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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 
Dr. Kulin Katalin DSc prof. emeritus kkulin@gmail.com 
Dr. Scholz László PhD egyetemi tanár scholzl@ludens.elte.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Menczel Gabriella PhD adjunktus menczel_g@ludens.elte.hu 
Dr. Vasas László PhD adjunktus lvasas@freemail.hu 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Dr. Bikfalvy Péter PhD docens bikfalvy@externet.hu 

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

név tudományos fokozat munkahely e-mail 
Dr. Kiss Tamás Zoltán PhD PTE kisst@btk.pte.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

A program szilárd felépítéssel és egyenletes, magas színvonalon mőködik 1994 óta. Noha tematikailag a 

spanyol nyelvő irodalmaknak csak egyetlen nagyobb korszakával és mőfajával foglalkozik, azt az elvárható 

legszélesebb irodalomtörténeti és -elméleti keretben végzi. A program fı fókusza az ún. latin-amerikai újpróza, 

mely az 1960-as évektıl bontakozott ki, és hatása máig tart. Mivel ez az irányzat jórészt kiadói, politikai és 

kánonképzı tényezık miatt alakult ki elsısorban Észak-Amerika és Európa kulturális  régióiban, a  modern 

latin-amerikai corpus feldolgozásánál különös gondot fordítunk a legtágabb értelemben vett prózaelızmények 

tanulmányozására. Kiemelt helyen foglalkozunk a latin-amerikai irodalom hispán gyökereivel és párhuzamosan 

futó szálaival, továbbá a spanyol-amerikai szubsztrátum különbözı rétegeinek a feltárásával. Hasonlóan gazdag 

a program módszertani felépítése, hisz a szőkebb értelemben vett narratológiai, szövegvizsgálati metodológián  

messze túlmenıen folyik a corpus változatos tartalmi-formai elemzése. A program valamennyi oktatója széles 

világirodalmi tájékozottsággal és elméleti felkészültséggel rendelkezik, ami garantálja a viszonylag szők téma 

széles körő, árnyalt feldolgozását. 

A program felépítése a fenti elveket követi: tehát az általános bevezetı kurzusokat követıen két fı 

irányban folyik a képzés: a program egyrészt bemutatja és elemzi a spanyol prózaformákat; kiemeli a fontosabb 

korszakokat, és kerek irodalmi-kulturális háttérben és komparatisztikai módszereket is alkalmazva feltárja az 

egyes formák kialakulását és módosulásait; külön hangsúlyt kapnak azok a jelenségek, amelyek továbbélése és 

jelenléte számottevı a XX. századi prózában és speciálisan kötıdnek a program corpusához, mint például a 



krónikairodalom, a „tradició” mőfaja, a pikareszk vagy a donquijotizmus; fontos helyet kap ebben a 

kategóriában a spanyol, illetve spanyol-amerikai kritikai és irodalomtörténeti iskolák áttekintése is. Másrészt 

következetes, átgondolt formában áttekintésre kerülnek a modern spanyol-amerikai próza fı vonulatai: mivel a 

periodizálás több szempontból is problematikus, a képzés régiók és mőfajok szerint történik: az elemzett 

területek közül a Río de la Plata, az Andok, a Karib és Méxikó áll a figyelem középpontjában, a formák közül az 

egyperces, a novella, a kisregény, a sokágú regény és a kísérletezı próza; az újpróza közismert szerzıin kívül a 

corpushoz tartoznak az avantgárd próza, a tájregény, a pszichológiai nagypróza és az ún. latin-amerikai 

posztmodern képviselıi is.  

A jelzett felépítés és a hozzá tartozó kurzusok megbízható keretet adnak a doktoranduszoknak, de a 

képzés korántsem merül ki ennyiben. Hangsúlyozott szerepet kapnak a konzultációs, tutoriális, egyéni képzési 

formák, amire a kis hallgatói létszám és a széles corpus amúgy is jó lehetıséget kínál; további lehetıségeink, 

hogy bekapcsoljuk a hallgatókat a Spanyol Tanszéken folyó oktatási-kutatási projektekbe, például a latin-

amerikai irodalomtörténettel, kísérletezı prózával és avantgárddal foglalkozó OTKA-pályázatok munkálataiba. 

A Tanszék rendszeresen szervez nemzetközi tudományos konferenciákat, szervezésükben, elıkészítésében, az 

elıadások megjelentetésében minden doktorandusz részt vesz, továbbá kötelezı jelleggel idegen nyelven 

elıadást is tart. A számos Erasmus-kapcsolatot kihasználva, alkalmuk nyílik a hallgatóknak külföldi 

tanulmányútra, illetve a hozzánk érkezı elıadókkal történı szakmai konzultációra. Rendelkezésre áll a 

képzésben résztvevıknek a budapesti Cervantes Intézet könyvtára és felkészült szakmai csapata is, akikkel 

szoros együttmőködést alakított ki a program. Több mint tíz éve jól mőködik a Spanyol Doktori Klub is, amely 

szemeszterenként 2-3 alkalommal, mindig külsı, meghívott elıadóval tart szakmai találkozót. Végül a 

doktoranduszok lehetıséget kapnak, hogy a Tanszék magyar vagy idegen nyelvő kiadványaiban, oktatóikkal 

együtt publikáljanak, illetve tematikus számokat állítsanak össze és gondozzanak. 

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/LAT-5 A spanyol prózaformák története 
P/IR/LAT-6 Irodalomelméleti irányzatok spanyol nyelvterületen 
P/IR/LAT-7 Spanyol nyelvő prózaszövegek elemzése 
P/IR/LAT-8 A XX. századi latin-amerikai regény története 
P/IR/LAT-9 A XX. századi latin-amerikai kispróza története 
P/IR/LAT-10 Mai latin-amerikai próza 
P/IR/LAT-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

A program témakiírásai a 2008/2009. tanévben 

Kulin Katalin 
Etika és a századvégi latin-amerikai irodalom 
Kulin Katalin 
Az ember helye a modern spanyol-amerikai prózában 
Scholz László 
A modern spanyol-amerikai kísérletezı próza 



Scholz László 
A kisregény a spanyol-amerikai újprózában 
Scholz László 
A spanyol-amerikai újpróza európai recepciója 
Menczel Gabriella 
A modern spanyol-amerikai fantasztikus próza 
Menczel Gabriella 
Avantgárd hagyományok és neoavantgárd kísérletek a mai prózában 
Vasas László 
A spanyol Aranyszázad továbbélése a kortárs latin-amerikai prózában 
Vasas László 
Spanyol-amerikai neopikareszk rregényirodalom 

Min ıségbiztosítás 

Az egyetemi-oktatási kereten belül a vizsgák, beszámolók, esszék, konzultációk révén, azon  kívül 

pedig kihasználva a külföldi utak, konferencia-szereplés, publikálás, Doktori Klub adta lehetıségeket. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

A tanszéki-intézeti környezet megfelelı, a Spanyol Tanszéken található a legjobb magyarországi 

hispanisztikai könyv- és folyóiratgyőjtemény. A Tanszék gazdag nemzetközi egyetemi és más kapcsolatai 

nyilvánvalóan ösztönzıen hatnak a hallgatókra. 

A kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal emailen és a tanszéki honlapon keresztül történik; az 

aktivitás megfelelı, a gyakori rendezvények és publikációk miatt (lásd 4. pont) egyes periódusokban 

kimondottan intenzív. 

Az adminisztráció a leggyengébb pont: a tanszéki elıadónk végzi, illetve végezné, ha az ETR 

mőködıképes lenne, és nem változnának folytonosan a szabályzatban a feltételek. 

Eredmények 

Viszonylag kis létszámmal, jól mőködik a program 1994 óta. 

Kurzusaink meggyızıdésünk szerint alapos képzést nyújtanak, és a komparatista szempontok 

érvényesítésének és az oktatók széles területet átfogó kutatási terveinek köszönhetıen messze túlmennek a 

szokásos hispanisztikai képzésen. Önmagáért beszél, azt hiszem, hogy a legtöbb doktorandusz az elıírtnál jóval 

több tanegységet végez el. Hasonlóan jelentıs a konzultációk sikere, gyakorlatilag tutoriális képzésnek felel 

meg, és az elıírt félévszámnál jóval tovább és intenzívebben mőködik. 

Kiemelkedı eredmény az eleinte két-, most már egyévente tartott nemzetközi hispanisztikai 

kongresszusunk, melynek megszervezésében minden doktorandusz részt vesz, és amelyen kötelezı jelleggel 

elıadással szerepel. A kongresszusi akták megjelentetése is hasznos szakmai feladatnak bizonyult, akárcsak a 

más alkalmakból (évfordulók, hommage-kötetek) kiadott közös tanulmánykötetek. 

A már említett Spanyol Doktori Klub is hosszú évek óta kiemelkedı szinten mőködik, ugyanúgy, a 

vendégelıadások, konzultációk és egyéb rendezvények jelentısen hozzájárulnak a szakmai feladatok elmélyült 

elvégzéséhez. 


