
Néderlandisztika doktori program 
Programvezetı: Gera Judit 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Gera Judit CSc, habil egyetemi tanár gerajudit@gmail.com 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Törı Krisztina PhD adjunktus torokem@gmail.com 

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

név témavezetı-e? tudományos fokozat munkahely e-mail 
Dr. Németh István  CSc KRE inemeth@gmail.com 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A néderlandisztika doktori program a modern holland nyelvő irodalomra koncentrál. Ebbe beletartozik 

a huszadik és huszonegyedik századi hollandiai holland, a belgiumi flamand irodalom, továbbá a volt gyarmatok 

holland nyelvő irodalmai és a holland nyelvterületen élı migránsok irodalma. A képzés célja, hogy a 

doktorandusz elsajátítsa azokat a képességeket, amelyek a hazai és a nemzetközi tudományosság normáinak 

megfelelı teljesítmény megvalósításához szükségesek. Ezen képességek a néderlandisztikai irodalomtudomány 

területén megszerzendı szakmai kompetenciákat jelentik – tájékozottságot a modern holland nyelvő 

irodalomtörténetben, a modern irodalomelméletben és a modern holland nyelvő irodalomtudomány aktuális 

problémáit illetıen, továbbá az adott témához kapcsolódó szakirodalom elmélyült ismeretét, a tudományos 

írásmód technikáinak elsajátítását, és az aktív publikálást foglalja magában. 

Az általános tárgyak keretében a modern holland-flamand irodalomtörténet és irodalomtudomány 

aktuális kérdései állnak a középpontban. Párhuzamosan vizsgáljuk a modern holland és flamand irodalom 

történetét, s ezen keresztül a két irodalom  történetírásának elméleti és gyakorlati problémáit is elemezzük. A 

kurrens holland nyelvő irodalomtörténetek kritikai olvasása során többek között a kánon (nıi, migráns vagy más 

kisebbségek, illetve szubkultúrák jelenléte az egyes irodalomtörténetekben), az egy nyelv - két kultúra, az 

országhatárokat vagy a nyelvet alapnak tekintı, az interartisztikai vagy komparatisztikai, illetve ideológiakritikai 

vagy enciklopédikus, a specifikusan kis nyelvek felvetette problémákat körüljáró irodalomtörténetírás 

alternatíváit tárgyaljuk. Külön figyelmet szentelünk a nem holland anyanyelvő diákoknak szánt, a tanszéken 

készülı korszerő, az irodalomkritikai megközelítéseket és irodalomelméleti fogalmakat is tárgyaló, s ezeket a 

mőelemzésekben alkalmazó irodalomtörténet szempontjainak, különös tekintettel a mőelemzések hangsúlyosabb 

szerepére és a hallgató anyanyelvi irodalma korszakainak és mőveinek párhuzamos vizsgálatára és ennek 

fontosságára.  



A holland-flamand kultúraelemzés azokat a folyamatokat vizsgálja, melyek során a huszadik század 

közepétıl kezdve mind a belgiumi flamand, mind a hollandiai holland kultúrát egyre jobban átformálja a 

migránsok jelenléte. Miben áll ennek az átformálásnak a lényege, milyen értékekkel gazdagodott a befogadó 

kultúra, milyen társadalmi és kulturális következményei vannak a multikulturalizmusnak, hogyan hat az iszlám 

kultúra ezekben az országokban, az élet mely területein következtek be visszafordíthatatlan változások a 

bevándorló népcsoportok kultúráinak hatására, hogyan alakul át magának a kultúrának a fogalma, mik a 

transznacionális irodalom jellegzetességei. E vizsgálatok egyik aspektusa a két ország gyarmati múltja, annak 

irodalmi és mővészeti feldolgozása, mind a mai napig meglévı kulturális jelenléte. 

A disszertációhoz kapcsolódó szabad egyéni témakör kiválasztásakor a doktorandusz a témavezetıvel 

egyeztetve meghatározza azt a tágabb társadalom- és kultúrtörténeti kontextust, amely kapcsolódik disszertációja 

témájához. Ehhez kapcsolódó szakirodalmat olvas és dolgozatokat ír, amelyekben arra törekszik, hogy a vizsgált 

tágabb kontextust összekapcsolja szorosabban vett témájával. E dolgozatok egyetlen nagyobb ívő tanulmánnyá 

összeszerkesztve bevezetı fejezetként végül beépülnek a disszertációba. 

A disszertációs témakonzultáció keretében a hallgató kétheti rendszerességgel jelentkezik 

témavezetıjénél, akivel megbeszélik az elvégzendı feladatokat, a témavezetı kommentárral látja el az addig 

elkészült fejezeteket, további szakirodalmat ajánl, ellenırzi az elkészült fejezet tudományos apparátusát. 

Havonta egyszer a hallgató a tanszék nyilvánossága elıtt bemutatja tudományos kutatását, megfogalmazza a 

közben felmerült problémákat, válaszol a kollégák és a hallgatók kérdéseire. 

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/NED-5 Holland-flamand irodalomtörténet és irodalomtudomány 1. 
P/IR/NED-6 Holland-flamand irodalomtörténet és irodalomtudomány 2. 
P/IR/NED-7 Holland-flamand kultúraelemzés 
P/IR/NED-8 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 1. 
P/IR/NED-9 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 2. 
P/IR/NED-10 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 3. 
P/IR/NED-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

A program keretében a hallgatónak kötelezıen legalább öt hazai és/vagy nemzetközi tudományos 

publikációja jelenik meg, továbbá részt vesz tudományos konferenciákon, ahol elıadása megjelenik a 

konferenciakötetben. A képzés során témavezetıjével közösen órákat tart a szakon, ahol a témavezetınek és a 

hallgatóknak alkalmuk nyílik meggyızıdni a jelölt szakmai felkészültségérıl és oktatói képességeirıl. Havonta 

egyszer a tanszék oktatóinak nyilvánossága elıtt beszámol kutatásáról, munkáját a tanszék kritikai 

megjegyzésekkel látja el és értékeli azt. 



Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

PhD-hallgatóinknak lehetıségük van egy félévet vagy egy egész tanévet hollandiai vagy belgiumi 

flamand egyetemen eltölteni. Törı Krisztina a leideni Huizinga Archívumban Anton van der Lem vezetése alatt, 

Pécsi Emıke a Maastrichti Egyetem Gender en Diversiteit központjában kutatott. A tanszéki infrastrukturális 

háttér biztosítja a magas szintő kutatások feltételeit: komputerek, könyvtár, folyóiratok. Törı Krisztinának 

kutatási témájából könyve jelent meg Huizinga magyar barátai címmel az ELTE Eötvös kiadónál. Pécsi Emıke 

gender-konferenciákon tart elıadásokat, melyek megjelennek a szóban forgó konferenciák köteteiben, valamint 

hazai néderlandisztikai tárgyú kiadványokban. 

Eredmények 

Magyarországon egyedül az ELTE-n mőködik doktori program néderlandisztikából azaz itt van meg az 

a tudományos háttér, amely egy néderlandisztikai doktori program felelıs megvalósításához szükséges. Mind 

Törı Krisztina, mind Pécsi Emıke, mind pedig Varga Orsolya speciális PhD ösztöndíjakat nyertek Hollandiába. 

A fent említetteken kívül Varga Orsolya is számos cikket jelentetett meg holland és magyar tudományos 

folyóiratokban a holland és magyar mőfordításfelfogások tematikájában. Személyében a tanszéken a 

fordítástudomány is jelen van. Eredményeik mind a magyar, mind a hollandiai kutatásban újat hoztak. 


