
 

Școala Doctorală de Hungarologie 

 Învăţământul universitar, ştiinţific clujean de hungarologie are o istorie însemnată, fără 

să fi avut asigurată continuitatea instituţională. Începută în 1872, în decursul existenţei sale de 

un secol şi jumătate, a avut loc de cinci ori organizarea respectiv reluarea activităţii, ultima în 

anul 1990. Actuala structură instituţională datează din 1959. Din punctul de vedere al 

hungarologiei, această epocă avut o perioadă de descalificare şi una de reconstruire. În prima 

parte a perioadei dintre 1959 şi 1990, activitatea catedrelor a fost îndrumată de profesori, 

savanţi iluştri, care şi-au început cariera în anii 1940. Treptat, catedrele au suferit mari pierderi, 

prin moartea lui Jancsó Elemér, Márton Gyula, Szigeti József, Szabó T. Attila. Dar în această 

structură, în cadrul şcolii de lingvistică clujeană s-au format mai multe domenii marcante ca 

istoria limbii maghiare şi onomastica (Szabó T. Attila şi discipolii săi), dialectologia şi 

contactologia lingvistică (Márton Gyula şi discipolii săi), istoria limbii literare şi stilistica 

(Szabó Zoltán şi discipolii săi). Această profesionalizare a avut loc şi în domeniul ştiinţelor 

literare: literatura veche (din Transilvania) (Jancsó Elemér, Szigeti József), literatura maghiară 

clasică şi a secolului 20. (Antal Árpád, Kozma Dezső, Cs. Gyimesi Éva). Szigeti József şi Antal 

Árpád au coordonat doctorate şi în folcloristică, iar temele de etnologie au fost integrate în 

domeniul etnolingvisticii legat de dialoctologie. Péntek János a fost coordonatorul doctoratelor 

de dialectologie şi de etnologie maghiară. Pe parcurs, a dobîndit dreptul de a coordona 

doctorate Kozma Dezső (literatură) şi Cseke Péter (jurnalistică). Din anii 2000, coordonarea 

doctoratelor a fost preluată de Egyed Emese, Gábor Csilla, Orbán Gyöngyi, Domokos Johanna, 

T. Szabó Levente (literatură), Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos (etnologie), 

Szilágyi N. Sándor şi Benő Attila (lingvistică). Pînă în 2008, directorul şcolii doctorale de 

hungarologie a fost Péntek János. Între 2008 și 2022 urmat în această funcţie de Keszeg 

Vilmos.  Din toamna anului 2022 directorul Școlii doctorale de Hungarologie este Szabó T. 

Levente. 

Adresa școlii doctorale: 400202 Facultatea de Litere, str. Horea 31. 

 

Contact: hungarologia.lett@ubbcluj.ro 

website:  https://lett.ubbcluj.ro/hungarologiai-tudomanyok-doktori-iskola/ 

 

Director școală doctorală: Conf. univ. dr. habil. T. Szabó Levente / 

tszabo.levente@ubbcluj.ro 

 

Biroul școlii doctorale: Conf. univ. dr. habil. T. Szabó Levente (director), Prof. univ. Benő 

Attila, Conf. univ. dr. habil. Berszán  István, Acad. Prof. univ. dr. Kecskeméti Gábor (membru 

extern, directorul Institutului de Studii Literare, Budapesta)  

 

Conducători de doctorat:  

https://lett.ubbcluj.ro/hungarologiai-tudomanyok-doktori-iskola/
mailto:tszabo.levente@ubbcluj.ro


1. Prof. univ. dr. Benő Attila: contacte lingvistice, sociolingvistică, teoria traducerii 

http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/beno-attila-t  

 

2. Conf. univ. dr. Berszán István: teoria literaturii 

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/ro/profesori/berszan-istvan 

 

3. Prof. univ. dr. Egyed Emese (prof. univ. pensionat): istoria literaturii maghiare, literatură 

comparată, istoria teatrului european, cultura Transilvaniei, literatura franceză 

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/egyed-emese  

 

4. Acad. prof. univ. dr. Gábor Csilla: literatura devoțională din epoca modernă timpurie, 

hagiografie, literatura polemică din epoca modernă timpurie 

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/gabor-csilla  

 

5. Prof. univ. emerit dr. Keszeg Vilmos: antropologia oralității și a scrisului, memoria biografică, 

discursul biografic, cultura populară a Câmpiei Transilvaniei 

http://etno.lett.ubbcluj.ro/teaching-staff/members/keszeg-vilmos/  

 

6. Acad. prof. univ. emerit dr. Pozsony Ferenc: etnografie socială, etnicitate și etnografie 

http://etno.lett.ubbcluj.ro/teaching-staff/members/pozsony-ferenc/ 

 

7. Prof. univ. dr. Tánczos Vilmos: cercetarea folclorului tradițional, religiozitate populară, 

simbolism în cultura populară, identitate etnică și religioasă 

http://etno.lett.ubbcluj.ro/teaching-staff/members/tanczos-vilmos/ 

 

8. Conf. univ. dr. habil. T. Szabó Levente: : literatura maghiară a secolului al 19-lea, istoria 

literaturii comparate din secolul al 19-lea, sociologia literaturii, istoria teatrului și al presei 

din Europa de Est 

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/t-szabo-levente 

www.szabolevente.ro 

 

Cadre didactice asociate:  

Conf. univ. dr. habil. Domokos Johanna: literatură comparată, performance studies, traducere, 

drama(turgie) postmodernă, multilingvism 

http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/beno-attila-t
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/ro/profesori/berszan-istvan
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/egyed-emese
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/gabor-csilla
http://etno.lett.ubbcluj.ro/teaching-staff/members/keszeg-vilmos/
http://etno.lett.ubbcluj.ro/teaching-staff/members/pozsony-ferenc/
http://etno.lett.ubbcluj.ro/teaching-staff/members/tanczos-vilmos/
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/tanarok/t-szabo-levente
http://www.szabolevente.ro/


https://ekvv.uni-bielefeld.de/pers_publ/publ/PersonDetail.jsp?personId=10430260  
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