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Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Csikós Dóra CSc egyetemi adjunktus dora@prospero.hu 
Dávidházi Péter DSc, dr.habil. egyetemi tanár dapeter@iti.mta.hu 
Farkas Ákos PhD egyetemi docens farkas.akos@ppk.elte.hu 
Ferencz Gyızı PhD egyetemi docens gyozo.ferencz@gmail.com 
Friedrich Judit CSc egyetemi docens friedrich.judit@gmail.com 
Géher István CSc, dr. habil. egyetemi tanár gehermaria@yahoo.com 
Kállay Géza PhD, dr. habil. egyetemi tanár kallay@ucsc.edu 
Kenyeres János CSc egyetemi docens adbenna@mikroweb.hu 
Péter Ágnes CSc, dr. habil. egyetemi tanár agnes_peter@freemail.hu 
Sarbu Aladár DSc egyetemi tanár sarbu@ludens.elte.hu 
Takács Ferenc PhD egyetemi docens takfr@ludens.elte.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Komáromy Zsolt PhD egyetemi adjunktus zkomaromy@yahoo.com 
Péteri Éva PhD egyetemi adjunktus h4461pet@helka.iif.hu 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Ruttkay Veronika PhD egyetemi tanársegéd ruttkayveron@freemail.hu 

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

név témavezetı? tudományos 
fokozat 

munkahely e-mail 

Kurdi Mária x CSc, dr. habil. Pécsi Tudományegyetem mkurdi@dravanet.hu 
Kálmán C. György x CSc MTA Irodalomtudományi 

Intézet 
kalman@iti.mta.hu 

Fabiny Tibor x CSc, dr. habil. Károli Gáspár Református 
Egyetem 

tibor.fabiny@lutheran.hu 

Lengyel György x DLA Színház- és Filmtudományi 
Egyetem 

georgel@invitel.hu 

 

*A külsı témavezetı mellett van a hallgatónak programon belüli témavezetıje is, mert gyakorlati 

ügyekben nem támaszkodhat a szakmai irányítását segítı külsı kollégánkra. 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A program egyetemi, mester szakos (MA) végzettségő diplomások továbbképzését és a doktori fokozat 

megszerzésére való felkészítését végzi a romantika és a modernség angol, illetve amerikai irodalmának 

témakörében. Épít az MA szintő képzés során megszerzett angol és amerikai irodalomtörténeti és –elméleti 

ismeretekre, alapkövetelménynek tartja a magas szintő szóbeli és írásbeli kifejezıkészséget mind magyar, mind 



angol nyelven. Tantervének középpontjában a legfontosabb, az elızménynek elfogadott képzés során 

szükségképpen szőkebb figyelemben részesített szerzık, illetve mővek és elméleti problémák állnak. 

Kiemelkedı jelentıséggel bírnak a romantika, a modernizmus, valamint a posztmodernizmus mint értékrend és 

mővészeti módszer, a romantika és a modernizmus kapcsolata, az angol és amerikai romantikának az európai 

modernizmust elılegezı jelenségei, a kritikatörténeti, recepciós és magyar mőfordítás-történeti kérdések. 

Különös figyelemben részesülnek a következı szerzık: (1) angol irodalom: a 18. századi írók közül Alexander 

Pope és Samuel Johnson; a romantika korából Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, P. B. Shelley, Mary 

Shelley, Keats, John Clare és a Brontë testvérek; a modernség képviseletében Thomas Hardy, Walter Pater, 

Arthur Symons, W. B. Yeats, Oscar Wilde, Henry James, Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf és T. S. 

Eliot. (2) amerikai irodalom: az ún. amerikai reneszánsz képviselıi: Ralph Waldo Emerson, Nathaniel 

Hawthorne, Edgar Allan Poe, Herman Melville és Walt Whitman; a huszadik századból William Carlos 

Williams, Wallace Stevens, Eugene O’Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams és William Faulkner.  

A doktori fokozat megszerzésének legfontosabb, egyúttal záró mozzanata a disszertáció elkészítése, 

illetve sikeres megvédése. A program erre már a képzés iskolarendszerő szakaszában is tekintettel van: a 112 

kredit megszerzése céljából elvégzendı (általános és szakmai) tárgyaknak olyan széles választékát - félévenként 

11-12 tárgy – kínálja, amely lehetıvé teszi mind az általános képzési cél, mind a disszertáció szempontjainak 

érvényesítését a tárgyfelvételben. Ehhez járul még a többi irodalomtudományi program kínálata, amelybıl 

témavezetıi irányítással szintén választhatnak hallgatóink.  

Az általános tárgyak kategóriában a program, miközben követi a tárgy jellegébıl adódó orientációt – 

filozófia, irodalomelmélet, interdiszciplináris tanulmányok – angol és amerikai közegbe ágyazva, angol és 

amerikai példákon vizsgálja e diszciplináknak az irodalmi stúdiumokban felhasználható eredményeit (filozófia: 

európai irányzatok, angol filozófiai költészet; irodalomelmélet: angol-amerikai kritikai iskolák, az amerikai 

reneszánsz irodalma és elméletei, a feminista irodalomértelmezés, a romantika mibenléte, stb.; interdiszciplináris 

tanulmányok: az angol [amerikai] irodalom és a társmővészetek).  

A szaktárgyi szakaszban a program szempontjából jelentıs irodalomtörténeti problémák kerülnek 

elıtérbe (az angol romantika elméleti problémái; a romantika, a modernizmus és a posztmodernizmus viszonya; 

az amerikai vallomásos költészet; a Joyce utáni próza; a magyar Shakespeare-recepció irodalom- és 

kultúrtörténeti tanulságai, stb.), amelyekkel áttekintı elıadások, illetve szemináriumok keretében foglalkozunk. 

Fontosnak tartjuk ugyanakkor kiemelkedı alkotók életmővének feltérképezését (Samuel Johnson, Swift, Blake, 

Hardy, T. S. Eliot), valamint az angol-amerikai kánon kiemelkedı darabjainak (Wordsworth: The Prelude, 

Henry James: a fı korszak regényei, Eliot: költıi életmőve, Joyce: Ulysses és Finnegans Wake, Melville: Moby-

Dick) a szoros olvasás módszerével történı tanulmányozását. A vers- és fordításelemzı szemináriumok (a 

romantikus töredék; Blake; Wordsworth; William Carlos Williams; Wallace Stevens) e cél megvalósítása mellett 

a magyar recepció történetébe is bepillantást nyújtanak. 

A disszertációs témakonzultációk keretében a hallgatók a témavezetı irányításával félévenként az 

értekezés elımunkálatait alkotó dolgozatokat készítenek, egy félévben pedig a disszertációírás módszertanával 

ismerkednek meg. 

A disszertáció elkészítésén és megvédésén túl az eredményesség próbája - már a nyilvános védés elıtt, 

de még inkább utána – a szakmai életben való részvétel tanulmányok publikálása és konferencia-szereplések 

révén. A doktori követelményrendszerben ez az abszolutórium egyik feltétele, ezért a program, elsısorban a 



témavezetık közremőködésével, e feltétel teljesítéséhez mindent tıle telhetı segítséget (konzultáció, publikációs 

lehetıségek megteremtése, illetve felkutatása, ajánlások) megad. Ugyancsak lehetıséget ad program a 

követelményekben szereplı (felsı)oktatási, valamint oktatás-szervezési gyakorlat megszerzéséhez. 

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/AIR/MOD-5 Irodalomtörténeti áttekintı elıadás 
P/IR/AIR/MOD-6 Irodalomtörténeti áttekintı szeminárium 
P/IR/AIR/MOD-7 Vers- és fordításelemzı szeminárium 
P/IR/AIR/MOD-8 Regényelemzı szeminárium 
P/IR/AIR/MOD-9 Életmő szeminárium 
P/IR/AIR/MOD-10 Szövegolvasó szeminárium 
P/IR/AIR/MOD-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

A minıséget elsısorban az oktatógárda felkészültsége és felelısségtudata garantálja – a korábbiakban 

felsorolt közremőködık valamennyien magas színvonalú tudományos tevékenységet folytatnak. 

A képzési cél leírásában említett bıséges tantárgykínálat önmagában is minıségi garancia. Ehhez járul a 

féléves tanrendek áttekinthetı, a hosszú távú tervezést lehetıvé tevı rendszere. A hallgatók tanulmányaik 

kezdetekor nyolc félévre lebontva írásbeli tájékoztatást kapnak arról, hogy melyik tantárgy melyik félévben 

kerül sorra, tehát az ıket érdeklı tárgyak közötti ütközések lehetıségét a minimumra szorítjuk (ha az egyik 

félévben nem fér bele az óraszámba vagy idıben ütközik egy másik tárggyal, tudható, hogy mikor fog a tárgy a 

tanrendben újra szerepelni; a rotáció jóvoltából kétévente általában sorra kerül). A rendszer azonban nem merev: 

a tárgyak változhatnak, de ha valamelyiket kiiktatjuk, vagy ha újat vezetünk be, azt jó elıre jelezni tudjuk. A 

tanárok óraterhelésének tervezésében is hasznos ez az eljárás: az aktuális félév elıtt megkérdezzük a hallgatókat, 

hogy mely tárgyak felvételét tervezik, és amire nincs igény, azt nem hirdetjük meg. 

Szerepe van a minıségbiztosításban, de kivált a program iránti bizalom ébrentartásában annak a Péter 

Ágnes professzor körül létrejött és általa eredményesen irányított, gyakorlatilag kutatócsoportként mőködı 

hallgatói körnek, amelynek tagjai a romantika irodalmából írják disszertációjukat. Ugyanezt a célt szolgálja a 

Dávidházi Péter professzor által vezetett, „Készülı munkák” („Work-in-Progress”) címő szeminárium, amelynek 

keretében oktatók és hallgatók havi rendszerességgel vitára bocsátják készülı munkájukat vagy annak valamely 

részletét. 

A tanszék gondozásában, Péter Ágnes fıszerkesztı irányításával jelenik meg a The AnaChronisT címő, 

immár nemzetközileg jegyzett angol nyelvő évkönyv, amelyben a doktori hallgatók legjobb munkái is helyet 

kapnak. Péteri Éva adjunktus felügyeli a doktori hallgatók által kimondottan a doktoranduszok tanulmányainak 

közlésére létrehozott és az Angol-Amerikai Intézet honlapján olvasható angolPark címő elektronikus kiadványt. 

Mindkét fórum a peer reviewed kategóriába tartozik, azaz szigorú minıségi kritériumokat támaszt a 

közleményekkel szemben. 



A minıségbiztosítás egyik leghatékonyabb módja a disszertáció munkahelyi vitája a nyilvános védés 

elıtt. Ennek keretében a disszertációt két „elıopponens” írásban véleményezi, a jelenlévı oktatók, hallgatók 

szóban értékelik. A vita eredményét jegyzıkönyv rögzíti. A benyújtásig rendelkezésre álló idıben a szerzınek 

módja van a jelzett hiányosságokat pótolni, a hibákat korrigálni. Mivel a munkahelyi vita nem kötelezı, és a vele 

járó munka anyagi elismerésére az elmúlt tíz évben – költségvetésünk nem lévén – nem volt módunk, rendkívül 

méltánylandónak tartom oktatóinknak, valamint a velünk együttmőködı vidéki egyetemek oktatóinak az 

extraterhelés vállalásában megmutatkozó áldozatkészségét. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Programunk – az elsı évek szabályozásbeli bizonytalanságai után – viszonylag konszolidált szervezeti 

formában mőködik. Ezen azt értem, hogy újabban ritkán módosul a doktori szabályzat olyan mértékben, amely 

nagyobb szervezési tennivalókkal jár. Közvetlen intézményi hátterünket az ELTE Angol-Amerikai Intézetének 

Anglisztika Tanszéke biztosítja. Az Intézetben mőködı többi doktori programmal laza a kapcsolatunk, ami a 

programok eltérı profiljával magyarázható. Az elsı években nagy hallgatói létszámokat oktattunk, részben azért, 

mert a hirtelen felfutó felsıoktatásban – ez különösen jellemzı volt az angol-amerikai szakterületre – viszonylag 

sok volt a fiatal, tudományos minısítéssel még nem rendelkezı tanár, akinek meg kellett szereznie a doktori 

fokozatot. Belejátszott a jelentkezések nagy számába az is, hogy a FEFA és egyéb „felzárkóztató” támogatások 

jóvoltából viszonylag sok doktori hallgató kapott rendszeres havi ösztöndíjat. Ebben az idıszakban nem volt 

gond megrendelnünk a legújabb szakirodalmat angol és amerikai kiadóktól, tisztes, a nyugati egyetemekéhez 

hasonló anyagi feltételekkel tudtunk nemzetközi konferenciát szervezni, és néhány hallgatónk rövid angliai, 

írországi tanulmányútját is finanszíroztuk. Ehhez képest a jelenlegi helyzet, amikor még az ösztöndíjas hallgatók 

után nekünk járó „fejpénzt” is visszatartja a kar, és költségvetésünk – akárcsak a tanszéknek, amelynek 

keretében mőködünk – évek óta nincs, lehangoló. 

A mostoha anyagi körülmények egyik következménye a tanszék – és így a program – technikai 

felszereltségének gyatra színvonala. A tanszéken három évig nem volt adminisztrátor, ami elsısorban a 

tanszékvezetıt hozta méltatlan helyzetbe, de rányomta bélyegét a doktori képzésre is: a program 

adminisztrációja szinte teljes mértékben a programvezetıre szakadt. A rátermett titkárnıt nemigen lehetett 

pótolni a doktoranduszok bevonásával, még kredites ellentételezéssel sem. A tanszéken nincsenek az órákra 

bevihetı, a szemléltetı oktatáshoz nélkülözhetetlen hordozható számítógépek, nincsenek kellı számban 

hozzájuk kapcsolható projektorok. Asztali számítógépeink, már ahol vannak, a jogi karról kiselejtezett darabok. 

A könyvtár csak akkor tud – igen csekély mértékben és véletlenszerően, tervezhetetlenül – könyvet rendelni, ha 

valahonnan pályázati úton sikerül támogatást nyernie. A most már szép számban létezı és komoly tudományos 

színvonalat képviselı elektronikus szakfolyóiratokra nem tudunk elıfizetni. Az EISZ, amelyhez a Minisztérium 

jóvoltából hozzáférünk, a komoly kutatómunkához csak nagyon csekély segítséget ad. 

A zord anyagi viszonyokat az oktatók hivatástudata ellensúlyozza. A minıségvédelem ismertetése során 

néhány példát már említettem. További példája a hivatástudatnak, hogy noha újabban az oktatói terhelés 

kiszámításában nincs különbségtétel doktori és a graduális órák között, a többletmunkát zokszó nélkül vállalja 

mindenki. Mindezt elırebocsátva jelentem ki, hogy a program erıs kohézióval bíró, a tanári kart és a hallgatókat 

szoros egységbe fogó intézménye a tanszéknek. Legjobb hallgatóink szívesen tartózkodnak körünkben a 

kötelezı órákon kívül is, közülük azok, akik tanítanak, félig-meddig a tanári karba integrálva érezhetik magukat. 

A témavezetık és a gondjaikra bízott doktoranduszok között kollegiális a viszony (telefon, e-mail, 



konzultációk), de velem mint programvezetıvel is rendszeres kapcsolatot tart mindenki (néha a legtriviálisabb 

problémáikkal is hozzám fordulnak). Minden fontos tudnivalót (félévi tanrend, szigorlati tájékoztató, 

tanévkezdés, stb.) kör-e-mailben közlök velük. Pontos felmérésünk nincs róla, de az öntevékenység bizonyos 

formái érzékelhetık: hallgatói kezdeményezésre jött létre, a hallgatók fenntartásában mőködik a már említett 

angolPark címő elektronikus fórum, és kisebb szakmai-baráti csoportosulások is kialakultak. 

Eredmények 

A program eredményessége elsısorban a fokozatot szerzett hallgatók számán mérhetı. A program 

fennállása óta 28-an védték meg disszertációjukat, 26-an tettek szigorlatot, és ugyancsak 26-an jutottak el az 

abszolutóriumig. Ehhez járul még azoknak a hallgatóknak a száma (3-ról tudok biztosan), akik vagy már az 

abszolutórium elıtt, vagy az abszolutórium, illetve a szigorlat után külföldi (angol, ír, izraeli) egyetemeken 

folytatták tanulmányaikat, és szereztek fokozatot. A 28 megvédett disszertáció közül 12-rıl tudom biztosan, 

hogy könyv formában, rangos kiadónál megjelent; egyikükrıl tekintélyes amerikai szakfolyóiratban olvastam 

kritikát, egy másikra a Google Booksban bukkantam rá. 

A fokozatot szerzett hallgatók két kivétellel a felsıoktatásban dolgoztak a védés idején. 

1995. október 2–3-án „Válságban a humán mőveltség?” címmel kétnapos nemzetközi konferenciát 

rendeztünk az Anglisztika Tanszéken. Ennek anyagát magyar nyelven Éhe a szónak? Irodalom és 

irodalomtanítás az ezredvégen címmel kiadtuk (szerk. Péter Ágnes, Sarbu Aladár, Szalay Krisztina. Budapest: 

Eötvös József Könyvkiadó, 1997). 2006. június 6-án „Forradalom és retorika” címmel Péter Ágnes irányításával 

romantika-kutató hallgatóink tartottak egynapos minikonferenciát, amelynek anyaga Forradalom és retorika: 

tanulmányok az angol romantikáról címmel könyv formában is elérhetıvé vált (szerk. Gárdos Bálint és Péter 

Ágnes. Budapest: L’Harmattan, 2008). A 2007. november 16-17-én az Angol-Amerikai Intézet égisze alatt „Az 

angol helyzete Magyarországon” címmel megrendezett konferencián (fıszervezık Frank Tibor és Károly 

Krisztina) több hallgatónk is sikeresen szerepelt. Hat hallgatónk tartott elıadást az egy évvel késıbb, 2008. 

november 18-19-én a „New Concepts and Approaches in English and American Studies” témakörben ugyancsak 

intézeti szinten rendezett konferencián, amelynek szervezıbizottságában magam szerepeltem. E konferencia 

anyaga most van megjelenıben. 

A Péter Ágnes irányításával mőködı „British Literature in the Hungarian Cultural Memory” 

kutatócsoport 2008-ban elnyerte az OTKA három évre szóló, húszmillió forintos támogatását. A kutatócsoport 

munkájába bekapcsolódott a program oktatóinak többsége, de szorosabb vagy lazább kötıdéssel mintegy 10 

doktori hallgató is részt vesz benne. 

Ez év januárjában a University of Surrey angol tanszékének két oktatója, Peter Barta és Marion Wynne-

Davies tett látogatást a tanszéken, azzal a céllal, hogy megbeszéléseket folytassanak a két tanszék kutatási 

együttmőködésérıl, illetve a doktori hallgatók számára felkínált ösztöndíjról. 


