
Magyar és európai felvilágosodás doktori program 
Programvezetı: Szilágyi Márton 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Bíró Ferenc DSc prof. emeritus ferbiro1@t-online.hu 
Margócsy István PhD hab. egyetemi docens margocsy@ludens.elte.hu 
Szilágyi Márton CSc hab. egyetemi docens szimar@freemail.hu 
Balogh Piroska PhD egyetemi adjunktus sorsbona@t-online.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Demeter Júlia CSc hab. egyetemi docens demeter@gandalf.elte.hu 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Devescovi Balázs PhD egyetemi tanársegéd totnes@gmail.com 

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

név tudományos fokozat munkahely e-mail 
Csörsz Rumen István PhD MTA Irodalomtudományi Intézet csorsz@iti.mta.hu 
Hegedüs Béla PhD MTA Irodalomtudományi Intézet hegedus.bela@iti.mta.hu 

 

Jelenleg is van már példa arra, hogy élünk a kettıs témavezetés lehetıségével. Az ilyen megoldások 

mindig a doktori hallgatók egyéni témaválasztásához igazodnak, és egyéni szakmai indokai vannak, ezért ezek 

elıre nem tervezhetık. 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A jelenlegi hazai doktori képzés rendszerében ez az egyetlen olyan doktori program, amely a 

felvilágosodás kutatásával foglalkozik, s nem a XVIII–XIX. századi magyar irodalom (vagy más néven: a 

klasszikus magyar irodalom) egészén belül jelöli ki a korszak helyét. Ez meghatározza azokat a feladatokat is, 

amely az itteni doktori képzés elıtt állnak: intenzív s interdiszciplináris képzési formát igényel, amely tekintettel 

van arra is, hogy a „felvilágosodás” fogalma jóval túllép az irodalomtörténet határain, s az ezzel foglalkozó 

szakembereknek a történettudomány, filozófiatörténet, esztétikatörténet problémáival is tisztában kell lennie. 

A doktori program kialakításakor már a program megalapítója és elsı vezetıje, Bíró Ferenc professzor 

is ezt a szempontot tartotta szem elıtt, s a továbbiakban is ezt az irányt szeretnénk folytatni. A leendı 

disszertációk témaválasztását nem akarjuk ugyan elızetesen meghatározni, de már a jelentkezés elıtt az ide 

pályázó hallgatókat arra kérjük, hogy egyeztessék témaötletüket a program vezetıjével, hogy a 

megvalósíthatóságot már ebben a fázisban fel lehessen mérni, s így kerülhessük el a rossz témaválasztásból 

eredı kudarcos szituációkat. Ugyanakkor eleve interdiszciplináris keretben gondolkozunk, így nem csupán 

szőken vett irodalomtörténeti témákat fogadunk el, hanem olyanokat is, amelyek a korszak irodalmiságát a 



XVIII. század vagy a XVIII–XIX. század fordulójának kulturális folyamatainak tükrében, más megközelítések 

mentén (pl. a történeti antropológia, a társadalomtörténet, az esztétikatörténet stb.) kívánják tárgyalni. Mint a 

program neve is mutatja, komoly szerepet szánunk a magyarországi jelenségek európai beágyazottságának is. Az 

interdiszciplinaritás erısítése érdekében a közeljövıben szeretnénk komolyabb kapcsolatokat, s a képzés 

tartalmában is egyeztetett oktatást kiépíteni a Történeti Doktoriskola felvilágosodással foglalkozó, remélhetıleg 

hamarosan létrejövı programjával, s ezáltal egy általánosabb XVIII. századi kutatás irányába továbbfejleszteni 

eddigi tevékenységünket. 

Eddig is az volt a célunk, hogy hallgatóink ne csupán saját disszertációtémájuk feldolgozására legyenek 

képesek, hanem váljanak olyan szakemberré, aki képes a felvilágosodás korszakának irodalmi és történeti 

jelenségeihez önálló véleményalkotással és kutatói erudícióval hozzányúlni. Ennek érdekében kívántuk 

tartalommal megtölteni a doktori képzés általános menetét. A képzésben figyelmet szenteltünk a kutatói 

képességek és kompetenciák kialakításának, elmélyítésének, ezért a képzés szakmai tárgyai között részben olyan 

ismereteket oktatunk, amelyek a korszakkal való foglalkozás során elengedhetetlenek: oktatunk latin nyelvet, 

illetve paleográfiát, ösztönözzük a német nyelv megfelelı szintő elsajátítását, s igény szerint német paleográfiai 

konzultációt is tartunk, s beépítjük a kurzusokba a korszak magyarországi intézménytörténetének az áttekintését, 

hogy ezáltal a hallgatók tisztában lehessenek a kutatáshoz szükséges forrásanyag ırzési helyeivel is. A szakmai 

tárgyak másik fontos eleme a korszakra vonatkozó legfontosabb, friss szakirodalom elolvastatása és közös 

megvitatása: itt nemcsak az irodalomtörténeti, hanem a történeti, filozófiatörténeti olvasmányok is fontos 

szerepet kapnak. A közeljövıben a nem szakmai tárgyakat is szeretnénk korszakspecifikussá tenni (például nem 

általános filozófiatörténetre gondolunk, hanem kifejezetten a felvilágosodás korának szentelt kurzusra), s ezáltal 

is a képzés interdiszciplináris jellegét kívánjuk erısíteni. A konzultáció keretében pedig olyan mőhelymunkát 

próbálunk megvalósítani, amely során a készülı disszertációk egyes fejezeteit vagy a hallgatók valamely egyéb 

tudományos publikációját még a lezárás elıtt közösen, a doktori képzésbe résztvevı összes hallgató 

részvételével vitatjuk meg. Ez fontos eszköze azon szakmai együttmőködés kialakításának, amely a hallgatók 

késıbbi kutatói pályája során segítséget jelenthet a közös projektekben való részvételhez. 

Fontosnak tartjuk azt, hogy a hallgatókat bevezessük a tudományos nyilvánosságba és közéletbe. Ezért 

a képzés folyamán nyomatékosan megpróbáljuk ıket bevonni a publikálásba, s elıször recenziók, majd 

tanulmányok írására ösztönözzük ıket: ezeket a legfontosabb szakmai folyóiratokba szoktuk továbbítani, ha 

megfelelnek a közlés színvonalának. Az utóbbi idıben kezdtünk el módot keresni arra is, hogy a doktori 

hallgatóknak közös publikálási fórumokat találjunk: ezeket (közös tanulmánykötet, tematikus folyóiratszám) 

alább, az eredmények között soroljuk fel. Ezzel párhuzamosan a tanszék tudományos munkájába is bevonjuk a 

hallgatókat: az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája támogatta pályázatban, amelybe a Debreceni Egyetem 

vezetésével a mi tanszékünk is kutatócsoportként bekapcsolódhatott, több doktori hallgatót közremőködésével 

dolgozunk. 

Törekszünk arra, hogy a doktori képzésbe erısen bevonjuk azokat, akik nálunk szerezték meg 

tudományos fokozatukat, s erre az utóbbi idıben már nyílt is lehetıségünk (a jelenleg már témavezetıként is 

dolgozó Balogh Piroska itt szerzett PhD-címet). Ez ugyanis a szakmai tradíció megerısödését segítheti elı, s 

jóval szervesebbé teheti az itt folyó oktatói és szakmai munkát is. 



Tanegységlista 

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

Általános tárgyak: 
1 Filozófia 
2 Irodalomelmélet I. 
3 Irodalomelmélet II. 
4 Társtudományok 
Szakmai tárgyak: 
P/IR/MIR/FELV-5 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása 
P/IR/MIR/FELV-6 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása 
P/IR/MIR/FELV-7 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika 
P/IR/MIR/FELV-8 Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában 
P/IR/MIR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai 
P/IR/MIR/FELV-10 Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század elsı 
évtizedeiben 
P/IR/MIR/FELV-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

http://epika.web.elte.hu/doktor/kreditkod.html#tud 

Min ıségbiztosítás 

Mivel a képzést úgy építjük föl, hogy lehetıleg az összes, képzésben résztvevı hallgató közösen tudjon 

résztvenni bizonyos mőhelyszemináriumokon, van mód arra, hogy a hallgatók véleménye és visszajelzése 

alapján alakítsuk ki a képzés bizonyos elemeit. Eleve törekszünk arra, hogy a hallgatókkal közvetlen 

kapcsolatban maradjunk, s ilyenformán mindig találjunk módot arra, hogy akár személyesen, akár e-mailben 

vagy telefonon elérhessék a témavezetıjüket vagy a programvezetıt. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

A doktori program eddigi mőködése során a tanszék támogatását mindig magunk mögött tudhattuk, s a 

tudományos eredmények közös munka révén jöhettek létre. Az utóbbi idıben sikerült azt is elérni, hogy a 

doktori hallgatók maguk is közösségként kezdtek el mőködni, a kapcsolattartás elektronikus körlevelekben 

zajlik, s a már abszolutóriumhoz eljutott hallgatók is részt vesznek még bizonyos mőhelyszemináriumokon, s 

közös tudományos projektekben. 

Eredmények 

Doktori programunk 2007-ben rendezett egy doktorandusz-konferenciát, amelyet a Hallgatói 

Önkormányzat is támogatott, s ennek a konferenciának a továbbfejlesztett anyagát sikerült könyvalakban is 

megjelentetnünk, két PhD-hallgatónk szerkesztésében; a kötetet a szerzık a program alapítójának, Bíró Ferenc 

professzornak ajánlották: Prima manus, Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. 

Keszeg Anna és Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Bp., 2008. 149 lap. Megjelenés elıtt áll a Sic itur ad astra címő 

egyetemi történészfolyóirat tematikus száma, amely „Az irodalom a történelemben – a történelem az 

irodalomban” munkacímet viseli. A szám összeállításában a doktori program is részt vett, s több hallgatónk, 

illetve a doktori képzésben résztvevı oktatónk is szerzıje az összeállításnak (Margócsy István, Szilágyi Márton, 

Balogh Piroska, Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Doncsecz Etelka, Torma Katalin). 2008 ıszén a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Esztétika Tanszékével közösen Piliscsabán szerveztünk egy konferenciát, „Edmund Burke és 

az európai felvilágosodás”. A sikeres rendezvényén a doktori program több résztvevıje is tartott elıadást, s 

jelenleg az elıadásokból készült tanulmányok könyvalakban történı megjelenését készítjük elı (a kötet 

szerkesztıje Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton). Rendszeresen részt veszünk a XVIII–XIX. századi 



irodalomtörténészeket összefogó, Vetésforgó címen ismeretes szakmai vándorkonferenciákon, amely jó alkalmat 

ad arra, hogy hallgatóink megismerkedjenek a többi egyetemen mőködı kollégákkal és az ottani doktori 

ösztöndíjasokkal, s ezáltal hasznos szakmai kapcsolatokat építhessenek ki. Az eddigiekben már több hallgatónk 

elıadóként is felléphetett ezeken a rendezvényeken, ahol is saját kutatásaikat nagyobb szakmai fórumon is 

bemutathatták. Eredménynek tartjuk, hogy a korszakkal foglalkozó tudományos intézményrendszer több 

meghatározó pontján is a nálunk fokozatot szerzett vagy disszertációjukon dolgozó kollégák dolgoznak: az MTA 

Irodalomtudományi Intézet XVIII. Századi osztályának két munkatársa nálunk szerzett fokozatot, az ELTE BTK 

XVIII–XIX. századi Tanszékének egyik oktatója nálunk védte meg disszertációját, egy másik jelenleg dolgozik 

az értekezésén. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem oktatója lett az egyik, abszolutóriumot szerzett hallgatónk. 

Fontos eredmény, hogy a megvédett disszertációk egy része neves kiadóknál, önálló monográfiaként megjelent 

(Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Balogh Piroska), s erre a továbbiakban is törekedni szeretnénk. 


