
Orosz irodalom és irodalomkutatás – Összehasonlító tanulmányok 
doktori program 

Programvezetı: Kroó Katalin 

A program szakmai arculata 

Az „Orosz Irodalom és Irodalomkutatás” c. doktori program létesítésének és a keretében folyó 
oktatási és tudományos tevékenységnek az eredeti célja – a Program alapítójának (1994), Dr. Kovács 
Árpád egyetemi professzornak a meghatározása szerint – elsıdlegesen a klasszikus orosz 
irodalomnak (kiemelten: a regénynek) és értelmezési hagyományainak a tanulmányozása volt. A 
mővek, életmővek és történeti létmódjuk tárgyalásának módszerei abból az igénybıl fakadnak, hogy 
utat nyissanak az irodalmi-kulturális folyamatok és a filológiailag megalapozott szöveginterpretációk 
poétikai és recepciótörténeti „olvasatainak” a kialakításához, melyek egyben elméleti gondolkodási 
irányokhoz is kötıdnek. A Program e szempontoknak az összefogására törekszik és tantárgykínálata 
ennek megfelelıen a kezdetektıl fogva mindig lehetıséget biztosított az orosz irodalom klasszikus 
szövegformái, az irodalmi-kulturális folyamatok, az egyedi íráspoétikák és a mindezekre vonatkozó 
irodalmi és bölcseleti befogadástörténet, valamint a kapcsolódó irodalomelméleti, illetve 
tudománytörténeti témák elmélyült tanulmányozása számára.  
 
Mindezek megvalósítása mellett, a doktori program régi és újabb oktatóinak és a fokozatot szerzett 
kutatóknak – jelentıs hazai és nemzetközi tudományos együttmőködések keretében is zajló – egyéni 
tudományos tevékenysége, illetve irodalomtörténeti és -elméleti munkásságának a bıvülése, 
valamint az évek során belépı doktoranduszok folyamatosan megújuló igényei eredményeként a 
Program szakmai profilja az idık során jelentısen kiszélesedett. Tudományos tartalma az alábbiak 
értelmében határozható meg:  

 
az orosz irodalom és irodalomkutatás történeti és elméleti feldolgozása  

összehasonlító tudományos nézıpontok létesítésével és tanulmányozásával.  
 

Ennek szellemében a doktori programban oktatott tárgyak – különféle kurzusváltozatok formájában 
– alapvetıen a klasszikus (19. századi), de éppígy a 20. századi és a régi orosz irodalom, illetve 
szőkebb keretek között a kortárs irodalom történeti és elméleti megközelítési módjait mutatják be. Ez 
egyrészt az orosz irodalom és a kultúra alább meghatározandó területeinek, másrészt a hozzájuk 
kötıdı irodalomtudományi kutatásoknak összehasonlító történeti és elméleti nézıpontú 
feldolgozásában testesül meg.  

 
A képzési idı alatt a doktori programban a doktoranduszok 6 szakmai tárgyat végeznek el. Ezek 
többsége az orosz irodalomtörténet – bizonyos sávokban (ld. alább): az orosz kultúratudomány – 
valamint az irodalomelmélet területein összehasonlító értelmezési kontextusokat vázol és elemez, a 
következık szerint. 
 
Az oktatott szakmai tárgyak anyagában foglalt összehasonlító tárgykörök 
(az átfogó tantárgy-meghatározásokat ld. lentebb):  
 
a) Orosz irodalom összehasonlító megközelítésben  

• a régi orosz irodalom mőfaj-, téma-, motívumalakzatainak és szimbólumrendszerének 
folytonossága az orosz irodalom történetében (ELTE-n belüli témafelelıs: Filippov 
Szergej) 

• az antikvitás öröksége az orosz irodalomban és kultúrában (ELTE-n belüli témafelelıs: 
Ferenczi Attila) 
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• szláv mitológia, orosz folklór – orosz irodalmi szövegek (ELTE-n belüli témafelelıs: 
Voigt Vilmos) 

• a 19. századi orosz klasszikusok világirodalmi és kultúratörténeti elızményei és utóélete 
(ELTE-n belüli témafelelısök: Kovács Árpád, Kroó Katalin) 

  Kiemelt speciális részterületek: 
o a francia és orosz irodalom kapcsolódásai (ELTE-n belüli témafelelıs: Maár 

Judit) 
o 19. századi orosz–német irodalmi kapcsolódások (ELTE-n belüli témafelelıs: 

Orosz Magdolna) 
o az orosz regény európai kontextusban (ELTE-n belüli témafelelıs: Kovács 

Árpád) 
o az orosz 19. század az intertextuális kutatások fényében (ELTE-n belüli 

témafelelıs: Kroó Katalin) 
• a 19. századi orosz irodalom 20. századi recepciója  

o orosz szépirodalmi recepció (ELTE-n belüli témafelelıs: Nagy István és 
Kalavszky Zsófia) 

o filozófiai kritika, írói esztétikák (ELTE-n belüli témafelelıs: Nagy István) 
• fejezetek az orosz líra történetébıl és elméletébıl – mőfaj- és mőnem-történeti 

 megközelítések; a versnyelv problémája  
  Kiemelt speciális részterületek: 

o orosz líra a századfordulón – 19. századi lírai hagyományok (ELTE-n belüli 
témafelelıs: Nagy István) 

o 19. századi lírai alkotások orosz szépirodalmi szövegekben, a mőfaj és a mőnem 
problémájának a medrében (Zsukovszkij, Puskin, Lermontov, Nyekraszov, 
Kolcov, Tyutcsev verseinek, az orosz óda- és elégiaköltészet hagyományának, 
európai lírai alkotásoknak a tükrözıdései Turgenyev, Dosztojevszkij, Csehov 
alkotásaiban) (ELTE-n belüli témafelelıs: Kroó Katalin) 

o Puskin költészete a kortárs orosz prózában (ELTE-n belüli témafelelıs: 
Kalavszky Zsófia) 

o versnyelv vs. prózanyelv – mőelemzés és elmélet (ELTE-n belüli témafelelıs: 
Kovács Árpád) 

o Turgenyev lírai prózája és az orosz lírai-epikai beszédmód folytonossága 
(ELTE-n belüli témafelelıs: Kroó Katalin) 

 
b) Orosz kultúra és kultúraelmélet összehasonlító megközelítésben 
 

• az óorosz kultúra rendszerének rekonstrukciója az irodalomelméleti gondolkodásban 
(ELTE-n belüli témafelelıs: Filippov Szergej) 

• az orosz írásbeli kultúra szemléleti hagyománya – történeti megközelítés (ELTE-n belüli 
témafelelıs: Nagy István) 

• az orosz irodalom- és kultúratudomány határterületei: klasszikus orosz szerzık és 
alkotások utóélete a 20. századi és kortárs kultúrában: kultúraelmélet, kultuszkutatás, 
életrajz-feldolgozás, szövegkiadás és -gondozás, intermediális és intertextuális 
átültetések (ELTE-n belüli témafelelıs: Kalavszky Zsófia) 

 
c) Orosz irodalomelmélet összehasonlító megközelítésben  
 

• az orosz irodalomtudomány helye az általános irodalomtudomány történetében (Kovács 
Árpád) 

• az orosz formalizmus, strukturalizmus és posztsturkturalizmus hatása az 
irodalomelméleti gondolkodásban (Kovács Árpád) 

• orosz intertextualitás-elméletek tudománytörténeti értelmezésben (Kroó Katalin) 
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A Programban oktatott szakmai tárgyak a fent meghatározott összehasonlító témaköröket az alábbi 
átfogó leírások szerint integrálják. 
 
A programban oktatott szakmai tárgyak a fent meghatározott összehasonlító 
tárgyköröket az alábbi átfogó tárgyleírások szerint integrálják.  
 
 

AAAAZ Z Z Z PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMBAN OKTATOTT SZAKMAIBAN OKTATOTT SZAKMAIBAN OKTATOTT SZAKMAIBAN OKTATOTT SZAKMAI TÁRGYAK  TÁRGYAK  TÁRGYAK  TÁRGYAK     
ÁTFOGÓÁTFOGÓÁTFOGÓÁTFOGÓ    LEÍRÁSA LEÍRÁSA LEÍRÁSA LEÍRÁSA     

 
 

Megj.: A doktori programban oktatott szakmai tárgyak tartalmának a tág leírásához illeszkedı, 
különféle kurzustematika-változatokat a Program oktatói – a doktoranduszok témáit is figyelembe 
véve – szemeszterenként egyénileg alakítják ki. 
 
P/IR/SZL/OIK-5 – A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái (orosz és világirodalmi 
kontextusban) I. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 

 
A tárgy a klasszikus orosz irodalom értelmezési kérdéseit irodalomtörténeti korszakok 
összefüggésében közelíti meg, az orosz irodalom folytonossági problémáinak tárgyalása felıl. A 
kurzusváltozatok szerinti eltérı témahangsúlyokkal egyrészt Puskin, Gogol, Lermontov és 
Goncsarov poétikájának, irodalomtörténeti helyének és kritikai-elméleti befogadásának a kérdései 
kerülnek a középpontba; másrészt a tárgy a klasszikus orosz irodalomnak a régi orosz irodalomhoz 
való kapcsolódását kitüntetett helyen tanulmányozza, bemutatva az óorosz hagyományok 
újrafelfedezését a 19. századi orosz irodalomban. Megvilágítja az óorosz irodalom azon mőfajait, 
témáit, motívumait és szimbólumrendszerét, amelyek késıbb klasszikus orosz irodalmi mővekben is 
felismerhetık. Ezt kiegészíti az antikvitás örökségének a feltárása. A klasszikus orosz irodalom 
értelmezési problémáinak a megközelítésébe hangsúlyosan beletartozik az orosz klasszikusok 
világirodalmi recepciójának a kérdésköre, mely hatástörténeti vizsgálatok bemutatását és konkrét 
mőelemzések elvégzését teszi lehetıvé az intertextualitás és intermedialitás elméleti irodalmának a 
fényében. A különbözı kurzusváltozatok egyéni probléma-orientációjuknak megfelelıen a 
megnevezett alkotók életmővét és az etalonná lett monográfiákat, tanulmányokat eltérı 
nézıpontokból dolgozzák fel. Tájékoztatást adnak a kutatások aktuális problémáiról. 
 
A kötelezı / ajánlott szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek (Megj.: az egyes 
kurzusváltozatokhoz állandóan frissülı egyéni kötelezı olvasmánylisták készülnek. Hangsúlyos 
figyelem övezi a 2000-tıl megjelent/megjelenı legfrissebb szakirodalmi anyagokat, melyek 
bevonására, az egyes kurzustematikák itt nem rögzíthetı logikája szerint, mindig megújulóan kerül 
sor): 
 
BELYJ, Andrej: Masztyersztvo Gogolja. Moszkva, 1934.  
BICILLI, Pjotr: Izbrannye trudy po filologii. Moszkva, 1996. 
DEMIN, A. Sz.: O hudozsesztvennosztyi drevnyerusszkoj literatury. Мoszkva, 1998. 
EICHENBAUM, Borisz: Az irodalmi elemzés. Budapest: Gondolat, 1974. 58–78. 
Isztoki russzkoj belletrisztyiki. Voznyiknovenyie zsanrov szjuzsetnovo povesztvovanyija v 
drevnyerusszkoj literature. Leningrad, 1970. 
KRASZNOSCSOKOVA Je.: Goncsarov. Mir tvorcsesztva. Szankt-Petyerburg, 1997. 
LIHACSOV D. Sz.: Izbrannye trudy. Тt. 1–3. Leningrad, 1987. (Válogatott tanulmányok.) 
LOTMAN, Jurij: V skole poetyicseszkovo szlova. Puskin, Lermontov, Gogol. Moszkva, 1988. 
MATHAUZEROVA Sz.: Drevnyerusszkie tyeorii iszkussztva szlova. Prága, 1979.  
MELETYINSZKIJ Je. M.: Poetyika mifa. Moszkva, 1976. 
MOISZEEVA G. N.: Drevnyerusszkaja lityeratura v hudozsesztvennom szoznanyii i isztoricseszkoj 
myszli Rosszii XVIII v. Leningrad, 1980. 
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MANN, Jurij: Poetyika Gogolja. Moszkva, 1978. 
Russian Romanticism. Studies in the Poetic Codes. Stockholm, 1979. 
SCHMID, Wolf: Proza Puskina v poetyicseszkom procstyenii. „Povesztyi Belkina”. Szankt-
Petyerburg, 1996. 
SKLOVSZKIJ, Viktor: Povesztyi o proze. Razmyslenyija i razbory I–II. Moszkva, 1966. 
SZILÁGYI Zsófia: „volt benne valami különös”. M. Ju. Lermontov Korunk hıse címő regénye. Res 
poetica 1. Veszprém, 2002. 
TOMASEVSZKIJ, Borisz: Puskin I–II. 1990. 
VINOGRADOV, Viktor: Poetyika russzkoj lityeratury. Moszkva, 1976. 
VINOGRADOV, Viktor: Sztyil Puskina. Moszkva, 1941. 
 
P/IR/SZL/OIK-6 – A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái (orosz és világirodalmi 
kontextusban) II. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
 
Az irodalomtörténeti tárgy „A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái I” folytatásaként, 
kurzusváltozatai szerint eltérı hangsúlyokkal, kiemelt területként kezeli Dosztojevszkij, Tolsztoj, 
Turgenyev és Csehov életmővét a 19. századi irodalmi kultúra hátterén. Bemutatja a poétikai, az 
irodalomtörténeti és bölcseleti megközelítések értelmezési módszereit, a nemzetközi és a hazai 
kutatások idıszerő kérdéseit. Vizsgálja a klasszikus korszak orosz költıinek az alkotásait, kitérve 
arra is, hogy a megnevezett próza- és drámaírók hogyan értelmezik mőveikben az orosz lírai 
hagyományt. E hagyomány az orosz líratörténet felıl is tanulmányozás tárgyát képezi. A líratörténeti 
áttekintés a 20. századi orosz költészet fıbb állomásait is magában foglalhatja és a mitologizáció 
módozatainak a 20. századi orosz költészetben való megjelenését a klasszikus orosz irodalom 
mitologizáló formáira vetíti. „A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái I” tanegységhez 
kapcsolódóan a tárgy oktatásának e második részében is elıtérbe kerül a megjelölt korszakhoz 
tartozó alkotások világirodalmi utóéletének a kérdésköre. Ez kiterjed a 19. századi orosz és a 20. 
századi orosz, illetve világirodalmi mővek kapcsolódási formáinak a feltérképezésére. Az idetartozó 
kurzusok a fent leírt témakörök és bemutatási irányok bármelyikét a középpontba állíthatják.  

 
A kötelezı / ajánlott szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek (Megj.: az egyes 
kurzusváltozatokhoz állandóan frissülı egyéni kötelezı olvasmánylisták készülnek. Hangsúlyos 
figyelem övezi a 2000-tıl megjelent/megjelenı legfrissebb szakirodalmi anyagokat, melyek 
bevonására, az egyes kurzustematikák itt nem rögzíthetı logikája szerint, mindig megújulóan kerül 
sor): 
 
BAHTYIN, Mihail: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Budapest: Osiris, 2001. 
BROJTMAN Sz. N.: Russzkaja lirika XIX – nacsala XX veka v svete isztoricseszkoj poetyiki. 
Szubjektno-obraznaja sztruktura. Moszkva, 1997. 
Dosztojevszkij. Filológiai szöveggyőjtemény. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Tankönyvkiadó, 1990. 
326. 
GRÁNICZ István: Az orosz szimbolizmus költészete és poétikája. In: Az orosz szimbolizmus. 
Helikon, 1980/ 3–4. 227–249. 
KOVÁCS Árpád: Roman Dosztojevszkovo. Opyt poetyiki zsanra. Budapest, 1985. 
KROÓ Katalin: Tvorcseszkoje szlovo Dosztojevszkovo. Szankt-Petyerburg, 2005. 
MAKSZIMOV D.: Russzkie poety nacsala veka. Leningrad, 1986. 
MARKOVICS, Vlagyimir: Turgenyev i russzkij realisztyicseszkij roman XIX v. Leningrad, 1982. 
MINC Z. G.: O nyekotoryh «neomifologicseszkih» tyeksztah v tvorcsesztve russzkih szimvolisztov. 
In: Tvorcsesztvo А. А. Bloka i russzkaja kultura XX veka. Blokovszkij sbornyik. Tartu, 1979. 
NAGY István: „SUB SPECIE SYMBOLORUM”. In: Jelbeszéd az életünk 2. Budapest, 2002. 
Szerkesztette Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. 157–171. 
PUMPJANSZKIJ, Lev: Klasszicseskaja tragyicija. Moszkva, 2000. 
Puskintól Tolsztojig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan körébıl 2. Szerk. 
Kovács Árpád. Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 6.] 2006. 
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SZMIRNOV I. P.: Hudozsesztvennyj szmyszl i evoljucia poetyicseszkih szisztyem. In: Uı. Szmyszl 
kak takovoj. Szankt-Peterburg: Akagyemicseszkij projekt, 2001. 
A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan körébıl 1. 
Szerk.: Kovács Árpád és Nagy István. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 1.] 1999. 528. 
TOPOROV, Vlagyimir: Sztrannyj Turgenyev. Moszkva, 1998. 
Tvorcsesztvo Dosztojevszkovo v russkoj myszli. Sbornik statej. Moszkva, 1990.  

 
P/IR/SZL/OIK-7 – Az orosz irodalomtudomány története I. 
7 kredit, gyakorlat, kötelezı, nem ismételhetı 
 
Az orosz irodalomtudomány történetének feldolgozása két kurzus (és ehhez tartozóan több 
kurzusváltozat) keretében történik. Az I. rész a klasszikus formalizmus és strukturalizmus 
eredményeit veszi számba, a II. a posztstrukturalizmus szellemi eredményeit. A tárgy oktatásának 
mindkét felében az anyagban szerepel olyan kulturális-bölcseleti határterületeknek, illetve speciális 
elméleti területeknek a vizsgálata is, amelyek hozadéka szervesen beépült az orosz 
irodalomtudományi gondolkodásba. Az elsı tudománytörténeti részben egyrészt a nyelv – költıi 
nyelv problematizálása, illetve az elbeszélés-elméletek kerülnek feldolgozásra; másrészt egy 
kurzusváltozat szerint külön témaként jelenik meg az óorosz kultúra rendszerének a rekonstrukciója 
az irodalomelméleti gondolkodásban. Ennek medrében feltárhatók a „kultúra” fogalmának 
változásai, amelyek elvezettek a középkori kultúra „szimbolikus” alapjainak megkülönböztetéséhez, 
valamint az, hogy ezek a kulturológiai útkeresések milyen új lehetıségeket kínálnak az óorosz 
szövegek értelmezésében, illetve az irodalomelméleti (poétikai) fogalmak (pl. „szerzı” „szöveg”, 
„irodalmiság”, „mőfaj”, „szüzsé”) sajátos alkalmazásában az óorosz korszakra vonatkozóan. 

 
A kötelezı és ajánlott szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek (Megj.: az egyes 
kurzusváltozatokhoz állandóan frissülı egyéni kötelezı olvasmánylisták készülnek. Hangsúlyos 
figyelem övezi a 2000-tıl megjelent/megjelenı legfrissebb szakirodalmi anyagokat, melyek 
bevonására, az egyes kurzustematikák itt nem rögzíthetı logikája szerint, mindig megújulóan kerül 
sor): 
 
AVERINCEV Sz. Sz.: Poetyika rannevizantijszkoj literatury. Moszkva, 1977. 
AVERINCEV Sz. Sz., ANDREJEV M. L., GASZPAROV M. L., GRINCER P. A., MIHAJLOV 
A. V.: Katyegorii poetyiki v szmenye literaturnyh epoh. – Isztoricseskaja poetyika. Lityeraturnye 
epohi i tyipy hudozsesztvennovo szoznanyija. Moszkva, 1994. 3–38. 
ERLICH, Viktor: Russkij formalizm: istorija i tyeorja. Sankt-Petyerburg, 1996. 
FREJDENBERG, Olga: Poetyika sjuzseta i zsanra. Moszkva: Labirint, 1997. 
GUREVICS A. Ja.: Katyegorii szrednyevekovoj kultury. Moszkva, 1984. 
PANCSENKO A. M.: Russzkaja kultura v kanun petrovszkih reform. Leningrad, 1984. 
Poétika és nyelvelmélet. Válogatás Alekszandr Potebnya, Alekszandr Veszelovszkij, Olga 
Frejdenberg elméleti mőveibıl. Fordították: Hermann Zoltán, S. Horváth Géza, Horváth Kornélia, 
Molnár Angelika, H. Végh Katalin. Szerkesztette és a kísérı tanulmányt írta Kovács Árpád. 
Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 3.] 2002. 402. 
POTEBNYA, Alekszandr: Szlovo i mif. Moszkva, 1989. 
SKLOVSZKIJ, Viktor: O tyeorii prozy. Moszkva, 1929. 
TOMASEVSZKIJ, Borisz: Tyeorija lityeratury. Poetyika. Moszkva, 1926. 
USZPENSZKIJ B. A.: Isztorija russzkovo lityeraturnovo jazyka (XI–XVII vv.). Budapest, 1988. 
USZPENSZKIJ L. A.: Az ikon teológiája. Budapest, 2003. 
VESZELOVSZKIJ, Alekszandr: Poetyika szjuzsetov. Moszkva, 1989. 
VIGOTSZKIJ, Lev: Pszichologija iszkussztva, Moszkva, 1989.  
 
P/IR/SZL/OIK-8 – Az orosz irodalomtudomány története II. 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
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Az orosz irodalomtudomány története második részének középpontjában Bahtyin, Jakobson és 
Lotman munkássága, illetve a szöveg- és kultúraelmélet problémái állnak, valamint 
továbbhagyományozódásuk sorsa a posztmodern irodalomtudományban. E tárgy anyagát képezik 
olyan recepciótörténeti tanulmányok is, amelyek a klasszikus orosz irodalom 20. századi befogadását 
(filozófiai kritika, írói esztétikák) és annak hatástörténeti kérdésköreit az olvasási poétikák mögött 
rejlı irodalomszemléletek azonosításával tekintik át; mindezt egyfelıl a 19. századi és 20. századi 
szépirodalmi írói–költıi gyakorlatra, másfelıl az irodalomtudomány területére vetítik. A tárgynak 
fontos alkotóeleme az orosz irodalomtudománynak az irodalomtudomány átfogó történetében való 
elhelyezése.  

 
A kötelezı / ajánlott szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek A kötelezı és ajánlott 
szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek (Megj.: az egyes kurzusváltozatokhoz 
állandóan frissülı egyéni kötelezı olvasmánylisták készülnek. Hangsúlyos figyelem övezi a 2000-tıl 
megjelent/megjelenı legfrissebb szakirodalmi anyagokat, melyek bevonására, az egyes 
kurzustematikák itt nem rögzíthetı logikája szerint, mindig megújulóan kerül sor): 
 
AHMATOVA A.: O PUSKINE. In: Szocs. v dvuh tomah. Т. 2. М. 1990. 
BAHTYIN, Mihail: Esztyetyika szlovesznovo tvorcsesztva. Moszkva, 1979. 
BAHTYIN, Mihail: Voproszy lityeratury i esztyetyiki. Moszkva, 1972. 
BLOK A.: Gyityja Gogoja. O naznacsenyii poeta. In: Ob iszkussztve. Moszkva, 1980. 
BRJUSZOV V.: Sztatyi o Puskine. Szobr. Szocs. v szemi tomah. VII. Мoszkva, 1975.  
CVETAJEVA M.: Moj Puskin. Puskin i Pugacsov. In: Szobr. Szocs. v szemi tomah. Т. 4, 1994. 
FARYNO, Jerzi: Vvegyenyie v lityeraturovegyenie. Szankt-Petyerburg, 2004.  
JAKOBSON, Roman: Hang – Jel – Vers. Budapest, 1972. 
JAKOBSON, Roman: Raboty po poetyike. Moszkva, 1987. 
LOTMAN, Jurij: Analiz poetyicseszkovo tyekszta. Moszkva, 1972. 
LOTMAN, Jurij: Izbrannye sztatyi I–III. Tallinn, 1991–1993. 
NAGY ISTVÁN: A szabadító költı. Marina Cvetajeva Puskin-olvasata. Budapest, 2006.  
POCSEPCOV, Georgij: Russzkaja szemiotyika. Moszkva, 2001. 
Poétika. Orosz és szovjet poétikai iskolák tanulmányai. Szerk. Király Gyula, Kovács Árpád. 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1982.  
SZMIRNOV, Igor: Na putyi k tyeorii lityeratury. Rodopi, 1987. 
SZMIRNOV, Igor: Porozsgyenie intertyekszta. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband, 17. 
Wien, 1985. 
TOPOROV, Vlagyimir: Prosztransztvo i tyekszt. In: Tyekszt: szemantyika i sztruktura. Moszkva, 
1983. 
USZPENSZKIJ, Borisz: Poetyika kompozicii. Moszkva, 1970. 
 
P/IR/SZL/OIK-9 – Az orosz regény poétikája 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
 
A tárgyhoz tartozó kurzusok a 19. századi orosz regény sajátosságait a poétikai, a kultúraelméleti és 
az irodalmi antropológiai értelmezés vetületében közelítik meg. Tárgyalják a mőfaj kialakulásának 
nyelvi-kulturális feltételeit, történeti és elméleti recepcióját. Felvázolják a regény tipológiáját, széles 
világirodalmi környezetben jelölve ki az orosz regény helyét; végiggondolják a monologikus, a 
polifonikus és a perszonális elbeszélés válfajait; a tézis- és a mővészregény problémáit. Elemzik az 
eszme, az eszmélés, a cselekvés, a történés, a tér és az idı megjelenítésének poétikai-nyelvi 
sajátosságait, a megnyilatkozás, a dialógus, az írásmő hierarchiáját, valamint a szövegközöttiség, a 
narráció és a metafora kölcsönhatását. Megrajzolják a szerzıi írásmódok sajátos vonásait, bemutatva 
egy-egy alkotó mővészi gyakorlatában a világirodalmi hagyományokhoz (ld. különösen: antikvitás, 
angol, francia, német irodalom, valamint: toposzok), témákhoz, mőfajokhoz és mőnemekhez való 
kapcsolódási módok egyéni arculatát. Hangsúlyos helyen szerepel a regény mitológiai és folklór-
gyökereinek a számbavétele, valamint más mőfajokkal való összevetése és annak feltárása líra-
/drámatörténeti kontextusban, hogy mi módon integrál a mőfaj lírai/drámai mőnemi hagyományokat. 
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Önálló kurzusváltozatot képez a szláv mitológiának és az orosz folklórnak a 19. és 20. századi 
regényre vetített tanulmányozása.  
 
A kötelezı és ajánlott szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek (Megj.: az egyes 
kurzusváltozatokhoz állandóan frissülı egyéni kötelezı olvasmánylisták készülnek. Hangsúlyos 
figyelem övezi a 2000-tıl megjelent/megjelenı legfrissebb szakirodalmi anyagokat, melyek 
bevonására, az egyes kurzustematikák itt nem rögzíthetı logikája szerint, mindig megújulóan kerül 
sor): 
 
ANYICSKOV Je. V.: Jazycsesztvo i Drevnyjaja Rusz. Szankt-Petyerburg, 1914 (= Moszkva, 2003)  
BAHTYIN M.: Problemy poetyiki Dosztoevszkogo. Moszkva, 1963. 
BAHTYIN M.:Voproszy lityeratury i esztetyiki. Moszkva, 1975. 
DROZDA, Miroslav: Narratyivnye maszki russzkoj hudozsesztvennoj prozy. (Ot Puskina do 
Belovo). Russian Literature XXXV (1994). 
KIRÁLY Gyula: Dosztojevszkij és az orosz próza. Budapest: Akadémiai, 1983. 177–202. 
KOVÁCS Árpád: Perszonalnoe povesztvovanyie. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij (Slavische 
Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7). Frankfurt am Main, 
Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1994. 
KROÓ Katalin: Interteksztualnaja poetyika romana I. Sz. Turgenyeva „Rugyin” Cstenyija po 
russzkoj i evropejszkoj literature. Szankt-Petyerburg, Akademicseszkij proekt. DNK, 2008. (248 стр.)  
PETROVSZKIJ M. A. Morfologija novelly. In: Ars poetica. Szbornyik sztatyej. Pod. red. M. A. 
Petrovszkovo. 1927. 69–100. 
Russzkaja novella. Problemy tyeorii i istorii. Szbornyik statej. Pod. red. V. M. Markovicsa – W. 
Schmida. Szankt-Petyerburg, 1993. 
S. HORVÁTH Géza: Dosztojevszkij költıi formái. Budapest: Argumentum, 2002. 
SCHMID, Wolf: Proza kak poezija. Puskin, Dosztojevszkij, Csehov, avantgárd. Szankt-Petyerburg, 
1998. 
TOPORKOV A. L.: Tyeorija mifa v russzkoj filologicseszkoj nauke XIX veka. Moszkva, 1997.  
VINOGRADOV V. V.: Poetyika russzkoj literatury. Moszkva, 1976.  
TOPOROV V. N.: Isszledovanyija po etyimologii i szemantyike. Moszkva, 2004. 
TOLSZTOJ Ny. I.: Jazyk i narodnaja kultura. Ocserki po szlavjanszkoj mifologii i etnolingvisztyike. 
Moszkva, 1995. 
 
P/IR/SZL/OIK-10 – Szöveg- és mőfajelmélet 
7 kredit, kollokvium, kötelezı, nem ismételhetı 
 
A tárgy a szövegelmélet, a narratológia és a retorika határterületén megjelenı irodalomelméleti 
leírásokra összpontosít. Célja, hogy a hagyományos mőfajelméleti megközelítéseket az irodalmi 
beszédmód kétféle nyelvi megnyilatkozása, a vers- és a prózanyelv sajátosságai felıl árnyalja, 
általános irodalomtudományi perspektívákat vázolva. A tárgy anyaga bemutatja a szó, a kijelentés, a 
közlés, a megnyilatkozás, a dialógus és az írás sajátos funkcióját az értelemképzésben. A 
kurzusváltozatokban elmélyült figyelmet kaphatnak a következı témák: egy-egy kiemelt mőfaj (pl. a 
20. századi orosz elbeszélés) elméleti nézıpontú megközelítése; mőfajelméleti és mőfajtörténeti 
kérdések összekötése; az általános irodalomtörténet és a mőfajtörténet egymásra vonatkoztatása, 
különös tekintettel az antikvitás mőfaji világának (késıbbi irodalmi formák latin görög 
megalapozásának) a tanulmányozására; mőnemek és mőfajok kapcsolata; egy-egy mőfaj 
poétikájának az értelmezése (metafora-, idı- és térstruktúra; cselekmény és narráció kapcsolata; 
nézıpontrendszer; fabula–szüzsé; élıbeszéd és irodalmiság viszonya a szkaz mőfajában stb.); a 
mitológia és az irodalom viszonya mőfajtörténeti nézıpontból; az irodalom elızményei: szó, név, 
metafora, motívum és szüzsé; mitopoétikai mőfaji megközelítések. A szöveg- és mőfajelmélet 
tárgyalásának fontos részét képezik a mőértelmezések formájában adott illusztrációk.  
 
A kötelezı és ajánlott szakirodalmak körébe tartoznak az alábbi mővek (Megj.: az egyes 
kurzusváltozatokhoz állandóan frissülı egyéni kötelezı olvasmánylisták készülnek. Hangsúlyos 
figyelem övezi a 2000-tıl megjelent/megjelenı legfrissebb szakirodalmi anyagokat, melyek 
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bevonására, az egyes kurzustematikák itt nem rögzíthetı logikája szerint, mindig megújulóan kerül 
sor): 
 
AUERBACH, Erich: Mimézis. Budapest, 1985. 
FREJDENBERG, Olga: Mif i lityeratura drevnosztyi. Moszkva, 1998.  
FORSTER E. M.: A regény aspektusai. Budapest, 1999. 
FRYE Northrop: A kritika anatómiája. Budapest, 1998. 
GADAMER Hans-Georg: Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla, 
Budapest, é. n. 17–42. 
JONG, Irene de: Narrators and Focalizers. The Presentation of the Story int he Iliad. Amsterdam 
1987. 
KOVÁCS Árpád: Diszkurzív poétika. Res poetica 3. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2004. 
LUKÁCS György: A regény elmélete. 1914. 
de MAN, Paul: Az olvasás allegóriái. Szeged, 1999. 373–406. 
Narratívák I–V. Szerk.: Thomka Beáta. Budapest: Kijárat, 1998–2001. 
RICŒUR Paul: Mi a szöveg? A szöveg és az olvasó világa. In: Uı.: Válogatott irodalomelméleti 
tanulmányok. Budapest: Osiris, 9–33., 310–352. 
RICŒUR Paul: Az élı metafora. Budapest: Osiris, 2006. 
ROUGEMONT, Denis de: A Trisztán-mítosz; A mítosz az irodalomban. In: A szerelem és a nyugati 
világ. Budapest: Helikon, 1998. 9–36, 117–164. 
TINYANOV Jurij: Problema sztyihotvornovo jazika. Moszkva, 1924. 
TOPOROV Vlagyimir: Mif. Ritual. Szimvol. Obraz. Moszkva, 1995. 
THOMKA Beáta: A pillanat formái. Újvidék: Fórum. 1986. 
DOBOS István: Alaktan és értelmezéstörténet. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 1995. 
A regény és a trópusok. A második veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: 
Argumentum [Diszkurzívák 7.] 2007. 
BUNYIN I. A.: Pro et contra. Szankt-Petyerburg, 2001. 
FREJDENBERG O. M.: Poetyika szjuzseta i zsanra. Moszkva, 1997.  
NESTLE W., LIEBIG W.: Az ókori görög irodalom (Vázlatos áttekintés). Szerk. Kapitánffy István, 
Szepessy Tibor. Budapest, 1993. 
NÉMETH György, RITOÓK Zsigmond, SARKADY János, SZILÁGYI János György: Görög 
mővelıdéstörténet. Budapest, 2006. 
VINOGRADOV I. V.: O tyeorii novelly. In: Voprosy marksistskoj poetyiki. Moszkva, 1972. 240–
312. 

Értékelési, ellenırzési szabályok: Az iskolarendszerő képzési modulban teljesített kurzusok 
értékelése ötfokozatú (1–5) osztályzatokkal, a tudományos modulban három fokozatú (kiválóan 
megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) szöveges értékeléssel, az oktatói munkát két fokozatú szöveges 
értékeléssel történik. A tudományos modulban végzett tanegységekhez tartozó teljesítéseket a 
doktorandusz témavezetıje részletesen ellenırzi. 

 
 

AAAAZ Z Z Z PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMBAN OKTATOTT ÁLTALÁNBAN OKTATOTT ÁLTALÁNBAN OKTATOTT ÁLTALÁNBAN OKTATOTT ÁLTALÁNOS TÁRGYAK OS TÁRGYAK OS TÁRGYAK OS TÁRGYAK     
ÉS DISSZERTÁCIÓS TÉMÉS DISSZERTÁCIÓS TÉMÉS DISSZERTÁCIÓS TÉMÉS DISSZERTÁCIÓS TÉMAKONZUAKONZUAKONZUAKONZULTÁCIÓK LTÁCIÓK LTÁCIÓK LTÁCIÓK     

 
 

Az „Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” c. doktori program az 
általános tárgyak körében önállóan is hirdet Társtudományi kurzusokat. Ezek között – a 
Program szakmai arculatának megfelelıen, mindig megújíthatóan és aktualizálhatóan, a következı 
tárgykörök szerepeltetése van tervbe véve:  
 
Orosz történelem, eszmetörténet (témafelelıs: Filippov Szergej egyetemi adjunktus):  
Az orosz történelem alapvonalai  
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Orosz történelem a 19. században 
Orosz eszmetörténet  
Orosz zene:  
Fejezetek az orosz és egyetemes zene történetébıl 
Szakértık: Mezısi Miklós egyetemi docens, Papp Márta (a Liszt Ferenc Zemővészeti Egyetem 
DLA-képzésében Szabolcsi-díjas oktató, munkatárs, a DLA Doktori Tanácsának tagja) 
Orosz képzımővészet 
Fejezetek az orosz és európai képzımővészet történetébıl 
Szakértı: Keserü Katalin habil. egyetemi docens, valamint egyeztetés szerint: az ELTE BTK 
Mővészettörténeti Intézetébıl 
Szemiotikai tanulmányok  
Szakértı: Voigt Vilmos egyetemi tanár  
A mitológia- és folklórkutatások története és mai állása 
Szakértı: Voigt Vilmos egyetemi tanár  
 
A Program minden doktoranduszának ajánlott társtudományi vagy fakultatív tárgy:  
 
A KREATÍV TUDOMÁNYOS ÍRÁS ÉS BESZÉD   KULTÚRÁJA  
Oktató: Menyhért Anna 
 
A kurzus célja az, hogy a doktoranduszok megismerkedjenek a tudományos írás és szóbeli 
megszólalás különbözı mőfajaival, s hogy stílusgyakorlatokat folytassanak ezekben a különbözı 
mőfajokban: megtanuljanak bírálatot, recenziót, kritikát, tanulmányt írni, tudományos szakirodalmat 
feldolgozni, konferencia-elıadásokat készíteni. Az órákon a doktoranduszok egymás dolgozatait is 
megvitatják. Feladatuk a félév során négy különbözı mőfajú szöveg elkészítése. Mindezek révén a 
kurzus a disszertáció megírására és megvédésére is felkészít. 
 
Témák: 
a tudományos munkák feldolgozásának technikái: jegyzetelés, kivonatkészítés, idézési, hivatkozási 
technikák, az olvasott szakirodalom beépítése a saját gondolatmenetbe; az olvasottakhoz való 
kapcsolódás különbözı módozatai: egyetértéssel, bírálva, kiegészítve  
a tudományos írás mőfajai: recenzió, könyvismertetés, írásbeli beszámoló tudományos 
konferenciáról, bírálat, opponensi vélemény, válasz az opponensi véleményre, szakcikk, tanulmány, 
monográfia 
a tudományos ismeretterjesztés írásbeli mőfajai: ismeretterjesztı szakcikk, kritika 
a tudományos beszéd mőfajai: elıadás, konferencia-elıadás  
a tudományos kommunikáció szóbeli, gyakorlati mőfajai: hozzászólás, bírálat, válasz a bírálatra 
a tudományos ismeretterjesztés szóbeli mőfajai: elıadás, kerekasztal-beszélgetés. 
 
 
A disszertációs témakonzultációk tartalmáról minden esetben a témavezetık döntenek. 
A témakonzultáció heti rendszerességgel megvalósuló szakmai kapcsolattartást jelent a 
témavezetıvel (szemeszterenként 14 alkalommal). Konzultációs óra teljesítéseként elismerhetı a 
témavezetıvel vagy a Program valamely más ELTE-s oktatójával lefolytatott egyetemi tanítási 
gyakorlat, illetve egyéb, a Program által meghatározott szakmai rendezvényeken (doktori 
felolvasóüléseken, konferenciákon, elıadásokon) való alkotó részvétel, vagy további,a Programon 
belül kapott szakmai feladatok teljesítése (doktoranduszi opponálás, recenzió stb.). A 
doktorandusznak minden félév végén be kell mutatnia témavezetıjének 15–20 oldal írott anyagot, 
melyet disszertációja (a késıbbiekben még módosítható) részletének vagy az ebben az irányban 
haladó komoly írásos elıkészítı munkálatnak (pl. olvasott szakirodalmak feldolgozása) tekint.  
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A A A A PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM TÉMAKIÍRÁSAI TÉMAKIÍRÁSAI TÉMAKIÍRÁSAI TÉMAKIÍRÁSAI 
 
 
Témakiírások (I) 
 
A doktori program ELTE-n dolgozó munkatársainak a doktori adatbázisban is rögzített témakiírásai 
(a témavezetık ábécé szerinti felsorolásával). 
Megj.: az orosz szakos témavezetık (Filippov Szergej, Kalavszky Zsófia, Kovács Árpád, Kroó 
Katalin, Nagy István) témamegjelölései igen tág kerettéma-kiírásként értendık, amelyek 
összességükben magukban foglalják az orosz irodalom és részben az orosz kultúra kutatásához 
tartozó különféle témaköröket. Ezek konkrétan minden esetben a doktori programba való belépés 
elıtt egyeztetendık a témavezetıvel és a programvezetıvel az alább felsorolt korszakbontásnak 
megfelelıen: 
 

– régi orosz irodalom és kultúra (Filippov Szergej) 
– 19. századi orosz irodalom (Kovács Árpád, Kroó Katalin) 
– 20. századi orosz irodalom (Nagy István) 
– kortárs orosz irodalom a 19. század felıl olvasva (Kalavszky Zsófia).  

 
Kerettémák (témavezetık szerint):  
Témavezetı: Ferenczi Attila – PhD egyetemi docens, ELTE Ókortudományi Intézet, Latin Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék 

� Az antikvitás és a klasszikus orosz irodalom és kultúra kapcsolódási formái  
 
Témavezetı: Filippov Szergej – PhD, tudományos munkatárs adjunktus – ELTE Történeti Intézet, 
Történeti Ruszisztikai Tanszék 

� Az óorosz kultúra rendszere összehasonlító vizsgálódások tükrében 
Választható még:  
� Orosz irodalom – orosz történelem 

 
Témavezetı: Kalavszky Zsófia – PhD egyetemi tanársegéd, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék  

� Az orosz irodalom- és kultúratudomány határterületei: klasszikus orosz szerzık és alkotások 
utóélete a 20. századi és kortárs irodalomban/kultúrában  

o Kultúraelmélet, kultuszkutatás, életrajz-feldolgozás, szövegkiadás és -gondozás, 
intermediális és intertextuális átültetések 

 
Témavezetı: Kovács Árpád – DSc habil. egyetemi tanár, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék  

� Az orosz regény európai kontextusban 
� Orosz poétika 

 
Témavezetı: Kroó Katalin – CSc habil. egyetemi docens, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

� Irodalomelméleti és -szemiotikai tanulmányok: intertextualitás, intermedialitás, 
szövegfolytonosság, szemantikai szövegvilág, mőfajelmélet 

� A 19. századi orosz irodalom poétikája (összehasonlító világirodalmi kitekintésben: az 
antikvitástól a 20. századig) 

 
Témavezetık: Maár Judit – habil. egyetemi docens, ELTE Romanisztikai Intézet, Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék – Kroó Katalin habil. egyetemi docens, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék  

� A francia és orosz irodalom kapcsolódásai 
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Témavezetı: Nagy István – CSc habil. egyetemi docens, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék  

� A 20. századi orosz novella története 
� A klasszikus orosz irodalom 20. századi recepciója (filozófiai kritika, írói esztétikák) 
� Az orosz írásbeli kultúra szemléleti hagyománya 
� Az orosz líra a századfordulón (nyelv és szubjektum viszonya) 

 
Témavezetı: Orosz Magdolna – DSc habil. egyetemi tanár, ELTE Germanisztikai Intézet, Német 
Nyelvő Irodalmak Tanszéke 

� 19. századi orosz–német irodalmi kapcsolódások 
 
Témavezetık: Voigt Vilmos – DSc egyetemi tanár, Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék – Kroó 
Katalin habil. egyetemi docens, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék  

� Szláv mitológia és orosz folklór orosz irodalmi mővekben 
 
 
Témakiírások (II)  
 
A választható nem ELTE-s témavezetık tág kérdésköröket megfogalmazó témakiírásai, tudományos 
részterületek szerinti bontásban. 
Megj.: Az irodalmi korszakok és tudományos területek besorolása a témakeretek domináns 
irányultságát veszi alapul a kínálat megoszlásának átláthatósága érdekében. (Több témakör-ajánlat a 
megadottól eltérı irányú besorolást is megenged.) 

 
 

IRODALOMTÖRTÉNET  
 
19. századi orosz irodalom  
 

� A 19. századi orosz regény és az értelmezés világirodalmi horizontjai  
Témavezetı: Horváth Géza – PhD egyetemi docens, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék 

� Lermontov életmőve  
Témavezetı: Szilágyi Zsófia – PhD egyetemi docens, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék 

� Az orosz romantika – mőfajok, költıi self-ek, olvasóközönség  
Témavezetı: Hermann Zoltán – PhD egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv- és irodalom Tanszékcsoport, Klasszikus Magyar Irodalom 
Tanszék 

� Hagyomány és intertextualitás Turgenyev mőveiben (orosz és európai kitekintés) 
Témavezetı: Hetesi István – CSc egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klasszikus 
irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék 

� Csehov epikai és drámai alkotásai 
Témavezetı: Regéczi Ildikó – CSc egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék 
 
20. századi és kortárs orosz irodalom 
 

� Andrej Belij regénypoétikája és irodalmi, fordítási kontextusai  
Témavezetı: Reichmann Angelika – PhD fıiskolai docens, Eszterházy Károly Fıiskola 
Bölcsészettudományi Kar, Eger, Anglisztika Tanszék 

� Kortárs orosz írók és a 19. századi klasszikus örökség (a szépirodalom és esszé viszonya az 
orosz irodalmi hagyományhoz) 
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Témavezetı: Regéczi Ildikó – CSc egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék 

� 20. századi és kortárs magyar és orosz irodalom összehasonlító megközelítésekben 
Témavezetı: Szilágyi Zsófia – PhD egyetemi docens, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
 
Orosz költészettörténeti és költészettudományi tanulmányok 
 

� Líraelmélet és a 19. századi orosz líra  
Témavezetı: Horváth Kornélia – PhD egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet 

� Az orosz és magyar líra története a 20. század elsı felében  
Témavezetı: Menyhért Anna – PhD irodalomtörténész, kritikus, író 

� Költészetírás és költészetkritika (orosz–magyar összehasonlítás)  
Témavezetı: Menyhért Anna – PhD irodalomtörténész, kritikus, író 

� Fejezetek az orosz líra történetébıl verstani és összehasonlító fordításelemzési 
megközelítésben 

Témavezetı: Pálfi Ágnes – PhD egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék 

� A szabadvers poétikája az orosz formalista iskola verselméletében 
Témavezetı: Pálfi Ágnes – PhD egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék 

� A költıi hangtan elméletei a 19–20. századi orosz irodalomtudományban 
Témavezetı: Hermann Zoltán – PhD egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv- és irodalom Tanszékcsoport, Klasszikus Magyar Irodalom 
Tanszék 
 
Korszakokat és nemzeti irodalmakat általánosan vagy speciális problémák mentén összefogó 
komparatisztikai témakörök:  

 
� Antikvitás és az orosz irodalom  

 Kiemelt résztémák: mítosz és irodalom; antik intertextuális hálók; „tragikus világnézet” – 
 „dionysosi elv”; a „számőzetés-poétikák” antik mintái 
Témavezetı: Mezısi Miklós – PhD egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria 
Egyetemi Központ, Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, Irodalomtörténeti Tanszék 

� A klasszikus orosz regény és a modern angol nyelvő próza komparatív megközelítésben 
Témavezetı: Reichmann Angelika – PhD fıiskolai docens Eszterházy Károly Fıiskola 
Bölcsészettudományi Kar, Eger, Anglisztika Tanszék 

� A 19. századi orosz irodalom magyar recepciója az 1850-es évektıl (mővek–kapcsolódások)  
Témavezetı: Hetesi István – CSc egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Klasszikus 
irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék 

� Kortárs orosz – magyar – angol populáris és nıirodalom 
Témavezetı: Menyhért Anna – PhD irodalomtörténész, kritikus, író 

� Nıalakok az orosz irodalomban (a 19. századtól a kortárs orosz prózáig) 
Témavezetı: Szabó Tünde – PhD egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria 
Egyetemi Központ, Szláv Filológiai Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék 

� Toposzok az orosz irodalomban világirodalmi kontextusban (Don Juan- és Faust-témák, a 
kıszobor és a báb szimbolikája).  

Témavezetı: Pálfi Ágnes – PhD egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék 

 
 

IRODALOMELMÉLET , TUDOMÁNYTÖRTÉNET  
 

� Az orosz irodalomtudomány történetébıl: orosz formalista és strukturalista poétikák 
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Témavezetı: Horváth Géza – PhD egyetemi docens, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék 

� Szövegelméleti stúdiumok  
 Kiemelt terület:  
 – Mihail Bahtyin nyelv- és prózaelmélete 
 – Jurij Lotman és Vlagyimir Toporov szövegelmélete 
Témavezetı: Horváth Géza – PhD egyetemi docens, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék 

� Jurij Lotman életmőve kultúraelméleti és tudománytörténeti összefüggésben 
Témavezetı: Szabó Tünde – PhD egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria 
Egyetemi Központ, Szláv Filológiai Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék 

� Vlagyimir Propp és a Propp-életmő tudománytörténeti helye  
Témavezetı: Hermann Zoltán – PhD egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv- és irodalom Tanszékcsoport, Klasszikus Magyar Irodalom 
Tanszék 
 

KULTÚRATÖRTÉNET ÉS -ELMÉLET  
 

� A mese kultúratörténetéhez – népmese-győjtések; mőmesék a 19–20. századi orosz 
irodalomban  

Témavezetı: Hermann Zoltán – PhD egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv- és irodalom Tanszékcsoport, Klasszikus Magyar Irodalom 
Tanszék 

� Az orosz kultúra opera- és drámatörténeti kontextusban. Intermediális és összehasonlító 
mőfajpoétika  

 Kiemelt terület: Puskin és Muszorgszkij színpadi mővészete 
Témavezetı: Mezısi Miklós – PhD egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria 
Egyetemi Központ, Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, Irodalomtörténeti Tanszék 

� Orosz zene – orosz irodalom  
Zenetudományi szakértı: Papp Márta (a Liszt Ferenc Zemővészeti Egyetem DLA-képzésében 
Szabolcsi-díjas oktató, munkatárs, a DLA Doktori Tanácsának tagja) 

 
AZ OROSZ IRODALOM INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSA  

 
Témalehetıségek az orosz irodalom kontrasztív fordításstilisztikai vizsgálata körébıl:  

� Az orosz líra magyar nyelven. Orosz klasszikusok és magyar költı-fordítók találkozása a 
kontrasztív fordításstilisztika tükrében 

� A színpadi nyelv pragmatikája. Orosz drámák és magyar fordításainak diskurzuselemzése a 
fordításstilisztika aspektusából 

� Az orosz próza stílusjegyeinek fordítási kérdései. A kulturális frazeológia (reáliák) és a 
dialektológia magyar nyelvő interpretációjának fordításstilisztikája. 
Témavezetı: Cs. Jónás Erzsébet – DSC habil. egyetemi tanár, Nyíregyházi Fıiskola, 

Bölcsészettudományi és Mővészeti Fıiskolai Kar, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék  
 
 

TÉMATÉMATÉMATÉMA---- ÉS TÉMAVEZETİ ÉS TÉMAVEZETİ ÉS TÉMAVEZETİ ÉS TÉMAVEZETİ    VÁLASZTÁSVÁLASZTÁSVÁLASZTÁSVÁLASZTÁSAAAA 
 
 
A Programba felvételizı jelöltnek választott témavezetıjével történı elızetes szakmai megbeszélés 
után tématervezetét még a felvételi vizsga elıtt egyeztetnie kell a programvezetıvel. 

Témavezetıként választható az „Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – összehasonlító 
tanulmányok” elnevezéső doktori programban közremőködı ELTE-s és „külsı témavezetı” 
szakember a fent megadott témákban, résztémákban és igény esetén újonnan 

egyeztetett témákban. A fenti témakiírásoktól eltérı választások esetében van lehetıség új 
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témák kiírására. A témakiírók vállalhatnak társtémavezetést is. Társtémavezetıt – a 
programvezetıvel való egyeztetés alapján – lehet választani olyan oktató-szakemberek körébıl is, 
akik nem a Program ELTE-s vagy fent megjelölt „külsı” munkatársai. A Program bármely 

felsıoktatási intézménybıl fogad doktorandusz-jelölteket. A régi képzési rendben 

szerzett egyetemi vagy az új képzési rendben szerzett MA bölcsészdiplomával rendelkezı nem 

orosz szakos felvételizık, akik nem végeztek rendszeres felsıoktatási képzésben orosz 

filológiai tanulmányokat, vagy nem tudnak oroszul, külön felvételi 

vizsgakövetelmények teljesítésével nyerhetnek belépést a Programba. Ebbe beletartozik 

a kötelezıen megadott olvasmányok elmélyült tanulmányozása, valamint annak 

igazolása, hogy a felvételizı már legalább egy fél éve elkezdte intenzív orosz 

nyelvi tanulmányait. A Programba így felvett doktorandusznak második doktori 

tanulmányi éve kezdetére számot kell adnia arról, hogy folyamatosan olvas orosz 

nyelvő szép- és szakirodalmat. A programvezetı a tanulmányok kreditszerzı szakaszában 

(különösen annak elsı két évében) külön irodalomtörténeti szemináriumok 

elvégzését vagy speciálisan összeállított olvasmányok teljesítését írhatja elı 

a hiánytalan szakmai felzárkóztatás céljából. (Az eltérı felvételi követelmények részletes 
megfogalmazását orosz és nem orosz szakos diplomával belépık számára külön közzétesszük).  
 
A Program felvett doktoranduszainak lehetıséget ad arra, hogy disszertációjuk elkészítése során az 
alább felsorolandó, nemzetközileg elismert külföldi szakemberekkel tanácskozzanak. E szakemberek 
– általuk meghatározott kompetencia-körüknek megfelelı témákban – készek szerepet vállalni a 
Program keretében készülı disszertációk részleges témavezetésében. Külföldi szakértı választása 
nem automatikus, minden esetben egyeztetendı a programvezetıvel, aki hivatalosan kéri fel a 
szakértı konzulenst / témavezetıi tanácsadót, elızetesen megállapodva vele az együttmőködés 
konkrét formáiban. A doktoranduszt a programvezetı részletesen tájékoztatja a külföldi szakértıvel 
folytatandó együttmőködés módjáról és szigorú szabályairól. A fıtémavezetı minden esetben 
magyar kutató.  
 
A Program szakmai munkájához szakértı-konzulensként, a magyar 

fıtémavezetı mellé választható témavezetıi tanácsadóként csatlakozó 

külföldi egyetemi oktatók, professzorok (e szakemberek köre témák szerint bıvül):  
 
Joe Andrew (Keele); 
Urs Heftrich (Heidelberg); 
Bettina Kaibach (Heidelberg); 
Tatiana Kaszatkina (Moszkva); 
Hristo Manolakev (Sofia–Kiev); 
Deborah Martinsen (New York); 
Alexandra Toichkina (Szentpétervár); 
Peeter Torop (Tartu); 
Nicholas Zekulin (Calgary). 
 
 

A PROGRAM TÖRTÉNETE, EDDIGI MŐKÖDÉSE   
ÉS EREDMÉNYEI 
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HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS M ŐHELYEKKEL ÉS TANSZÉKEKKEL VALÓ 

EGYÜTTM ŐKÖDÉS  
 

Nemzetközi együttmőködések 
 
Az „Orosz Irodalom és Irodalomkutatás” c. doktori programot megalakulása óta az jellemezte, hogy 
folyamatosan együttmőködött a russzisztika nemzetközileg elismert mőhelyeivel: Hamburg 
(vezetıje: Prof. Dr. Wolf Schmid), München (Prof. Dr. Aage Hansen-Löve), Varsó (Prof. Dr. Jerzy 
Faryno), Trieszt (Prof. Dr. Ivan Verč), Szentpétervár (Prof. Dr. Szergej Goncsarov). A megnevezett 
mőhelyekhez tartozó doktori iskolák és programok együttmunkálkodása konferenciák és kiadványok 
megvalósítására létesült azzal a céllal, hogy az orosz irodalom posztgraduális oktatását nemzetközi 
párbeszéddé avassa, a mőhelyek bemutatkozásának és a kutatási eredmények közzétételének 
fórumokat biztosítson. Ennek szellemében négy nemzetközi doktorandusz-konferencia szervezıdött 
meg (összességében finn, észt, lengyel, német, olasz, orosz doktoranduszok közremőködésével): 
Szentpétervár (1996), Budapest (1997), München (1999), Trieszt (2001). E konferenciákon mind 
doktoranduszok, mind az említett mőhelyekben oktató vezetıtanárok elıadásokkal szerepeltek. A 
konferenciák elıadásainak a tudományos anyaga 3 nemzetközi kiadványban jelent meg oroszul (ld. 
alább).  

 
Nemzetközi konferenciák szervezése 

 
• A fent leírt 4 nemzetközi doktorandusz-konferencián való részvétel, a második (1997) 

megszervezése Budapesten.  
• A második egyben „A diskurzus szubjektuma” témájú általános nemzetközi russzisztikai 

kollokvium is volt, több hazai résztvevıvel. Szervezık: a doktori program és az Eötvös 
József Collegium Szlavisztikai Mőhelye, Budapest.  

• 1999 – „Puskin és az orosz szöveg”. V. Nemzetközi Puskin-kollokvium a költı 
születésének 200. évfordulójára. Szervezı intézmények: a doktori program és az Eötvös 
József Collegium Szlavisztikai Mőhelye, Budapest.  

 
Az 1997-es és 1999-es budapesti konferenciák magyar szervezıi a doktori program részérıl: Kovács 
Árpád, Nagy István, Király Gyula. A nemzetközi doktorandusz-konferenciák hazai képviseletének 
szervezıje: Kovács Árpád.  
 

Egyéb, a doktori programhoz kapcsolható konferenciák 
 

• Elsı Veszprémi Regénykollokvium. A Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi 
Tanszékének a szervezésében: 2003. november 20–22. A kollokvium anyagát a 
Diszkurzívák 4. kötete tartalmazza, mely az Argumentum Könyvkiadó és az ELTE 
Orosz Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori Programjának a közös kiadványa. 

• Második Veszprémi Regénykollokvium: A regény és a trópusok. A Pannon Egyetem. 
Magyar Irodalomtudományi Tanszékének a szervezésében: 2005. szeptember 29. –
 október 1. A kollokvium anyagát a Diszkurzívák 6. kötete tartalmazza, mely az 
Argumentum Könyvkiadó, az ELTE Orosz Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori 
Programjának és a Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének a közös 
kiadványa. Szerk. Kovács Árpád. ld. a Publikációknál.  

• A Nemzetközi Dosztojevszkij Társaság 13. Konferenciája (13th Symposium of the 
International Dostoevsky Society. July 3–9, 2007. Budapest). Az „Orosz Irodalom és 
Irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” c. doktori program és az Eötvös József 
Collegium Orosz Filológiai Mőhelyének közös szervezésében. A konferencia az ELTE-
n, a világ minden tájáról érkezı 120 kutató részvételével zajlott le. A Szervezıbizottság 
elnöke: Kroó Katalin, társszervezık: S. Horváth Géza, Szabó Tünde. A 
szervezıbizottság konzultációs tagjai: Király Gyula, Kovács Árpád.  
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Az együttmőködések megújulása 
 

Míg a Program munkájának elsı 10 évében a legintenzívebb nemzetközi együttmőködési formák a 
fent megjelölt nemzetközi doktori konferenciák mentén rajzolódtak ki, hazai téren pedig az Eötvös 
József Collegium Szlavisztikai Mőhelyével és az Argumentum Kiadóval (az utóbbival máig tart az 
együttmőködés; az Eötvös József Collegiummal az Orosz Filológiai Mőhely keretében szervezıdött 
újjá a kapcsolat), mára elmondható, hogy intenzív új nemzetközi tevékenységi projektek létesültek. 
Erre, többek között, az ELTE-n 2007-ben szervezett nagyszabású Nemzetközi Dosztojevszkij 
Konferencia teremtett lehetıséget, melynek egyik hatása a külföldi szakértı-konzulens munkatársak 
csatlakozásában mérhetı. Ehhez hasonlóan igen aktívvá vált a Tartu és Budapest közötti tudományos 
együttmőködés, amelybe az Eötvös József Collegium megújult Orosz Filológiai Mőhelye is 
bekapcsolódott. A doktori programnak az Orosz Filológiai Mőhely keretei között is zajló 
tevékenysége jelentısen hozzájárult a fent említett budapesti-tartui (benne: amerikai, észt, kanadai, 
magyar, orosz szakemberekkel) kötet létrejöttéhez, valamint a Dosztojevszkij Konferencia fontos 
elıadás-győjteményének a publikálásához (e munka jelenleg folyik). Megújultak tehát mind itthon, 
mind külföldön az együttmőködési formák és átrendezıdtek a súlypontok. Mára a legszámottevıbb 
kapcsolatokat a Program Tartuval, a Heidelbergi Egyetem Szlavisztikai Mőhelyével és Kanadával 
tartja. 2008 tavaszán három vendégprofesszor érkezett ezekbıl a szemiotikai és szlavisztikai 
mőhelyekbıl könyvbemutatóra, illetve tudományos elıadásokra: Peeter Torop, Bettina Kaibach és 
Urs Heftrich. Eközben a folytonosság szellemében mindvégig szilárd és minıségi együtmőködési 
terepet jelentett a Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke. A tartui-budapesti kötet 
megalkotását másfelıl a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kara is támogatta. Új 
kiadványok megjelenései és a független Párbeszéd-kötetek sorozat megalapítása tették lehetıvé, 
hogy a doktoranduszok az irodalomtudósok szélesebb körében, eltérı módszertani szemléletet osztó 
szakemberek tudományos közelségében is jelentıs szellemi inspirációt nyerhessenek és tudományos 
elképzeléseiket ebben a közegben is képviselhessék, publikációk és konferencia-elıadások 
formájában felmutatva színvonalas tudós-teljesítményeiket. 

 
 

PUBLIKÁCIÓK  
 

Doktorandusz-konferenciák anyagát rögzítı 3 nemzetközi kiadvány 
 
 A fent bemutatott konferenciákhoz kapcsolódóan:  

• Lityeraturovedenyie XXI. veka. Analiz tyekszta: metod i rezultat. Sankt-Petyerburg. [A 
XXI. század irodalomtudománya. Szövegelemzés: módszerek és eredmények. 
Szentpétervár], 1996. (222 o.) 

• Tyekszty i kontyekszty. Szankt-Petyerburg – München, 2001. 
• Slavica Tergestina 10. Literaturovedenyie XXI. veka. Piszmo–Tyekszt–Kultura. Materiali 

IV. mezsdunarodnoj konferencii molodih ucsenih-filologov. Universita degli Studi, 
Trieste, 21–23 maggio 2001. Ed. by M. De Michiel, P., Deotto, M. Nortman, I. Verč. 
Trieste, 2002. (350.o.) 

E periódushoz kapcsolódó idézettségi mutatóként ld. pl. a külföldön publikált 
tanulmányokról, amelyek visszhangra találtak rangos külföldi folyóiratokban megjelent 
recenziókban (Europa Orientalis. XV/1996:1. Roma, 261–264. – Russzkij Filologicseszkij Vesztnyik. 
Tom 81. Moszkva, 1996. 168–174. – Slavia Orientalis, Tom XLVI. Nr. 4. 1997., s. 633–635. – 
Studia Filologiczne, Zeszyt 45, Filologia Rosyjska 19. Bydgoszcz, 1999. 245–250). 
 

Folyóirat különszám 
 

• .A szó poétikája. Helikon. Irodalomtudományi szemle, 1999/1–2. 314. o. Gondozta: 
Kovács Árpád és a tematikus kutatás résztvevıi: Hermann Zoltán, Horváth Géza, Nagy 
István, Szilágyi Zsófia. 

 
Sorozatindítás 
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• Diszkurzívák címen Az Argumentum Könyvkiadó, az ELTE Orosz Irodalmi és 

Irodalomtudományi Doktori Iskolája és az Eötvös József Collegium Szlavisztikai 
Mőhelye sorozatot létesített. E kötetek szerzıi többségükben a doktori program 
doktoranduszai, fokozattal rendelkezı fiatal kutatói és oktatói.  

• 1. Diszkurzívák kötet: A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és 
költészettan körébıl. Szerk.: Kovács Árpád, Nagy István. Budapest, Argumentum, 1999. 
(529 o.) (Az Argumentum Könyvkiadó, az ELTE BTK Orosz Irodalmi és 
Irodalomtudományi Doktori Iskolája és az Eötvös József Collegium Szlavisztikai 
Mőhelyének a kiadványa). 

• 2. Diszkurzívák kötet: Jurij Lotman: Kultúra és intellektus. Diszkurzívák 2. Szerkesztette 
és fordította Szitár Katalin. Argumentum, 2002. (182 o.) (Az Argumentum Könyvkiadó és 
az ELTE Orosz Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori Programjának a kiadványa.)  

• 3. Diszkurzívák kötet: Poétika és nyelvelmélet. Válogatás A. Potebnya, A. Veszelovszkij, 
O. Frejdenberg elméleti mőveibıl. Szerkesztette és a kísérı tanulmányt írta Kovács 
Árpád. Ford.: Hermann Zoltán, Horváth Géza, Horváth Kornélia, Molnár Angelika, H. 
Végh Katalin, Szitár Katalin. A fordításokat az eredetivel összevetette: Szitár Katalin. 
Budapest, Argumentum. (402 o.) (Az Argumentum Könyvkiadó és az ELTE Orosz 
Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori Programjának a kiadványa.) 

• 4. Diszkurzívák kötet: A regény nyelvei. Tanulmányok. Az elsı veszprémi 
regyénykollokvium. Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2003. 
november 20-22. Szerkesztette: Kovács Árpád. A szöveg gondozásában részt vett: 
Kalavszky Zsófia, Kovács Gábor, Selmezczi János. Budapest, 2005. (378 o.) (Az 
Argumentum Könyvkiadó és az ELTE Orosz Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori 
Programjának a kiadványa.) 

• 5. Diszkurzívák kötet: Puskintól Tolsztojig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és 
költészettan körébıl 2. Szerkesztette: Kovács Árpád. A szöveg gondozásában részt vett: 
Szitár Katalin. Budapest, 2006. (427 o.) (Az Argumentum Könyvkiadó és az ELTE Orosz 
Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori Programjának a kiadványa.) 

• 6. Diszkurzívák kötet: A regény és a trópusok. Tanulmányok. A második veszprémi 
regyénykollokvium. Pannon Egyetem. Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2005. 
szeptember 29.–október 1. Szerkesztette: Kovács Árpád. A szöveg gondozásában részt 
vett: Kovács Gábor. Budapest, 2007. (428 o.) (Az Argumentum Könyvkiadó, az ELTE 
Orosz Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori Programja és a Pannon Egyetem Magyar 
Irodalomtudományi Tanszékének a kiadványa.)  

 
A doktori programban fokozatot szerzett vagy abban közremőködı egyetemi oktatók által 

létesített sorozat:  
 

• Res Poetica – A Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének sorozata. 
A Tanszék önálló kiadványa. A Szerkesztıbizottság tagjai: Hermann Zoltán, S. Horváth 
Géza, Kovács Árpád, Szilágyi Zsófia, Szitár Katalin. Res poetica 1–3 (Hermann Zoltán, 
Szilágyi Zsófia [ld. alább] és Kovács Árpád monográfiái).  

 
Az „Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” c. doktori program és 
más doktrori programokból együttmőködı doktoranduszok számára rendszeresen publikációs 

lehetıséget biztosító sorozat megalapítása: 
 

• Párbeszéd-kötetek. Független irodalomtudományi sorozat. Sorozatalapító: Kroó Katalin, 
társalapító: Ferenczi Attila. sorozata. A sorozat elsı kötete a „Turgenyev 
prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei” (Vergilius és Ovidius) témájú OTKA-program 
keretében zajló mőhelymunka (2002–2005) eredménye. Témavezetı: Kroó Katalin. 
Résztvevık: Ferenczi Attila, Kocsis Géza. A kutatásba publikáción keresztül bevont többi 
doktorandusz-résztvevı: Kondor-Szilágyi Mária, Trombitás Judit. A kapcsolódó elméleti 
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témában megjelenı publikációk doktorandusz szerzıi: Boros Lili, Solti Gergely, Szekeres 
Adrienn.  

o Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij mővészi 
világához. (Szövegelemzés, irodalomelmélet). Szerkesztette: Kroó Katalin. 
Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2004 (250 o.) 

 A sorozat második kötetében szerepel Kocsis Géza Toporov-tanulmánya és fordítása, ld. a 
 kötetet:  

o Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Aeneis-tanulmányok. Szerkesztette: 
Ferenczi Attila. L’Harmattan, Budapest, 2005 (211 o.)  

 
A Program munkájához kapcsolódó nemzetközi konferencia-kiadvány  

 
Vö. a konferencia-szervezéseknél fent: 

•  A 13. Nemzetközi Dosztojevszkij Konferencia elıadásainak rezümégyőjteménye: 13th 
Symposium of the International Dostoevsky Society. F. M. Dostoevsky in the Context of 
Cultural Dialogues. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007. (196 pp.) Eds. Katalin 
Kroó and Géza S. Horváth. (Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézethez kapcsolódó 
„Orosz Irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” c. doktori program 
és az International Dostoevsky Society közös kiadványa). 

 
Doktoranduszok részvétele tankönyv írásában 

 
• Bevezetés a 19. századi orosz irodalom történetébe I. Budapest, ELTE, HEFOP, 2006. 

(1–432 o.) Alkotó szerkesztı: Kroó Katalin (Kondor-Szilágyi Mária tanulmánya: 413–
417).  

• Bevezetés a 19. századi orosz irodalom történetébe II. Budapest, ELTE, HEFOP 2006. 
(433–882. o.) Alkotó szerkesztı: Kroó Katalin (Solti Gergely és Szekeres Adrienn 
tanulmánya: 462–477). 

 
Doktoranduszok legújabb publikációi nemzetközi tudományos együttmőködés keretében 

létrejött kötetben 
 

Az együttmőködési projekt vezetıi: Peeter Torop (Tartu) és Kroó Katalin (Budapest) 
 Publikációs eredmény:  

• Russian Text (19th Century) and Antiquity. Russzkij tyekszt (19 vek) i antyicsnoszty. 
(New Perspectives in Reading 19th-Century Russian Literature). Budapest–Tartu, ELTE 
Eötvös József Collegium: Atelier of Russian Philology; University of Tartu, Institute of 
Philosophy and Semiotics: Department of Semiotics. L’Harmattan. 2008. 
Társszerkesztı: Peeter Torop. (406 pp.)  

A kötetben 3 doktorandusz-szerzık által írott tanulmány olvasható (Kocsis Géza, 102–127, 207–235, 
Kondor Szilágyi Mária: 264–276). A tanulmányok elızményeit ld. in Párbeszéd-kötetek (vö. fent). 
Ld. továbbá: Studia Russica XXI. Lityeratura i vizualnoszty. Szerk. Anna Han, Zsuzsa Hetényi. 292–
300. Uo. ld. még Han Anna és Hetényi Zsuzsa szerkesztése alatt: Selmeczi János (324–333), Solti 
Gergely (42–48) és Trombitás Judit (123–131) doktoranduszok tanulmányait.  
 

Doktoranduszok publikációi egyéb nemzetközi, külföldön megjelent kiadványban 
 

• Pappert Mariann Goncsarov-tanulmánya, in: I.A. Goncsarov. Materialy 
Mezsdunarodnoj naucsnoj konferencii, posvjashchennoj 195-letiju so dnja rozsdenyija 
I.A. Goncsarova. Uljanovszk, 2008, 103–109. (Uo. ld. Molnár Angelika fokozattal 
rendelkezı szerzı tanulmányát, aki részt vett a konferencián: 329–343.)  

 
Részletes felsorolás nélkül megjegyezhetı, hogy a program fokozatszerzés elıtt álló hallgatói 
folyamatosan publikálnak hazai és nemzetközi lektorált kötetekben és folyóiratokban 
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szaktanulmányokat, és jelentetnek meg a magyar kiadványokban fordításokat. Kiemelendı 
kiadványok:  

• Történelem és mítosz. Szentpétervár 30 éve. Az esszéket és a tanulmányokat válogatta, 
a kötetet szerkesztette: Nagy István. Argumentum, Bp. 2003.  

A kötet szerkesztése és az azt megelızı periódus idején a doktori program kötelékében álló 
doktoranduszok közül e könyvben (helyenként több tanulmánnyal is) fordítóként szerepelnek: 
Bártfay Réka, H. Végh Katalin, Kalavszky Zsófia. (Ld. továbbá a program kutató-munkatársainak a 
körébıl: Hermann Zoltán, Horváth Géza, Nagy István, Szilágyi Zsófia fordításait). 

• A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. Szerk. Szitár 
Katalin. Budapest, Argumentum, 2004. Doktoranduszi tanulmányok: Kalavszky Zsófia 
(34–41), Selmeczi János (70–77.) 

• Marina Cvetajeva. A mővészet a lelkiismeret fényénél. Esszék. Az esszéket válogatta, a 
kötetet szerkesztette: Bártfay Réka és Nagy István. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2008. 
A jegyzetanyagot összeállította: Pappert Mariann, Vandan Zaya, Nagy Éva.  

• Sorozatszerkesztés: Kalavszky Zsófia sorozatszerkesztése (társ-sorozatszerkesztı: 
Hermann Zoltán) az Európa Könyvkiadó négykötetes sorozatának, mely Alekszandr 
Puskin mőveinek megújított és kiegészített kiadását foglalja magában. A nyomtatás alatt 
álló 2. kötet szerkesztıje: Kalavszky Zsófia.  

• A doktoranduszok rendszeresen publikálnak hazai russzisztikai, szemiotikai és 
különféle bölcsész konferencia-kötetekben.  

o Ezek közül külön aláhúzandó azon kötetekben való részvétel, amelyek az Ifjú 
Szemiotikusok Konferenciájának (Eger) az anyagát évrıl évre közlik (Ezekben 
ld.: Boros Lili, Kondor-Szilágyi Mária, Solti Gergely, Pappert Mariann, 
Szekeres Adrienn). Szerkesztık: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki 
Ágnes. Eger; 

o Ld. továbbá a Kaposvárott (Kocsis Géza), Pécsett (Kocsis Géza, Pappert 
Mariann), Szombathelyen (Boros Lili, Kondor Szilágyi Mária) megrendezett 
konferenciákat és azok kiadványait, valamint az Adsumus köteteit, melyek az 
Eötvös József Collegiumban szervezett Eötvös Konferenciák anyagait 
tartalmazzák (ez utóbbiakban kétszer publikált: Nagy Éva).  

 
Az „Orosz Irodalom és Irodalomkutatás” c. doktori programban védett disszertációkon 

alapuló, publikált könyvek: 
 
• Szilágyi Zsófia: "volt benne valami különös". M. Ju. Lermontov Korunk hıse címő 

regénye. Veszprémi Egyetemi Kiadó. Veszprém, 2002. (175 o.) 
• S. Horváth Géza: Dosztojevszkij költıi formái. A személyes elbeszélés Dosztojevszkij A 

kamasz címő regényében. Budapest, Argumentum, 2002. (187 o.) 
• Mezısi Miklós: Kanonizált történelem és a költıi hagyomány (Puskin és Muszorgszkij). 

Budapest, Aula Kiadó. (290 o.) 
• Molnár Angelika: Poetyika romanov I.A. Goncsarova. Moszkva, Kompanyija 

Szputnyik. 2004. (158 str.). 
 
 

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK, PÁLYÁZATOK  
 

Két sikeres FKFP pályázat:  
• Alekszandr Potebnya nyelvelmélete és poétikája, 1997–1999  
• Két fejezet a poétika történetébıl, 1999–2001  

Két OTKA pályázat:  
• Írásmódok a diszkurzív elemzés tükrében, 1999–2001 (Témavezetı: Kovács Árpád) 
• Az elbeszélı diszkurzus: elmélet, történet, mőfaj, 2003–2006 (Témavezetı: Kovács 

Árpád) 
Független OTKA kutatási pályázat, mely doktoranduszokat vont be a kutatásba és a publikációkba: 
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• Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius és Vergilius), 2002–
2005 (Témavezetı: Kroó Katalin; a publikációkat ld. fent)  

Doktori tanulmányokra való felkészülést célzó sikeres hallgatói Pro Renovanda pályázat 
(Kocsis Géza, Szilágyi Mária, Trombitás Judit, 2000; témagondozó: Kroó Katalin) 

 
 

A PROGRAMBAN FOKOZATOT SZERZETT KUTATÓK ELHELYEZKED ÉSE 
 

A programban fokozatot szerzett szakemberek közül jelenleg hatan egyetemi oktatóként 
dolgoznak három különbözı hazai egyetemen (egy egyetemi tanársegéd, öt egyetemi docens). E 
szakemberek többsége részt vesz a program további oktatási-kutatási programjában.  

 
    
    

A PROGRAM A PROGRAM A PROGRAM A PROGRAM KERETEIN BELÜL JELENKERETEIN BELÜL JELENKERETEIN BELÜL JELENKERETEIN BELÜL JELENLEG DISSZERTÁCIÓLEG DISSZERTÁCIÓLEG DISSZERTÁCIÓLEG DISSZERTÁCIÓTTTT    ÍRÓÍRÓÍRÓÍRÓ    
DOKTORANDUSZOK ÉS TÉDOKTORANDUSZOK ÉS TÉDOKTORANDUSZOK ÉS TÉDOKTORANDUSZOK ÉS TÉMÁIMÁIMÁIMÁIKKKK 

(Rögzítés ideje: 2009. március) 
 

� Bártfay Réka: Cvetajeva írásmódja a német nyelv, irodalom és kultúra kontextusában 
– Cvetajeva „németsége” (Témavezetı: Nagy István) 

 
� Boros Lili: Tolsztoj „Háború és béke” c. regénye. (Az irodalmi 

szentimentalizmushoz és az európai képzımővészethez kapcsolódó poétika) 
(Témavezetı: Kroó Katalin) 

 
� Forján Anita: A kései Tolsztoj emberkÉpe (Témavezetı: Kovács Árpád és Kroó 

Katalin) 
 

� Kocsis Géza: „Szabadulás”-történetek Turgenyev és Dosztojevszkij mőveiben. Az 
antik örökség újraírási formái (Témavezetı: Kroó Katalin) 

 
� Kondor-Szilágyi Mária: A képalkotás poétikai módozatai Turgenyev prózájában 

(Témavezetı: Kroó Katalin) 
 
� Nagy Éva: F. M. Dosztojevszkij „Ördögök” címő regényének szövegvilágai 

(Témavezetı: Kroó Katalin) 
 

� Pappert Mariann: A „szívvel értés” gondolatának mővészi kibontása a klasszikus 
orosz irodalomban – Goncsarov és Dosztojevszkij (Témavezetı: Kroó Katalin) 

 
� Selmeczi János: A kései Turgenyev – A „titok-próza” poétikája (Témavezetı: Kroó 

Katalin) 
 

� Vandan Zaya: A gyermek Dosztojevszkij mőveiben (Témavezetı: Kovács Árpád) 
 
 

BENYÚJTOTT DISSZERTÁBENYÚJTOTT DISSZERTÁBENYÚJTOTT DISSZERTÁBENYÚJTOTT DISSZERTÁCIÓKCIÓKCIÓKCIÓK 
 



 21 

� Solti Gergely: Dosztojevszkij: „A félkegyelmő”. Miskin alakjának megformálása a 
poétikai történetmondás fényében (Témavezetı: Kroó Katalin; a disszertáció 
benyújtva: 2008. május) 

 
� Cserné Szekeres Adrienn: Az álom poétikája Dosztojevszkij „Bőn és bőnhıdés” 

címő regényében 
    (Témavezetı: Kroó Katalin; a disszertáció benyújtva: 2008. május) 
 
 

A PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMBABABABANNNN 2009 MÁRCIUSÁIG MEG 2009 MÁRCIUSÁIG MEG 2009 MÁRCIUSÁIG MEG 2009 MÁRCIUSÁIG MEGVÉDETT DISSZERTÁCIÓKVÉDETT DISSZERTÁCIÓKVÉDETT DISSZERTÁCIÓKVÉDETT DISSZERTÁCIÓK    
 

� Kalavszky Zsófia: A Puskin-életmő és biográfia újraíródásainak tükrében 
(Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2008. 10. 15.) 

 
� Jahl Kathrin: F. M. Dosztojevszkij „Bőn és bőnhıdés” címő regényének 

szemantikája (Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2006. 7. 3.) 
 

� Hadikné Végh Katalin: Leonyid Andrejev drámáinak mőfajtipológiai sajátosságairól 
(a „pánpsziché” dráma) (Témavezetı: Nagy István; védés ideje: 2004. 4. 26.) 

 
� Molnár Angelika: Goncsarov regénypoétikája 

    (Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2003. 10. 20.) 
 

� Mezısi Miklós: A 19. századi orosz krónikás dráma mőfajpoétikai megközelítésben 
(Témavezetı: Király Gyula; védés ideje: 2002. 4. 18.) 

 
� Komarov Valerij: A „Belkin-elbeszélések” nyitottsága, ciklikussága és szimbolikája 

(Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2002. 3. 18.) 
 

� Szabó Tünde: Nıalakok és ikonicitás F. M. Dosztojevszkij mőveiben 
    (Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2001. 12. 7.) 

 
� Horváthné Téren Gyöngyi: L. N. Tolsztoj elbeszélései az 1880-as, 90-es években 

(Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2001. 6. 18.) 
 

� Szilágyi Zsófia: A „Korunk hıse” mint regényszöveg”  
    (Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 2001. 6. 8.) 
 

� Horváth Géza: A személyes elbeszélés Dosztojevszkij „A kamasz” címő regényében 
(Témavezetı: Kovács Árpád; védés ideje: 200. 12. 18.) 

 
� Filippov Szergej: Religioznaja borba v Rosszii szeregyini XVII veka i krizisz 

tragyicionnoj kulturi / Vallási küzdelmek Oroszországban a XVII. század közepén és 
a tradicionális kultúra válsága (A doktori programban való szigorlat után önálló 
védés – Pécs: 2005). 

 
SZIGORLATOZTAK  Témavez.  

Solti Gergely 2000–2003 
2003.7.2; 2006.6.16; 

Kroó 
Katalin 

Dosztojevszkij: „A félkegyelmő”. Miskin 
alakjának megformálása a poétikai 
történetmondás fényében 
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Cserné Szekeres Adrienn 
1999–2002 
2003.6.24; 2006.6.16; 

Kroó 
Katalin 

Az álom poétikája Dosztojevszkij „Bőn és 
bőnhıdés c. regényében 

Börzsönyi Péter 1996–1999 
1999.9.3; 1999.11.22. 

Nagy 
István  

Az orosz novella történetéhez. Az 1920-as 
és 1930-as évek novellisztikája 

ABSZOLVÁLTAK   

Pappert Mariann 2005–2008 
2008. szept. 25. 

Kroó 
Katalin  

A „szívvel értés” gondolatának mővészi 
kibontása a klasszikus orosz irodalomban – 
Goncsarov és Dosztojevszkij 

Boros Lili 2003–2006 
2006.12.14. 

Kroó 
Katalin  

Tolsztoj „Háború és béke” c. regénye. (Az 
irodalmi szentimentalizmushoz és az 
európai képzımővészethez kapcsolódó 
poétika).  

Kondor-Szilágyi Mária  
2003–2006 
2006.12.14. 

Kroó 
Katalin A képalkotás poétikai módozatai 

Turgenyev prózájában 

Kocsis Géza  2002–2005 
2006.9.25; 

Kroó 
Katalin  

„Szabadulás”-történetek Turgenyev és 
Dosztojevszkij mőveiben. Az antik 
örökség újraírási formái 

Forján Anita 2003–2006 
2006.9.1. 

Kovács 
Árpád A kései Tolsztoj emberképe 

Selmeczi János 2001–2004 
2006.1.3. 

Kovács 
Árpád  

A kései Turgenyev – A „titok-próza” 
poétikája 

Bártfay Réka 2002–2005 

Nagy 
István 

Cvetajeva írásmódja a német nyelv, 
irodalom és kultúra kontextusában 
(Cvetajeva „németsége”) 

ABSZOLVÁLÁS EL İTT 
ÁLLÓ DOKTORANDUSZOK 

 

Vandan Zaya 2007-tıl  
Kovács 
Árpád A gyermek Dosztojevszkij mővreiben 

Nagy Éva 2006-tól 
Kroó 
Katalin 

F. M. Dosztojevszkij „Ördögök” címő 
regényének szövegvilágai 

TANULMÁNYAIKAT 
ELVÉGEZTÉK 

 

Trombitás Judit 2002–2005 
Kroó 
Katalin Turgenyev elbeszélései  

 
 

A PROGRAM MUNKATÁRSAINAK / A PROGRAMBAN 
KÖZREMŐKÖDİKNEK  
ÖSSZESÍTETT NÉVSORA 

 
 

Ferenczi Attila  PhD egy. docens  ELTE BTK 
Filippov Szergej  PhD  tudományos 

munkatárs 
– egy. 
adjunktus 

ELTE BTK 

Kalavszky 
Zsófia  

PhD  egy. 
tanársegéd  

ELTE BTK 
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Király Gyula  CSc  ny. 
címzetes 
egy. tanár  

(ELTE) 

Kovács Árpád  DSC egy. tanár  Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, 
ELTE BTK 

Kroó Katalin 
(programvezetı) 

CSc habil. egy. 
docens 

ELTE BTK, Nyugat-magyarországi Egyetem 

Maár Judit  CSc  habil. egy. 
docens 

ELTE BTK 

Nagy István  CSc habil. egy. 
docens 

ELTE BTK, Moszkva, külképviseleti 
megbízás 

Orosz 
Magdolna  

DSc egy. tanár  ELTE BTK 

Voigt Vilmos  DSc egy. tanár  ELTE BTK 
 
Cs. Jónás 
Erzsébet  
egy. tanár 

választható 
témavezetı 

DSc Nyíregyházi Fıiskola, BTMK Orosz Nyelv 
és Irodalom Tsz.  

Hermann Zoltán 
egy. docens 

választható 
témavezetı 

PhD Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, 
Klasszikus Magyar Irodalom Tsz.  

Hetesi István 
egy. tanár 

választható 
témavezetı 

CSc Pécsi Tudomány-egyetem, Klasszikus 
irodalomtörténeti és Összehasonlító Iroda-
lomtudományi Tsz. 

Horváth 
Kornélia 
egy.docens  

választható 
témavezetı 

PhD Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 
Magyar Iroda-lomtudományi Intézet 

Menyhért Anna 
(a Balassi Bálint 
Int.Hungaroló-
gia Tsz.-nek 
volt vezetıje) 

választható 
témavezetı 

PhD Magyar Irodalmi Szerzıi Jogvédı és 
Jogkezelı Egyesület igazgatója 

Mezısi Miklós 
egy.  
docens  

választható 
témavezetı 

PhD Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria  
Egy. Központ, Nyelv és Irodalomtu-dományi 
Intézet, Iro-dalomtörténeti Tsz.  

Pálfi Ágnes 
egy.  
adjunktus 

választható 
témavezetı 

PhD Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Int., Összehasonlító 
Irodalom- és Kultúra-tudományi Int. Tsz.  

Regéczi Ildikó  
egy.  
docens 

választható 
témavezetı 

CSc Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Int., Összehasonlító 
Irodalom- és Kultúra-tudományi Int. Tsz. 

Reichmann 
Angelika  
fıisk. docens  

választható 
témavezetı 

PhD Eszterházy Károly Fıiskola BTK, Eger, 
Anglisztika Tsz.  

Horváth Géza  
egy.  
docens 

választható 
témavezetı 

PhD Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Iroda- 
lomtudományi Tsz.  

Szabó Tünde 
egy.  
docens  

választható 
témavezetı 

PhD Nyugat-magyarorszá-gi Egy. Savaria Egy. 
Központ, Szláv Filoló lógiai Int. Orosz Nyelv 
és Irodalom Tsz. 
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Szilágyi Zsófia 
egy.  
docens  

választható 
témavezetı 

PhD Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Magyar Iroda- 
lomtudományi Tsz.  

 


