
A magyar barokk doktori program 
Programvezetı: Orlovszky Géza 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Kovács Sándor Iván  prof.  
S. Sárdi Margit  doc.  
Orlovszky Géza  doc.  
Kiss Farkas Gábor  adj.  

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Laczházi Gyula PhD adj. gyula.laczhazi@gmail.com 

Tevékenység 

A program képzési terve 

Programunk az ország egyetlen speciálisan a magyar barokk irodalommal foglalkozó doktori programja. 

Kovács Sándor Iván professzor alapította 1998-ban és irányította 2007-ig. Az alapításkor a következıképpen 

fogalmazta meg célkitőzéseit:  

„A barokk irodalmi program arra a pedagógiai meggondolásra épül, hogy a lehetıségekhez képest olyan 

fiatal kutatóknak nyújtson posztgraduális képzési lehetıséget, akik már egyetemi szintő tanulmányaikat is a 

program oktatóinak óráin vagy velük együttmőködve végezték. 

A program kutatásainak középpontjában Zrínyi Miklós alakja, illetve életmővének a jelenkorig terjedı 

irodalmi hatástörténete áll. Ezt a középponti jelentıségő életmővet egy olyan gazdagabb szöveganyagra épülı 

kontextusba kívánjuk belehelyezni, amely amellett, hogy módosítja a korábbi közmegegyezés néhány 

meggyökeresedett tézisét, az egész korszak friss szempontú irodalomtörténeti újragondolását is kezdeményezi. 

Jellemzı vonása a közös munkának a filológiai megalapozottság és a szövegkritikában való jártasság, amely 

természetesen sem az elméleti, poétikai tájékozottságot, sem a témák európai kontextusban való látását nem 

nélkülözheti.” 

Az eredeti célkitőzésekhez hően az utóbbi években a program még inkább nyitottá vált az 

interdiszciplináris szemlélet és a korszerő irodalomelméleti iskolák eredményeit látókörébe emelı, azokat 

hasznosítani tudó megközelítések irányában. Az ajánlott és az elfogadott doktori témák palettáján erıteljesebben 

szerepelnek olyan témák, mint a könyv- és olvasástörténet, a történeti verstan és a történeti 

kommunikációelmélet. 

A program szorosan együttmőködik és részben közös kurzusokat is hirdet a Horváth Iván vezette A magyar 

reneszánsz és kora doktori programmal. 

A program képzési terve olyan keret, amely szándékaink szerint a lehetı legrugalmasabban idomul 

doktoranduszaink egyedi szükségleteihez, és a lehetı legjobban segíti azt a célt, hogy az eléjük kitőzött feladatok 



megoldásához szükséges szakmai ismereteket és kompetenciákat megszerezhessék. Ennek megfelelıen az egyes 

félévek tanrendi kínálata a hallgatókkal és a témavezetıikkel történı egyeztetés eredményeképpen alakul ki. 

A képzés 180 kredit értékő, hat félév alatt kell teljesíteni. A krediteket részben a képzési, részben a 

tudományos (esetleg az oktatási) modul keretében kell megszerezni. 

Tanegységlista 

Iskolarendszerő képzési modul (megszerezhetı kredit: 112, teljesítendı tárgy: 16 db) 

Általános tárgyak 

P/IR/MIR/BAR-1 – Filozófia 

7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Lehetıség szerint a 16–17. századi filozófiatörténet témakörébıl választott témával. A tanegység 
meghirdetésére esetenként az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Az újkor filozófiatörténete doktori 
programjának oktatóit kérjük fel. 

P/IR/MIR/BAR-2 és 3 – Irodalomelmélet I.—II. 

7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Általános irodalomelméleti problémakör tanulmányozása, amely az utóbbi két évtized aktuális 
irodalomtudományi vitáihoz és irányaihoz kapcsolódik, különös tekintettel a kora újkori szövegek 
tanulmányozásával összefüggı iskolákra, mint az Új historicizmus, a nouvelle philologie, a dekonstrukció, a 
médiatörténet, az Iconic turn elmélete stb. 

P/IR/MIR/BAR-4 – Társtudományok 

7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Az ELTE BTK doktori iskoláiban kínált bármely kurzus vagy a disszertáció témaköréhez kapcsolódó 
tudományterület (pl. mővészettörténet, esztétika, tudománytörténet) doktori iskolai kurzusa, a témavezetıvel 
egyeztetve. 

Szakmai tárgyak 

P/IR/MIR/BAR-5 – 17–18. századi kézirat- és szövegolvasás 

7 kredit, szeminárium, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység célja, hogy a doktorandusz munkaszeminárium keretében megalapozott ismereteket szerezzen a 
papirológiáról, a codicologiáról, a paleográfiáról és más, a levél- és kézirattári munkához elengedhetetlen 
segédtudományokról, és jártasságot szerezzen alkalmazásukban. A szeminárium során magyar, német és latin 
nyelvő kéziratok és nyomtatványok értelmezésére és transzlitterálására kerül sor. 

P/IR/MIR/BAR-6 – 17–18. századi kézirat- és szöveggondozás 

7 kredit, szeminárium, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység az elızı logikus folytatásaként a szövegkritikai munka következı fázisát állítja középpontba. A 
szeminárium során magyar, német és latin nyelvő kéziratok és nyomtatványok szövegkritikai gondozására és 
sajtó alá rendezésére kerül sor. 

P/IR/MIR/BAR-7 – Barokk poétika 

7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység megismertet a barokk korszak fontos irodalomelméleti, retorikai és poétikai kézikönyveivel. 
Betekintést nyújt a barokk irodalom elméletével foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomba. 

P/IR/MIR/BAR-8 – A barokk irodalom mőfajai 

7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység figyelmének középpontjában a 16–18. századi magyar és európai irodalom mőfaji szerkezete, 
reprezentatív mőfajai és az ezeket elméletileg tárgyaló egykorú és modern szakirodalom áll. 

P/IR/MIR/BAR-9 – Az európai barokk 

7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység célkitőzése, hogy a 16–18. század tér- és idıviszonyainak felvázolása után a korszak hazai 
irodalmi, mővészeti és kulturális jelenségeit európai kontextusban láttassa. 



 
P/IR/MIR/BAR-10 – Képzımővészeti, zenei és irodalmi párhuzamok 

7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység a korszak különbözı mővészeti ágainak párhuzamait és kölcsönhatásait vizsgálja 
kultúratudományi szemlélettel. 

Témavezetés 

P/IR/MIR/BAR-11–16 – Disszertációs témakonzultáció 1–6. 

7×7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktorandusz a témavezetıvel folytatott rendszeres konzultációk alapján feltárja, feldolgozza a disszertáció 
témakörének szakirodalmát, és az értekezés lehetséges szempontjai alapján kommentált bibliográfiát készít. 
Az értékelés alapja a rendszeres kutatómunka igazolása, bibliográfia elkészítése, részpublikációk, 
részfejezetek elkészítése és az arról való szóbeli beszámoló. 

Tudományos modul (megszerezhetı kredit: 36, teljesítendı tárgy: 3 db) 

P/IR/MIR/BAR-20–27 – Publikáció / tanulmányírás 

5–8 kredit, kötelezı, ismételhetı 
A doktorandusz témájába vágó tudományos recenzió, szövegközlés, tanulmány, mely valamely elismert hazai 
vagy külföldi tudományos folyóiratban vagy kötetben, esetleg tudományos online publikációs fórumon jelenik 
meg. Az értékelés egy publikálásra elfogadott, illetve megjelent publikáció alapján lehetséges. 
A kreditet a témavezetı ítéli meg. 

P/IR/MIR/BAR-28, 29 – Egyéb tudományos tevékenység 

4–8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhetı 
Részvétel a doktori program és/vagy a tanszék tudományos kutatási projektjeiben, ennek során részfeladatok 
önálló megoldása. Részvétel konferencia, szimpózium, workshop szervezésében, részfeladatok elvégzése 
tanulmánykötet és/vagy folyóirat szerkesztésében, korrektúrázásban stb. Az értékelést a tényleges teljesítmény 
alapján a témavezetı végzi. 

P/IR/MIR/BAR-24 – Konferencia-elıadás (magyar vagy idegen nyelven) 

4–8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhetı 
A doktorandusz valamely belföldi vagy külföldi konferencián, workshopon a témájába vágó elıadással vesz 
részt. A témavezetıvel konzultálva felkészül, ennek során megismerkedik a konferencia-elıadás 
sajátosságaival, a téma körülhatárolásával, a megfelelı strukturálás lehetıségeivel, az elıadás lehetséges 
formáival és stratégiáival, a vitában való részvétel követelményeivel, valamint az elterjedt technikai eszközök 
használatával. Az értékelés egy megvalósult konferencia-elıadás vagy a konferenciára jelentkezés elfogadása 
esetén történik. A kreditet a témavezetı ítéli meg. 

P/IR/MIR/BAR-25 – Szerkesztés 

4–8 kredit, gyakorlat, kötelezı, ismételhetı 
A doktorandusz részt vesz a doktori program/ tanszék által kiadandó tanulmánykötet, monográfia, 
konferenciakötet vagy folyóirat szerkesztési munkálataiban, megismerkedik a szerkesztés, lektorálás, 
tipográfiai és technikai elıkészítés, korrektúrázás sajátosságaival, technikáival, a tartalomjegyzék, a 
bibliográfia, a jegyzetek, a szövegközi utalások, név- és tárgymutató formáival, a gyakorlatban sajátítja el a 
tudományos írásmővekkel, kiadványokkal szemben támasztott nemzetközi követelményeket. Értékelés egy 
megvalósult vagy már folyamatban lévı, de értékelhetı mennyiségő szerkesztıi munka alapján lehetséges. A 
kreditet a témavezetı ítéli meg. 

P/IR/MIR/BAR-26 – Tudományszervezés / oktatásszervezés 

4–8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhetı 
A doktorandusz-hallgató aktívan részt vesz germanisztikai irodalom- és kultúratudományi témájú 
konferenciák és workshopok szervezésében, technikai lebonyolításában (call for papers, külföldi és belföldi 
elıadók meghívása, program-összeállítás, programfüzet szerkesztése, szállás biztosítása, büfé megszervezése, 
konferencián kívüli kulturális programok szervezése, levelezés, adminisztráció, pénzügyi elszámolás stb.). 
Moderátori és koordinációs feladatokat is elláthat. Értékelés egy folyamatban lévı illetve megvalósult 
szervezıi munka alapján lehetséges. A kreditet a témavezetı ítéli meg. 



 
P/IR/MIR/BAR-27 – Külföldi kutatómunka 

4–8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhetı 
A témavezetıvel való egyeztetés alapján a doktorandusz egy vagy két félévet tölt ösztöndíjasként valamely 
német nyelvő ország egyetemén, ahol kutatási témájához az ottani kutatóktól megfelelı szintő konzultációs 
lehetıséget kap, valamint könyvtári kutatómunkát végezhet. A hallgatónak elızetesen kutatási tervet kell 
készítenie, amelyet a témavezetıvel egyeztet, majd eljuttatja és jóváhagyatja a külföldi konzulenssel. 
Hazatérte után a hallgató köteles bemutatni a kint elvégzett tanegységekrıl szóló igazolást, valamint írásos 
beszámolót készíteni kutatási eredményeirıl, a külföldi tartózkodás idején végzett munkáról, esetleges 
publikációiról, amelyet a kinti konzulensnek is láttamoznia kell. A kreditpontok megszerzése e nélkül nem 
lehetséges. 

C) Oktatási modul (megszerezhetı kredit: 32, teljesítendı tárgy: 0 db) 

P/IR/MIR/BAR-50–53 – Heti 2 órás szeminárium 

8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhetı, heti óraszám: 2 
A doktorandusz hallgató a tanszéki oktatási feladatokban szükség esetén részt kaphat (amennyiben a tanszék 
oktatói nem tudják ellátni az összes oktatási kötelezettséget), a kutatási témájába vágó gyakorlat/szeminárium 
tartásával. Az értékelés alapja a tanszékvezetı és a témavezetı együttes értékelése oktatási munkájáról, az 
órák, a számonkérés színvonaláról, a hallgató felkészültségérıl. 

Értékelési, ellenırzési szabályok 

Az iskolarendszerő képzési modulban teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1–) osztályzatokkal, a 

tudományos modulban háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) szöveges értékeléssel, az 

oktatói munkáé kétfokozatú szöveges értékeléssel történik. A tudományos modulban teljesített tanegységekhez 

tartozó teljesítéseket a doktorandusz témavezetıje a program vezetıjével egyeztetve részletesen ellenırzi. 

Min ıségbiztosítás 

A doktori képzés magas színvonalának kulcskérdése és legfontosabb eleme a témavezetı és a doktorandusz 

közötti bensıséges, mester-tanítványi kapcsolat. Törekvésünk szerint már a felvételi során olyan hallgatókat 

veszünk fel, akiket már az egyetemi tanulmányaik során megismerhettünk. Témavezetéssel lehetıleg olyan 

szakembert bízunk meg, aki a hallgatóval már korábban is együtt dolgozott. 

Egy témavezetı egy idıben legfeljebb öt doktoranduszt felügyelhet – így megfelelı idı marad a 

tanítványokkal való foglalkozásra. A témavezetık olyan témák vezetését vállalják, amelyeknek kutatásában saját 

tudományos eredményeket tudnak felmutatni. Szükség esetén a hallgatók számára biztosítjuk a külsı 

szakemberekkel történı konzultációt. 

A hallgatók évente beszámolót készítenek elımenetelükrıl és az elvégzett munkáról, különös tekintettel a 

szakmai publikációikra. Ugyanígy a témavezetık is évente beszámolnak a tanítványaikkal közösen végzett 

munkáról. 

Ösztönözzük és támogatjuk, hogy a doktori képzés idıszakából hallgatónk legalább egy félévet valamely, a 

témájuk szempontjából jól hasznosítható külföldi egyetemen vagy kutatóhelyen tölthessenek. 

Igyekszünk olyan szakmai fórumokat teremteni a hallgatók számára, ahol kutatási témájukat – publikáció, 

elıadás vagy munkamegbeszélés formájában – a szélesebb szakmai közönséggel is megismertethetik. A 

hallgatókat lehetıség szerint eljuttatjuk a témájukhoz kapcsolódó fontos hazai vagy nemzetközi tudományos 

konferenciákra. 

A minıségbiztosítás fontos eleme, hogy az elkészült disszertáció beadása elıtt hallgatóinknak 

eredményeiket munkahelyi vita során kell megvédeniük. 



Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

A program a Régi Magyar Irodalom Tanszék keretében, annak oktatói gárdájára épül, szorosan 

együttmőködve a tanszék másik programjával (A magyar reneszánsz és kora). Az iskolarendszerő képzési modul 

kurzusain általában a két doktori program összes hallgatója egyszerre vesz részt – így egy bizonyos tanegységet 

elegendı háromévente meghirdetni. A kontaktórákat hagyományosan csütörtök délutánra idızítjük. Havonta egy 

alkalommal a két program belsı vagy meghívott elıadó részvételével elıadást szervez. Az elıadásokat követı 

tudományos vitában elvárjuk a doktoranduszok aktív részvételét. 

Eredmények 

A program eredményességét leginkább végzett hallgatóink bizonyítják. Az 1999 óta védett négy 

doktorandusz közül három ma az ELTE adjunktusa: Nagy Levente a Román Tanszéken, Kiss Farkas Gábor és 

Laczházi Gyula pedig a Régi Magyar Irodalom Tanszéken. 


