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Germanisztikai irodalomtudományi doktori program 
Programvezetı: Orosz Magdolna 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Orosz Magdolna DSc, dr. habil. tsz.vez. egyetemi tanár, 

rektorhelyettes, a doktori 
program vezetıje 

magdolna.orosz@gmail.com 

Dr. Tarnói László CSc, dr. habil. emeritus professzor tarnoi@icedsl.hu 
Dr. Kurdi Imre PhD, dr. habil. egyetemi docens imre.kurdi@freemail.hu 
Dr. Balogh F. András PhD egyetemi docens abalogh78@hotmail.com 
Dr. Kerekes Gábor PhD egyetemi docens kegahu@yahoo.de 
Dr. Varga Péter PhD egyetemi docens vpp6106@gmail.com 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Radek Tünde PhD egyetemi adjunktus, 

intézetig.-helyettes 
tradek13@gmail.com  

Dr. Kerekes Amália PhD egyetemi adjunktus kerekes@cenex.net 
Dr. Király Edit PhD egyetemi adjunktus kacor.kacor@gmail.com 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Radek Tünde PhD egyetemi adjunktus, 

intézetig.helyettes 
tradek13@gmail.com  

Dr. Kerekes Amália PhD egyetemi adjunktus kerekes@cenex.net 
Dr. Király Edit PhD egyetemi adjunktus kacor.kacor@gmail.com 

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

név tudományos fokozat munkahely e-mail 
Prof. Dr. Pierre Béhar PhD, dr. habil. Universität 

Saarbrücken 
p.behar@germanistik.uni-saarland.de 

Dr. Mádl Antal DSc nyugalmazott 
egyetemi tanár 

antalmadl@vipmail.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A germanisztikai irodalomtudományi doktori oktatási program a német nyelvő irodalom diakrón 

aspektusok szerinti tagolásában a következı egymással sokrétően összefüggı szakterületeken folytat kutatásokat 

és vezet doktori témákat:  

• Irodalom és kultúra – A kultúraköziség jelenségeinek vizsgálata a kultúra különbözı diszkurzusaiban, 
különös tekintettel az irodalomra illetve más kulturális diszkurzusokkal való kapcsolatára 
(komparatisztika, interkulturális kapcsolatok); 

• Irodalomelméleti kutatások, különös tekintettel az irodalmi elbeszélés/narráció elméleti és elemzési 
vonatkozásaira, valamint az intertextualitás- és intermedialitás-elméletekre, illetve a szövegelemzési 
gyakorlatban való alkalmazhatóságukra; 

• A kultúraköziség és a nyelvhasználat összefüggéseinek kutatása különbözı kultúrák történeti 
folyamatainak elemzésével és összevetésével: a német nyelvő irodalom és irodalmi élet mint regionális 
kultúra; 

• Irodalomszociológiai kutatások; 
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• Kultúra, irodalom, regionalitás összefüggései; 
• A kultúra mint „saját” és „idegen” (Eigenes und Fremdes) találkozásának helye, imagológiai tárgyú 

kutatások; 
• Mővészeti diszkurzusok egymásra hatása a kultúra rendszerében szinkron és diakrón aspektusból: 

képzımővészeti és irodalmi irányzatok a német nyelvterületek kultúrájában. 

A doktori program struktúrája: 

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

P/IR/GER-1 – Filozófia 

7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Az ELTE BTK Filozófiai Intézetében kínált PhD-kurzus, a témavezetıvel egyeztetve, lehetıleg a 
disszertáció témaköréhez kapcsolódva 

P/IR/GER-2 - Irodalomelmélet I. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Általános irodalomelméleti problémakör tanulmányozása, amely az utóbbi két évtized aktuális 
irodalomtudományi vitáihoz és irányaihoz kapcsolódik, különös tekintettel az intertextualitás- és 
intermedialitás-elméletekre, a narratológiai irányzatokra és a narratív elemzés módszereire, valamint az 
irodalomtudomány és kultúratudomány kapcsolódási pontjaira. 
A tanegység a germanisztikai irodalomtudományi doktori programon belül végzendı el. A 
tanulmányozandó szakirodalom a választott nagy témakörtıl függıen változik, a teljesítés feltétele egy 
hosszabb elemzı dolgozat megírása és szóbeli vizsga letétele. 

P/IR/GER-3 - Irodalomelmélet II. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában kínált irodalomelméleti kurzus, amelyet a 
doktorandusz a témavezetıvel egyeztetve választ és vesz föl. 

P/IR/GER-4 – Társtudományok 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában kínált bármely kurzus vagy a disszertáció 
témaköréhez kapcsolódó tudományterület (pl. mővészettörténet, esztétika) doktori iskolai kurzusa, a 
témavezetıvel egyeztetve. 

P/IR/GER-5 – Irodalomtudomány-történeti áttekintés 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység célja, hogy – a korábbi germanisztikai stúdiumok során elsajátított ismeretekre építve – 
fejlessze a hallgatók módszertani tudatosságát, ezzel segítve ıket disszertációjuk szakszerő 
elkészítésében. A tanegység keretében a hallgatók – választott témájuktól és módszerüktıl függıen – 
személyre szabott feladatot kapnak, amely rendszerint egy a témájukba vágó és a választott 
megközelítésmódjuknak megfelelı monográfia módszertani elemzése. A hallgatók – elızetes 
konzultációkat követıen – írásbeli dolgozatot készítenek, amelyet a szemeszter végén szóbeli vizsga 
követ. 

P/IR/GER-6 - A filológiai munka sajátosságai 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
A tanegység a bibliográfia összeállítását, az irodalmi szövegek kezelését valamint az irodalomtudományi 
szövegek apparátusának formáját és tartalmát tárgyalja. A mőhelymunka kezdetét a germanisztikai 
szakkönyvtárak és archívumok rendszerének ismertetése, valamint a bibliográfiai győjtımunka 
menetének leírása képezi. Ezen könyvészeti ismereteket a hallgatóknak a témájuk sajátos esetére kell 
alkalmazniuk a germanisztikában érvényes szabályok szerint, amellyel precízen szabályozzák a 
lábjegyzeteléstıl a regiszterek elkészítéséig az összes lépést. A tanegység második blokkja az irodalmi 
szövegek kezelését tárgyalja az egyszerő idézéstıl a kritikai kiadás sajátosságaiig. A tanegység 
teljesítésének feltétele ezen ismeretek pontos alkalmazása a hallgató kutatásainak gyakorlatában. 

P/IR/GER-7 - Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör 
7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktori disszertáció témakörétıl függıen az Irodalomtudományi Doktori Iskola valamelyik doktori 
programjában – a témavezetıvel elızetesen egyeztetve – elvégzett tanegység. 

P/IR/GER-8 - A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 1. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
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A témavezetıvel egyeztetve meghatározott olyan irodalom- és kultúrtörténeti témakör feldolgozása, 
amely problémafeltevésében tágabban kapcsolódik a megírandó disszertációhoz. A doktorandusz a 
tanegységet a doktori programon belül végzi el, a tanegység oktatója által meghatározott szakirodalmat 
feldolgozva nagyobb terjedelmő tanulmányt / esszét ír, végül vizsgán tesz bizonyságot problémafeltáró 
képességérıl. 
A szakirodalom a választott témakör függvényében változik. 

P/IR/GER-9 - A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 2. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
A témavezetıvel egyeztetve meghatározott olyan irodalom- és kultúrtörténeti témakör feldolgozása, 
amely a kiválasztott korszak révén tágabban kapcsolódik a megírandó disszertációhoz. A doktorandusz a 
tanegységet a doktori programon belül végzi el, a tanegység oktatója által meghatározott szakirodalmat 
feldolgozva nagyobb terjedelmő tanulmányt / esszét ír, végül vizsgán tesz bizonyságot problémafeltáró 
képességérıl. 
A szakirodalom a választott témakör függvényében változik. 

P/IR/GER-10 - A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 3. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
A témavezetıvel egyeztetve meghatározott olyan irodalom- és kultúrtörténeti témakör feldolgozása, 
amely problémafeltevésében, a választott korszakban, valamint a feldolgozandó szövegkorpusz 
tekintetében tágabban kapcsolódik a megírandó disszertációhoz. A doktorandusz a tanegységet a doktori 
programon belül végzi el, a tanegység oktatója által meghatározott szakirodalmat feldolgozva nagyobb 
terjedelmő tanulmányt / esszét ír, végül vizsgán tesz bizonyságot problémafeltáró képességérıl. 
A szakirodalom a választott témakör függvényében változik. 

P/IR/GER-11 - Disszertációs témakonzultáció 1. 

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, a bibliográfia elkészítése és 
az arról való szóbeli beszámoló. 

P/IR/GER-12 - Disszertációs témakonzultáció 2. 

7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktorandusz a témavezetıvel folytatott rendszeres konzultációk, valamint a feltárt és feldolgozott 
szakirodalom alapján értékelı áttekintést ad témája korábbi feldolgozásainak elméleti és módszertani 
hátterérıl, vitatott kérdéseirıl és az annak alapján kirajzolódó saját állásfoglalásáról. Az értékelés alapja 
a rendszeres kutatómunka igazolása, a kutatási hátteret feltáró, áttekintı és értékelıen összefoglaló 
(késıbbi fejezetként beépíthetı) tanulmány elkészítése és az arról való szóbeli beszámoló. 

P/IR/GER-13 – Disszertációs témakonzultáció 3. 
7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktorandusz a témavezetıvel folytatott rendszeres konzultációk, a bibliográfia és a szakirodalmi 
elméleti-módszertani háttér feldolgozása alapján részletesen kidolgozza a disszertáció koncepcióját, saját 
módszertani álláspontját és megfogalmazza a munka hipotéziseit, az elérendı eredményeket. Az 
értékelés alapja a rendszeres kutatómunka igazolása, a koncepciót bemutató (késıbbi fejezetként 
beépíthetı) tanulmány elkészítése és az arról való szóbeli beszámoló. 

P/IR/GER-14 – Disszertációs témakonzultáció 4. 

7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktorandusz a témavezetıvel folytatott rendszeres konzultációk, az elkészült bibliográfia, a 
szakirodalmi háttér feldolgozása és a saját koncepció alapján megírja az értekezés egyik fejezetének elsı 
változatát. Az értékelés alapja a rendszeres kutatómunka igazolása, a fejezet-tanulmány elkészítése és az 
arról való szóbeli beszámoló, megvitatása a témavezetıvel. 

P/IR/GER-15 – Disszertációs témakonzultáció 5. 

7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktorandusz a témavezetıvel folytatott rendszeres konzultációk, az elkészült bibliográfia, a 
szakirodalmi háttér feldolgozása és a saját koncepció alapján megírja az értekezés egy további 
fejezetének elsı változatát. Az értékelés alapja a rendszeres kutatómunka igazolása, a fejezet-tanulmány 
elkészítése és az arról való szóbeli beszámoló, megvitatása a témavezetıvel. 
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P/IR/GER-16 - Disszertációs témakonzultáció 6. 

7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
A doktorandusz a témavezetıvel folytatott rendszeres konzultációk, az elkészült bibliográfia, a 
szakirodalmi háttér feldolgozása és a saját koncepció alapján megírja az értekezés egy újabb fejezetének 
elsı változatát. Az értékelés alapja a rendszeres kutatómunka igazolása, a fejezet-tanulmány elkészítése 
és az arról való szóbeli beszámoló, megvitatása a témavezetıvel, valamint a fejezet nyilvános 
megvitatása a doktori program oktatóinak és hallgatóinak részvételével (mőhelyvita). 

 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Értékelési, ellenırzési szabályok: 

Az iskolarendszerő képzési modulban teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1-5) 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 germanisztikai irodalomtudományi doktori program kutatási területeinek sokrétősége egyszerre jelent 

lehetıséget és kihívást: lehetıség arra, hogy továbbra is interdiszciplináris szemlélettel mőködjön, figyelemmel 

kísérje és integrálja az irodalomtudományban zajló elméleti és módszertani változások eredményeit (ld. pl. a 

napjainkban zajló ún. „cultural turn”, „spatial turn” vagy „visual turn” jelenségét, a narratológiai kutatások 

sokszínőségét). Kihívás ugyanakkor, hogy a változások közepette is figyelemmel legyen az irodalomtudományi / 

modern filológiai kutatások sajátosságaira. 

Fontos továbbá szem elıtt tartani, hogy a doktori képzés a tudományos utánpótlás kinevelésének 

színtere, tehát veszélyes lenne, ha valamiféle „tömegképzéssé” válna és a megszerzett fokozat veszítene 

értékébıl, súlyából. A doktori képzés magas színvonalának megırzése érdekében a program vezetıje és oktatói 

nagy hangsúlyt helyeznek a képzésbe bebocsátottak egységes felvételi rend szerinti igen alapos kiválogatására, 

valamint a doktori folyamat egészében (tanegységek teljesítése, kutatási gyakorlat megszerzése, szigorlat, 

értekezés, védés) a magas követelmények érvényesítésére. Része a minıségi követelmények érvényre 

juttatásának az is, hogy a felvételi eljáráshoz a jelölteknek részletes német nyelvő tématervet kell mellékelniük 

módszertani megfontolásaik kifejtésével; a tanszéki kutatási projektekben való részvétel feltétele az eredményes 

végzésnek, és az abszolutórium elıtt – annak feltételeként – a program elıírja a készülı dolgozat egy fejezetének 

mőhelyvitára bocsátását, megtárgyalását. A disszertáció színvonalának biztosításához hozzájárulhat, hogy a 

program a végleges változat beadása elıtt házivédést ír elı, amelyen két elıopponens, valamint a program 

oktatói, meghívott vendégek és doktoranduszok vitatják meg a dolgozatot, tesznek javaslatot változtatásokra, 

ítélik meg beadhatóságát. 

Az eredmények ellenére kezdettıl fogva gondot jelent a témavezetık magas terhelése, mivel az egy-egy 

PhD-s hallgatóra fordítandó folyamatos képzési és konzultációs tevékenység, a mőhelymunka, az elkészült 

szövegek folyamatos figyelemmel kísérése, olvasása, korrektúrája, valamint a doktori adminisztrációs teendık 

(felvételi vizsga, szigorlat, a védési folyamatokban való részvétel) igen idıigényesek. Igen nehéz és csak 

pótlólagos pályázati forrásokból esetlegesen megoldható a meghívandó bel- és külföldi konzulensek 

finanszírozása, jóllehet nemcsak a germanisztikai, hanem valamennyi modern filológiai doktori program 
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számára is alapvetı fontosságú, hogy külföldi szakemberekkel tudjon együttmőködni. Financiális szempontból 

hasonlóan nehéz a nyugdíjas korú, de tudományos teljesítményük tekintetében igen produktív oktatók 

foglalkoztatása. További gondot jelent a doktori képzés infrastrukturális háttere, mely elsısorban a szakirodalmi 

könyvbeszerzés nehézségeiben nyomasztó – itt szintén elsısorban pályázati forrásokra, eseti beszerzésekre, 

könyvadományokra támaszkodhat a program. Az elmúlt években az intézeti/tanszéki infrastruktúra (szintén 

többféle pályázati forrásból) sikeresen bıvült, a számítógépes ellátottság, internet-kapcsolat, tantermi 

infrastruktúra tekintetében fejlıdött. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

A germanisztikai irodalomtudományi doktori program 1993-tól kezdve mőködik, majd a késıbbiekben 

folyamatosan az igények, a lehetıségek, valamint a mindenkori akkreditációs és egyetemi feltételrendszer 

változásaira figyelemmel folyamatosan megújulva, mindvégig a BTK Germanisztikai Intézetének Német Nyelvő 

Irodalmak Tanszékén koordinált, tervszerően meghatározott, egyidejőleg pedig több szálon is nemzetközi 

szakmai együttmőködés keretében kimunkált fı kutatási irányokra épül irodalomelméleti, kultúratudományi, 

intertextualitás- és intermedialitás kutatási, narratológiai, imagológiai súlypontokkal. 

A jelenleg folyamatban lévı, több már lezárult vagy még futó kutatási projektre is támaszkodó tanszéki 

kutatások, egyben a doktori program egymással sokrétően összefügı tartalmi fıirányai a következık: 

• Irodalom és kultúra – a kultúraköziség jelenségeinek vizsgálata a kultúra különbözı diszkurzusaiban, 
különös tekintettel az irodalomra illetve más kulturális diszkurzusokkal való kapcsolatára; a vizsgált 
jelenségek szinkron (meghatározott idıszegmensre vonatkozóan különbözı diszkurzusok 
párhuzamainak, kölcsönhatásainak kutatása) és diakron (egy-egy diszkurzus történeti folyamatban 
történı változásainak, illetve különbözı diszkurzusok egymásra hatása történeti folyamatának) 
tematikailag és módszertanilag sokrétő elemzése (elméleti kérdések, komparatisztika, interkulturális 
kapcsolatok: német-magyar irodalom- és mővelıdéstörténeti kapcsolatok, recepcióeéméleti és -történeti 
vizsgálatok); 

• Irodalomelméleti kutatások, különös tekintettel az irodalmi elbeszélés/narráció elméleti és elemzési 
vonatkozásaira, valamint az intertextualitás- és intermedialitás-elméletekre, illetve a szövegelemzési 
gyakorlatban való alkalmazhatóságukra; 

• A kultúraköziség és a nyelvhasználat összefüggéseinek kutatása különbözı kultúrák történeti 
folyamatainak elemzésével és összevetésével: a német nyelvő irodalom és irodalmi élet mint regionális 
kultúra (német nyelvő irodalmi élet az urbánus régiókban a 18. század végétıl napjainkig, német nyelvő 
irodalmi élet a Magyar Királyságban és Erdélyben, német nyelvő zsidó kultúra); 

• Irodalomszociológiai kutatások: az irodalom mint a kultúra részrendszerének differenciálódása, 
rétegzıdése, recepció és olvasás, kulturális folyamatok és az irodalmi diszkurzus változásainak 
kölcsönhatásai (a német irodalom divergens olvasói igényeket kielégítı rétegeinek történeti vizsgálata, 
a kereslet és kínálat egymásra hatása és recepcióelméleti konzekvenciái); 

• Kultúra, irodalom, regionalitás összefüggései: Az osztrák irodalom a 18. sz. végétıl napjainkig 
(fejlıdésének és tartalmi jegyeinek sajátosságai, német és magyar kapcsolatai; 

• A kultúra mint „saját” és „idegen” (Fremdes und Eigenes) talákozásának helye, „saját” és „idegen” 
fogalmának, recepciójának történeti folyamatában történı változásai: imagológiai tárgyú kutatások 
(ezen belül: a magyarságkép a német nyelvő országokban és a magyarországi német kisebbség körében, 
valamint a magyar mővelıdéstörténet Németország- és Ausztria-képe); 

• Mővészeti diszkurzusok egymásra hatása a kultúra rendszerében szinkron és diakrón aspektusból: 
képzımővészeti és irodalmi irányzatok a német nyelvterületek kultúrájában 

Az egyes kutatási témakörök nemcsak térben (értsd ezen a különbözı német nyelvő országokat, régiókat és 
kapcsolataikat) – illetve esetenként mőfaji, irodalomszociológiai, valamint a mindenkori elméleti és módszertani 
szempontok szerint  – differenciálódnak, hanem az esetek többségében hangsúlyozottan idıben, más szóval 
(irodalom)történeti aspektusok szerint is, természetesen a program vezetı oktatóinak tudományos kutatási 
profiljába, publikációs gyakorlatába illeszkedve (ezt a – történeti – szelektivitást érzékelteti a jelenleg elfogadott 
szigorlati tematikánk is). Kutatási témaköreink diakrón aspektusok szerinti tagolásban: 

• ’régebbi’ német irodalom 
• a Goethe-kor irodalma (klasszika és romantika) 
• a századforduló és a 20. század német irodalma 
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• osztrák irodalom és kultúrtörténet a Monarchia korától napjainkig 
• német nyelvő irodalom Magyarországon a 18. század végétıl napjainkig 
• német-magyar irodalmi és kultúrtörténeti kapcsolatok a 18. sz. közepétıl napjainkig 
• elméleti problémák, iskolák, irányzatok és módszerek történeti vizsgálata a német 

irodalomtudományban és esztétikai-poétikai vizsgálódásokban 
• a mővészetek és az irodalom kapcsolata a középkortól napjainkig 

 
A program a felvett hallgatóit folyamatosan a kutatási munkálatokba bevonva a hazai germanisztikai 

irodalomtudomány, ezen belül mindenekelıtt a felsıoktatásban az elmúlt két évtizedben létesült német tanszékek 

korszerően képzett szakmai utánpótlásának tekintette. 

A doktori programban 1993 óta 76 hallgató kezdte meg doktori tanulmányait, közülük eddig 30 szerezte 

meg a PhD-fokozatot, ez közel 40 %-os arány (2 volt hallgató itt szerzett abszolutóriumot, de másik doktori 

iskolában védett). További 13 hallgató szerzett abszolutóriumot, 2 szigorlatozott, ketten szigorlat elıtt állnak. A 

6 féléves iskolarendszerő képzésben jelenleg 11 hallgató vesz részt.  

A végzett és a képzésben még részt vevı hallgatók jelentıs része a hazai germanisztikai intézetek illetve 

tanszékek oktatói közé került, többen külföldön folytatták pályafutásukat. A végzett hallgatók közül többen 

folyamatosan részt vesznek a program oktatói által vezetett kutatási projektekben is. 

A doktori program irányítói, témavezetıi 1993-tól kezdve a Német Nyelvő Irodalmak Tanszékének 

fıállású vezetı tanárai (jelenleg egy egyetemi tanár, egy emeritus professzor, egy habilitált docens és három 

egyetemi docens), az oktatói és késıbbi témavezetıi munkába bevonható három PhD-fokozattal rendelkezı 

egyetemi adjunktus is. A program fontosnak tekinti a PhD-fokozattal rendelkezı oktatói habilitációra való 

felkészülését, a habilitáció megszerzését. 

A doktori program hallgatói rendszeres konzultációs támogatásban részesültek/részesülnek a 

tanszék/doktori program külföldi partnereitıl is. Közülük kiemelendı a DAAD- és egyéb (pl. GIP, Erasmus) 

együttmőködési keretekben a tanszékkel/ doktori programmal 1993 óta együttmőködı Prof. Dr. Pierre Béhar, 

valamint az Osztrák-Magyar Akadémiai Vegyesbizottság ausztriai elnöke, Csáky Móric professzor. A többi 

partneregyetem (Humboldt Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Jénai Egyetem, Heidelbergi Egyetem, 

Hamburgi Egyetem, Paderborni Egyetem, Bécsi Egyetem) professzorai és munkatársai is rendszeresen nyújtanak 

külföldi konzultációs lehetıségeket, valamint vendégelıadásokkal mőködnek közre a programban. 

Eredmények 

A germanisztikai irodalomtudományi doktori program elsısorban az intézeti és tanszéki nemzetközi 

kapcsolatokra építve, valamint más intézményekkel fenntartott kapcsolatokra alapozva széleskörő nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyek jelentıs mértékben járulnak hozzá meghatározott feladatok 

teljesítéséhez, a germanisztikai irodalomtudományi doktori program oktatóinak és hallgatóinak lehetıséget 

biztosítanak a nemzetközi kitekintésre, megmérettetésre is. 

A germanisztikai irodalomtudományi doktori program intézményes kapcsolatokat tart fenn: 

– a Saarbrückeni Egyetemmel, amellyel a kapcsolatok keretét megalapozta az 1993 és 2003 között 

DAAD finanszírozással fennálló GIP (Germanistische Institutspartnerschaft)-projekt, amelynek keretében az 

egyetem Germanisztikai Intézete, valamint az Arbeitsstelle für Österreichische Literatur und Kultur épített ki 

azóta is fennálló kapcsolatokat a tanszékkel és a programmal. Ennek köszönhetıen a a tanszék/program oktatói, 

kutatói, a szakmai utánpótlás és számos doktorandusz végezhetett kutatómunkát a két szakterület egyedülállóan 

gazdag szakkönyvtárában és kézirattárában, valamint kapott lehetıséget a különbözı szakterületek képviselıivel 



 7

való konzultációkra. A saarbrückeni vendégprofesszorok évenként tartottak elıadásokat és szakszemináriumokat 

az ELTE-n, vezetıtanári és opponensi feladatokat vállaltak (Prof. Dr. Pierre Béhar, Prof. Dr. August Stahl), 

tutorokat delegáltak a tanszékre egy-egy félévre. Az oktatók kölcsönösen részt vettek a budapesti és a 

saarbrückeni tanszékek által rendezett konferenciákon, ezeken a program doktoranduszai rendszeresen tartottak 

elıadásokat. Jelenleg a kooperáció az Erasmus-program nyújtotta keretek között, valamint eseti projekt-

együttmőködésben folytatódik; 

– a berlini Humboldt Egyetem Germanisztikai Intézetével, valamint Hungarológiai Szemináriumával 

intézményes kapcsolatok épültek ki. A közös kutatási projektekben való együttmőködés több mint két évtizede 

folyamatos, részben az egyetemközi partneri kapcsolatok, Erasmus-kapcsolatok, részben támogatott közös 

projektek keretében, melyek eredményeként nemzetközi konferenciák valamint publikációk valósultak meg.  A 

doktori program oktatói részt vettek a Berliner Beiträge zur Hungarologie kiadásában, szerkesztésében illetve 

tanulmányokat írtak az egyes kötetekbe – ez több doktorandusznak is megjelenési lehetıséget jelentett; 

– a Hamburgi Egyetemmel hosszú évek óta fennálló egyetemközi és Erasmus-kapcsolatok 

konzultációkban, vendégelıadásokban is megnyilvánultak, valamint ösztöndíjas lehetıséget jelentettek a 

hallgató- és oktatócsere számára. Megvalósult egy közös kutatási projekt is narratológiai témában; 

– a Heidelbergi Egyetem Germanisztikai Szemináriumával az  egyetemközi és Erasmus-együttmőködés 

elsısorban a régebbi német irodalomra, a Goethe-kor és a 20. század irodalmára terjed ki. További közös 

kutatási témák egyeztetése folyamatban van; 

– a jénai Friedrich Schiller Egyetem Germanisztikai Irodalomtudományi Intézetével a doktori program 

különbözı irodalomtörténeti (Goethe-kor, századforduló), valamint mőfajelméleti témákban (pl. fikcionális és 

nem-fikcionális mőfajok kérdése, összefüggéseik, történeti változásaik) mőködik együtt, melynek keretében pl. 

közös szakelıadásra került sor (Prof. Dr. Gerhard R. Kaiser, Orosz Magdolna, Szász Ferenc), ezen kívül a 

program hallgatóinak is lehetıségük van konzultációkra. Az együttmőködés közös kutatási témákban is 

folytatódik; 

– a Paderborni Egyetem germanisztikai intézetével hosszú évek óta intenzív munkakapcsolatok állnak 

fenn: a germanisztikai irodalomtudományi doktori program oktatói elsısorban a Goethe-kor, valamint a 19. 

század elsı felének német irodalma, illetve mőfajelméleti témák kutatásában mőködnek együtt a paderborni 

kollégákkal, akik az elmúlt években rendszeresen tartottak elıadásokat Budapesten a doktori program 

hallgatóinak is.  

– a Bécsi Egyetem Germanisztikai Intézetével is sokrétő és hosszú évekre visszanyúló kapcsolatai 

vannak a tanszéknek, illetve a germanisztikai irodalomtudományi doktori programnak egyetemközi és Erasmus-

keretekben egyaránt; korábban Dr. Karl Wagner többször mőködött közre szakértıként doktori védésen, Prof. 

Dr. Wendelin Schmidt-Dengler pedig konzulensként több munkatárs és doktorandusz munkáját segítette. A 

Bécsi Egyetem több munkatársa mőködött közre a tanszék és a program konferenciáin vagy tartott elıadást az 

intézetben. 

– a berlini Freie Universität Germanisztikai Intézetével is egyetemközi és Erasmus-kapcsolatok 

alakultak ki, itt elsısorban Prof. Dr. Peter Sprengel mőködik együtt a budapesti kollégákkal a „Wiener Moderne“ 

témakörében; 

– a doktori program több oktatója aktívan közremőködik az Oszták-Magyar Irodalomtudományi 

Vegyesbizottság munkájában. A vegyesbizottság folyamatosan napirendre tőzi az osztrák-magyar kulturális és 
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irodalmi kapcsolatok, valamint a magyarországi német nyelvő kultúra kutatásának aktuális feladatait, egyúttal 

súlyt helyezve a program e tárgykörökkel foglalkozó hallgatóinak támogatására. 

Az intézményes keretekben folytatott együttmőködésen túlmenıen rendkívül fontos szerepet játszanak a 

germanisztikai irodalomtudományi doktori program nemzetközi kapcsolataiban a program oktatóinak egyéb 

intézményekkel, kutatókkal fennálló kapcsolatai, melyek révén igen sokszínő nemzetközi kapcsolathálózata van 

a programnak, melynek révén nemcsak a német nyelvterület országaival tart fenn kapcsolatokat. A 

germanisztikai irodalomtudományi doktori program oktatóinak különbözı nemzetközi és német társaságokban 

(pl. Internationale Vereinigung der Germanisten, Mitteleuropäischer Germanistenverband, Internationale 

Goethe-Gesellschaft, E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Semiotik, International 

Association for Semiotic Studies) betöltött tagsága, esetleges vezetı tisztsége, konferencia-részvétele, kutatási 

közremőködése is hozzájárul a doktori program nemzetközi kapcsolatainak sokrétőségéhez, további bıvítéséhez. 

A doktori program oktatói a hazai irodalomtudományi és germanisztikai közéletben, szakmai szervezetekben is 

folyamatosan jelen vannak vezetıségi tagként is (Magyar Germanisták Társasága, Magyar Goethe Társaság, 

Magyar Szemiotikai Társaság), ezzel is igyekezvén hozzájárulni a hazai kutatások kooperációihoz. 

A doktori program oktatói folyamatosan jelen vannak a hazai/nemzetközi kutatási pályázatokon, 

munkájukba rendszeresen bevonják a doktori hallgatókat, s eddig több sikeres projektet vezettek és zártak le 

illetve folytatnak jelenleg is: 

– 1997-1999-ben Dr. Tarnói László vezetésével és a program valamennyi oktatója közremőködésével 

zajlott a DAAD-MÖB támogatású „Vonzások és választások diszkurzusok között” címő kutatás, amelynek 

lezárásaként 1999-ben nemzetközi Goethe-konferencia került megrendezésre, ennek eredményeit a Peter Lang-

kiadónál 2000-ben megjelentetett tanulmánykötet foglalja össze (szerk. Wolfgang Stellmacher, Tarnói László); 

– 1998-2002 között Dr. Tarnói László vezetésével folyt a „Magyarországi német szövegek” címő 

OTKA-projekt, ebbıl született a „Deutschsprachige Texte aus Ungarn” címő könyvsorozat;  

– 2001-2002 között Dr. Orosz Magdolna vezetésével folyt az „Elbeszéléselmélet, elbeszéléselemzés” 

címő OTKA-projekt, eredmények: számos tanulmány mellett a témavezetı monográfiája; 

– 2002-ben német-magyar közös kutatási projekt folyt Dr. Kurdi Imre vezetésével „A modernség 

kérdései a 19. század irodalmában” témakörében a Paderborni Egyetemmel együttmőködve;  

– 2001-2002, valamint 2002-2003: Pro Renovanda Cultura Hungariae alapítvány Osztrák-magyar közös 

múlt szakalapítvány-projektjei (témavezetı: Dr. Orosz Magdolna), mindkét projekt egy-egy reader kiadásával 

zárult; 

– 2002-2003: Hamburg-Budapest közös projekt „Theorie und Praxis interkulturellen Erzählens” címmel 

(DAAD-MÖB német-magyar kutatócsere program, témavezetı: Dr. Orosz Magdolna, Dr. Jörg Schönert), 

eredmények: 4 workshop, 2 tanulmánykötet a Peter Lang Kiadónál, szerkesztık: Orosz Magdolna-Jörg Schönert 

illetve Tom Kindt-Teller Katalin); 

– 2002-2003: Berlin-Budapest közös projekt (DAAD-MÖB német-magyar kutatócsere program) 

„Regionale(s) und Fremde(s) in der Literatur” címmel (témavezetı: Dr. Tarnói László, dr. Erhard Schütz), 

eredmények: 4 workshop, egy tanulmánykötet (szerk. Balogh F. András-Erhard Schütz); 

– 2004-2006: OTKA-projekt „Narratív modellek és stratégiák, nyelvi reflexió és interkulturalitás a 

’klasszikus modernség’ német nyelvő és magyar irodalmában” címmel (témavezetı: Dr. Orosz Magdolna), 

eredmények: egy válogatáskötet a korszak publicisztikájából, egy nemzetközi konferencia, egy tanulmánykötet, 

egy monográfia; 
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– 2006-2008/2009: az NKFP Jedlik Ányos Keretprogram keretében nyertes konzorciumi projekt 

„Regionalitás, kulturális technikák, tudományképek a századforduló és a két világháború közötti korszak 

kultúrájában” címmel; a konzorcium résztvevıi: ELTE, SZTE, PTE, Gondolat Kiadó, konzorciumvezetı: Dr. 

Orosz Magdolna. Eredmények: 3 reader, 1 CD-ROM, 1 nemzetközi workshop, 1 nemzetközi konferencia, 1 

workshop-kötet, 2 tanulmánykötet, graduális és posztgraduális oktatási tematikák; 

–2007: Budapest-Paderborn DAAD támogatással végzett projekt (témavezetı: Prof. Dr. Michael 

Hofmann), ennek keretében került sor Paderbornban a „Die Shoah in Südosteuropa – literarische und kulturelle 

Perspektiven” címő konferenciára; 

– 2008-2011: Jiddis kulturális kutatások a Rotschild Alapítvány támogatásával (témavezetı: Dr. Varga 

Péter); 

– 2009-2011: OTKA-projekt „Az identitás terei. Kulturális topográfiák az Osztrák-Magyar Monarchia 

német nyelvő kultúrájában” címmel (témavezetı: Dr. Orosz Magdolna). 

A germanisztikai irodalomtudományi doktori program oktatói rendszeres publikációs tevékenységet 

folytatnak, és szerkesztıként is aktívak: hazai és nemzetközi folyóiratok (pl. Filológiai Közlöny, Jahrbuch der 

ungarischen Germanistik, Kulturwissenschaftliches Jahrbuch „Moderne”, Berliner Beiträge zur Hungarologie) 

szerkesztıségi tagjaként, (fı)szerkesztıjeként tevékenykednek, rendszeresen szerkesztenek köteteket a 

Germanisztikai Intézet sorozatában, a Budapester Beiträge zur Germanistik-ban vagy külföldi kiadványokban, 

ezenkívül több könyvsorozatot is szerkesztenek: 

– „Deutschsprachige Texte aus Ungarn”, sorozatszerkeszık: Tarnói László és Balogh F. András,  kiadja 

az Argumentum Kiadó, Budapest – eddig 6 kötet jelent meg; 

– Budapester Studien zur Literaturwissenschaft, sorozatszerkesztı: Orosz Magdolna, kiadja a Peter 

Lang Verlag, Frankfurt/M., a sorozat 2001-ben indult, eddig 13 kötete jelent meg, 2 elıkészületben; 

– „Mő-helyek”, sorozatszerkesztı: Orosz Magdolna, kiadja a Gondolat Kiadó, Budapest, a sorozat 

2006-ban indult, eddig 6 kötet jelent meg, 2 elıkészületben. 

E sorozatok hazai és nemzetközi publikációs fórumot biztosítanak a doktori program oktatóinak és 

hallgatóinak, és elmélyítik a külföldi kutatókkal való együttmőködést a közös publikációk révén. 


