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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 
Pál Ferenc PhD habil. egyetemi docens palferenc1@gmail.com 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Marcos Machado Nunes PhD (CSc) vendégtanár, brazil lektor marcosmn72@gmail.com 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Tóth Réka CSc, PhD fıiskolai docens tothreka@t-online.hu 
Tegyey Gabriella PhD habilitált docens tegyeygabi@hotmail.com 

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

név témavezetı? tudományos 
fokozat 

munkahely e-mail 

Marcelo Marinho X PhD, CSc Universidade Católica 
Dom Bosco, Campo 
Grande, Brazília 

marinho@ucdb.br 

Ernesto Rodrigues X PhD (CSc) Universidade Clássica de 
Lisboa, Portugália 

123.ernesto@gmail.com 

Petar Petrov X PhD (CSc) Universidade de Algarve, 
Faro, Portugália 

ppetrov@clix.p 

Maria de Fatima 
Marinho Saraiva 

 PhD, CSc, 
habilitáció 

Universidade do Porto, 
Portugália 

msaraiva@letras.up.pt 

Bánki Éva  PhD Károli Egyetem eva.banki@gmail.com 
Kathrin Sartingen X* PhD Universität Wien kathrin.sartingen@univie.ac.at 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A Portugál nyelvő irodalmak: a prózai mőfajok története c. doktori program célja olyan irodalmárok és 

kutatók képzése, akik járatosak a jelenkori portugál nyelvő irodalmakban, nevezetesen a XIX. és XX. századi 

portugál, brazil valamint az afrikai portugál nyelvő prózairodalomban. Ezen ismereteik alapján képesek 

hozzáértıen reagálni a legmodernebb prózai törekvésekre, a portugál nyelvő próza jelentıs alkotóit és mőveit a 

világirodalom kontextusában értékelni, fölfedezni és megmutatni mőveikben a sajátos portugál, brazil és afrikai 

portugál (angolai, mozambiki, stb.) törekvések kifejezıdését. Másfelıl alkalmasak arra, hogy a modern elemzési 

módszereket a portugál és brazil (afrikai) prózairodalom mőveire vonatkoztatva alkalmazzák, s ezáltal a 

késıbbiekben a portugál nyelvő prózairodalom kutatói és magyarországi megismertetıi lehessenek. 

A program a portugál, brazil és afrikai portugál nyelvő prózairodalom történetének feldolgozásából, 

korszakainak és mértékadó alkotásainak elemzésébıl indul ki. A sajátos portugál és brazil és afrikai portugál 

problematika azonban sokszor csak más irodalmak kontextusában megközelíthetı vagy értelmezhetı, azért a 

program lehetıvé kívánja tenni hallgatóinak, hogy egy-egy kérdéskör elmélyültebb tanulmányozása érdekében 



más doktori programok óráival helyettesíthessék a program által elıírt órákat; ezzel egy idıben pedig más 

doktori programok esetleges hallgatói igényeinek megfelelıen a szakmai vagy a disszertációs konzultációs 

órákon segítséget nyújt egy-egy kérdés esetleges portugáliai, brazil vagy afrikai portugál vonatkozásainak a jobb 

megismeréséhez. 

Az oktatómunkában részt vevı külföldi (portugál és brazil) oktatók, kutatók révén a hallgatók nemcsak 

a szakmai tárgyak óráin és a konzultációs órákon kaphatnak elmélyültebb ismereteket valamely témakörrıl, 

hanem közvetlenül, vagy a pályázható ösztöndíjakat felhasználva is konzultálhatnak egy-egy kérdés 

szakemberével, illetve tanulmányaik egy részét a programmal, illetve az ELTE BTK Portugál tanszékével 

kapcsolatban álló egyetemeken, az Algarve-i Egyetemen (Universidade do Algarve), a lisszaboni Új Egyetemen 

(Universidade Nova), lisszaboni a Klasszikus Egyetemen (Universidade Clássica) vagy a Porto-i Egyetemen 

(Universidade do Porto) folytassák, megfelelı témavezetıi irányítás mellett. 

A doktori program kötelezı, iskolarendszerő képzése során a hallgatók a jelenkori portugál próza 

elméleti megközelítéséhez, történetének, irányzatainak mélyebb megismeréséhez valamint elemzéséhez 

szükséges tételes tudást és gyakorlati készségeket sajátíthatják el. 

A doktori tanulmányokhoz kívánatos elméleti felkészültség megszerzéséhez szükséges filozófia, 

irodalomelmélet valamint társtudományok órák elvégzése a képzés szerves része, azonban ezen órák egyéni és 

indokolt kérésre más, hasonló tematikájő, vagy a doktorandusz disszertációjához nélkülözhetetlen ismereteket 

közlı órákkal felcserélhetık.  

A szakmai képzésben szereplı tárgyak a portugál nyelvő próza kialakulásának és jelenkorig végbemenı 

változásának a kulcskérdéseit tárgyalják, a regényen és elbeszélésen kívül kitekintve azokra a – kísérletinek is 

tekinthetı – prózaformákra, amelyek részben bizonyos prózai mőfajok elızményeinek hiányából, újító 

törekvésekbıl, illetve a valóságos értelemben vett kísérletezésbıl fakadtak. Ennélfogva a történeti áttekintés, az 

elızmények számbavétele, a prózai mővek tematikai és formai tárgyalása mellett kiemelt szerepet kap az 

elméleti kérdések vizsgálata, mind a XIX. századi kontextusban, azaz fıként a regény elméleti kérdéseinek, 

társadalmi szerepének stb. vizsgálatában, mind pedig a XX. századi kontextusban, az avantgárd próza-

törekvések, illetve a regény megújítására irányuló kísérletezı regényformák, majd pedig a posztmodern 

prózaszövegek létrehozására irányuló törekvések feltérképezésében. 

Ilyenképpen a „szakmai tárgy” elnevezéső elıadások a portugál nyelvő irodalmakban megjelenı 

prózaformák kialakulását, A XIX. majd XX. századi portugál és brazil regényirodalom történetét, sajátos 

vonásait és kiemelkedı alkotóit, a portugál nyelvő kispróza (novella/elbeszélés) kialakulását, fıbb korszakait, 

történetét, jellegzetességeit és elméleti problémáit, az új prózai irányzatokat és mőveket, valamint a 

narratológiai, transztextuális és a szöveggenetikai elemzés lehetıségeit és módszereit tárgyalják, áttekintve a 

portugál nyelvő irodalmak, illetve bizonyos irányzataik egymás közötti áthallásait, és kapcsolódását a 

világirodalomhoz. 

A doktori programon folyó iskolarendszerő képzés a következı témakörök köré tömbösödik 

A portugál próza elızményei, kialakulása. Itt elsısorban azoknak a XV-XVII. századi elızményeknek − 

lovagregényeknek, illetve a belılük kinövı románcos regényeknek és a XVII. században megszületı, a 

kópéregénnyel rokon mőfajoknak − a megismerését és tanulmányozását tartjuk szem elıtt, amelyekre a XIX. 

században formálódó a portugál nyelvő prózairodalom ráépülhetett, elızményeinek tekinthetett, majd pedig 

transztextuális referenciákkal megidézhetett, különösen a posztmodern korszak mőveiben.  



A XIX. század portugál és brazil regényirodalmában fontos helyet kap a jobbára külföldi minták (W. 

Scott, V. Hugo) másolása nyomán megjelent történelmi regényt helyébe lépı ún. jelenkori regény kialakulása és 

lehetıségei. Ennek a fényében nemcsak a romantika korában alkotó Almeida Garrett és Lopes de Mendonça 

már-már metaregénynek tekinthetı mőveinek az elemzése fontos, hanem a század második felében megjelenı 

Eça de Queirós regényeinek a tanulmányozása is, leginkább zárt struktúrájú tézisregény mivoltuk következtében. 

A XIX. századi brazil regény fejlıdése, problémái és gondjai részben hasonlóak a portugál regényéhez. A brazil 

regényirodalom fejlıdését áttekintve azonban külön figyelmet érdemel a középkori tematika hiányának pótlására 

megszületett „indianista”, majd a nyomába lépı „sertanista” és „regionalista” regény, amely „tısgyökeres” brazil 

embertípusokat szerepeltetett és mitizált a nemzeti öntudat kialakítása céljából, valamint a század végén 

megjelenı naturalista és realista (pszichológiai) regény. 

A XX. századi portugál nyelvő regényirodalommal foglalkozó tanulmányok elsı része a XX. század 

elejétıl az 1970-es, 80-as évekig tekinti át a regényirodalom alakulását. Portugáliában a szimbolista próza és 

néhány futurista prózakísérlet után a neorealizmus válikszinte az egyetlen elfogadott irányzattá, amely a 

társadalmi problémák monoton ábrázolásába torkollik, és az 1970-es évek második feléig minden komolyabb 

kitörést, újítást lehetetlenné tesz. Brazíliában a századelı nagy lélegzető prózai alkotásai után, amelyek között 

nagy szerepet kapnak a dokumentarista mővek is, a futurizmusból kinövı Modernizmusban színre lép a 

kísérletezı regény. A harmincas évek regionalista-realista regényei, az ún. „észak-keleti regény” mellett kialakul 

egy erıs városi próza, amely majd a század utolsó harmadában, az 1960-70-as évektıl fogva kap különös 

jelentıséget, ötvözve a modernizmus íróinak továbbélı kísérletezı törekvéseit a nagyváros szinte apokaliptikus 

ábrázolásával. 

A portugál nyelvő próza történetében célszerő külön tárgyalni a novella/elbeszélés történetét. Részben 

azért, mert kialakulása nem esett egybe a regények megjelenésével és történetével, részben pedig azért, mert 

elemzése más megközelítést, elemzési módszereket kíván, mint a regények elemzése. A XIX. századi 

próbálkozások után, amelyek közül csak a brazil Machado de Assis novelláit/elbeszéléseit tekinthetjük a mőfaj 

igazán jellegzetes képviselıinek, a XX. század elejének próbálkozásait áttekintve, az 1950-80-es évek brazil 

elbeszélés-irodalmának (Clarice Lispector, Cecília Meireles, Guimarães Rosa, Autran Dourado, Dalton Trevisan, 

Robem Fonseca stb.) bemutatása és elemzése mellett az afrikai portugál nyelvő szerzık elbeszélései is a 

tanulmányok tárgyát képezik, mivel ezekben az évtizedekben igen gazdag novella/elbeszélés-irodalom alakult ki 

elsısorban Angolában és Mozambikban (Luandino Vieira, Luís Bernardo Honwana stb.). 

A prózaformák történetének bemutatása mellett – gyakorlati foglalkozások keretében – a regény és a 

rövidebb prózaformák (novella, elbeszélés, kisregény) elméleti kérdéseivel is foglalkozik a doktori program. A 

narratológia módszereinek bemutatása és alkalmazási lehetıségei mellett ismertetésre kerül a szövegköziség 

(transztextualitás) problémája, valamint a szövegfelfogás változását tükrözı genetikus szövegkiadási gyakorlat 

és az így rekonstruált-létrehozott szövegek megközelítésére alkalmas elemzési módszerek összehasonlító 

bemutatása is, különös tekintettel a francia és a belıle kinövı brazil elméleti és kritikai iskolára. 

A legújabb, a XX. század utolsó harmadában és a XX.-XXI. század fordulóján Portugáliában, 

Brazíliában és a portugál nyelvő afrikai országokban megszületett prózairodalom és a legújabb irányzatok 

áttekintése. Ezen belül nagyon jelentıs, a latin-amerikai regény és a posztmodern tendenciák nyomán az 1970-as 

évek második felében létrejövı portugál regényirodalom, mind formai, regénytechnikai, mind tematikai újításait 

tekintve, valamint a legmodernebb prózatechnikákat alkalmazó brazil nagyvárosi regényirodalom. A témakörben 



megtárgyalásra kerül az újjászületı afrikai próza, amelynek legjelentısebb képviselıi, a mozambiki Mia Couto 

és az angolai/portugál José Eduardo Agualusa a földrész irodalmának megújítói közé tartoznak.  

A disszertációs témakonzultációkon a program oktatói lehetıséget biztosítanak a hallgatóknak a közös 

illetve az egyéni konzultációra. A témakeresés, anyaggyőjtés idıszakában a témakonzultációkon az 

irodalomtörténeti és elméleti elıadásokat kísérı bibliográfia megbeszélése történik, amit kiegészíthetnek az 

anyaggyőjtéssel kapcsolatos megbeszélések, illetve a doktoranduszok témakörbe vágó dolgozatainak az 

ismertetései, közös értékelései. A disszertáció kidolgozásának elırehaladtával a témakonzultációkon egyfelıl a 

témavezetıkkel folytatott egyéni munka, illetve, igény esetén a disszertáció fejezeteinek közös megbeszélése 

történik.  

Tanegységlista 

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

Általános tárgyak: 
IR/POR/PR 1 Filozófia 
IR/POR/PR 2 Irodalomelmélet I. 
IR/POR/PR 3 Irodalomelmélet II. 
IR/POR/PR 4 Társtudományok 
Szakmai tárgyak: 
IR/POR/PR 5 Szakmai tárgy (elıadás) I. 
IR/POR/PR 6 Szakmai tárgy (elıadás) I. 
IR/POR/PR 7 Szakmai tárgy (elıadás) III. 
IR/POR/PR 8 Szakmai tárgy (elıadás/szeminárium) IV. 
IR/POR/PR 9 Szakmai tárgy (elıadás) V. 
IR/POR/PR 10  Szakmai tárgy (elıadás) VI. 
IR/POR/PR 11–16 Disszertációs témakonzultáció I–VI. 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

A program az oktatásban és a témavezetésben számíthat elismert külföldi (portugál és brazil) oktatók és 

kutatók közremőködésére, valamint általuk a hallgatók ösztöndíjas külföldi tanulmányainak lehetıségére, ami 

segyít abban, hogy a minıségi követelmények teljesüljenek. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Mivel a doktori program az 2008/09-es tanévben indult, még nincsenek komolyabb tapasztalatok a 

program mőködésével kapcsolatban. A tanszéki háttér megfelelınek tetszik, a hallgatók hozzáállása maximálisan 

pozitívnak mondható, mivel régen vártak már arra, hogy meginduljon a portugál doktori képzés, ezért 

igyekeznek maximálisan megfelelni a követelményeknek. A hallgatókkal való kapcsolattartást a doktori program 

vezetıje végzi, a tanszéki adminisztráció hathatós segítségével 

Eredmények 

Mivel a program még csak egy szemesztert tudhat maga mögött, ezért ezen a területen még nem tudunk 

semmilyen eredményrıl beszámolni. 


