
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig doktori program 
Programvezetı: Maár Judit 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Cseppentı István PhD egyetemi adjunktus icseppento@freemail.hu 
Dr. Horváth Krisztina CSc egyetemi docens horvath.krisztina@hungarnet.hu 
Dr. Horváth Ágnes PhD fıiskolai docens hagnes@ludens.elte.hu 
Dr. Karafiáth Judit  CSc, habil. egyetemi docens  jkarafiath@ludens.elte.hu 
Dr. Maár Judit CSc egyetemi docens maarjudit@freemail.hu 
Dr. Vörös Imre DSc professzor emeritus Vorosimre36@t-online.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Tóth Réka CSc fıiskolai docens tothreka@t-online.hu 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dévényi Levente PhD egyetemi docens ldevenyi@ludens.elte.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A program elsıdleges célja a jövı kutatóinak és a felsıoktatásban dolgozó oktatóinak „kinevelése” a 

francia irodalom területén. A doktori képzés bizonyos területeken elmélyíti a korábbi ismereteket (a kötelezıen 

elvégzendı kurzusok keretében), valamint felkészíti a hallgatókat egy nagyobb terjedelmő tudományos munka 

elkészítésére, melyhez a kutatási technikákra vonatkozó segítséget is nyújt, továbbá folyamatos kontrollt biztosít 

a hallgatók szakmai munkájában, elısegíti külföldi kapcsolatainak kiépítését. 

Az elıadások és szemináriumok tematikája részint a készülı disszertációk témájához igazodik, részint 

kiegészíti azokat más de az adott század irodalmára vonatkozó kutatások szempontjából jelentıs témákkal. A 

kurzusokon számonkérés is van: írásbeli feladat (otthon készítendı rövid tanulmány) illetve szóbeli vizsga 

valamint a szemináriumon expozé tartás; s ez a számonkérés egyben ehetıséget ad a doktoranduszok idegen 

nyelven való, írásbeli és szóbeli megnyilatkozásainak fejlesztésére. 

A jelenlegi képzési program: 

XVIII. századi francia irodalom- és mővelıdéstörténet I., P/IR/FR/FEL-9 Irodalom és 
természetfilozófia (elıadás) 

Az oktató neve: Vörös Imre egyetemi tanár 
A tárgyalt f ıbb témakörök: A newtoni természetfelfogás Voltaire mőveiben. La Mettrie mechanisztikus 
természetszemlélete. Diderot anyagfogalma. Elméletek az emberi társadalom keletkezésérıl: Buffon, Rousseau. 
A természeti vallás fogalma. A fiziko-teológiai szemlélet hatása a XVIII. század francia költészetére. A sztoikus 
magatartás Rousseau: A magányos sétáló álmodozásaiban. A természet a neoklasszicizmus költészetében (André 
Chénier filozófiai költeményei). 
Ajánlott szakirodalom: 
Ehrard, Jean, L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1963.   
Koyré, Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, Paris, P.U.F., 1962. 



Duchet, Michèle, Anthropologie et histoire au Siècle des Lumières, Paris, Maspero, 1971. 
Behbahani, Nouchine, Paysages rêvés, paysages vécus dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau,  Studies on 
Voltaire and the Eighteenth Century 271, Oxford, 1989. 
Crogiez, Michèle, Solitude et méditation, étude sur les Rêveries de J.-J. Rousseau, Paris, Champion, 1997. 

XVIII. századi francia irodalom- és mővelıdéstörténet II., P/IR/FR/FEL-10 A francia dráma a 
XVIII. században (szeminárium) 

Az oktató neve: Vörös Imre egyetemi tanár 
Tematika: A klasszicista dráma öröksége a XVIII. században. A vásári komédia. A bukolikus témájú vígjáték. 
A «comédie psychologique ». Shakespeare-i elemek Voltaire tragédiáiban. A polgári dráma. A kastélyszínházak. 
Visszatérés a  «comédie gaie »  mőfajához (Beaumarchais). 
Ajánlott szakirodalom: 
Rougemont, Martine, La vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine, 1996. 
Lever, Maurice, Théâtre et Lumières. Les spectacles de Paris au XVIII e siècle, Fayard, Paris, 2001. 
Lanson, Gustave, Nivelle de la Chaussée et la comédie larmoyante, Genève, Slatkine, 1970. 
Steiner, George, La mort de la tragédie, Paris, Gallimard, 1993. 
Scherer, J., La dramaturgie de Beaumarchais, Paris, Nizet, 1980.  

XIX. századi francia irodalom I., P/IR/FR/FEL-7 A tökéletes mőtöl a töredékig – Mallarmé 
poétikája (elıadás) 

Az oktató neve: Maár Judit, hab. egyetemi docens 
Tematika: Az elıadás célkitőzése kettıs: Stéphane Mallarmé költészetelméletnek áttekintése, magának a költıi 
életmőnek, az elméleti írásoknak és az azoktól elválaszthatatlan levelezésnek áttekintésevel, megmutatva, 
hogyan él tovább a romantikus hagyomány ebben a költészetelméletben illetve hogyan lép túl e hagyományon, 
mindezt a töredék esztétikájának fényében. A fragmentum elméletek áttekintése, német és francia interpretációi 
szolgálnak a szükséges elméleti és történeti hatter megteremtéséhez. 
Az elemzésre kerülı korpusz: 
Stéphane Mallarmé: Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, volumes I-II., 
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1998, 2003. 
Stéphane Mallarmé: Correspondance, Lettres sur la poésie. Édition établie et annotée par Bertrand Marchal, 
Paris, Gallimard, 1995. 
Ajánlott szakirodalom: 
Mallarmé ou l’obscurité lumineuse, sous la dir. De B. Marchal et J.-L. Steinmetz, Paris, Hermann, 1999. 
Eric Benoit: Mallarmé et le Mystère du « Livre », Paris, Honoré Champion,1998. 
Mallarmé. Colloque de la Sorbonne du 21 novembre 1998, édités par A. Guyaux, Presses de l’Université de 
Paris-Sorbonne. 
Paul Bénichou: Selon Mallarmé, Paris, Gallimard, 1995. 
Bertrand Marchal: La religion de Mallarmé, Paris, José Corti, 1988.  

XIX. századi francia irodalom II., P/IR/FR/FEL-8 A metamorfózis motívuma a XIX. századi 
fantasztikus elbeszélésben (szeminárium) 

Az oktató neve: Maár Judit, hab. egyetemi docens 
Tematika: A kurzus a fantasztikus irodalom egyik legrégibb motívumának, az átváltozás motívumának XIX. 
századi variánsait vizsgálja. Elsısorban francia szövegek elemzésével, de összahasonlító kontextusban, néhány 
nem francia elbeszélés bevonásával, melyeket francia fordításban olvasunk. A szeminárium alapvetı célja 
megismertetni a doktoranduszokat a fantasztikus irodalom legújabb elméleteivel, elmélyíteni jártasságukat az 
elbeszéléselméletekben, továbbá az összehasonlító mikro-szövegelemzésekben. 
Az elemzésre kerülı korpusz: 
Jacques Cazotte: Le diable amoureux 
E.T.A Hoffmann: L’Homme au sable 
Honoré de Balzac: Le chef-d’œuvre inconnu 
E.A. Poe: Ligeia 
Erckmann-Chatrian: L’esquisse mystérieuse 
Guy de Maupassant: Qui sait? 
Ajánlott szakirodalom:  
Pierre Brunel: Le mythe de la métamorphose, Paris, José Corti, 2004, 2e édition. 
Jean Bessière: Principes de la théorie littéraire, Paris, PUF, 2005 
Maár Judit: A fantasztikus irodalom, Budapest, Osiris, 2001. 
Tzvetan Todorov: Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970.  
Marcel Schneider: La littérature fantastique en France, Fayard, 1964. 



XX. századi francia irodalom I., P/IR/FR/FEL-5 A szürrealizmus (szeminárium) 

Az oktató neve: Karafiáth Judit egyetemi docens   
Tematika: Az avantgárd mozgalmak nyelvi forradalma. Irodalmi elıfutárok (Rimbaud, Lautréamont, 
Apollinaire, Reverdy). A dadaista periódus. A szürrealizmus két kiáltványa.  Az automatikus írás. A szürrealista 
kép Lázadás és forradalom: a szürrealisták és a politika. Az objektív véletlen. A szépség szürrealista fogalma. A 
szürrealizmus és a nı. Szürrealista technikák. A szürrealizmus a képzőmővészetben. 
Ajánlott szakirodalom: Les avant-gardes littéraires au XXe siècle I-II., publié par Jean Weisgerber, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1984.;  
Henri Béhar: Littéruptures, Paris et Lausanne, l’Âge d’homme, 1988 ; 
Henri Béhar et Michel Carassou: Dada, histoire d’une subversion, Paris, Fayard, 2005; 
Philippe Forest, Le mouvement surréaliste,1994 ;  
Szürrealizmus, írta, a mőveket válogatta és szerkesztette: Karafiáth Judit, 1999.  

XX. századi francia irodalom II., P/IR/FR/FEL-6 A r egény, az írója és az olvasója (szeminárium) 

Az oktató neve: Karafiáth Judit egyetemi docens   
Tematika: Elbeszélı stratégiák a 20. századi francia regényben. A mintaszerzı és a mintaolvasó. A narrátor és a 
hallgatója (son narrataire). Az olvasó mint társszerzı. A szerzı és mőve. A regény genezise mint a regény 
tárgya. A könyv a könyvben. 
Ajánlott szakirodalom: 
Gérard Genette: Métalepse, Paris, Seuil, 2004. 
Henri Mitterand: «Retour d’un refoulé: le biographique», in: Le roman à l’œuvre, Paris, PUF, 1998, pp. 23-41. 
Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében, Budapest, Európa, 1995. 
L’auteur. Textes choisis et présentés par Alain Brunn, Paris, GF Flammarion, 2001.  
Le lecteur. Textes choisies et présentés par Nathalie Piégay-Gros, Paris, GF Flammarion, 2002.  

Filozófia, P/IR/FR/FEL-1 Filozófia és „nem egzakt” tudományok a XIX. századi 
Franciaországban (elıadás) 

Az oktató neve: Dévényi Levente egyetemi docens 
Tematika: A féléves kurzus célja a XIX. sz.-i francia filozófia és a tudományok viszonyának bemutatása, 
különös tekintettel a pozitivizmus és a szcientizmus hatására a humán- és társadalomtudományokban. Auguste 
Comte és követıinek gondolati rendszere; a módszer kérdése; az idı és az irreverzibilitás problémájának 
megoldására tett kísérletek. 
Az eloadás szükség szerint megkívánja szövegek, illetve megjelölt szövegrészletek ismeretét. 
Ajánlott szakirodalom:  
Auguste Comte, Discours sur l’esprit positif (1844) 
Claude Bernard, Introduction à l’étude la médecine expérimentale (1866) 
Ernest Renan, L’Avenir de la science (1848) 
Marcellin Berthelot, „La science idéale et la science positive” (1863), in E. Renan, Dialogues et fragments 
philosophiques (1876) (Oeuvres complètes, I) 
Emile Littré, Littérature et Histoire (1875) 
Romantisme, n° 21-22, 1978 (Le(s) positivisme(s)) 
A. Kremer-Marietti, Le concept de science positive (1983) 

Irodalomelmélet I. P/IR/FR/FEL-2 Klasszikus (XVII-X VIII. századi) francia regények és 
regényelméletek (elıadás) 

Az oktató neve: Cseppentı István egyetemi adjunktus 
Tematika: A kötelezı irodalomelméleti elıadás keretében áttekintjük a francia regény kialakulását kísérı 
elméleti viták történetét a XVII. század elejétıl a XVIII. század végéig. A barokk-, majd az ún. klasszicista 
regények megjelenését követı kritikai írások elemzése mellett a korabeli regényekbıl is válogatunk 
szemelvényeket, nemcsak a viták tárgyát képezı, mára elfeledett vagy kevéssé olvasott alkotások megismerése 
céljából, hanem azért is, mert több szerzı mőve elıszavában vagy egyes fejezeteiben reflektál a bíráló elméleti 
írásokra. 
Ajánlott szakirodalom: 
BARGUILLET, Françoise, Le roman au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1981. 
COULET, Henri, Le roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Colin, 1967. 
FABRE, Jean, Idées sur le roman, de Madame de Lafayette au Marquis de Sade, Paris, Klincksieck, 1979. 
FELLOWS, Otis, «Naissance et mort du roman épistolaire français», in Dix-Huitième Siècle, 4, 1972, pp. 17-38. 
MAY , Georges, Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1963. 



Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

A minıségbiztosítás garanciája egyfelıl az oktatók színvonalas munkájában, másfelıl a doktoranduszok 

ugyanolyan színvonalas felkészülésében keresendı. A program oktatói valamennyien kutatási területük elismert 

szakemberei, részükrıl tehát a tevékenység színvonala biztosított. Az elızı pontban már esett szó 

számonkérésrıl s annak különbözı módozatairól: ez pontosan a hallgatók egyenletes munkáját hivatott 

ellenırízni. Ezen kívül a szakmai konzultációk, melyek egyébként minden félév programjában kötelezı 

tanegységként szintén megjelennek, arra szolgálnak, hogy  figyelemmel kísérjék és  segítsék a doktoranduszok 

fejlıdését illetve a disszertáció elkészítését. Egyébiránt a Francia Tanszéken, melynek hallgatói létszáma kisebb, 

mint a nagy bölcsész szakoké, eleve sokkal közvetlenebbek  a kapcsolatok az oktatók és a hallgatók között. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Mintegy tízéves fennállása során a doktori programban jelentıs számú hallgató vett részt, s hallgatók 

érdeklıdése a program iránt mindvégig folyamatosnak bizonyult. A magas színvonalú képzés, az állandó 

konzultációk a témavezetıkkel jó tanulmányi eredményekhez, magas szintő szigorlati teljesítményekhez és jó 

színvonalú disszertációk elkészítéséhez segítették hozzá a program résztvevıit. 

A doktori program szorosan együttmőködik a másik francia irodalmi doktori programmal, a Francia 

irodalom a középkortól a felvilágosodásig doktori programmal. Ez az együttmőködés a két program óráin való 

gyakori közös részvételben továbbá közös konzultációkon, rendezvényeken való részvételben mutatkozik meg. 

Mivel mindkét program a Francia Tanszék keretén belül mőködik, a kommunikáció, a közös tevékenység 

maximálisan biztosított. 

A doktori programban részt vevı hallgatók szoros kapcsolatban állnak a tanszékkel és rendszeresen 

konzultálnak témavezetıjükkel. 

A Francia Tanszék, illetve a régi francia irodalmi program mellett kiemelkedıen fontos intézményi 

partnerünk a CIEF (Egyetemközi Francia Központ), mely többek között szervezıje doktorandusz 

konferenciáknak, és minden évben külföldi vendégelıadó meghívásának is. Ezek a vendégelıadói 

közremőködések nagy szerepet játszanak a más egyetemekkel való együttmőködésben és a co-tutelle program 

fejlesztésében. 

Eredmények 

A program oktatási része, az elıadások és szemináriumok magas színvonalú képzésben részesítik a 

hallgatókat. Ugyanilyen színvonalasak a témavezetık által biztosított rendszeres szakmai konzultációk, melyek 

nélkülözhetetlen feltételei a disszertáció elkészítésének. A két francia irodalomtudományi program hallgatói 

évente részesülnek, a Francia Intézet jóvoltából, egy kiemelkedı francia professzor összevont elıadásaiból, 

melyek egy félévi kurzusnak felelnek meg.  

Megállapíthatjuk, hogy a hallgatók többsége elıbb-utóbb megvédi disszertációját és megszerzi a doktori 

címet és a lehetıségekhez képest el is tud helyezkedni. Csak néhány példát említve: a felsıoktatásban, illetve 

kutatásban helyezkedett el: Désfalvi Tóth András (Veszprémi egyetem), Gutbrod Gizella (Egri Tanárképzı 

Fıiskola), Gelléri Gábor (Szombathelyi Tanárképzı Fıiskola, illetve jelenleg Írország). De mindenekelıtt ki kell 



emelnünk Dévényi Levente és Cseppentı István nevét, akik a program doktoranduszai voltak és akik jelenleg az 

ELTE Francia Tanszékén oktatnak illetve magának a doktori programnak is résztvevıi. 

Fontos eredmény a co-tutelle kapcsolatok kiépítése. Több disszertáció is co-tutelle-ben készült 

(Cseppentı István, Dévényi Levente, Molnár Zsófia); jelenleg Marczisovszki Anna disszertációja készül a 

Sorbonne-ParisIV egyetemmel co-tutelle-ben. 

Oktatóink és hallgatóink rendszeresen járnak konferenciákra: külön kiemelendı doktoranduszaink aktív 

jelenléte a közép-európai doktorandusz-konferenciákon. A magyarországi francia tanszékek által évi, 

kétévenkénti rendszerességgel megrendezett Francia Tanulmányi Napok (Journées d’Études Françaises) 

lehetıséget nyújtanak a mi doktoranduszainknak is arra, hogy országos fórumon ismertessék kutatásaik jelenlegi 

állását, majd a konferenciák aktáiban megjelentessék elıadásuk szerkesztett változatát. A visegrádi országok 

francia tanszékei által rendezett doktori szemináriumokon rendszeresen részt vesznek doktoranduszaink. 2008-

ban Varsóban, 2009-ben a szlovákiai Eperjesen, 2010-ben pedig Pécsett volt, ill. lesz ilyen rendezvény, melynek 

minden esetben kiadják az aktáit is. A tavalyi, hallgatók számára rendezett Nyugat-konferencián szintén 

eredményesen vettek részt doktoranduszaink. 

A tavaly óta egyfajta „tudományos szeminárium”ként mőködı Vajda-kör (melyet tíz éve elhunyt 

kollégánk, Vajda András emlékére alapítottunk) szintén olyan fórum, ahol a kéthetente sorra kerülı elıadásokon 

és az azokat követı vitákon doktoranduszaink felléphetnek, tanulmányikból illetve készülı disszertációjukból 

felolvashatnak és azokat közösen (oktatókkal együtt) megvitatjuk.   

Doktoranduszainknak lehetısége van publikálni a Revue d’Études Françaises c. idıszakos ELTE 

kiadványban, mely évente jelenik meg.  A legutóbbi számban négyen is tudtak tanulmányt közölni: Bakcsi 

Botond, Koncz Beatrix, Szuhaj Katalin és Unghy-Seres Fanny. 


