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A Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszék oktatói, dolgozói: 
 
Dr. Gesztelyi Tamás, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens 
A KLTE történelem-latin szakán végzett (1967), 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 
majd 1998-ban habilitált. Kutatási területe az antik művészet, különösen a római császárkori 
gemmametszés, a görög és római vallástörténet és mitológia. 2003-tól az Ókortudományi 
Társaság alelnöke. Oktatott kurzusai: auctorolvasások (Vergilius, Ovidius), Görög-római 
mitológia, Antik vallástörténet, Görög és római művészet. 
 
Dr. Havas László, egyetemi tanár 
Magyar-latin-ógörög szakon diplomázott (ELTE, 1962). A KLTE (később DE) oktatója előbb 
az Ókortörténeti Tanszéken, majd 1979-től tanszékvezetőként a Klasszika-filológiai 
Tanszéken. MTA Doktora (1995). Tudományos tevékenységének középpontjában a római 
irodalomtörténet áll, ezen belül főleg a műfajelmélet. Kutatásai kiterjednek a szövegkritikára, 
a medievisztikára és a neolatin irodalomra. Római prózai írókat (Caesar, Sallustius), bevezető 
jellegű ókortudományi tárgyakat, görög és római irodalomtörténetet oktat. 
 
Dr. Nagy Márta, egyetemi docens 
1976-ban szerzett történelem-orosz szakos tanári diplomát a szegedi JATE-n. 1979-90 között 
tanársegéd a debreceni KLTE Szláv Filológiai Intézetében. 1981-ben megvédte 
művészettörténeti tematikájú bölcsészdoktori értekezését. 1990-1993 adjunktusként dolgozik 
a KLTE Szláv Filológiai Intézetében. 1991-ben a művészettörténeti tudomány kanditátusa 
címet szerzett. 1993-96 között egyetemi docens. 1996-2005 között tanszékvezetőként 
irányítja a Művészettörténeti Tanszéket. 2000-ben a művészettörténeti tudományból habilitált 
az ELTE BTK-n. 2005-től docensként dolgozik a Klasszika-filológiai és művészettörténeti 
Tanszéken, bizánci és metabizánci művészettörténetet oktat. Kutatási területe a magyarországi 
metabizánci művészet. 
 
Dr. M. Nagy Ilona, egyetemi adjunktus 
1974-ben diplomázott magyar-latin-finnugor nyelvész szakokon (KLTE). PhD 1995. 
Tudományos érdeklődés: a latin és magyar nyelv viszonya a középkori magyar 
kódexirodalomban, latin hatás a magyar nyelv történetében, az iskolai latin grammatikai 
hagyomány. Latin nyelvtani és stílusgyakorlat kurzusokat oktat. 
 
Dr. Szekeres Csilla, egyetemi adjunktus 
A KLTE-n diplomázott történelem-latin-ógörög speciális képzés, később német nyelvtanári 
szakon. 1988 óta a tanszék oktatója. Kutatási témája a római irodalom és a hellénisztikus 
filozófia, s olyan szerzők műveinek tanulmányozása, akiknek műveiben fontos szerepet tölt 
be a filozófia. Latin és ógörög szövegolvasó szemináriumokat vezet, oktatott kurzusai között 
kiemelt szerepet kap a levélirodalom és az antik filozófiatörténet. 
 
Takács Levente, egyetemi tanársegéd 
2001-ben szerzett diplomát latin nyelv- és irodalom, 2002-ben történelem és ógörög filológus 
szakokon (DE). 2001-2004 között a DE Nyelvtudományi Doktori Iskolája Klasszika-filológiai 
programjának hallgatója. 2004 szeptemberétől egyetemi tanársegéd. Görög nyelvi tárgyakat, 
latin auctorokat (Cicero, Livius) oktat. Kutatási területe a római köztársaság kora és a római 
historiográfia. 
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