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Bevezetés a neolatin tanulmányokba – Introductio in Studia Neo-Latina 

 

(Az MTA Klasszika-filológiai Szakbizottságának neolatin albizottsága nevében a Magyar 

Neolatin Egyesület közreműködésével megfogalmazott tervezet, amelyhez kérjük a 

megjegyzéseket, javaslatokat, kiegészítéseket, módosításokat s annak közlését, hogy ki 

milyen rész megírását vállalná, vagy elkészítésére ill. a lektorálásra kit vagy kiket javasolna.) 

 

I. A neolatin fogalmi és időbeli ill. tartalmi meghatározása (l. hozzá: H. Helander, Neo-

latin Studies: Significance and Prospects, Symbolae Osloenses 76, 2001, 5-102). 

1) Szembenállás a közép-latinnal (l. ehhez: A. Blaise, A Handbook of Christian Latin: Style, 

Morphology, and Syntax, trans. by G. C. Roti, Turnhout, Brepols, 1992; F. A. C. Mantello – 

A. G. Rigg (eds), Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 

1996; Pascale Bourgain – with Marie-Clotilde Hubert, Le Latin Médiéval, L’Atelier du 

Médiéviste, 10, Turnhout: Brepols, 2005, l. még Archivum Latinatis Medii Aevi, másképp: 

Bulletin Du Cange); a „megújított” humanista latinság, azaz a reneszánsz humanistái által 

(14–16. század) főképpen az antik előképekhez való visszanyúlással kifejlesztett újlatin nyelv 

és az általa megjelenített irodalom. Ennek kapcsán beszélhetünk nyelvi „megtisztulásról”, 

amellyel viszont együtt jár egy szűkebb elitre való korlátozódás, amit „hanyatlásnak” is 

szokás minősíteni (vö. D. Butterfield, ‘Neo-Latin’ in: J. Clackson (ed.), A Companion to the 

Latin Language, Oxford, 2011, 303-18). Viszont műfaji gazdagodás van: szatirikus él a 

skolasztikus és az egyházi latinnal szemben, vö. pl. Epistolæ obscurorum virorum (1515–

1519 J. Reuchlin humanista szellemiségében a fiktív levélirodalom megújítása), történeti, 

egyházi és kulturális háttér (recepcióval); az ún. „konyhalatinság”, mindazonáltal a középkori 

tankönyvek sokáig használatban maradnak, s népi szövegeket fordítanak latinra, de 

megjelennek a vulgáris nyelvű bibliafordítások is (vö. új laikus jámborság). Így mindenképp 

feladat: a nyelvi rétegek és változások tisztázása. Hang- és alaktan valamint a mondattan 

ugyan a reneszánsz óta szinte változatlan, de a szókincs követi az új dolgok (novae res) 

felismerését, ami azonban már a klasszikus antikvitást is jellemezte. Az ún. grammaticus-i 

vonal: Andrea Guarna (Bellum grammaticale, nyomtatásban: 1511). A megújított latin hatása 

azonban korlátozottabb, mint a humanisták nyilatkozatai általában mutatják. Mindenesetre a 

latin nyelv élőből egyre inkább tanulmány tárgyává válik, s a vulgáris nyelvek mellett 

kiváltságos státust élvez az állami és a kulturális élet legfontosabb területein. A tudós 

kommunikáció a 17. század végéig megőrzi kizárólagosan latin nyelvűségét. Bár maga a 

neolatin fogalma a 18. században jelenik meg, 1973-tól rajta a legszélesebb értelemben az 

összes olyan latin szöveget értik, amelyet a középkor végétől egészen a jelenkorig készítettek. 

Ez Itálián belül már 1300 kr-től, azaz Petrarca korától (1304–1374), a „humanisták atyjá”-tól 
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elkezdődik; Itálián kívül azonban később indul meg, sőt akár jelentős késéssel is (a 15., ill. 16. 

századtól). 1600-ig a latin nyelven szerzett irodalmi és tudományos nyomtatványok száma 

egyre nő, ezután azonban lépcsőzetes visszaesés figyelhető meg, amely szakterületeknek 

megfelelően eltérő intenzitású. 

2) A latin nyelv története s benne a neolatin helye, szerepe és jelentősége. Pusztán esztétika 

(pl. példaképek megváltozása, sokfélesége – ezzel kapcsolatos sokféleség) vagy egyfajta 

Europaeitas? Ez utóbbi változó értelmezései és módosuló összetevői. Humanizmus és 

reformáció: a tiszta nyelv visszaszerzése (vö. pl. Laurentius Valla: De elegantiis linguae 

Latinae – 1444), egyben a nyelvi modernizálás határainak első megszabása, a „modern” 

szövegkritika kezdetei. A görög művek humanista fordításának megindulása. Az új 

grammaticák megteremtése Niccolo Perotti-tól (1468) Petrus Ramus-ig (1559). A nyomdai 

tevékenység tudományos szempontból való ellenőrzésének kialakulása (Perotti: Plin., n.h.). A 

klasszikus versmérték széleskörű megismertetése (Perotti: De metris valamint De ratione 

carminum), a rhetorica új útjai (vö. pl. Giovanni Sulpizio da Veroli vagy Johannes Sulpitius 

Verulanus ill. Verolensis, Roma, 1490/Leipzig, 1503-tól, s hatása Erasmusra). Út az 

„obskurantizmustól” a felvilágosodás felé. Az ellenreformáció vagy katolikus reform, vö. pl. 

J. Gretser : Regnum humanitatis (1585). Az egyháztörténet új útjai, a jezsuiták kiemelt 

szerepe. A filológia mint módszer és a polémia eszköze. Az egész emberi tudás és életforma 

újragondolása (Ramus: Aristotelicae animadversiones, Dialecticae partitiones – 1543, vö. 

anti-aristotelianizmus). Összegzésképpen tudatosítandó, hogy a neolatin meghatározása 

mindamellett vitatott, miszerint problematikus, hogy a humanizmus kezdetétől lényegében 

egységesnek tekinthető-e vagy több szakaszra tagolható, melyek közt az összefüggés 

többféleképpen is értelmezhető. Ennek jegyében a különféle iskolák és műhelyek jelzése, 

kifejtésük a 3. pontban. 

3) A neolatin mint önálló tudományterület s rövid története. Viszonylag friss humán 

szakterület, ha a rokon és nagy múltú klasszika-filológiához vagy medievisztikához 

hasonlítjuk. Megalapozója a belga J. Ijsewijn (1932–1998), aki 1966-ban a Leuveni Kat. Egy-

en felállította az első ilyen jellegű egyetemi intézetet Európában, s azt 30 éven át vezette is, 

létrehozva azt a Humanistica Lovaniensia-t, amely mindmáig a meghatározó Journal of Neo-

Latin Studies szerepét tölti be. Kezdeményezésére jött létre az idevágó kutatások nemzetközi 

szervezete is 1973-ban: International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) (Amsterdam 

– magyar szervezete: Hungaria Latina – magyar latin egyesület, elnöke: Szörényi László, 

megalakulás: 2000/2001, 2006: Budapesten az IANLS konferencia). A szakma magnum opus-

a a Companion to Neo-Latin Studies (I, 1977, átdolgozva: 1990; II, 1998). Minderre 



vonatkoztatható a catullusi sor: plus uno maneat perenne saeclo. Ez az életmű ugyanis sok 

tekintetben elébe ment az alapkutatásoknak, amelyek még ma is és még feltehetőleg nagyon 

sokáig minden területen folynak. Ezek: anyaggyűjtés, katalógusok, szövegvizsgálatok és -

kiadások valamint kommentárok, irodalmi, műfaji és egyéb tanulmányok stb. A kutatási 

terület nem is lezárt, mert bár a neolat. aligha lesz már széleskörűen használt írott és beszélt 

nyelv, azért egyelőre számos szakterület névadási gyakorlatában, szakszókincse 

kialakításában meghatározó jelentőségű, vö. pl. taxonómia stb. A példakép mindmáig C. von 

Linné, aki a Species Plantarum-ban 7300 növényfajra alkalmazta kettős nevezéktanát. 

II. Szakirodalom. Eddigi vizsgálatok 

4) A témába vágó tudományos segédeszközök, kutatási eredmények. Bibliográfiák, 

kézikönyvek, monográfiák, speciális tanulmányok, ezek gyűjteményei, folyóiratok, kiadások, 

sorozatok stb. Történeti és egyéb szaktudományos vonatkozások, különös tekintettel a 

nyelvészetre és a szövegkritikára, -filológiára (ecdotica). Digitális editio-k. A neolatin 

irodalom a web-en, pl. Bibliotheca Augustana stb. Speciális adatbázisok, pl. database of 

nordic neo-latin literature. További jó segédeszköz: Dana F. Sutton, Analytic Bibliography of 

On-Line Neo-Latin Texts. A tengerentúli és a kontinentális gyakorlat tükrében: Critical 

Editions, Hypertexts and Genetic Criticism, vö. még Retiarius : commentarii periodici latini, 

Lexington, KY : Univ. of Kentucky, on-line Journal, magazine : Periodical. Szótárak: C. 

Egger, Lexicon recentis latinitatis, 1992–97, in Urbe Vaticana; C. Egger, Lexicon nominorum 

locorum, 1982, in Urbe Vaticana; C. Helfer: Lexicon auxiliare. Ein deutsch-lateinisches 

Wörterbuch (1991 Saarbrücken). Rokontudományok, pl. román filológia stb. 

 – Az eddigi magyar szakkutatás eredményei és várható perspektívái (vö. Companion to the 

History of the Neo-Latin Studies in Hungary, Ed. by István Bartók, Bp., Universitas 

Publishing House, 2005, 138 l.). 

III. A neolatin irodalom és kultúra 

Szakirodalmi tájékoztatáshoz: Latinitas Perennis: The Continuity of Latin Literature, I, 

Leiden, 2007, majd Latinitas_Perennis:_Appropriation and Latin Literature, uo., 2009, szerk. 

Wim Verbaal, Yanick Maes, Jan Papy.  

5) Irodalomtörténet: a) Európa – régiók és a teljes egész; a peremterületek. Az irodalom 

térképe (kiemelt területek: Itália, Franciaország – vö. L’Italie et la France dans l’Europe latine 

du XIVe au XVIIe siècle: influence, émulation, traduction, Société française des études néo-

latines. Congrès international, Marc Deramaix, Ginette Vagenheim, Publications des 

universités de Rouen et du Havre, 2006 – 446 oldal –, Németország és Észak-Európa, Közép-

Kelet-Európa). Határok ki- és leépülése. Népek, nemzetek kibontakozása és összeolvadása. 
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Műfajok és átalakulásaik. Régi (pl. mítoszok) és új témák, mint pl. az önéletrajzi elem s vele 

az ember önmagára találása (vö. pl. K. Enenkel, Die Erfindung des Menschen: Die 

Autobiographik des frühneuzeitlichen Humanismus von Petrarca bis Lipsius, Berlin, 2008). 

Morál és/vagy lusus. Állandóság – változás. A szatirikus és az utópista regény: a múlt 

imitatio-jából átmenet a modern irodalomba. Az elveszett antik művek hamisítványai 

(Petronius, Satyricon, vö. Chr. Laes, „Imitating Petronius: H. C. Schnur’s Petronian 

supplement” in: D. Sacré, G. Tournoy (ed.), Myricae. Essays in Memory of Jozef Ijsewijn, 

Leuven, 2000, 647–675; Hugh McElroy, „The Reception and Use of Petronius: Petronian 

pseudepigraphy and imitation” in: Ancient Narrative, 1, 2000–2001, 350 skk.). Közelmúlt és 

jelen: a neolatin térvesztése a szépirodalomban. Játék és hattyúdal? – 1955-től Rómában 

rendezik meg a Certamen Capitolinum-ot, amelynek a próza is része. A 20. sz neves költői: 

Josef Eberle (1901-1986), Anna Elissa Radke: Musa exsul. Latina huius aetatis carmina, 

1982. 

b) Magyarországi neolatin irodalom – a vulgáris irodalmak és az európai kultúrkör szellemi és 

művészeti életének hálózatában. 

Kultúra: latin nyelvűség a tudományokban, filozófiában és az ún. „metapoétikus” témákban. 

IV. A neolatin műveltséggel kapcsolatos személyek és helyek 

6) a) Prosopographia 

    b)Topographia (vö. Orbis latinus. Ed. Helmut Plechl. Rev. ed. Braunschweig, 1972.) 

V. Távlati lehetőségek 

7) A neolatin és megmaradási esélyei: a fejlődésben lévő szaktudományok bővülő 

nomenclatura-jának mindmáig és várhatóan még sokáig alapja. Az „élő latinra” vonatkozó 

irodalom áttekintése: M. Olmo 1815-ös könyvétől (Otia Villaudricensia ad octo magnos 

principes qui Vindobonæ anno MDCCCXV pacem orbis sanxerunt, de lingua Latina et 

civitate Latina fundanda liber singularis), K. H. Ulrichs Alaudæ-ján és A. Leonori Vox Urbis: 

de litteris et bonis artibus commentarius-án valamint J. Capelle „Latin vagy Babel”-én (1952) 

át egészen W. Stroh munkájáig (Meghalt a latin, éljen a latin! Egy nagy nyelv rövid története. 

Budapest, 2011), tekintettel Borzsák I. írására is (Kell-e a latin? Bp., 1990). A latin nyelv 

jelenlegi ápolásának fontos szervezete: Academia Latinitati Fouendae (ALF – 1967-től), 

melynek rendezvényei a központtól, Rómától Szenegálig terjednek, jelentős publikációs 

tevékenységgel együtt. Magyar tagja: Ritoók Zs. További szervezetek: Fundatio Melissa 

(Belgium, 1986 – Gaius/Guy Licoppe megalapítja a Domus Latina Bruxellis-t, elindítja a 

Melissa kiadványt, 1980 ill. 1984), Latinitati Vivæ Provehendæ Associatio (LVPA, 

Németország, 1987), ill. Accademia Vivarium Novum (székhelye: Roma). Ennek 
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magyarországi konferenciája: 2008. július 23-29. – Szeged és július 30-31. – Budapest, 

szervező: Galántai Erzsébet). A tengeren túl: Septentrionale Americanum Latinitatis Vivæ 

Institutum (SALVI, Los Angeles, California, 1996). Folyóiratok, ilyen jellegű kiadványok 

Vita Latina, ehhez társult: CERCAM (Centre d’Étude et de Recherche sur les Civilisations 

Antiques de la Méditerranée, Université Paul Valéry, Montpellier), Vox Latina (1956-tól, 

Saarbrücken). Camenae (2007-től. Revue en ligne du Centre Budé de l’équipe « Rome et ses 

renaissances », szerk. P. Galand-Hallyn – C. Lévy. Internet : http://www.paris-

sorbonne.fr/fr/spip.php?rubr. Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien 

(Innsbruck – stefan.tilg@neolatin.lbg.ac.at). Magyar vonatkozások: Camoenae Hungaricae 

(szerk.: Kecskeméti G.), CMNL (Classica, Mediaevalia, Neolatina – Szerk. Havas L., Tegyey 

I.). Rádióadások: finn rádió, Jyväskylä (YLE: Nuntii Latini), német adás: Bremen (Brema). 

Van Vicipaedia Latina is. Csökkenő vallási és teológiai igények, kivéve a történeti 

kutatásokat, ahol a képzés szintjének jelentős növelésére van szükség. 

Oktatás, képzés: közép- és felsőfokon – európai helyzet, különös tekintettel Közép-Európára 

(Lengyelország, Magyarország, ahol Szegeden az egyetemi latin oktatásban a neolatin is 

szerepet kap). A tengeren túli keretek bemutatása, amelyek a globalizáció vagy ha úgy tetszik: 

a mundializáció folyamatának is valamiféle pedagógiai távlatot adnak. Lehet, hogy az Újvilág 

ma ugyanúgy megmenti majd a Föld számára a Latinitas aurea-t, ahogy ezt kontinensünk 

számára egykor azok az írek tették egyfajta translatio studii-val, akik sohasem tartoztak a 

Római Birodalom fősége alá.  

Általánosan szem előtt tartandó alapelv, amelyet a jeles francia episztemológus, Michel 

Serres úgy fogalmazott meg, hogy napjaink túlszakosodása (hyperspécialisation) egyfajta 

gyászos visszatérés a „barbársághoz”. Ahhoz az állapothoz, amely korunkban egyik legfőbb 

veszélyeztetője bizonytalan európai identitástudatunknak is. Ennek a nélkülözhetetlen 

önazonosság-érzésnek a megszerzéséhez szükséges a klasszikus civilizációs gyökérzet, 

amely a mindenkori magyar kultúrának is éltetője volt és remélhetőleg: marad is. Ha pedig 

végül is „világfalunkban” valóban szellemileg-erkölcsileg kiművelt „világpolgárokat” 

akarunk, akkor a technika mai állása mellett lehetőség látszik nyílni arra, hogy ezek több 

nyelvűek legyenek, akik tulajdon anyanyelvük birtokában és az angol-amerikai (valamint 

esetleg a kínai) kommunikációs és adminisztratív eszközként való használata mellett a 

közös „világörökség” múltbeli kincseihez is hozzá tudnak majd férni a legmagasabb 

esztétikai élvezet szintjén – éspedig a latin segítségével. E virágzó multilinguális 

civilizációra éppen a Római Birodalom és annak keresztény örökösei szolgáltathatják a 

legjobb történeti bizonyító példát, mert ez valamikor nem eszmény, hanem élő és hatékony 
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valóság volt. Az emberi jogok megkövetelése mellett tehát ez a többnyelvűség is része 

lehetne az alternatív globalizációnak.                                                                           
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