseus-értelmezést 
ad, amelyet a forrásszövegek intertextuális játéka is gazdagít a klasszikus 
irodalmat jól ismerő olvasó számára. 


