
A magyar romantika 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 
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 
Beke László X CSc MTA Mővészettört. 

Int. 
beke@arthist.mta.hu 

Vikárius László X  CSc MTA Zenetudományi 
Intézet 

vikarius@zti.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

Ennek a doktori programnak az a célja, hogy történészek, filozófusok, nyelvészek, néprajzosok, 

mővészet- és zenetörténészek bevonásával feltárja a magyar romantika eddig elhanyagolt kérdéseit. A mőfajok 

és az intézmények, a verses költészet, az elbeszélı próza, a színház, a dráma és a sajtó állnak a képzési terv 

középpontjában. Az egyedi témák gondozása csakis a választott kérdéskör legjobb szakértıivel folytatott 

rendszeres konzultációkkal oldható meg. A doktori hallgatóknak alapos ismereteket kell szerezniük a XIX. 

század társadalmi és politikai viszonyairól, a nemzetközileg fontos bölcseleti, eszmei, irodalmi, mővészeti és 

tudományos irányzatokról, valamint a korabeli magyar nyelvrıl. A nemzetközi szakirodalom és 

tudománytörténet ismerete föltétlen követelmény, ezért a hallgatóknak több idegen nyelven kell olvasniuk. 

Minden hallgatót ösztönözni kívánunk az alapkutatásra, kiadatlan források megismerésére, kézirat- s levéltári 

kutatásra. A képzésnek fontos része a megismerkedés egymástól nagyon eltérı irodalomtudományi 

irányzatokkal, az újhistorizmustól a hermeneutikáig, a dekonstrukciótól a cultural studies és intermediális 

vizsgálódások néven ismert kutatásokig. 



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/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma 
P/IR/MIR/ROM-6 A romantika nemzetközi szakirodalma 
P/IR/MIR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban 
P/IR/MIR/ROM-8 Az egyes mőfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház 
IR/MIR/ROM-9 Az egyes mőfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház 
története a XIX. században 
P/IR/MIR/ROM-10 A romantika korának mővelıdéstörténete 
P/IR/MIR/ROM-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

A minıségi követelmények teljesítéséhez elengedhetetlen több idegen nyelv ismerete és a 

társtudományok legjobb szakértıinek bevonása. A nyelvtudás fejlesztését elısegíti, hogy a magyar hallgatóknak 

alkalmuk nyílik arra, hogy rendszeresen együtt mőködjenek a program külföldi, nem magyar anyanyelvő 

hallgatóival. Bel- és külföldi tudományos ülésszakokon szereplés lehetıvé teszi, hogy a hallgatók többféle 

tudományos szemlélettel kerüljenek érintkezésbe. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Sikeresen együtt mőködtünk az ELTE más tanszékeivel – például az Angol–Amerikai Intézettel és a 

Mővelıdéstörténeti Tanszékkel –, valamint más intézményekkel, így az MTA Irodalomtudományi Intézetével, a 

Képzımővészeti Egyetemmel s a Petıfi Irodalmi Múzeummal. Az alapvetı szakirodalomról minden doktori 

hallgatónak számot kellett adnia, de a munka jelentıs része egyéni konzultációk formájában folyt. Sokat segített, 

hogy a hallgatók jelentıs része Erasmus-ösztöndíjjal rövidebb-hosszabb idıt tölthetett holland, német vagy 

osztrák egyetemeken (Amszterdamban, Leidenben, Berlinben, Kölnben, Bécsben), s ott elıadásokon vehetett 

részt és Magyarországon hozzáférhetetlen szakirodalommal ismerkedhetett meg. 

Eredmények 

Ebben a doktori programban eddig tizenhárom védésre került sor. Új eredményeket sikerült elérni a 

látvány képi és nyelvi megjelenítésének, szöveg és illusztráció (litográfia, illetve fénykép) viszonyának, 

történetírás és elbeszélı próza kapcsolatának, a biedermeier kultúrának és a sajtótörténetnek értelmezésében. 

Több hézagpótló monográfia jött létre, amelyek megjelenésük uán komoly szakmai elismerést kaptak. Jósika 

Miklós, Czakó Zsigmond és Asbóth János munkásságáról ebben a doktori programban készült az elsı 

összefoglaló áttekintés. Szövegkiadások is létrejöttek –sikerült létrehozni Kemény Zsigmond levelezésének elsı 

kiadását, annak ellenére, hogy a romániai hatóságok nagyon megnehezítették az erre irányuló munkát. Sikeres 

együttmőködést valósítottunk meg a bécsi, berlini, kölni, amszterdami és leideni egyetemmel, valamint a 

Sorbonne-nal. Szerencsésnek mondható, hogy a program hallgatói meglehetısen sok tanulmányt közöltek 

jelentıs folyóiratokban, sıt néhányuknak már több önálló kötete is van. Figyelemre méltó, hogy a tudományos 

közlemények egy része idegen nyelven, sıt külföldön jelent meg. A program volt hallgatói közül többen 

egyetemeken vagy kutatóintézetekben dolgoznak és tevékeny részesei a tudományos közéletnek. 


