
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában. Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-OR 410 
7 kredit 

Komparatisztika, 
recepcióelmélet és 
hatástörténet (K/G) 

Az irracionális elem megjelenése és 
ábrázolása a romantika korában és a 
XIX. századi orosz irodalomban 
(Coleridge, Shelley, Goethe, Schiller, 
Zsukovszkij, Puskin, Tyutcsev, Fet, 
Dosztojevszkij, Turgenyev) 

Dukkon Ágnes az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 411 
7 kredit 

Komparatisztika, 
recepcióelmélet és 
hatástörténet (K/G) 

Műfordítás: vers- és prózafordítási 
gyakorlatok. Fordításelmélet és 
fordításkritika 

Hetényi Zsuzsa az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 420 
7 kredit 

Történeti és 
elméleti poétika 
(K/G) 

Formalizmus, fenomenológia, 
hermeneutika – fejezetek a XX. századi 
orosz esztétikai gondolkodás 
történetéből 

Han Anna az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 430 
7 kredit 

Kultúrtörténet és 
kulturológia (K/G) 

A XVIII–XIX. századi orosz kultúra 
paradigmái (korszakok, irányzatok, 
motívumrendszerek) 

Szokolov 
Makárné Atana-
szova Denise 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 431 
7 kredit 

Kultúrtörténet és 
kulturológia (K/G) 

Bevezetés a bizánci esztétikai 
gondolkodás történetébe. Kultusz és 
ikon. Ikonoklazmus és ikonteológia 

Szilágyi Ákos az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 440 
7 kredit 

Intermedialitás és 
intertextualitás 
(K/G) 

A XIX. századi ukrán irodalom mint a 
nemzeti öntudat fejlődésének közege. A 
„saját” kultúra megőrzése, valamint a 
„más” kultúráktól való elhatárolódás 
problémája 

Lebovics Viktória az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 450 
7 kredit 

Bölcselet és 
irodalom (K/G) 

Költészet és filozófia kölcsönhatása 
Vlagyimir Szolovjov filozófiai 
esszéiben 

Dukkon Ágnes az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 451 
7 kredit 

Bölcselet és 
irodalom (K/G) 

A nyelvfilozófiai iskolák kialakulása a 
XX. századi orosz vallásbölcselet és az 
újracionalista gondolkodás keretében 
(Florenszkij, Loszev, Bahtyin, Spet). A 
neoplatonizmus hagyományának 
újjáéledése és értelmezésének útjai 

Patkós Éva, 
Han Anna 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 460 
7 kredit 

Műfajtörténet és 
narrációelmélet a 
XX. századi orosz 
prózában (K/G) 

Elbeszélő módok és elbeszélői maszkok 
a XX. századi orosz prózában. A 
„posztszovjet” elbeszélés gyökerei a 
századelő prózájában.A 
tömegirodalom nyugati változatának 
meghonositására tett kísérletek 
Oroszországban 

Szőke Katalin az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 461 
7 kredit 

Műfajtörténet és 
narrációelmélet a 
XX. századi orosz 
prózában (K/G) 

Utak az emigrációba – a hatvanasok 
nemzedékének prózája. Az 1960-as 
évek íróinak jellegzetes művei, az orosz 
próza sors- és alkotástörténeti 
változatai. Az emigrációba kényszerült 
írók életművén belüli folytonoság 
típusai 

Hetényi Zsuzsa az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 5XX1 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció 
(G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 560 
7 kredit 

Doktori kollégium Doktori kollégium témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

 

                                                 
1 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 


