
 

Angol reneszánsz és barokk irodalom doktori program 
Programvezetı: Géher István 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

a) témavezetık (volt és/vagy jelenleg is van témavezetett hallgatójuk) 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Géher István CSc egyetemi tanár gehermaria@yahoo.co 
Dávidházi Péter DSc egyetemi tanár dapeter@iti.mta.hu 
Kállay Géza PhD egyetemi tanár kallay@ucsc.edu 
Scholtzné Dr. Halácsy Katalin PhD egyetemi docens halacsykatalin@yahoo.com 
Szalay Krisztina PhD egyetemi docens szkm@enternet.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Pikli Natália PhD egyetemi adjunktus pikling@t-online.hu 
Velich Andrea PhD fıiskolai docens a_velich@yahoo.de 

c) oktatnak vagy a közeljövıben oktathatnak a programban, de nem témavezetık 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Gellért Marcell dr. univ. fıiskolai docens gellert_m@yahoo.co.uk 

d) meghívottak, akár oktatóként, akár témavezetıként, de nem az ELTE dolgozói 

név témavezetı-e? tudományos fokozat munkahely e-mail 
Fabiny Tibor X CSc Károli Gáspár Ref. 

Egyetem, egyetemi tanár 
fabiny_tibor@hotmail.
com 

Szınyi György Endre X CSc, DSc Szegedi Egyetem, 
egyetemi tanár 

 geszonyi@hstud.u-
szeged.hu 

Almási Zsolt  PhD Pázmány Péter Kat. 
Egyetem, egyetemi 
docens 

almasizs@btk.ppke.hu 

Kiss Attila Attila  PhD, habil. Szegedi Egyetem 
egyetemi docens 

kiss_a_m@yahoo.com 

Tevékenység 

A program a szakma legfontosabb és legfrissebb eredményeit kívánja továbbadni és a leendı kollégákat 

(a hallgatókat) közös és intenzív mőhelymunka keretében vezeti be az önálló kutatás gyakorlatába. Az angol 

reneszánsz és barokk stúdiumok – és különösképpen a Shakespeare-filológia – sajátosságai közé tartozik, hogy 

jelentıségük túlmutat a szőkebb szakma mővelésén, hiszen a korszak legnagyobb alakja, William Shakespeare 

nem csupán az irodalomkritika tárgya, hanem az egyetemes kultúra közügye is Angliától Japánig. Ennélfogva a 

Shakespeare-kutatás nemcsak az anglisztika, illetve a tágabb értelemben vett irodalomtudomány elméletének és 

gyakorlatának gyújtófókusza, hanem a legtágabban értelmezett irodalmiság „tudatállapotának” is mintegy 

„tükröt tart”. A program tehát ügyel az elméleti és gyakorlati ismeretek ideális egyensúlyára és a képzés során 

fıképp az interdiszciplinaritásra törekszik. Az a három oktatási és kutatási irány, amely egyben a program 

sajátos arculatát is felmutatja a következı: 



 

(1) Shakespeare és kortársai a reneszánsz és barokk irodalom és színháztörténet és kultúra (történelem, 

mővelıdéstörténet, filozófia, festészet, zene) történetében 

(2) Szövegkritika és fordításkritika 

(3) Drámakritika és dramaturgia 

(4) költészetkritika és poétika 

A képzés általános rendje: 

Az elsı három félévben heti 6 óra (általában egy elıadás és két szeminárium), a második három 

félévben heti 4 óra (elıadás, szeminárium, illetve tutoriális foglalkozás). A képzés második felében a legfıbb 

hangsúly már a disszertáció megírására esik. 

Oktatott tárgyak, témakörök: 

1. Shakespeare életmőve 
2. Shakespeare drámái: szövegolvasás 
3. Shakespeare kortárs drámaírói (Marlowe, Ben Jonson, John Webster, Thomas Middleton, stb.) 
4. Reneszánsz és barokk angol lírai és elbeszélı költészet  
5. A Shakespeare-recepció európai és magyarországi története 
6. Mai Shakespeare-kritika (új historizmus, dekonstrukció, feminizmus, stb.) 
7. Magyar Shakespeare-fordítások 
8. Színházi Shakespeare-produkciók elemzése (performance-criticism) 
9. Reneszánsz filozófia és a kortárs irodalom kapcsolata 
10. Shakespeare filmen 
11. Középkori, Tudor-kori és Jakab-kori történelem 
12. Irodalomelmélet 
13. Filozófiai alapozó az irodalomelmélet számára 
14. Középkori angol irodalmi mőfajok, életmővek 
15. Óangol és középangol szövegek olvasása 

Min ıségbiztosítás 

A program egyik legfıbb erıssége, hogy immár közel tizenhat esztendıs hagyományokkal rendelkezik, 

hiszen az elsı felvételit 1993-ban tartottuk, és ekkor meg is indult az oktatatás tíz fıvel. Ahogyan a hazai 

anglisztikán belül a legkomolyabb hagyományokkal – Szenczi Miklós, Kéry László, Egri Péter, Ruttkay Kálmán 

és mások munkássága révén – talán éppen a Shakespeare-kutatás büszkélkedhet: a program további erıssége 

tehát, hogy a világirodalom egyik legnépszerőbb (ha nem a legismertebb) szerzıjét is „tananyagának” 

mondhatja. Az oktatók magasan kvalifikáltak: mindenki rendelkezik Ph.D. (vagy kandidátusi) fokozattal, 

Dávidházi Péter akadémiai doktori címmel is, és három egyetemi tanár (Géher István, Dávidházi Péter és Kállay 

Géza) is oktat a programban. Oktatóink és hallgatóink komoly tudományos tevékenységet fejtenek ki: az oktatók 

együttes szakmai bibliográfiája az utóbbi öt esztendıben mintegy 25 önálló kötetet, közel 120 tanulmányt és kb. 

60 fontosabb konferencia-elıadást tartalmaz, hallgatóink legfontosabb publikációinak száma (szintén az utóbbi 

öt évben) 52, és 34 konferencia-elıadás is dicséri tevékenységüket, Géher István pedig – mint költı és mőfordító 

– jelentıs mővészeti tevékenységet is kifejt. A program oktatói jelen vannak a tudományos közéletben 

(oktatásszervezés az ELTE-n, Magyar Tudományos Akadémia, különbözı tudományos társaságok), fontos 

fórumokon képviselik a hazai reneszánsz és barokk angol irodalmi kutatásokat.  

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Mőködésünk legjobb bemutatása a hallgatók eddigi eredményinek bemutatása.  

A programban eddig 29 disszertáció került megvédésre. 



 

Doktori fokozatot szerzett: 

PhD-fokozatot szerzett hallgató Témavezetı A fokozatszerzés éve 
Kiss Zsuzsanna Géher István 1998 
Nyusztay Iván Kállay Géza 1999 
Árkay Márta Egri Péter 2000 
Bierbauer Zsuzsa Kállay Géza 2000 
Juhász Ágnes Fabiny Tibor 2000 
Kiss Annamária Géher István 2000 
Hargitai Márta Fabiny Tibor 2001 
Almási Zsolt Kállay Géza 2001 
Erdei József Géher István 2001 
Daróczi Anikó Halácsy Katalin 2001 
Kiséry András Dávidházi Péter 2002 
Ince Tünde Géher István 2003 
Pikli Natália Géher István 2003 
Kodó Krisztina Kállay Géza 2003 
Reuss Gabriella Géher István 2003 
Szabó T. Anna Géher István 2004 
Ittzés Gábor Dávidházi Péter 2004 
Limpár (Csorba) Ildikó Géher István 2004 
Pazonyi Judit Géher István 2005 
Schandl Veronika Géher István 2005 
Forgács Ildikó Kállay Géza 2005 
Földváry Kinga Géher István 2005 
Bús Éva Géher István 2006 
Berki Judit Géher István 2006 
Horgas Judit Kállay Géza 2006 
Kiricsi Ágnes Halácsy Katalin 2006 
Karáth Tamás Halácsy Katalin 2006 
Donner Daniella Géher István 2007 
Fehér Ildikó Géher István 2008 

Hallgatók, akik már benyújtották disszertációjukat, és várhatóan 2009-ben védenek: 

Hallgató Témavezetı 
Gellért Marcell Géher István 
Paraizs Júlia Dávidházi Péter 
Soós Gábor Géher István 
Tabi Katalin Géher István 
Thomas J. Roony Dávidházi Péter 

A doktori szigorlatot már letett, disszertációjukon dolgozó hallgatók: 

Hallgató Témavezetı 
Mesterházy Lili Géher István 
Séllyei Juianna Géher István 
Cseicsner Ottilia Kállay Géza 
Rednik Zsuzsa Kállay Géza 
Fekete Éva Géher István 
Szabó Máté Kállay Géza 
Bogár Andrea Kállay Géza 
Pajtók Ágnes Szalay Krisztina 
Tóth Noémi Fabiny Tibor 
Najbauer Noémi Fabiny Tibor 
Stróbl Erzsébet Szınyi György Endre 

 



 

A program további hallgatói: 

Hallgató Témavezetı 
Korzenszky Emıke Géher István 
Bethlenfalviné Stratmann Ágnes Géher István 
Horváth Ágnes Géher István 
Szakács Edina Géher István 
Pék Zoltán Géher István 
Csepreghy Henrik Kállay Géza 
Fábián Annamária Kállay Géza 
Sebık Attila Kállay Géza 
Vince Máté Kállay Géza 
Sarkadi Bence Kállay Géza 
Kálmán Mónika Kállay Géza 
Kácsor Lóránd Kállay Géza 
Péri-Nagy Zsuzsanna Halácsy Katalin 
Pölöskei Réka Géher István / Ferencz Gyızı 
 

Az Angol–Amerikai Intézet beköltözése az Ajtósi Dürer sorról a Rákóczi út 5-be, a BTK „kampuszára” 

2007 áprilisában igen jó hatással volt program mőködésére is. A doktoranduszok számára külön ún. „doktori 

szobát” alakítottunk ki a negyedik emeleten. A hallgatók rendelkezésére áll négy számítógép, van egy 

televíziónk videó-lejátszóval. projektorunk, két CD lejátszónk. Az oktatók és a hallgatók rendelkezésére áll még 

az Angol-Amerikai Intézet közel 90 000 kötetes könyvtára is, ahol az anyagi lehetıségekhez mérten állandóan 

bıvül az állomány. Az Anglisztika Tanszék három év után önálló adminisztrátort kapott, ami megkönnyíti a 

program adminisztrációját is. A program mőködésének legfontosabb része a természetesen a megtartott órák 

magas színvonala, a rendszeres témakonzultációk, a disszertáció írásának módszertanáról szóló órák (Dávidházi 

Péter vezetésével) és a doktori szemináriumok, ahol a hallgatók a disszertációk fejezeteit az egész Anglisztika 

Tanszék nyilvánossága elıtt ismertetetik. Az Anglisztika Tanszék Péter Ágnes, illetve Kállay Géza 

témavezetésével két OTKA pályázatot is nyert, ebbıl programunk is profitálni fog. 

Eredmények 

Külön jelentıs, hogy a program keretein belül valósult meg – Scholtz Lászlóné, dr. Halácsy Katalin 

erıfeszítései nyomán – hogy immár a kora-reneszánsz, a középkori – és különösen a normann hódítás elıtti – 

angol irodalom oktatásának és kutatásának is lett hagyománya Magyarországon. A programban eddig 29 

disszertáció készült el; jelenleg 5 disszertáció van védés elıtti értékelés alatt, az érdeklıdés a középkori, 

reneszánsz és barokk stúdiumok iránt nem lankad, és átlagosan évenként 4-5 fı üti meg a felvételi színvonalat, 

bár az utóbbi két évben visszaesés tapasztalható. Eddig 56 hallgató iratkozott be és csupán tizenegy 

„morzsolódott” le: a lemorzsolódás nem túlságosan nagy. Ugyanakkor a beiratkozás még távolról sem jelenti a 

program elvégzését: a doktori szigorlat és a disszertáció megírása és megvédése komoly szőrıként jelentkezik. 

Az eredmények fenntartásának egyik legfontosabb záloga, hogy csak az szerezhesse meg a fokozatot, aki 

komoly, önálló tudományos munkát mutat fel. Fontos, hogy a fokozat megırizhesse azt a szakmai súlyt, amivel 

hajdan kb. a kandidátusi fokozat rendelkezett, és úgy gondoljuk, mindent meg kell tenni azért, hogy ne lépjen 

egyszerően a régi „kisdoktori” helyére. Elfogadható az infrastruktúra, és a program oktatói – sıt, egyre inkább 

hallgatói is – kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek. Igen pozitív vonása a programnak, hogy évenként 

egy-két hallgatót ki tud juttatni három hónapra Stratfordba, a reneszánsz kutatás egyik fellegvárába, hogy 

viszonylag nagy a mobilitás (sokan jutnak ki más külföldi egyetemekre). Az is pozitív vonás, hogy az ELTE 



 

Anglisztikai Tanszékének évenkénti kiadványa, a The Anachronist, anonim bírálókkal dolgozó publikációs 

fórumot biztosít – többek között – a doktoranduszok számára is; a folyóiratot egyre több helyen jegyzik. 

Megvalósult tehát oktatók és hallgatók intenzív együttmőködése, a tutoriális foglalkozásokon, a konzultációkon 

és a doktori mőhelyszemináriumokon kívül különösen a két évenként megrendezésre kerülı PhD-konferencia, 

illetve a HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) konferenciák ideális gyakorló- és kontrollhelynek 

bizonyulnak. 


