
Szláv irodalmak és kultúrák az európai kontextusban doktori program 
Programvezetı: Milosevits Péter 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Gyivicsán Anna PhD egyetemi tanár szlavintezet@freemail.hu 
Heé Veronika PhD egyetemi docens heev@ludens.elte.hu 
Lukács István PhD egyetemi docens slovenika@ludens.elte.hu 
Milosevits Péter DSc egyetemi docens pero@rubicom.hu 
Várnai Dorota PhD egyetemi docens varnaidorota@t-online.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Kiss Szemán Róbert PhD egyetemi docens rkiss@centrum.cz 

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

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Kiss Gy. Csaba PhD, CSc egyetemi docens cgkiss@ludens.elte.hu 

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

név témavezetı-e? tudományos fokozat munkahely e-mail 
D. Molnár István X DSc Debreceni 

Egyetem, 
Szlavisztikai 
Intézet 

dmolnari@puma.unideb.hu 

Krasztev Péter  X PhD Magy. Közt. Kult. 
Int. Pozsony 

krasztev@gmail.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

1. 

1.1 A program célja, hogy a Szláv Filológiai Tanszéken, posztgraduális képzés keretén belül, a különbözı 

„kisebb” szláv irodalmakra – bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovák szakra – jelentkezı doktoranduszok 

tanulmányaikat és tudományos pályára való felkészülésüket magas színvonalú oktatás alapján és avatott szakmai 

irányítás mellett folytathassák. 

1.2 A program különös hangsúlyt fektet arra, hogy a szláv irodalmakat világirodalmi kontextusban mutassa be. 

1.3 Kiemelt figyelmet szentel a magyar összefüggéseknek, a magyar irodalom és a (környezı) szláv irodalmak 

összehasonlító – mind kapcsolattörténeti, mind tipológiai szempontú – interpretálásának. E célok elérés 

érdekében, kötelezı tantárgy a – szakonként megfelelı – magyar szakszlavisztika (bohemisztika, bulgarisztika, 

kroatisztika, polonisztika szerbisztika, szlovakisztika). 



2. 

2.1 Mivel a „kis” szláv nyelvek irodalmai iránti hallgatói érdeklıdés tematikai „szórása” igen széles és 

változatos, a program képzési tervének vezérlı elve a széles spektrum lehetıségének a biztosítása, és azon belül 

a hallgatók egyéni céljainak konkrét támogatása. 

2.2 A szakmai (szakspecifikus) tárgyak keretén belül lehetıség nyílik a hallgató szakjának megfelelı szláv 

irodalom azon korszakának mélyreható tanulmányozása, amely a készítendı doktori értekezés kontextusát 

képezi. Ez négy nagyobb blokkot jelent: 1. A régi bolgár / cseh / horvát / lengyel / szerb / szlovák irodalom. 

Népköltészet. Az írásbeliség kialakulása, kezdetei. Középkori irodalom. Egyházi és világi mőfajok. 

Humanizmus, reneszánsz. Barokk. 2. A nemzeti megújhodások kora. A bolgár / cseh / horvát / lengyel / szerb / 

szlovák irodalom a felvilágosodás korában. Nyelvújítás és irodalom (harc az új irodalmi nyelvért). 

Klasszicizmus. Szentimentalizmus. 3. A 19. századi irodalmi irányzatok. A bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, 

szlovák romantika irodalma, eszmeáramlatok, mőfajok. A bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovák realizmus 

irodalma, mőfajok, átmenet a naturalizmusba. 4. A 20. századi irodalom. A bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, 

modernizmus fı irányzatai (szimbolizmus, szecesszió stb.). A bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovák 

avantgárd mozgalmak. Hagyomány és újítás, a 20. századi irányzatok sokfélesége, interferenciája. A 

világirodalom recepciója A bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovák posztmodern irodalom. 

2.3 

2.3.1 Mivel a „kis” szláv nyelvek java része egyben a magyarországi szláv nemzeti kisebbségek nyelve is, a 

program keretében a hallgatók megismerhetik a magyarországi szláv irodalmakat is, méghozzá a téma 

legavatottabb ismerıinek közvetítésével, mert a Szláv Filológiai Tanszéken a hazai nemzetiségi szláv irodalmak 

kutatói is dolgoznak, akik ez irányú tudásukat a doktori képzésben is kamatoztatják. 

2.3.2 A program lehetıséget nyújt interdiszciplináris témák kutatására, például irodalom és néprajz, 

közmővelıdés, filozófia, vallás, mitológiai, nyelv (pl. a nyelvjártások irodalmi alkalmazása). 

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/SZL/SZL-5 Nemzeti irodalomtörténet-írás 
P/IR/SZL/SZL-6 Magyarországi szakszlavisztika 
P/IR/SZL/SZL-7 Irodalomtörténet 1. 
P/IR/SZL/SZL-8 Irodalomtörténet 2. 
P/IR/SZL/SZL-9 Irodalomtörténet 3. 
P/IR/SZL/SZL-10 Irodalomtörténet 4. 
P/IR/SZL/SZL-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

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

Min ıségbiztosítás 

1. Az ELTE BTK Szlavisztikai Intézete 150 éves hagyományra tekint vissza, melyet olyan filológusok és 

irodalomtörténészek neve fémjelez, mint Bajza József, Kniezsa István, Hadrovics László, Dobossy László. A 

tanszék oktatói között még közvetlen tanítványaik is dolgoznak, a fiatalabbak pedig a tanítványok tanítványai. E 



kontinuitás önmagában is minıséget biztosít, s ezt a tanszék dolgozóinak tudományos tevékenysége is igazolja: a 

doktori képzésben részt vevı oktatók valamennyien a magyarországi szlavisztika élvonalába tartoznak, és jelen 

vannak a nemzetközi tudományos életben is (vö. a publikációs listákat). Mindannyian jelentıs (egyesek több 

évtizedes) oktatói gyakorlattal rendelkeznek. 

2 Könyvtárunk Magyarország legjobb szlavisztikai szakkönyvtára, könyvek és folyóiratok tekintetében egyaránt 

jól felszerelt és folyamatosan frissülı, s a jó ütemben halad a számítógépes feldolgozás is, ami megfelelı 

munkakörülményeket biztosít. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl/Eredmények 

1 Az abszolvált és értekezést megvédett hallgatók száma megfelel annak, ami tudományterületünkön szükséges 

és racionálisan elvárható. 

2 A program a magyarországi szlavisztika utánpótlásának nevelését végzi, s ezen belül magának a Szláv 

Filológiai Tanszéknek oktatói kontinuitását biztosítja, amit az is fémjelez, hogy a programban már olyan kolléga 

is oktat, aki a programon belül szerzett doktori címet (s a közeljövıben újabb ilyen várható). 

3 A Szláv Filológiai Tanszéken 2004 óta könyvkiadás is folyik. Az „Opera Slavica Budapestinensia” keretén 

belül a „Litterae Slavicae”, „Linguae Slavicae” és „Symposia slavica” címő sorozatában a doktori program 

szinte valamennyi oktatója publikált monográfiát, önálló tanulmánykötetet vagy fejezetet. Ezek a kötetek, 

tudományos szerepükön kívül, használatban vannak a BA, az MA és a PhD oktatásban is. 


