
Általános irodalomtudomány doktori program 
Programvezetı: Kulcsár Szabó Ernı 

Személyi állomány 

1. A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Kulcsár Szabó Ernı MHAS intézetigazgató, tanszékvezetı 

egyetemi tanár 
ksze@t-online.hu 

Bónus Tibor PhD egyetemi adjunktus bonustibor@yahoo.fr 
Kulcsár-Szabó Zoltán PhD, habil. egyetemi docens kszz@ludens.elte.hu 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Tolcsvai Nagy Gábor DSc egyetemi tanár tnghu@hotmail.com 
Fehér M. István cMHAS egyetemi tanár H9142feh@ella.hu 

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

név témavezetı-e? tudományos fokozat munkahely e-mail 
Dobos István  DSc DE BTK idobos@puma.unideb.hu 
Szirák Péter  PhD, habil. DE BTK pszirak@freemail.hu 
Orbán Jolán  PhD, habil. PTE BTK orbanjolan@t-online.hu 
Jákfalvi Magdolna X PhD Színház- és 

Filmmővészeti 
Egyetem 

jakfal@t-online.hu 

Vajda Károly X PhD Nyugat-
magyarországi 
Egyetem 

vajdak@mailbox.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

Az Általános irodalomtudomány program olyan képzést biztosít, amelynek segítségével a hallgatók 

eligazodhatnak az irodalomtudomány története során kialakult és a jelenkori irodalom- és kultúratudományt 

meghatározó különbözı elméletek között. Az irodalomelméleti gondolkodás területén való eligazodás mellett a 

képzés fı célja, hogy a hallgatók a megszerzett ismereteket biztonsággal, tudatosan és mindenekelıtt reflektáltan 

alkalmazzák filológiai és szövegértelmezı munkájuk során. Az oktatás az irodalomtudomány történetét nem 

pusztán az elméleti iskolák kronologikus egymásra következésén alapuló rendszerezés keretei között kívánja 

áttekinteni. Inkább arra törekszik, hogy a hallgatókat az irodalomtudomány jelenkori helyzetébıl adódó 

problémákkal szembesítse, és a tudománytörténeti tájékozódás hangsúlyait is a jelenkori tudomány számára 

eleven elméleti kérdések mentén jelölje ki. A program mindeközben nem kötelezi el magát egyetlen 

irodalomelméleti irányzat mellett, hanem arra törekszik, hogy lefedje az elméleti kérdezésmód lehetı 

legszélesebb spektrumát, különös tekintettel az irodalomtudomány újabb keleti, kultúra-, illetve médiaelméleti 

orientációjú önmeghatározásaira. 

A doktori program képzési struktúrája tükrözi a fentebb megfogalmazott célkitőzéseket. Az általános 

tárgyak azt a célt szolgálják, hogy az elsıéves hallgató áttekintést nyerjen az irodalomelmélet diszciplináris 

helyzetérıl: a filozófiához, az esztétikához, a szociológiához és a pszichológiához főzıdı viszonyáról. A 



szaktárgyak két irányból közelítenek az irodalomelmélethez. Egyfelıl az irodalomtudomány rendszerében 

elfoglalt helyére összpontosítanak (filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, irodalomkritika, 

szövegtudomány), másfelıl a különbözı irodalomelméleti irányzatok alapvetı kérdéseit mutatják be. Ez 

utóbbiak közül a legfontosabbak: az irodalom sajátos történetiségére és a befogadás struktúrájára koncentráló, az 

újabb nem hermeneutikai törekvésekkel szembeállítva tárgyalt hermeneutikai elgondolások; az irodalom 

intézményes vonatkozásaira, a megismerés rendszereiben betöltött szerepére és hatalomgyakorlási aspektusaira 

összpontosító diskurzuselmélet; az irodalmat a társadalmi rendszerek mőködésének elve szerint leíró 

rendszerelmélet; az irodalmat kulturális gyakorlatként, médiumok konkurenciájában megragadó média- és 

kultúratudomány; az elsısorban az interpretációval szembeállított olvasás fogalmára koncentráló 

posztstrukturalizmus. A program keretén belül a disszertációs témakonzultációk alkalmaival van lehetıség az 

egyes témavázlatok differenciált kidolgozására, valamint a készülı értekezés fejezeteinek alapos megvitatására.  

A programhoz kapcsolódva olyan, graduális hallgatókat is integráló kutatócsoport mőködik 

(www.aitk.hu), amelynek kutatásai igazodnak a program célkitőzéseihez, ám a tudománytörténeti kutatások 

mellett költészettörténeti és kultúratudományi vizsgálatokat is folytat. 

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/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító 
irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, 
struktúra, szöveg, szemiózis) 
P/IR/MIR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika) 
P/IR/MIR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (mőnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika) 
P/IR/MIR/ELM-8 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy 
irányzatok tipológiája 
P/IR/MIR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon 
P/IR/MIR/ELM-10 A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége 
P/IR/MIR/ELM-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Témakiírások a doktori programban: 

Kulcsár Szabó Ernı 
Befogadásesztétika és irodalmi hermeneutika 
Filológia és hermeneutika 
Modernség és költészettörténet 
Modernség és regénytörténet 
Irodalomértelmezés és kultúratudomány 
Az esztétikai tapasztalat medialitásának kérdései 
Az esztétikai és a mediális megkülönböztetés 
Irodalom és intermedialitás 
Az érzékelés és a kulturális technikák a modernségben 
Az intermediális „fordítás” kérdései 
A lejegyzés, archiválás és továbbítás médiumai 1900/2000 



Kulcsár-Szabó Zoltán 
Az értelmezés nem-hermeneutikai elméletei 
Ideológia, politika, irodalom (20. század) 
Líraelmélet 
Médiaelméleti perspektívák az irodalomtudományban 
20–21. századi magyar és összehasonlító irodalomtörténet  
 
Bónus Tibor 
Francia dekonstrukció (Jacques Derrida) 
20. századi francia irodalom 
20–21. századi magyar irodalom 
Klasszikus francia irodalom (Molière, Racine, La Fontaine) 
Érzékelés- és médiaelmélet az irodalomtudományban 
 
Dobos István 
Irodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában  
Az olvasás medialitásának összefüggései 
Poétika, retorika, interpretáció 
Az elbeszélés elméleti kérdései 
Regénymodellek a modernségben 
 
Jákfalvi Magdolna 
A nézés öröme – a performativitás fázisai 
Kortárs színházelméletek 
Az avantgárd teátralitás és az új mediális technikák: utcaszínház, közösségi performance, web-happening 
A klasszicista dramaturgia hagyománya: Corneille, Racine 
A komédia írása és olvasása. Mőfajelmélet a commedia dell’artétól a tv-sorozatokig. 
 
Orbán Jolán 
Az irodalomtudományi feminizmus pozíciói 
Dekonstrukció, feminizmus, társadalmi nem 
Dekonstrukció, irodalom, irodalomelmélet 
Dekonstrukció, mővészet, mővészetelmélet 
Dekonstrukció, magyar irodalom, magyar irodalomelmélet 
 
Szirák Péter 
„Prózafordulat”: a magyar elbeszélı próza a 20. század harmadik harmadában 
Történeti tapasztalat, kultúra, irodalom (A történetiség kérdései a 20. század végén) 
 
Vajda Károly 
Nem hylomorph irodalomelméletek 
Irodalomelmélet és hermeneutika 
Irodalomelmélet és ontológia 
A pozitivizmus utáni irodalomelméletek idıkoncepciói 
A judaizmus és a kereszténység teológiai hermeneutikájának irodalomtudományi relevanciája 
A zsidó hagyománytudat irodalmi tematizálódása a XX. századi német és magyar nyelvő irodalomban 

Min ıségbiztosítás 

A program több egymást kiegészítı módon biztosítja az oktatás egyenletes színvonalát. Ezek egyike a 

kiváló teljesítményt nyújtó graduális hallgatók személyes meghívásának gyakorlata. A különösen tehetséges 

hallgatókat a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatói ajánlják a programvezetı figyelmébe. Az 

oktatási minıség biztosításának másik tényezıje, hogy a programvezetı és a témavezetık munkáját az 

oktatásban tevékenyen részt vevı konzulensek is segítik. Ennek köszönhetıen a program az irodalomelméleti 

gondolkodás széles spektrumát kínálja a hallgatóknak. Az intézeti munkatársak tevékenységét egészítik ki a 

magyarországi és külföldi felsıoktatási intézményekbıl rendszeresen meghívott elıadók, akik egy-egy doktori 

foglalkozáson szőkebb szakterületük aktuális kérdéseivel ismertetik meg a program résztvevıit. 



Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Amint az a 2. pontból kiderül, a doktori program viszonylag széles körő intézményi támogatással bír, 

amennyiben az intézet több tanszékérıl is bevon munkatársakat a képzésbe. A hallgatók képzése a doktori 

órákon kívül kiegészül az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ÁITK) féléves rendszerességgel tartott 

üléseivel is, ahol a kutatócsoport tagjainak legújabb munkáit nyílt vitában tárgyaljuk meg. Ez a fórum különösen 

alkalmas a hallgatók számára önálló kezdeményezések kidolgozására, szakmai kapcsolatok kiépítésére vagy már 

meglevı kapcsolataik ápolására. Az ÁITK honlapján követhetık ezek az ülések, a honlap ezen kívül internetes 

jelenlétet és publikálási lehetıséget is biztosít. 

Eredmények 

A program hallgatóinak és oktatóinak közremőködésével rendezett konferenciák és megjelentetett 

könyvek mind megtalálhatók a www.aitk.hu honlapon. Ugyanitt megtalálhatók azoknak a több éves 

kutatásoknak a leírásai is, amelyeket az ÁITK 2002 óta az NKFP és az MTA finanszírozásával, 3-5 éves 

projektek keretében végzett. A külföldi kapcsolatok közül kiemelendı a berlini Humboldt Egyetemmel, a Bécsi, 

valamint a Zágrábi Egyetemmel folytatott együttmőködés, amely különbözı formákban, például közös 

elıadássorozatokban, rendszeresen megrendezett konferenciákban és az ezekhez kapcsolódó 

tanulmánykötetekben ölt alakot. 


