Szakmai önéletrajz, Nagy Levente
1975. október 13.-án születtem Miskolcon.
1990-1994: középiskolai tanulmányaimat a miskolci Avasi Gimnázium német
kéttannyelvű osztályában végeztem. Gimnazista koromban nagyon érdekelt a szépirodalom,
két német nyelvű novellám megjelent a Frankfurter Allgemeine Zeitung Jugend schreibt rovatában.
1993: angol nyelvből közép, 1994: németből felsőfokú C-típusú nyelvvizsgát tettem.
(1994-1995 között, illetve 1999-ben spanyolul is tanultam).
1994-2000: az ELTE - BTK régészet szakán classica archaeológiát és római
provinciális régészetet hallgattam. Régészet szakdolgozatom címe: A pusztaszabolcsfelsőcikolai koracsászárkori halomsírok és Pannonia Inferior római kori halomsíros
temetkezései.
1997: német és angol nyelvből idegenvezetői szakképesítést szereztem.
1998-1999: K. Palágyi Sylviával együtt monográfiát készítettem a Dunántúl római kori
halomsíros temetkezéseiről, a könyv a magyarul 2000-ben, németül az Akadémiai Kiadó
gondozásában 2002-ben jelent meg.
Egyetemistaként több külföldi ásatási és anyagfeldolgozási programban vettem részt
(pl. 1995 - Archäologische Sommerakademie Xanten; 1996 – carnuntumi auxiliaris tábor
feltárásai; 1997 – ephesosi Artemision anyagfeldolgozása, mindkettő az Österreichisches
Archäologisches Institut szervezésében.)
1996-2001: elvégeztem az ELTE - BTK Latin szakát. Latin szakdolgozatom címe:
Kísértetek és kísértethit az aranykori irodalomban. Latin szakosként római építkezési
technikák antik forrásai - témakörben 1996-ban III. kategóriában, etruszk májjóslás témakörben 1997-ben I. kategóriában nyertem az ELTE BTK tudományos ösztöndíjpályázatain.
1999 tavaszán Erasmus-ösztöndíjjal három hónapig az Universitat de Barcelona
hallgatója voltam, ahol római történelmet, epigraphikát és kora császárkori gazdaságtörténetet
hallgattam Marc Mayer, Javier Velaza és José Remesal Rodriguez professzoroknál. Vizsgáimat
spanyol nyelven tettem le. Ekkor kezdtem el komolyabban érdeklődni a latin filológia és az
ókortörténet iránt.
1999 őszétől a Vallástörténet a hellenisztikus és római korban - című speciális
program keretein belül, majd azon kívül László Leventével és Szabó Ádámmal együtt részt
vettem a Római kori Mithras-misztériumok - című szöveggyűjtemény szerkesztésben, a
szövegek fordításában és kommentálásában. A 2005-ben megjelent kötetben valamennyi
Mithras-misztériumokra vonatkozó auctorszöveget, illetve a legfontosabb papíruszokat és
feliratokat magyarra fordítottuk és kommentáltuk. Az én feladatom mindenekelőtt az
ókeresztény szövegek kommentálása volt.
2001-2003: a Debreceni Egyetem Antik szöveghagyomány - római civilizáció doktori
programjára jártam. Kísértetek és kísértethit a kora császárkori történetírásban és politikai
költészetben – című Ph.D. értekezésemet ókortudományból maximális pontszámmal, summa
cum laude minősítéssel védtem meg.
2001 ősze óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban dolgozom régészeti
referensként, ahol Magyarország fokozott és kiemelt jelentőségű védett lelőhelyeivel, római
műemlékeivel foglalkozom.
2003-2005: szerzője és szerkesztője voltam a KÖH által megjelentetett Régészeti
értékeink–sorozatnak, amely Magyarország nemrégiben régészetileg védetté, illetve

világörökséggé nyilvánított régészeti értékeit mutatja be ismeretterjesztő füzetek formájában.
Összesen 16 füzet jelent meg.
2004-2007: elnyertem a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, kutatási zárójelentésem
„kiemelkedő” minősítést kapott. Kutatási témám címe: Halottak, szellemek, kísértetek.
Visszajáró holtakra vonatkozó elképzelések a császárkori irodalomban és temetkezési
szokásokban.
2004: részt vettem a CEU „Changing Intellectual Landscape in the Late Antiquity”
címmel megrendezett nyári egyetemi kurzusán, ahol Peter Brown, Garth Fowden, Glen
Bowersock és Avril Cameron professzoroknál újplatonizmust, ókeresztény és Iustinianus-kori
irodalmat, valamint késő antik ikonográfiát hallgattam. Ekkor kezdtem el komolyabban
érdeklődni az ókeresztény művészet és régészet iránt, miután megismerkedtem a Princetoni
Egyetem professzorával, Peter Brownnal, akinek szakmai vezetést tartottam a Dunántúl
néhány késő antik-ókeresztény lelőhelyén.
2007: Felkérést kaptam a görög vallás és mitológia lélek-és túlvilági elképzeléseit
tárgyaló lexikon-szócikk elkészítésére a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával
készülő Lélek-enciklopédia számára. Ekkor kezdtem el a korábbiaknál komolyabban
foglalkozni az antik görög vallással.
2004-2009 között meghívott előadóként az alábbi egyetemeken tartottam előadásokat:
ME Őstörténet program, PPKE Történelem szak (védett régészeti lelőhelyek)
ELTE Régészet szak (római császárkori és ókeresztény túlvilági elképzelések régészeti
forrásai)
PPKE Művészettörténet szak (ókeresztény művészet kutatási problémái, három előadás)
PTE Régészeti szeminárium (régészeti védési eljárások, két alkalommal egy féléves
szeminárium).
2007 óta tagja vagyok a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által működtetett Örökség
folyóirat szerkesztőbizottságának is. A folyóiratba minden hónapban egy tudományos
ismeretterjesztő cikket írok, amelyek Magyarország egy-egy kiemelkedő jelentőségű régészeti,
illetve műemléki helyszíneit mutatják be.
2008-2010: még egyszer elnyertem a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, munkatervem
címe: Pannoniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában. A
tervezett kutatási program a késő antik hagiográfia és a régészeti topográfia módszereinek
együttes alkalmazásával kívánja vizsgálat alá venni a kiválasztott négy passio helyét és
vallástörténeti-mentalitástörténeti forrásértékét a pannoniai provinciák egyháztörténetének
késő római forrásai között. Első kutatási jelentésem 2009-ben kiemelkedő minősítést kapott.
2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének felkérésére bíráltam el
egy Mithras miszériumairól szóló szakdolgozatot, valamint a bíráló bizottság tagjaként részt
vettem Gábor Olivér ókeresztény régészeti témájú Ph.D. disszertációjának nyilvános védésén.
Szintén egy ókeresztény régészeti témájú szakdolgozat elbírálására kért fel a Pécsi Püspöki
Hittudományi Főiskola, ahol a szakdolgozathoz kapcsolódó államvizsga-bizottság tagja is
voltam.
2010. február 1 óta a Pécsi Tudományegyetem Régészet tanszékének adjunktusa
vagyok, majd Ph.D. oktatóként felvételt nyertem a PTE ókortörténeti doktori programjába. A
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részmunkaidős köztisztviselőként foglalkoztat tovább 2010.
december 31-ig.
Klasszika archaeológiával és ókereszténységgel kapcsolatos tevékenységemre 2008 óta
a nemzetközi kutatás is felfigyelt, többek közt Branka Migottival (a Horvát Régészeti Intézet
igazgatójával), Stefan Ritterrel (a müncheni Régészettudományi Intézet vezetőjével), Andreas
Merkttel (a Regensburgi Egyetem dékánjával), Elmar Schwertheim professzorral (Münsteri
Egyetem) és a Renate Pillingerrel (a bécsi Ókeresztény Régészeti Tanszék vezetőjével)

kerültem kapcsolatba, akiktől különféle pályázataimhoz jó ajánlásokat kaptam. A bécsi
egyetem régészeti intézetének ókeresztény régészeti tanszékvezetője, Renate Pillinger egy
közös kutatási programot szeretne jövőre velem, illetve adjunktusi kinevezésem óta a PTE
Régészet tanszékével indítani. A részletek megbeszélése céljából az Osztrák és a Magyar
Tudományos Akadémia közös csereegyezményének keretében 2009 novemberére meghívást
kaptam egy 5 napos kutatóútra Bécsbe, amelynek költségeit részben az osztrák, részben a
magyar akadémia fedezte.
Tagja vagyok az alábbi tudományos szervezeteknek:
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2000)
Magyar Patrisztikai Társaság (alapító tag, 2001)
Ókortudományi Társaság (2003)
Magyar Tudományos Akadémia Ókortörténeti Bizottsága (köztestületi tag, 2004)
Magyar Régész Szövetség (2006)
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Őstörténeti és Régészet Zsűri
(ókorral kapcsolatos pályázatok referense, 2008)
Magyar Bizantinológiai Társaság (alapító tag, 2009)

Budapest, 2010. 09. 23.
Nagy Levente

