
Összehasonlító irodalomtudomány doktori program 
Programvezetı: Szegedy-Maszák Mihály 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Szegedy-Maszák Mihály MHAS egyetemi tanár szegedy@ludens.elte.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Bengi László PhD egyetemi tanársegéd bengilaci@hotmail.com 
Imre Zoltán PhD egyetemi adjunktus zoltanimre@t-online.hu 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Józan Ildikó PhD egyetemi tanársegéd jozani@ligatura.hu 

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

név témavezetı-e? tudományos fokozat munkahely e-mail 
Kálmán C. György  CSc MTA 

Irodalomtudományi 
Int. 

kalman@iti.mta.hu 

Dalos Anna  PhD MTA 
Zenetudományi 
Intézet 

dalos@zti.mta.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

Jellegénél fogva ez a program nagyon tág, sıt roppant szétágazó kérdéskörrel foglalkozik, ami érthetıvé 

teszi, hogy döntı szerepet játszanak az egyéni konzultációk, gyakran külsı témavezetıvel vagy legalábbis 

szakértıkkel. A képzés elsısorban különbözı nyelvő irodalmak, valamint irodalom és más mővészetek 

(képzımővészet, zene, fény- és mozgókép) kapcsolatára irányul. Elıtérben áll a XX. század kultúrája, a fordítás 

elmélete, gyakorlata és története, a különbözı közegek (médiumok) viszonya. A terület rendkívüli tág határai 

miatt fontos szerepet játszik az állandó együttmőködés külföldi egyetemekkel, idegen kultúrákat tanulmányozó 

tanszékekkel és a társmővészetek felsıoktatási intézményeivel. Minden hallgatónak több idegen nyelven kell 

olvasnia, és pályáznia kell Erasmus ösztöndíjra, hogy külföldi részképzésen vehessen részt. Szerencsés, ha a 

hallgató co-tutelle formában végzi munkáját. A hallgatók ösztönzést és irányítást kapnak ahhoz, hogy minél 

elıbb bírálatokat, majd tanulmányokat írjanak hazai és külföldi szakfolyóiratok számára. A program mőfordítói 

képzésre is kiterjed. 



Tanegységlista 

Iskolarendszerő képzési modul (megszerezhetı kredit: 112, teljesítendı tárgy: 16 db) 

Általános tárgyak: 
1 Filozófia 
2 Irodalomelmélet I. 
3 Irodalomelmélet II. 
4 Társtudományok 
Szakmai tárgyak: 
P/IR/MIR/KOM-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és 
története 
P/IR/MIR/KOM-6 Irodalom és társmővészetek 
P/IR/MIR/KOM-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata 
P/IR/MIR/KOM-8 Összehasonlító mőfajtörténet 
P/IR/MIR/KOM-9 Szóbeli és írott kultúra 
P/IR/MIR/KOM-10 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása 
P/IR/MIR/KOM-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

A konzultációk egy része idegen nyelven folyik, gyakran anyanyelvi kutató jelenlétével. A magyar 

hallgatóknak rendszeresen alkalmuk van arra, hogy idegen nyelvő megbeszélésen vegyenek részt nem magyar 

anyanyelvő kutatókkal s a program nem magyar anyanyelvő hallgatóival. Az együttmőködés az Association 

Internationale de Littérature Comparée/International Comparative Literature Association nevő szervezettel 

lehetıséget ad arra, hogy a program hallgatói elıadást tartsanak nemzetközi ülésszakokon, bekapcsolódjanak a 

szervezet nemzetközi vállalkozásaiba, a magyar tagozat tevékenységébe, és tanulmányokat közöljenek idegen 

nyelvő folyóiratokban. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

A programvezetı hetente kétszer találkozik a doktori hallgatókkal. Kétórás szeminárium foglalkozik 

Kosztolányi Dezsı tevékenységének nemzetközi összetevıivel, melyen a program résztvevıi közösen vesznek 

részt. A konzultáció teljes mértékben a hallgató egyéni munkájára irányul. Ha szükséges, külsı tanácsadó 

segítségével állítódik össze az elolvasandó mővek jegyzéke. A hallgatónak pályáznia kell Erasmus-ösztöndíjra, 

hogy külföldi részképzésen vehessen részt Berlinben, Kölnben, Amszterdamban vagy Leidenben. Ebben a 

programban meghatározó jelentısége van az idegennyelv-tudásnak, ezért a programvezetı igyekszik biztosítani 

a nem magyar nyelvő konzultációt. 

Eredmények 

Ebben a doktori programban eddig húsz védésre került sor. Gyümölcsınek bizonyult az együttmőködés 

az összehasonlító irodalomtudomány nemzetközi szervezeteivel és külföldi egyetemekkel. Többen is co-tutelle 

képzésben vettek részt és külföldi témavezetı irányításával írták meg értekezésüket. A program résztvevıi 

jelentékenyen hozzájárultak a Mikszáth kritikai kiadás munkálataihoz, Fábri Anna irányításával. Az ı nyugdíjba 

vonulása óta a program hallgatói Kosztolányi Dezsı mőveinek kritikai kiadásában tevékenykednek. A spanyol 

és német nyelvbıl készült mőfordítások sajtó alá rendezése terén a hallgatók máris olyan eredményeket értek el, 

amelyek lényegesen módosítják a korai XX. század magyar irodalmáról eddig kialakított képet. 


