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Tanulmányok:

Az általános iskolát Ajakon végeztem.

1973-ban  érettségiztem  a  kisvárdai  Bessenyei  György  Gimnáziumban,  matematika-fizika 
tagozaton, jeles eredménnyel.

1980-ban fejeztem be egyetemi tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi karán, spanyol-
könyvtár, ill. 1982-ben orosz szakon. Mindkét oklevelem minősítése: jó.
Szakdolgozatom  témája:  Az  andalúz  dialektus  és  hatása  a  dél-amerikai  spanyol  nyelv 
fejlődésére.

A doktori (Ph.D) tanulmányaimat 1994-ben kezdtem az ELTE BTK Spanyol Tanszékén; az 
abszolutóriumot 1997-ben szereztem; szigorlatot 1998-ban tettem jeles eredménnyel.
Doktori  disszertációm  címe:  El  discurso  picaresco.  Génesis  y  continuidad  de  un  género 
(Lazarillo de Tormes y La vida exagerada de Martín Romaña de Alfredo Bryce Echenique). 
1998-ban  védtem  meg  summa  cum  laude minősítéssel.  A  doktori  oklevelet  1999.  április 
hónapban vettem át.

2008 októberében habilitációs eljárási kérelmet nyújtottam be az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán.  A  tantermi  előadást  2009.  július  3-án  tartottam  a  „Pikareszk  regény  a  spanyol 
irodalomban”  címmel.  A  spanyol  nyelvű  előadás  címe:  „A  Don  Quijote regénypoétikai 
előzményei”. A habilitált doktori cím – irodalomtudományok tudományágban – odaítéléséről 
szóló igazolás kelte: 2009. november 3. (Ny. sz.: 620/2009).

Munkahelyek:

1980-tól 1983-ig a KLTE Gyakorló Gimnáziumában: könyvtáros, ill.  orosz és spanyol nyelv 
oktatása. 

1983-tól 1990-ig a Debreceni Agrártudományi Egyetem Idegennyelvi Lektorátusán: spanyol és 
orosz nyelv oktatása. 

1990-től 1999-ig a KLTE Idegennyelvi Lektorátusán: spanyol nyelv oktatása.
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2001-től a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszékén: egyetemi adjunktus, spanyol nyelv és civilizáció oktatása.

1999-től  az ELTE BTK Spanyol  Nyelvi  és  Irodalmi  Tanszékén:  egyetemi  adjunktus;  2001. 
januártól főmunkaviszony melletti további közalkalmazotti jogviszonyban. 

2006-tól a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszékén  főmunkaviszony  melletti  további  közalkalmazotti  jogviszonyban:  egyetemi 
adjunktus.

2006-tól  az  ELTE  BTK  Romanisztikai  Intézet  Spanyol  Nyelvi  és  Irodalmi  Tanszékén 
főállásban: egyetemi adjunktus. 2011. szeptember 1-jétől: habilitált egyetemi docens.

Oktatott tárgyak:

A Debreceni Egyetemen: 

- Spanyol nyelvi órák, kezdő, középhaladó és haladó szinten, 1983-tól  folyamatosan.
- Felsőfokú szakképzés, idegennyelvi kommunikátor: spanyol program szerinti kurzusok, 2009-
től

Az ELTE BTK Spanyol Tanszékén:

- Középkori spanyol irodalom, előadás – 9 félév
- Középkori spanyol irodalom, szeminárium – 16 félév
- Aranyszázadi spanyol irodalom, 16. század, előadás – 8 félév
- Aranyszázadi spanyol irodalom, 17. század, szeminárium – 8 félév
- 18-19. századi spanyol irodalom, előadás – 1 félév 
- Bevezetés a spanyol irodalomtudományba, előadás – 8 félév
- Bevezetés a romanisztikai (spanyol) irodalmi tanulmányokba, előadás – 3 félév
- A spanyol irodalom fejlődéstörténete 1., előadás – 2 félév 
- A spanyol irodalom fejlődéstörténete 1., szeminárium – 2 félév
- A spanyol irodalom fejlődéstörténete 1., előadás – 1 félév
- A spanyol irodalom fejlődéstörténete 2., szeminárium – 1 félév
- A spanyol prózaformák története, előadás – 2 félév
- Szövegalkotási technikák és a tanulmányírás módszertana – 1 félév

- Speciális kollégiumok, 1-1 félév:
Lazarillo de Tormes
A pikareszk regény
Középkori spanyol kispróza
Bölcs Alfonz és kora
Példázatgyűjtemények a spanyol irodalomban
Gil Vicente és az ibériai színház
Libro de buen amor
Erotika a neolatin irodalmakban [több oktatóval közösen]
Kétnyelvűség a spanyol irodalomban [több oktatóval közösen]
Spanyol prózaformák a 16. században
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Démonok, szellemek, ördögök, vámpírok a neolatin irodalmakban [több 
oktatóval közösen]

ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola:

- A spanyol prózaformák története, 16. század, 3 félév 
- 9 alkalommal doktori disszertációk opponense

OTKA-program:

„A spanyol irodalom története“ c. könyv írásában vettem részt társszerzőként. Témavezető: dr. 
Scholz  László  egyetemi  tanár,  ELTE BTK Spanyol  Tanszék.  Az  általam írt  fejezetek  –  a 
kezdetektől  a  17.  század  végéig  –  kézirata  elkészült,  kb.  9  ív  terjedelemben,  szerkesztése 
folyamatban van. 

Jelenlegi fő kutatómunka: 

Keleti eredetű példázatgyűjtemények nyugati változatai (Sendebar, Liber de septem sapientibus, 
Ponciánus históriája)

Külföldi tanulmányutak:

- 1978: 1 év - Kuba - egyetemi részképzés
- 1986: 1 hónap - Madrid - anyaggyűjtés szakszótárhoz
- 1992: 1 hónap - Salamanca - nyári egyetem
- 1995: 1 hónap - Barcelona - lexikográfiai kutatómunka
- 1997: 3 hónap - Madrid - a Spanyol Külügyminisztérium ösztöndíja külföldi

hispaniszták számára
- 1997: 2 hét - Salamanca - nyári egyetem 
- 1999: 2 hét - Madrid - tanulmányút
- 2000: 2 hét - Madrid - kutatómunka (OTKA)
- 2000: 2 hét - Madrid - tanulmányút
- 2003: 2 hét - Madrid – kutatómunka (OTKA)
- 2006: 2 hónap- Madrid - a Spanyol Külügyminisztérium ösztöndíja külföldi

hispaniszták számára

Részvétel Erasmus Oktatói Mobilitás programban:

- 2004: 1 hét - Madrid,  Universidad  Autónoma, 
Depretamento de Filología Hispánica
- 2007: 1 hét - Firenze, Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine

Konferenciákon való részvétel, előadás:

-  1998.  október,  Szeged:  El  98  a  la  luz  de  la  literatura  y  la  filosofía,  Coloquio 
internacional 
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előadás: La tradición de lo grotesco en la literatura española y los esperpentos de 
Valle-Inclán

- 1999. április, Bukarest: Tercera Jornada de Estudios Cervantinos 
előadás: Investigación de topoi y el Quijote

-  1999.  szeptember,  Salamanca-Toledo:  Congreso  Internacional  V  Centenario  de  la 
Celestina

- 1999. november, Szeged: Seminario sobre La Celestina y su época 
előadás: Los topoi en La Celestina

- 2000. október, Debrecen: Cervantes y la narrativa moderna
előadás: Tópica y el Quijote

- 2003. május, Budapest: El espacio en la narrativa moderna en lengua española.
előadás: Espacios exagerados de Martín Romaña (La vida exagerada de Martín 
Romaña de Alfredo Bryce Echenique)

- 2006. március, Budapest: La metamorfosis en las literaturas en lengua española
előadás:  “Pues  pensar  yo  que  don  Quijote  mintiese  …  no  es  posible” 
(Metapsique de un caballero)

- 2007. május, Budapest: La presencia del niño en la literaturas en lengua española
előadás: El ingenioso pícaro Lazarillo de Tormes

- 2008. május, Budapest: El reverso del tapiz: La traducción literaria en el mundo 
hispánico
előadás: Traducción y reescritua en la literatura medieval

Szerkesztői tevékenység: 

- „Cervantes y la narrativa moderna” című konferencia aktáinak társszerkesztője.
- „Az irodalom önismeret” című tanulmánykötet társszerkesztője.
-  A  Filológiai  Közlöny  „Cervantes  és  a  Don  Quijote”  tematikus  számának  (2006/3-4) 
szervezője, vendégszerkesztője.
- Az ELTE BTK Spanyol Tanszékén szerkesztett LEJANA című, a spanyol nyelvű kispróza 
elméletével és kritikájával foglalkozó, nemzetközi szerkesztőbizottsággal működő elektronikus 
folyóirat szerkesztője (http://lejana.elte.hu).

Konferenciák szervezése:

A 2000. október 19-20-án Debrecenben rendezett  „Cervantes y la narrativa moderna“ című 
nemzetközi konferencia társszervezője.

4



A 2006. március 2-3-án Budapesten szervezett „La metamorfosis en las literaturas en lengua 
española“ című nemzetközi konferencia társszervezője.

Egyéb tevékenység:

Az ELTE Idegennyelvi  Továbbképző Központ  által  szervezett,  államilag elismert  (ORIGO) 
nyelvvizsgákon  spanyol  nyelvből  vizsgáztatok  alap-,  közép-  és  felsőfokon,  1989-től 
folyamatosan.

Nyelvismeret:

Egyetemi  szakjaimon túl  az  egyetemi  évek alatt,  ill.  végzés  után angol,  francia és  portugál 
nyelvet is tanultam. Mindhárom nyelven olvasok.

.
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