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A program munkájában közremőködnek 

a) témavezetık 

Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Prof. Dr. Sallay Géza CSc professor emeritus sallay.geza@gmail.com 
Prof. Dr. Király Erzsébet CSc professor emerita erzsebet.kiraly@freemail.hu 
Prof. Dr. Kelemen János  cMHAS egyetemi tanár jim218@t-online.hu 
Dr. Szkárosi Endre PhD habilitált egyetemi 

docens 
szkarosi@ludens.elte.hu 

Dr. Takács József PhD egyetemi docens t.jose@chello.hu 
Dr. Fried Ilona CsC habilitált egyetemi 

docens 
fried@ludens.elte.hu 

b) oktatnak a programban 

Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Falvay Dávid 
Dr. Török Tamara 
 

PhD  
PhD 

tanársegéd  
tanársegéd 

dfalvay@yahoo.com  
tamaratorok@hotmail.com 

c) meghívott oktatók 

Név tudományos fokozat Munkahely e-mail 
Prof. Dr. Sárközy Péter  egyetemi tanár (Róma), 

egyetemi magántanár (ELTE) 
Univ. La Sapienza, 
Roma 

peter.sarkozy@uniroma1.hu  

Dr. Armando Nuzzo CSc, egyetemi docens Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 

nuzzo.armando@btk.ppke.hu 

A program képzési terve 

Egyetemes kontextus 

Az italianisztikai tudományos továbbképzés a mai egyetemes, azon belül az európai civilizáció egy 

olyan termékeny nyelvi, földrajzi és kulturális területére irányul, amely ma is meghatározó erıvel gazdagítja az 

emberiség kulturális gondolkodásmódját és teremti eszközkészletét - s ezért ennek folyamatos tudományos 

feldolgozása és értékelése nem szőnı feladat. Másfelıl az emberi kultúra fejlıdéstörténetében immár ezredéves 

távlatban játszik meghatározó szerepet az itáliai szellem és mővelıdés, az irodalom, a mővészetek, a tudományos 

gondolkodás, illetve a mindennapok kultúrája. Éppen azért is lehet ez így, mert ez a hosszú folyamat soha nem 

lezárt - összetevıi állandó mozgásban vannak az emberiség változó szellemi szükségletei, értékszempontjai 

szerint, egyben pedig a változó mindennapokban mégis bizonyos értékállandóságot, gazdag, inspiratív 

tudásanyagot, az emberi megismerés tapasztalatait és módszereit kínálják. Ezek perspektivikus hasznosulása 

pedig azon múlik, milyen kulturális és tudományos készségeket tudunk továbbörökíteni folyamatosan a múlt és a 

jelen döntı kérdéseinek elemzéséhez és értelmezéséhez, illetve a jelen jövıként hipotetizált kutatásához. 

Magyar kontextus 

Különös jelentıséget ad az italianisztikai tudományos továbbképzésnek az is, hogy az itáliai 

irodalomnak és kultúrának döntı hatása van a magyar irodalom és kultúra alakulására, amely szinteaz 

államalapítás kezdetei óta a legszorosabban az itáliai szellem fejlıdéséhez kötıdik, meghatározó mintáit onnan 

veszi. Az olasz egyetemeken tanuló magyar diákok az egyházi és világi kultúra közvetítésében és hazai 



megteremtésében mőködnek közre; Mátyás reneszánsz udvarában az itáliai humanizmus mintái honosulnak, s 

teszik lehetıvé, hogy a magyar mővelıdés az egyetemes európai kultúra vérkeringésébe kerüljön; az olasz 

Árkádia hatása a magyar felvilágosodás elızményeihez tartozik; legnagyobb költıink és kritikusaink, Csokonai, 

Arany János, Péterfy Jenı, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsı és mások a magyar irodalomra és a magyar 

italianisztikára nézve egyaránt termékenyítı hatású érdeklıdést tanúsítanak az itáliai szellem régi és új 

fejleményei iránt. 

A magyar italianisztikának az említettek mellett olyan tudós mővelıi, mint Fülep Lajos, Koltay-Kastner 

Jenı, Kardos Tibor, Szauder József, Klaniczay Tibor és mások, meghatározó egyéniségei voltak. Az ı 

munkájukat folytatták-folytatják az utánuk következı tudósnemzedékek. Ennek az értékes folyamatnak a 

fenntartása érdekében a magyar italianisztikának színvonalas utánpótlásra van szüksége, s ez csakis a mai, 

megváltozott - és folyamatosan változó -, magasabb igényrendszerhez igazított tudományos szakképzéssel 

valósítható meg. Ez szükséges ahhoz is, hogy az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláján belül mőködı 

programként a magyar italianisztika a jövıben is betölthesse az európai szellem mozgásterében kijelölt szerepét, 

egyben pedig a kölcsönös áthatás lehetıségét növelje a magyar kultúra, mővészet és tudományosság, valamint az 

olasz, illetve európai szellemi élet között. 

Célok és eszközök 

A fentiek jegyében az italianiszikai irodalom- és mővelıdéstörténeti program a tudományos 

továbbképzésben résztvenni kívánóknak egyrészt 

– lehetıvé teszi, hogy a képzés keretében elmélyült kutatásokat folytassanak választott témájukban, 

témevezetıik irányításával és a programban résztvevı oktatók segítségével; 

– biztosítja a témakör tágabb irodalmi és kulturális kontextusának tanulmányozhatóságát, valamint 

– kutatásmódszertani segítséget nyújt. 

Másrészt – mindenekelıtt a kreatív szellemi tevékenység, az autonóm gondolkodás és 

problémamegoldási készség továbbfejlesztésének szempontjait szem elıtt tartva – szervezett szakmai kereteket 

és a rendszeres tudományos képzés lehetıségét nyújtja a doktoranduszoknak a témájukon túlmutató, de 

érdeklıdési körükbe esı szakterületeken is. 

Minderre az nyújt garanciát, hogy a program alapítói és témavezetıi, valamint a közremőködı oktatók 

szakmai kompetenciája az italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet korszakainak, poétikai és mőnemi 

dimenzióinak, szellem- és tudománytörténetének csaknem teljes ívét lefedi. Emellett - más programokkal, 

doktoriskolákkal együttmőködésben - módunkban áll specifikus érdeklıdéső doktoranduszaink képzéséhez 

további tanulmányok és konzultációk lehetıségét megnyitni, illetve lehetıség van arra is, hogy szükség esetén a 

más tudományos intézményeknél folyó kutatásokba való bevonásukat kezdeményezzük. Intézményesedett 

kapcsolatainkon, illetve a képzésben résztvevı oktatók személyes szakmai kapcsolatain keresztül bıséges 

konzultációs és eseti kutatási lehetıségeket tudunk kínálni doktoranduszainknak hazai és itáliai tudományos, 

irodalmi és mővészeti intézményeknél, illetve személyi vonatkozásban tekintélyes és gyakorló kutatóknál, 

szakembereknél. Képzésünk programkínálatának alakításánál ezeket az indirekt kompetenciákat is figyelembe 

vettük. 



Programkínálat 

1. Irodalom és gondolkodás a középkorban; a humanizmus kultúrája 
Témagazda: Sallay Géza (emeritus professor), Szkárosi Endre (habilitált egyetemi docens), Armando Nuzzo 
(egyetemi docens) 
– A középkori kultúra formái és átalakulási folyamata 
– A filozófiai gondolkodás irányai a középkorban 
– Az európai irodalom hatásai és az itáliai költészet kezdetei 
– Dante, Petrarca, Boccaccio 
– A humanizmus fogalma és értelmezése, valamint történeti és elméleti kérdései 
– A humanista értekezésirodalom 
 
2. Reneszánsz és barokk irodalom- és mővelıdéstörténet 
Témagazda: Király Erzsébet (emerita professor), Kelemen János (akadémikus, egyetemi tanár), Takács József 
(egyetemi docens) 
– A reneszánsz kultúra formái 
– A reneszánsz irodalom és mővészet elméleti kérdései 
– A reneszánsz kultúrtörténetének kritikai irodalma 
– A reneszánsz gondolkodás és esztétika Vicóig 
– A manierizmus és a barokk kultúrája és irodalma 
– A történetírás és a politikai gondolkodás 
 
3. Olasz irodalom a felvilágosodástól a decadentismóig  
Témagazda: Sárközy Péter (egyetemi tanár), Takács József (egyetemi docens), Török Tamara (tanársegéd) 
– Felvilágosodás, klasszicizmus és neoklasszicizmus 
– Az itáliai gondolkodás és európai hatása 
– Az itáliai színház fejlıdéstörténete 
– A romantika problémái az itáliai irodalomban 
– Realizmus és verizmus a 19. század irodalmában 
– A dekadentizmus kérdésköre az európai irodalom összefüggéseiben 
– Esztétika, irodalomtörténet és kritika De Sanctistól napjainkig 
 
4. A 20. századi Itália irodalma és kultúrája  
Témagazda: Szkárosi Endre (habilitált egyetemi docens), Fried Ilona (habilitált egyetemi docens), Takács József 
(egyetemi docens) 
– A modern olasz irodalom és mővészet az elsı világháborúig 
– A 20. század olasz költészete (crepuscolarismo, futurizmus, hermetizmus, sperimentalismo) 
– Az irodalom formái és mőfajai a két világháború között 
– Neorealizmus, neoavantgárd és a kortárs irodalom 
– A modern olasz mővészeti gondolkodás története és elmélete 
 
5. Magyar–olasz kapcsolatok 
Témagazda: Fried Ilona (habilitált egyetemi docens), Falvay Dávid (tanársegéd) 
– Az olasz–magyar kapcsolatok évszázadai 
– Olasz humanisták Magyarországon, magyar humanisták Itáliában 
– Politikai és szellemi kapcsolatok a 19. században 
– Magyarország és Itália kapcsolattörténete a 20. században 
– Az olasz színház hatása a magyar kultúrára 
 
6. Italianisztikai összehasonlító mővelıdéstörténet 
Témagazda: Szkárosi Endre (habilitált egyetemi docens), Takács József (egyetemi docens), Török Tamara 
(tanársegéd) 
Interdiszciplináris fejezetek az itáliai kultúrtörténetbıl:  
– zene és költészet kapcsolata a korai vallásos és világi kultúrában 
– nyelvi és képi gondolkodás a reneszánszban 
– a víziók szerepe az irodalomban 
– az európai modernitás alternatívái Itáliában 
– az olasz film fejlıdéstörténete, esztétikai, filmnyelvi és mővészetszociológiai problémái 
– az európai színház és az olasz színház kölcsönhatásai 
– az új mővészeti ágak, az új, mővészetközi mőfajok nyelvi problémái, illetve kritikaktörténeti fogadtatásuk 



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/ITA-5 Irodalom és gondolkodás a középkorban; a humanizmus kultúrája 
P/IR/ITA-6 Reneszánsz és barokk irodalom- és mővelıdéstörténet 
P/IR/ITA-7 Olasz irodalom a felvilágosodástól a decadentismóig 
P/IR/ITA-8 A 20. századi Itália irodalma és kultúrája 
P/IR/ITA-9  Magyar–olasz kapcsolatok 
P/IR/ITA-10  Italianisztikai összehasonlító mővelıdéstörténet 
P/IR/MIR/ITA-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Programkoherencia 

A tudományos továbbképzés céljait tekintve nélkülözhetetlen filozófiai-esztétikai, valamint 

irodalmelméleti alapozás az irodalomtudományi doktori iskola társprogramjaival, illetve a társ-doktoriskolákkal 

való együttmőködésben valósul meg. Ez teszi lehetıvé doktoranduszaink számára, hogy különféle kutatásaikhoz 

egy szélesebb körben megalapozott készséget, a tágabb nyelvi, elméleti és gondolati kontextusban való 

gondolkodás készségét sajátítsák el, illetve ilyen irányba is fejlesszék szakmai tájékozottságukat.  

Szakmai tárgyköreink horizontját egyrészt a szellemi és kontextuális tágasság, másrészt a filológiai 

pontosság és kritkai elmélyültség igénye határozza meg. Ennek megfelelıen az egyes témakörök a témagazdák 

legjobb kompetenciáin alapulnak, másrészt az adott témakörbe tartozó konkrét kurzusokban nem csupán a 

témavezetı, hanem az adott kérdésben éppen legjártasabb oktató mőködik közre. Így a doktoranduszok 

szemeszterrıl szemeszterre gondosan és változatosan építhetik fel tanulmányi és kutatási stratégiájukat. 

A disszertációs témakonzultációk tekintetében a kijelölt témavezetı irányítása mellett a doktorandusz 

kutatási szükségletei szerint más, a programban részt vevı oktatókkal is formalizáltan konzultálhat. Ez adott 

esetben gazdagíthatja az ıt érı szellemi impulzusokat, erısítheti szakmai motivációit. 

Min ıségbiztosítás 

Doktori programunk feltett szándéka a képzési terv következetes betartása és részleteiben folyamatos 

kontrollja, másrészt a tudományos eredmények, illetve a szükséges korrekciók beépítése a mőködés megfelelı 

részleteibe. A minıség szinten tartását és fejlesztését a doktoriskola vezetésével, programtanácsával, illetve 

adminisztrációjával való koherens együttmőködés is szolgálja. 

Kiemelt igényünk a témavezetık, oktatók folyamatos szakmai önképzése (ami a minısített oktatóknál 

egyébként is alapkövetelmény), a tudományos élet fórumain való részvételük folyamatos bátorítása és 

figyelemmel kísérése, publikációik követése és esetenként nyilvános megvitatása. A nyilvános ülések, a szakmai 

viták nemcsak a kutatási eredmények közlését és megismerését segítik elı, hanem az iskolán belüli, oktatóra és 

doktoranduszra egyaránt kiterjedı szakmai közeg megteremtését, illetve szellemi izgalommal való gazdagítását 

is. Ebbe a körbe tartozik a doktoranduszok képzési folyamatába illesztett kutatási szemináriumunk is. 



Fontos feladatként tartjuk számon az iskola, illetve oktatói tudományos tevékenységének szakmailag 

széleskörő kommunikálását honlapokon (egyetem, doktoriskola, tanszék, szakmai szájtok), a tudományos élet 

fórumain. Céljaink közé tartozik a doktori program mőködését illetı informális kommunikáció rendszeresítése, 

és be kívánjuk vezetni az évenkénti anonim értékelés gyakorlatát. 

Az eddigi mőködés jellemzıi 

Intézeti/tanszéki háttér 

1. Olasz Tanszék – az elsı számú szakmai bázis: 

– szélesebb tanári és hallgatói kontextus, a napi oktatás tapasztalatainak szakmai és tudományos konzekvenciái; 
– infrastrukturális és könyvtári háttér;  
– közös fórumok, viták helye (pl. MTA Modern Filológiai Társaság Italianisztikai Szakosztálya, Magyar 
Dantisztikai Társaság rendszeres találkozási pontja stb.) 

2. Romanisztikai Intézet – a szélesebb szakmai bázis: 

– szélesebb tanári és hallgatói kontextus, a napi oktatás tapasztalatainak szakmai és tudományos konzekvenciái; 
– oktatói és kutatási együttmőködések, közösen kezelt órák; 
– együttmőködés más tudományos továbbképzési programokkal (pl. a nyelvtudományi doktoriskola  
romanisztikai programjával);  
– közös munkahelyi és szakmai fórumok 

3. ELTE BTK – az anyaintézmény szakmai bázisa: 

– eseti szakmai és oktatási együttmőködések más ELTE BTK-intézetekkel s azok doktoriskoláival (Magyar 
Irodalom- és Kultúratudomány, Filozófia, Mővészettudomány…) 

4. Rendszeres együttmőködések más szakmai és oktatási intézményekkel: 

italianisztikai szint: 
– SzTE, PPKE, BDTF (Szombathely), PTE 
– Magyarországi Olasz Kultúrintézet 
irodalom- és mővészettudományi szint: 
– MTA Irodalomtudományi Intézet 
– Artpool Mővészetkutató Központ 

5. Eseti együttmőködések más szakmai és oktatási intézményekkel: 

– Magyar Képzımővészeti Egyetem 
– Moholy-Nagy Egyetem 
– Zenemővészeti Egyetem 

6. Nemzetközi együttmőködések: 

– La Sapienza Tudományegyetem, Róma 
– Torinói Egyetem (szervezés alatt) 
– Firenzei egyetem (szervezés alatt) 

Hallgatókkal való kapcsolattartás 

A doktoranduszainkkal folytatott informális kommunikáció, a természetes napi és heti érintkezés 

szóban és elektronikus levelezésben kapcsolattartásunk egyik legerısebb oldala. Emellett folyamatosan 

igyekszünk fenntartani és fejleszteni a különbözı hallgatói, kutatási és szakmai fórumok mőködését (kutatási 

szeminárium, vitadélutánok, tudományos eseményeken való részvétel, konferenciák…). 

Azonnali céljaink közé tartozik tanszéki, illetve doktoriskolai honlapunk fejlesztése és az ebben rejlı 

lehetıségek kiaknázása. Ezzel is bátorítani és segíteni kívánjuk doktoranduszaink kutatási és publikációs 

tevékenységét. Folyamatosan törekszünk arra is, hogy érdemi munkákba (konferenciaszervezésbe, szerkesztési 

munkákba, a kommunikációs formák kiépítésébe) vonjuk be ıket. 



Eredmények 

Képzés 

2000-ben indult programunk keretei között eddig 37 doktorandusz kezdte meg a tudományos 

továbbképzést, ebbıl  

– 11 hallgató védte meg disszerációját. Közülük Antonio Sciacovelli a BDTF romanisztikai tanszékét 

vezeti, Angelo Pagano és Kun Csilla ugyanott oktat, Acél Zsuzsanna a PPKE olasz tanszékén dolgozik, Török 

Tamara tanszékünkön oktat és kutat. Tima Renáta évekig tanszékünkön oktatott, Nagy József jelenleg OTKA-

pályázat keretében szintén nálunk kutat, Lukácsy Margit karunk spanyol tanszékén dolgozik és kutat, Tombi 

Beáta a PTE olasz tanszékén dolgozik és kutat,  

– szigorlatozott további 3 fı, közülük Szalai Mariann a BDTF olasz tanszékén dolgozik, Szirti Bea 

rendszeres mőfordítói tevékenységet folytat, 

– abszolvált további 12 doktoranduszunk, közülük Rónaky Eszter a PTE olasz tanszékén oktat és kutat, 

Solymosi Milán az Olasz Köztársaság budapesti nagykövetségén dolgozik, Szegedi Eszter tanszékünkön oktat. 

Tudományszervezés 

2008. május: a SZTE Olasz Tanszéke által rendezett elsı italianisztikai doktoranduszkonferencián 

doktoranduszaink nagy szakmai sikerrel, figyelemkeltı eredménnyel vettek részt. 

2010. április: doktoranduszaink közremőködésével megkezdtük a második – ezúttal már hazai és 

nemzetközi, egyben immár hagyományteremtı – italiansztikai doktoranduszkonferencia elıkészítését, amely 

programunk szervezésében az ELTE-n valósul meg. 


