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Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Társaság! 

 

Először is köszönöm a megtisztelő fölkérést, hogy a 

vitaesten fölkért előadóként mondhatom el véleményemet, 

benyomásaimat illetve javaslataimat. Hat problémakörben 

kérték véleményemet, s igyekszem is valamennyiben 

véleményt nyilvánítani, de mondandómban ezeket a 

kérdésköröket nem egymás után érintem, hanem úgy, ahogy 

mondandóm logikája szerint következnek. Szeretném 

leszögezni, hogy bár elfogadom az ókortudomány szélesebb 

értelmezését, kompetensnek csak egy részterületen, a 

klasszika-filológián belül érzem többé-kevésbé magam, így 

megnyilatkozásom középpontjában ez a terület áll. Le kell 

azt is szögeznem, hogy jelen alkalomra elsősorban a 

problémákra, anomáliákra, nehézségekre összpontosítottam 

figyelmemet, így figyelmet most a kritikus pontoknak 

szentelek. 

 Kiinduló tételem az, hogy a magyar ókortudomány 

mindenkori és mai állapotát diszciplináris, történeti illetve 

történelmi-politikai és emberi tényezők alakították. Egyes 

vonatkozásokban egyik vagy másik, többnyire azonban 

mindhárom. A tudomány belső logikáját, fejlődését aligha 
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lehet külső akarattal megváltoztatni, a másik két 

vonatkozásban azonban nem vagyunk eszköztelenek. A 

legnehezebb azonban az emberi vonatkozások felmutatása. 

Nem ezzel kezdem, de ezt sem fogom elhallgatni. Először is: 

diszciplináris adottság, hogy az ókortudomány magába 

foglalja az egyiptológiát, az ókori Izraelt és a klasszikus 

görög-római világot, amelyek kutatása önmagában is tovább 

specializálódott az elmúlt évtizedekben, vagyis az 

ókortudományon belül képviselt tudományterületek egyre 

messzebb kerültek egymástól. Ennek intézményi 

következményei is voltak: az elmúlt bő évtizedben létrejött 

például a patrisztikai, neolatin és bizantinológiai társaság, 

amely tudományterületek sok szállal kötődnek a klasszika-

filológiához. Diszciplináris adottság, hogy az ókor 

hagyatéka írásos és anyagi relikviákra osztható. A 

fennmaradt szövegek köre alig bővül, így a klasszika-

filológia feladata egy jól behatárolható szövegkorpusz 

különböző tudományos szempontú vizsgálata, értelmezése, 

míg például a classica archaeologia folyamatosan 

gyarapítható bázisra épül. Másodszor: történelmi adottság, 

hogy a magyar nem nemzetközi tudományos nyelv, vagyis 

nekünk egyszerre kell magyar nyelvű vagy nemzeti, és 
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nemzetközi tudományt művelni; történelmi adottság, hogy 

szinte alig rendelkezünk olyasmivel, ami a klasszika-

filológiai kutatások materiális bázisát adná (alig vannak 

klasszikus auktorokat tartalmazó kódexeink), történelmi 

szerencse viszont, hogy miénk Pannonia nagy része és a 

dunai limes jelentékeny része. Mindebből szükségszerűen 

következik, hogy tudományos és történelmi imperativus a 

magyar klasszika-filológia számára, hogy bekapcsolódjék a 

nemzetközi tudományosságba Erre azonban a magyar 

klasszika-filológia egészében sosem volt képes, csak egyes 

képviselői (pl. Kerényi, Alföldi András, Moravcsik etc.). 

Ennek okai véleményem szerint a következők: egyfelől a 

magyar ókortudomány mögött sosem volt szilárd 

intézményi háttér, és ma sincs. Jelen helyzetben kifejezetten 

azt érzem, hogy a több évtizede működő egyetemi 

tanszékek sorsa is könnyen bizonytalanná válhat. Jó példa 

erre a debreceni klasszika-filológiai tanszék sorsa, de nem 

lehetek nyugodt a magam egyetemének intézetével vagy 

tanszékével kapcsolatban sem. Az utóbbi években – sajnos 

– sikeres hadjárat indult a bölcsészképzés és a hamisan 

értéktelennek kikiáltott bölcsészdiplomák, illetve az ún. kis-

szakok ellen, és miközben mélyülő demográfiai válságban 
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van az ország, az egyre fogyatkozó generációk tagjai közül 

egyre kevesebben választják a klasszikus szakokat. Nemcsak 

a görög- és latinszakosok száma csökkent drámai módon  

az elmúlt években, hanem megfogyatkoztak a hebraisták is. 

Bár az egyiptológia és a régészet népszerű, nem tudom 

fölmérni, hogy a jelentkezőket mi hajtja jobban, az 

egzotikus kutatások és a kincskereső kalandvágy, vagy a 

valódi tudomány iránti szilárd elkötelezettség.  

Ha tehát az intézményrendszert nézem, bár egy 

akadémiai intézet vagy egy intézeti osztály sem jelent 

önmagában garanciát a folyamatos működésre, mégis 

szilárdabb alapot jelenthetett volna, mint egy néhányéves 

mandátummal rendelkező, bizonytalan infrastrukturális 

hátterű, ilyen vagy olyan pénzből finanszírozott kutatási 

program, vagy a hallgatói jelentkezések és a kiszámíthatatlan 

oktatáspolitika függvényében és a szűklátókörű egyetemi 

vezetés ellenében olykor élet-halálharcot folytató tanszékek. 

A nemzetközi jelenléthez szükséges lenne ugyanis egy 

olyan, a magyar klasszika-filológiát felmutató közös 

tudományos vállalkozás, amely kellően reprezentatív és 

színvonalas a nemzetközi elismerés megalapozásához. Ilyen 

igazából sem a háború előtt, sem azóta nem volt. Olyasmire 
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gondolok, mint Juhász László Bibliotheca-ja, és bár 

nemzetközileg jelentős, ezt a funkciót természeténél fogva 

mégsem töltheti be a magyarországi latinság szótára. De 

nem tölthetik be ezt a funkciót az idegen nyelvű folyóiratok 

sem: az Acta Antiqua és az Acta Classica nemzetközi 

folyóiratok, amelyek folyamatos és színvonalas működése 

mindannyiunk kötelessége és feladata, de ezek 

hangsúlyozottan nemzetköziek, én pedig olyasmire 

gondolok, ami úgy nemzetközi, hogy közben nem sújtja a 

folyóiratok eltagadhatatlan efemersége. 

 Nagy kérdés, hogy erre alkalmas-e egyáltalán a 

magyar klasszika-filológia. Képesek vagyunk-e olyan rést 

találni a nemzetközi tudományos piacon, amelyet a siker 

reményében kísérelhetünk meg betölteni.  Ha 

végigtekintünk az elmúlt évtizedeken, azt tapasztaljuk, hogy 

születtek értékes, akár reprezentatívnak is tekinthető 

vállalkozások, ezek azonban egy idő után kifulladtak: nem 

folytatódott az akadémiai kétnyelvű könyvsorozat, sem az 

Auctores Latini, s még a legerősebb tudományos műhelyek 

sem voltak képesek (különféle okokból) az egész magyar 

klasszika-filológiát összefogó vállalkozás indítására. Az 

egyetlen kivétel talán a Havas László kezdeményezésére 
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megszületett Bevezetés az ókortudományba kötetei. Ezek 

azonban nem nevezhetők nemzetközinek, hiszen hatókörük 

a magyar nyelv határainál véget is ér. S mi hiába fogjuk rá 

valamire, hogy nemzetközi mércével mérve is jelentős, ha a 

valódi megmérettetés lehetőségét nem tudjuk megragadni. 

Ki merem jelenteni, és azt gondolom, ez az egyik 

legsúlyosabb problémánk: a magyar klasszika-filológiának, 

de talán az egész magyar ókortudománynak sincs tartós és 

keresett, a szaktudomány közel egészét nemzetközi szinten 

reprezentáló exportcikke. 

 Erre azért is lenne szerintem lehetőség, mert a 

magyar klasszika-filológiai kutatás megfelelően gazdag és a 

nemzetközi trendekhez igazodó. Nyilvánvaló, hogy 

különféle irányzatok, iskolák vannak jelen, és bár 

hajlamosak vagyunk a magunk szempontjait egyedül 

üdvözítőnek tekinteni, valójában kizárólagosságról nem 

beszélhetünk. Ez tulajdonképpen egyébként szerves 

folytatása a hazai klasszika filológia bő évszázados 

történetének, hiszen egymással rivalizáló irányzatok mindig 

voltak, és sohasem hiányzott a nyugati orientáció sem. Tény 

azonban, hogy az utóbbi időben a német irányultságot 

fölváltotta az angolszász, és sajnos továbbra is gyenge a 



 7

francia és a spanyol, de növekszik az olasz, illetve 

hajlandóság mutatkozik a közép-európai klasszika filológiai 

együttműködés erősítésére, amelynek személy szerint 

elkötelezett támogatója vagyok. 

 

Megfontolásra, továbbgondolásra ajánlott javaslataimat hat 

pontban foglalom össze: 

- az Ókortudományi Társaságon belül a regionális 

tagozódást vagy egészítse ki, vagy váltsa fel a 

tudományterületi tagozódás: jöjjenek létre a különféle 

tudományterületeknek megfelelő tagozatok;1 

- a magyar ókortudomány képviselőinek mindent el kell 

követniük a hosszútávú intézményi bázis biztosítására; 

- a magyar ókortudományon belül az információáramlás 

sokkal hatékonyabb formáinak kialakítását tartom 

                                                           

1 Ezt a javaslatomat többen félreértették. Nem a hagyományos pénteki 
felolvasó-ülések fölszámolásáról van szó, hanem arról, hogy a 
szakterületek képviselői részvételével több olyan tudományos 
tanácskozást, műhelykonferenciát stb. lehetne tartani, amelyek kevéssé 
vagy egyáltalán nem érdekesek a más területekkel foglalkozók számára, 
de az adott téma szakembereinek lehetőséget adna az eszmecserére. 
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szükségesnek; s célszerűnek tartanám emiatt az on-line 

jelenlét maximális kihasználását.2 

- speciálisan a klasszika-filológusokra gondolva, azt 

javaslom, meg kell vetnünk az alapjait a közös és 

reprezentatív nemzetközi jelenlét kiépítésének, vagyis a 

folyóiratok mellett szükségesnek tartom egy nemzetközi 

érdekeltségű vállalkozás kidolgozását, amihez nyilvánvalóan 

előkészítő munkálatok szükségesek;  

- a tudományos klikkek az egész ókortudomány érdekében 

vizsgálják fölül az elzárkózás (rosszabb esetben az 

elutasítás) logikáját. Nem kell egymás nyakába borulni, de 

tarthatatlan helyzet, hogy nincs normális tudományos 

diskurzus. Sehová sem vezet, ha nem reflektálunk egymásra, 

ha elbeszélünk egymás mellett, ha érdektelenségből 

                                                           

2 A vitában elhangzottak ellenére is úgy gondolom, hogy vannak olyan 
szövegek, amelyeket nem érdemes nyomtatásban megjelentetni, 
valamilyen nyilvánosságot azonban szükséges lenne biztosítani ezeknek 
a szövegeknek is. A társaság honlapján nyugodtan meg lehetne 
jelentetni a felolvasott előadások szövegét, vagy a megjelent 
ókortudományi kiadványokról egy rövid, akár a szerző által írt tartalmi 
összefoglalót, képpel – könyvajánlóként. És a társaság honlapján 
szerepelhetnének hasznos linkek, valamint a digitalizált ókortudományi 
könyvek, anyagok adatbázisa. De talán az is megfontolandó lenne, hogy 
érdemes-e minden disszertációt könyvként közreadni. 
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kiadványok sora marad visszhangtalan s marad meg az 

ismeretlenségben; 

- javaslom továbbá, hogy ugyanennek a logikának a 

meghaladására kísérletet téve mindenki, aki abban a 

helyzetben van, gondolja végig, hogy a közösség által 

rábízott döntési, irányítási, vezetési felhatalmazást, hogyan 

tudja a leghatékonyabban a magyar ókortudomány egész 

közössége javára fordítani. Vagyis – hogy Simon Attila – 

szavaihoz csatlakozzam: nyitottnak kell lennünk 

diszciplinárisan és emberileg is. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és várom a 

kiegészítéseket, észrevételeket, ellenvetéseket. 


