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Klasszika-filológiai és Mővészettörténeti Tanszék
Ókorkutatások: A klasszikus görög-római kultúra
írásos és tárgyi emlékeinek vizsgálata filológiai-nyelvi és
széleskörő mővelıdéstörténeti (irodalmi, történeti,
filozófia-, vallás- mővészettörténeti stb.) illetve mővelıdéstudományi kontextusban.
Alapkutatások: klasszikus latin és ógörög szövegek
(auctorok) nyelvi-filológiai, stb. komplex vizsgálata
Utóéletkutatások: A latin és ógörög kultúra továbbélésének és hatásának vizsgálata európai kontextusban

Dr. Gesztelyi
Tamás, DSc
habil.

Plinius
Naturalis
historia kutatások

A klasszikus
kultúra képi
világa;
Hazai és határon
túli gemmagyőjtemények feldolgozása, régészeti,
mővészettörténeti
és kultúrtörténeti
kiértékelése

A klasszikus
kultúra képi
világának továbbélése a
középkori oklevelek gemmapecsét-jein

http://classics.arts.
unideb.hu/tanarok/
GT/GTpublikaciok
.pdf

Dr. Havas
László, DSc
habil.emeritus

Caesar,
Cicero,
Vergilius,
Florus,
Sallustiuskutatások

Szöveg-kritika,
Antik historiográfia, organikus
történelemfelfogás; Római
történelem;
Királytükörirodalom

Szent István-i
Intelmek;
Neolatin Stúdiumok (Janus
Pannonius,
Nadányi J.,
Varga L.;
magyarországi
latin tanítóköltészet)

http://classics.art
s.unideb.hu/tanar
ok/HL/HLbibliog
rafia.pdf

Dr. M. Nagy
Ilona, PhD,
habil.

Klasszikus
latin grammatikai vizsgálatok

Középkori latin
szövegtani,
grammatikai és
stilisztikai
vizsgálatok

Latin és anyanyelv
viszonya a magyar
kódexirodalomban;
A Ráskay Lea által
másolt (magyar
nyelvő) kódexek
latin forrásai;
Árpád-házi Szent
Margit legendájának
magyar és latin
szöveghagyománya

http://classics.arts.uni
deb.hu/tanarok/MNI/
MNIbibliografia.pdf

Dr. Nagy
Márta, CSc,
habil.

Antik ikonográfiai típusok
továbbélése az
ortodox mővészetben

Bizánci ikonográfiai típusok
nyugat-európai
középkori
interpretációi

Magyarországi
posztbizánci
mővészeti
kutatások

http://classics.arts.u
nideb.hu/tanarok/
M/NMpublikaciok.
pdf

Dr. Szekeres
Csilla, PhD,
habil.

Lucretius
Cicero, Horatius és
Senecakutatások

A római filozófia,
mindenekelıtt
Lucretius, Cicero
és Seneca
filozófiai munkássága

„Alltagsgeschichte”:
a mindennapi élet
kultúrája Rómában

http://classics.arts.uni
deb.hu/tanarok/SzCs/
SzCsbibliografia.pdf

Dr. Takács
Levente, PhD

Liviuskutatások

Historiográfiai
kutatások, különösen
a római köztársaság
történetírásában;
A római köztársaság
története;
A római mezıgazdaság és földmérés

Kapcsolatok a
római joggal

http://classics.arts.
unideb.hu/tanarok/
TL/TLpublikaciok.
pdf
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A tanszék tudományos életében részt vevı további kutatók, akiknek a tanszék szolgál kutatóbázisul
Ókorkutatások: klasszikus latin és ógörög szövegek
(auctorok) nyelvi-filológiai, kultúrtörténeti, filozófiai, stb. komplex vizsgálata
A latin és ógörög kultúra továbbélése és hatása

Dr. Tegyey
Imre,
PhD,(nyug.)

Szilágyi Ilona,
vezetıtanár (DE
Kossuth Gyakorló Gimn.)

Görög és latin
nyelvészet,
Korai görög
feliratok, Görög
és latin szótártan,
A görög vígjáték
története

http://classics.arts.
ókortörténet
unideb.hu/tanarok/T
I/TIbibliografia.pdf

A latintanítás
módszertana,
Az antik kultúra magyar és
európai recepciója

Dr. Kiss Sebestyén,
PhD (Debrecn,
Péchy Mihály
Szakközépisk.)

Patrisztikai
kutatások,
Arnobius

Dr. Burai Erzsébet, PhD,
tanszéki könyvtáros;
latin-ógörög-spanyol
szakos középisk. tanár
(Debrecen, Tóth Árpád
Gimn.)

A latintanítás
módszertana,
Multilingvális
tanítás az újlatin
nyelvek körében,
Fiktív levélirodalom

Tóth Orsolya,
latin nyelvtanár,
DE Történelmi
Intézet

A latintanítás módszertana,
Macrobius-fordítás
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Kutatásainkról összefoglalóan
A kutatások közös jegye, hogy azokat a vizsgált téma eredeti latin és ógörög forrásainak kritikai tanulmányozása alapozza meg. Ezen belül a kutatás az oktatók egyéni tervei szerint – alkalmi kutatási pályázatok (elsısorban OTKA, FKFP, NKFP stb.) támogatásával –
folyik, a kutatott témák gyakran interdiszciplináris természetébıl adódóan általában kifelé
irányuló szakmai együttmőködésben hasonló vagy érintkezı területek kutatóival. A kutatásokról átfogó képet tükröznek a tanszék kiadványai
(http://classics.arts.unideb.hu/kiadvanyaiacta.html,
http://classics.arts.unideb.hu/kiadvanyaiagatha.html,
http://classics.arts.unideb.hu/kiadvanyaipraeterea.html)
A kutatás sokrétőségét az oktatott szak tematikai összetettsége írja elı, mőködtetésének ez (akkreditációs) alapfeltétele. Az érdeklıdı hallgatóknak tanulmányaik kezdetétıl a
doktoriskoláig lehetıségük van a kutatásokban részt vállalni ( l. a http://denydi.unideb.hu címen a doktoranduszok linken belül a klasszika-filológia programban részt vevık névsorát).
Az eredeti latin és ógörög szövegek kritikai tanulmányozásával az európai kultúrhagyományok gyökereinek jobb megértését segítjük elı. Ezzel elsısorban az észak-keleti régió (Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplém, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok
megyék) megfelelı intézményei számára képeztünk és képezünk tudományos utánpótlást (l. a
végzett hallgatóink névsorát: http://classics.arts.unideb.hu/kapcsolatok.html)

-

Mit vállalunk kifelé?
Belföldi és külföldi tudományos kapcsolatok ápolását az egyes kutatók témáinak megfelelıen. Összekötık: az egyes kutatók.

-

Szakterületünkkel összefüggı tanácsadást intézmények és magánszemélyek számára.
Szabadon választott órák biztosítását egyetemi hallgatók számára. Összekötık: az
egyes kutatók.

-

Hivatalos okmányok (doktori, díszdoktori oklevelek) latin szövegének megfogalmazását. Összekötı: Dr. Tegyey Imre (tegyey@tigris.unideb.hu).

-

Rövidebb latin (gyakorlati) szövegek fordítását, pl. egy családi oklevél, régi irat. Öszszekötı: Dr. Takács Levente (mokadmin@hotmail.com).

-

A latin mint szaknyelv tanításához tanszékünk segédanyagot biztosít és konzultációkkal szolgál elsısorban a DE keretein belül, de más érdeklıdık számára is. MAképzésünkben külön tantárgy oktatja ezt a területet.

