MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN101 Bevezetés a nyelvtudományba ea.
Tantárgy neve:
Bevezetés a nyelvtudományba

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN101,
BTMAN106, BTOMA1N05, BTOMA1N06,
BTOSVM1N09, BTOSVM1N10
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Bevezetés a nyelvtudományba ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN101
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN101, BTOMA1N05,
BTOSVM1N09: 1, BTMAN106,
BTOMA1N06, BTOSVM1N10: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN101,
BTOMA1N05, BTOSVM1N09: kollokvium,
BTMAN106, BTOMA1N06,
BTOSVM1N10: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvtudomány alapjaival, azaz a következő témakörökkel: a
nyelv fogalma, a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és
gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás összefüggései; a nyelv tudományos
vizsgálatának általános kérdései, a nyelvtudomány történetének, illetve a napjaink
nyelvészetének főbb irányzatai, a nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései.
Továbbá a kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti ismeretszerzés
alapjaival, az alapvető kutatási módszerekkel és segédeszközökkel, ezzel megalapozva
további nyelvészeti tanulmányaikat és későbbi szakmai munkájukat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a nyelvtudományhoz kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az
ezeket felépítő fogalomrendszert. Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási
kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető
szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv jelenségeinek sajátosságait, hagyományon belüli
összefüggéseit, történeti beágyazottságát. A nyelvtudomány alapvető kérdéseiről több
stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően,
választékos stílusban képes írni és beszélni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Képviseli a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi
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és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Nyitott a
magyar és más kulturális közösségek irányában. A nyelvtudomány választott területein képes
és törekszik az önképzésre. Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi
kontextusukból következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek. A
magyar nyelv területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány területén dolgozik, és
elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A nyelv fogalma, állati kommunikáció – emberi nyelv
2. A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi univerzálék
3. Nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás
4. Elméletek, hipotézisek a nyelv eredetéről
5. A világ nyelvei, nyelvtipológia
6. A változó nyelv; nyelvünk sokfélesége
7. A nyelvleírás alapvető módszerei, területei: leíró és történeti, elméleti és alkalmazott
nyelvészet
8. Az egyetemes nyelvtudomány történetének vázlata
9. A magyar nyelvtudomány történetének vázlata
10. Napjaink nyelvtudománya I. Irányzatok és területek (általános áttekintés)
11. Napjaink nyelvtudománya II. A kognitív nyelvészet
12. A nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései
13. A nyelvészeti kutatás legfontosabb segédeszközei. Szótárak, nyelvtanok, kézikönyvek,
nyelvtudományi folyóiratok, sorozatok, évkönyvek, internetes források
14. A nyelvészeti dolgozatok általános tartalmi és formai követelményei
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
H. Bottyánfy Éva – Horváth Mária – Korompay Klára – D. Mátai Mária 2000. Bevezetés az
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egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 10–23.; 34–40.
Kenesei István (szerk.) 2011. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó. 9–84.; 165–
254.
Tolcsvai Nagy Gábor (é. n.) A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása.
old.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Tolcsvai_mnyk.rtf
Yule, George 2010. The Study of Language. Cambridge: University Press.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Balázs Géza (szerk.) 2011. Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló.
Budapest: Inter.
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 121–178.
Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
Schlobinski, Peter 2014. Grundfragen der Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Welt
der Sprache(n). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN102 Fonetika és fonológia ea.
Tantárgy neve:
Fonetika és fonológia

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN102,
BTMAN111, BTOMA2N04, BTOSVM2N07
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Fonetika és fonológia ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN102
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan számú
félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN102, BTOMA2N04,
BTOSVM2N07: 2, BTMAN111: 1

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN102:
kollokvium, BTMAN111, BTOMA2N04,
BTOSVM2N07: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTMAN102: 3, BTMAN111,
BTOMA2N04, BTOSVM2N07: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés módja és
értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak a
levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a beszéd fizikai és nyelvi karakterének eltérő
jellegével. Ennek jegyében a fonetika és fonológia elkülönítését és a két tudományág rövid
történetét tárgyaljuk. Majd a speciális, az összehasonlító, az általános hangtan kérdéseit tisztázzuk,
ezt követően a beszédképzés mechanizmusának megvitatására, a mai magyar nyelv
magánhangzóinak és mássalhangzóinak rendszerezésére kerül sor, végül pedig a hangok egymásra
hatását, hangstilisztikai kérdéseket vizsgálunk.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatónak meg kell értenie a fonetika és fonológia eltérő ismeretelméleti
megalapozottságát, el kell sajátítani a két tudományág terminológiáját és tisztába kell jönnie a
magyar beszédhangok és fonémák rendszerével.
képesség: A hallgatónak képessé kell válnia a szaktudományi módszerek alkalmazására,
ismereteinek szakszerű átadására szóban és írásban, a különböző tudásterületek közötti
összefüggések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására.
attitűd: A hallgatónak képessé kell válnia ismereteinek folyamatos bővítésére, nyitottá a
megismerés, tapasztalatszerzés iránt, elkötelezetté a szakmai tudásának állandó bővítése, megújítása
iránt.
autonómia és felelősség: Önállóan képessé kell válnia átfogó, megalapozó szakmai kérdések
átgondolására, tudományterületének megalapozó nézeteit kellő alapossággal ismernie, vállalnia.
Együttműködés és felelősségvállalás jellemezze szakterületével, azok képviselőivel kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Fonetika és fonológia a tudományok rendszerében
2. A fonetika rövid története
3. A beszédfolyamat
4. A beszédképzés szervei és működésük
5. A hallás szervei és a hallás folyamata
6. Életkori sajátosságok a beszédprodukcióban és a percepcióban
7. A beszédhangok képzése és osztályozása
8. A magánhangzók képzése és osztályozása
9. A mássalhangzók képzése és osztályozása
10. Artikulációs konfigurációk
11. A szupraszegmentális hangszerkezet
12. Hangstilisztikai kérdések
13. Nonverbális hangjelenségek a beszédben
14. Elemzések, gyakorlatok
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya a
beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át mulaszthatja el
következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az
igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során támasztott prezentációs és beadási
kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a hallgató
részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat. Az előadáshoz
évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma. Amennyiben az előadáshoz
zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban. A zárthelyi
dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez képest a hallgatónak
minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot
megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át mulaszthatja
el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás és a gyakorlati jegy
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során támasztott
prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak),
annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy
félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a
beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra az SZ
kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bóna Judit (szerk.), Fonetikai olvasókönyv. Egyetemi e-jegyzet. ELTE Fonetikai Tanszék,
Budapest, 2016, http://fonetikaitanszek.elte.hu/wpcontent/uploads/2017/11/OlvasokonyvTeljes.pdf
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
Gósy Mária - Gráczi Tekla Etelka (szerk.), Challenges in analysis and processing of spontaneous
speech MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018. http://real.mtak.hu/id/eprint/81369
Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bodnár Ildikó-Czap László- Pintér Judit 2013. Kutatási projekt a hallássérültek internetes
beszédfejlesztésére. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. VIII évf. 2: 19-32.
Gósy Mária, A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése (szóban és írásban) iskolásoknak –
Szülők számára. Nikol KKT, Budapest, 2005.
Gósy Mária – Imre Angéla, Beszédpercepciós fejlesztő modulok. Nikol KKT, Budapest, 2007.
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Gósy Mária − Menyhárt Krisztina (szerk.), Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához.
Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. Nikol Kiadó, Budapest, 2003.
É. Kiss Katalin – Siptár Péter – Kiefer Ferenc: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_uj_magyar_nyelvtan/ch03.html
Markó Alexandra (szerk.), Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátításáától a zöngekezdési időig.
ELTE Bölcsészettumományi Kar és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2012.
Németh Géza-Olaszy Gábor 2010. A magyar beszéd. Beszédkutatás, beszédtechnológia,
beszédinformációs rendszerek. Akadémiai Kiadó, Bp.
Szilágyi N. Sándor 2000. Világunk, a nyelv. Osiris Kiadó, Bp. 26-45.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN103 Kommunikáció szóban és írásban ea.
Tantárgy neve:
Kommunikáció szóban és írásban

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN103,
BTMAN104, BTOMA1N07,
BTOSVM1N11
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Kommunikáció szóban és írásban ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN103
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN103: 1, BTMAN104,
BTOMA1N07, BTOSVM1N11: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN103:
kollokvium, BTMAN104, BTOMA1N07,
BTOSVM1N11: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTMAN103: 3, BTMAN104,
BTOMA1N07, BTOSVM1N11: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A Kommunikáció szóban és írásban egy előadásból és egy szemináriumból álló tantárgy. Az
előadás a kommunikáció fogalmával, a kommunikáció-kutatások történetével, a verbális és a
nonverbális kommunikációval foglalkozik. A hallgatók megismerkednek a kommunikáció
alapfogalmaival, a kommunikáció dimenzióival, a kommunikációs folyamatot befolyásoló
tényezőkkel és a kommunikációs folyamat menetével.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvi és irodalmi hagyomány legfontosabb szövegeinek és
alkotóinak körében. Ismeri a magyar nyelv kommunikációs formáinak, szövegtípusainak
sajátosságait.
képesség: Az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, választékos stílusban képes írni
és beszélni. Képes a magyar nyelv és irodalom műfajilag sokszínű szövegeit és az ezekhez
kapcsolódó
kulturális jelenségeket értelmezni.
attitűd: Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának
gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok
nyelvtudományi, illetve irodalomtudományi kontextusából következő lehetséges szakmai
értékeléseinek és etikai következményeinek.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kommunikáció fogalma. Megközelítések és nézőpontok a kommunikációelméletben.
2. A kommunikációelmélet hagyományai.
3. A kommunikáció, a beszéd kialakulásának története.
4. Kommunikációs modellek.
5. Az interperszonális kommunikáció.
6. A nonverbális kommunikáció, a metakommunikáció, a szupraszegmentális jelek.
7. A beszéd és a nyelv. Saussure felfogása a nyelvről.
8. Az írott kommunikáció, az írás, az írástípusok.
9. Az „új” kommunikáció. Az információs társadalom kommunikációja.
10. A tömegkommunikáció sajátosságai és a médiahatás-elméletek (Zillmann
témameghatározás-elmélete, Gerbner kultivációs elmélete, médiaegyenlet).
11. A retorika. A nyilvános kommunikáció. A beszéd művészete.
12. A kommunikációs szerkezetek.
13. A kommunikációs zavarok.
14. A művészetek kommunikációja.
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Fercsik Erzsébet–Raátz Judit 2003. Kommunikáció szóban és írásban. Tankönyvkiadó, Bp.
Griffin, Em 2001. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Trezor Kiadó, Bp.
Griffin, Em 2011. A First Look at Communication Theory. McGraw-Hill Higher Education
Lázár Judit 2001. A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Bp.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Buda Béla 2011. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Bp.
Pléh Csaba: Új kommunikáció – új gondolkodás?
Elérhető: http://oktatas.gallup.hu/Opinion/plehcsaba010226.htm
Littlejohn, Stephen W. Encyclopedia of Communication Theory. Sage, University of Nem
Mexico
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN104 Kommunikáció szóban és írásban szem.
Tantárgy neve:
Kommunikáció szóban és írásban

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN103,
BTMAN104, BTOMA1N07,
BTOSVM1N11
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Kommunikáció szóban és írásban szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN104
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN103: 1, BTMAN104,
BTOMA1N07, BTOSVM1N11: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN103:
kollokvium, BTMAN104, BTOMA1N07,
BTOSVM1N11: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTMAN103: 3, BTMAN104,
BTOMA1N07, BTOSVM1N11: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat gyakorlati készségeit fejleszti. A
hallgatók óráról órára készülnek egy-egy megadott műfajú írással vagy szóbeli előadással. A
leggyakoribb műfajokat vesszük sorra, de a kurzus az új műfajokra is kitekintéssel van. A
kurzus részben a hagyományos stílusgyakorlatok, részben a modern kreatív írás funkcióit is
teljesíti. Az egyes produkciókat közösen értékeljük, megbeszéljük.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvi és irodalmi hagyomány legfontosabb szövegeinek és
alkotóinak körében. Ismeri a magyar nyelv kommunikációs formáinak, szövegtípusainak
sajátosságait.
képesség: Az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, választékos stílusban képes írni
és beszélni. Képes a magyar nyelv és irodalom műfajilag sokszínű szövegeit és az ezekhez
kapcsolódó
kulturális jelenségeket értelmezni.
attitűd: Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának
gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok
nyelvtudományi, illetve irodalomtudományi kontextusából következő lehetséges szakmai
értékeléseinek és etikai következményeinek.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Önéletrajz
2. Esszé
3. Recenzió
4. A levél műfaja: misszilisek, magánlevél, hivatalos levél, elektronikus levél
5. Vers
6. A slam poetry műfaja
7. Kritika
8. Tudományos értekezés
9. Konferenciaelőadás szóban II.
10. Konferenciaelőadás szóban I.
11. Forgatókönyv
12. Pályázat, publikációs lista, portfólió
13. A szakdolgozat írásának követelményei
14. A szóbeli eszmecsere, vita
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Róka Jolán 2002. Kommunikációtan: Fejezetek a kommunikáció elméletéből és
gyakorlatából.
Századvég, Bp.
Aczél Petra–Bencze Lóránt 2001. Mikor – miért – kinek – hogyan. Hatékonyság a nyelvi
kommunikációban I–II. Corvinus Kiadó, Bp.
Reboul, Anne–Moeschler, Jacques 2000. A társalgás cselei. Osiris Kiadó, Bp.
Ingermanson, Randy – Economy, Peter 2010. Writing for Dummies. Wiley Publishing,
Indianapolis
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés.
Osiris, Bp.
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Eco, Umberto 1991. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp.
Perneczky László 2000. Pályázatírás: Gyakorlati és formai tanácsok gyűjteménye. REC
Magyar Iroda, Szentendre
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN105 Helyesírás
Tantárgy neve:
Helyesírás

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN105,
BTMAN305SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Helyesírás
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN105
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a magyar helyesírás alapelveit és szabályait, és
elsajátítsák ezek gyakorlati alkalmazását. Az elméleti kérdések (pl. a négy helyesírási
alapelv, egybeírás, különírás, nagy és kis kezdőbetűk, elválasztás, mozaikszavak, mondatközi
és mondatzáró írásjelek használata) tárgyalása gyakorlati tesztfeladatok párhuzamos
megoldásával történik. A kurzus során kiemelten foglalkozunk napjaink leggyakoribb
helyesírási problémáival az újonnan megjelent helyesírási kézikönyvek tükrében.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, a helyesírás alapelveivel és szakkifejezéseivel. Ismeri a nyelv írásbeli
szabályrendszerét.
képesség: A nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről megfelelően,
választékos stílusban képes írni és beszélni. Tisztában van a magyar nyelv helyesírási
szabályaival.
attitűd: Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi, kommunikációs, helyesírási,
nyelvhelyességi normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért. Tudatosan képviseli azon
módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány foglalkozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Év eleji felmérő teszt
2. A hagyományos írásmód kritikus pontjai I. Közszavak
3. A hagyományos írásmód kritikus pontjai II. Tulajdonnevek
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4. Az elválasztás, szótagolás (különös tekintettel a többszörösen összetett szavakra)
5. A toldalékok hasonulása I.
6. A toldalékok hasonulása II.
7. Az intézménynevek helyesírása
8. A földrajzi nevek helyesírása
9. Címek, díjak helyesírása
10. Egyéb tulajdonnévfajták helyesírási problémái
11. Egybeírás, különírás I. (Alárendelések)
12. Egybeírás, különírás II. (Mellérendelések)
13. Mozgószabály
14. Felmérő teszt
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás). 2015. Akadémiai Kiadó, Bp.
Magyar Tudományos Akadémia online helyesírási szótára:
http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/index
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bozsik Gabriella–V. Raisz Rózsa 1996. Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből.
Tanulmányok, cikkek, feladatok. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
Bozsik Gabriella–V. Raisz Rózsa 2000. Helyesírás és tanárképzés. A Nagy J. Béla országos
helyesírási versenyek előadásai, egyéb tanulmányok és feladatsorok. Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskola, Eger
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN106 Bevezetés a nyelvtudományba szem.
Tantárgy neve:
Bevezetés a nyelvtudományba

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN101,
BTMAN106, BTOMA1N05, BTOMA1N06,
BTOSVM1N09, BTOSVM1N10
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Bevezetés a nyelvtudományba szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN106
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN101, BTOMA1N05,
BTOSVM1N09: 1, BTMAN106,
BTOMA1N06, BTOSVM1N10: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN101,
BTOMA1N05, BTOSVM1N09: kollokvium,
BTMAN106, BTOMA1N06,
BTOSVM1N10: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvtudomány alapjaival, azaz a következő témakörökkel: a
nyelv fogalma, a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és
gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás összefüggései; a nyelv tudományos
vizsgálatának általános kérdései, a nyelvtudomány történetének, illetve a napjaink
nyelvészetének főbb irányzatai, a nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései.
Továbbá a kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti ismeretszerzés
alapjaival, az alapvető kutatási módszerekkel és segédeszközökkel, ezzel megalapozva
további nyelvészeti tanulmányaikat és későbbi szakmai munkájukat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a nyelvtudományhoz kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az
ezeket felépítő fogalomrendszert. Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási
kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető
szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv jelenségeinek sajátosságait, hagyományon belüli
összefüggéseit, történeti beágyazottságát. A nyelvtudomány alapvető kérdéseiről több
stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően,
választékos stílusban képes írni és beszélni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Képviseli a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi
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és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Nyitott a
magyar és más kulturális közösségek irányában. A nyelvtudomány választott területein képes
és törekszik az önképzésre. Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi
kontextusukból következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek. A
magyar nyelv területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány területén dolgozik, és
elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
autonómia és felelősség: Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításávaltanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az
ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Együttműködés és
felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A szótárak fajtái
2. Az értelmező szótárak
3. A tájszótárak
4. A történeti szótárak
5. Az etimológiai szótárak
6. Az írói szótárak
7. Helyesírási tanácsadó szótárak. Nyelvművelő szótárak.
8. Szinonimaszótárak. Csoportnyelvi szótárak
9. Egyéb, sajátos rendeltetésű szótárak
10. Frazeológiai gyűjtemények
11. Magyar nyelvészeti folyóiratok (különös tekintettel hivatkozási rendszerükre)
12. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, nyelvészeti
kutatóműhelyek, -csoportok
13. Zárthelyi dolgozat
14. Összegzés, a félévi munka értékelése

1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A nyelv fogalma, állati kommunikáció – emberi nyelv
2. A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi univerzálék
3. Nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás
4. Elméletek, hipotézisek a nyelv eredetéről
5. A világ nyelvei, nyelvtipológia
6. A változó nyelv; nyelvünk sokfélesége
7. A nyelvleírás alapvető módszerei, területei: leíró és történeti, elméleti és alkalmazott
nyelvészet
8. Az egyetemes nyelvtudomány történetének vázlata
9. A magyar nyelvtudomány történetének vázlata
10. Napjaink nyelvtudománya I. Irányzatok és területek (általános áttekintés)
11. Napjaink nyelvtudománya II. A kognitív nyelvészet
12. A nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései
13. A nyelvészeti kutatás legfontosabb segédeszközei. Szótárak, nyelvtanok, kézikönyvek,
nyelvtudományi folyóiratok, sorozatok, évkönyvek, internetes források
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14. A nyelvészeti dolgozatok általános tartalmi és formai követelményei
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
H. Bottyánfy Éva – Horváth Mária – Korompay Klára – D. Mátai Mária 2000. Bevezetés az
egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 10–23.; 34–40.
Kenesei István (szerk.) 2011. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó. 9–84.; 165–
254.
Tolcsvai Nagy Gábor (é. n.) A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása.
old.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Tolcsvai_mnyk.rtf
Yule, George 2010. The Study of Language. Cambridge: University Press.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Balázs Géza (szerk.) 2011. Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló.
Budapest: Inter.
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 121–178.
Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
Schlobinski, Peter 2014. Grundfragen der Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Welt
der Sprache(n). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN107 Bevezetés az irodalomtudományba ea.
Tantárgy neve:
Bevezetés az irodalomtudományba

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN107,
BTMAN108, BTOMA1N01, BTOMA1N02,
BTOSVM1N01, BTOSVM1N02
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Bevezetés az irodalomtudományba ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN107
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN107, BTOMA1N01,
BTOSVM1N01: 1, BTMAN108,
BTOMA1N02, BTOSVM1N02: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN107,
BTOMA1N01, BTOSVM1N01: kollokvium,
BTMAN108, BTOMA1N02,
BTOSVM1N02: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás áttekinti a könyvészeti, könyvhasználati alapismereteket, valamint kísérletet tesz
a filológia fogalmának meghatározására, ismerteti a pozitivista szemléletű filológia
(szövegkritika) tudományelméleti felfogását, az (irodalmi) szöveghez való viszonyát,
jellegzetes működési területeit (pl. forráskritika, motívumkutatás, biográfia, kronológia),
vizsgálati módszereit, alapfogalmait. Vizsgálja a hagyományos szövegkiadási gyakorlatot, a
kritikai kiadások funkcióját, felépítését, és rálátást ad az „új filológia” és a (poszt)modern
textológia (pl. a genetikus kritika) szövegfelfogására és szövegkiadási gyakorlatára is.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tájékozott a kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének
ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései
terén.
képesség: A hallgató a szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani
megközelítésének lehetőségét mérlegelve legyen képes kiválasztani és alkalmazni a
megfelelő irodalomtudományi módszereket.
attitűd: A hallgató tudatosan képviselje a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetítse.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan képviselje azon módszereket, amelyekkel az
irodalomtudomány területén dolgozik.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Dokumentumtípusok: a könyv
2. Dokumentumtípusok: a periodika
3. Dokumentumtípusok: a kézirat
4. A katalógus
5. A bibliográfia
6. A klasszikus filológia
7. A szövegvizsgálat: a szöveg hitelessége
8. A szövegvizsgálat: a szöveg helyessége
9. A szövegmagyarázat
10. A szövegtörténet
11. A forráskritika
12. Irodalmi szövegek tudományos kiadása
13. A klasszikus filológiától a (poszt)modern szövegkritikáig
14. Genetikus szövegkritika
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 2003.
TOLNAI Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Pécs, 1922 [reprint: 1991]
KULCSÁR Péter, A szövegkiadás, Miskolc, 2008.
John FEATHER, A Dictionary of Book History, London, 1986.
DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom szétosztása. Klasszikus, modern és posztmodern a
szövegkritikában, Helikon, 1989/3–4. = D. P., Per passivam resistentiam. Változatok hatalom
és írás témájára, Bp., 1998.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
TÓTH Réka, A szöveggenetika elmélete és gyakorlata, Debrecen, 2012 (Csokonai Könyvtár.
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 52).
BOGOLY József Ágoston, Ars philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi
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pozitivizmus öröksége, Pécs, 1994.
Fritz FUNKE, Könyvismeret, Bp., 2004.
Textual Criticism and Literary Interpretation, ed. Jerome J. MCGANN, Chicago–London,
1985.
(Új) filológia, Helikon, 2000/4.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN108 Bevezetés az irodalomtudományba szem.
Tantárgy neve:
Bevezetés az irodalomtudományba

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN107,
BTMAN108, BTOMA1N01, BTOMA1N02,
BTOSVM1N01, BTOSVM1N02
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Bevezetés az irodalomtudományba szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN108
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN107, BTOMA1N01,
BTOSVM1N01: 1, BTMAN108,
BTOMA1N02, BTOSVM1N02: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN107,
BTOMA1N01, BTOSVM1N01: kollokvium,
BTMAN108, BTOMA1N02,
BTOSVM1N02: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadáshoz kötődő szeminárium áttekinti azokat a könyvészeti-könyvtörténeti
tudnivalókat (például nyomdászattörténet, régi magyar nyomtatványok), és könyvtári
ismereteket (katalógusok, bibliográfiák, lexikonok, folyóiratok), amelyek segítik majd a
hallgatókat a kutatói pályán való eligazodásban. A kurzus emellett bevezetést nyújt az
irodalomtörténet-írás műfajaiba, valamint gyakorlati tanácsokat is ad a tanulmányírás
mikéntjéhez. Végül vizsgálja a hagyományos szövegkiadási gyakorlatot, a kritikai kiadások
funkcióját, felépítését.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tájékozott a kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének
ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései
terén.
képesség: A hallgató a szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani
megközelítésének lehetőségét mérlegelve legyen képes kiválasztani és alkalmazni a
megfelelő irodalomtudományi módszereket.
attitűd: A hallgató tudatosan képviselje a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetítse.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan képviselje azon módszereket, amelyekkel az
irodalomtudomány területén dolgozik.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tananyag, követelmények ismertetése
2. A könyv: írástörténet, könyvtörténet, újabb médiumok
3. Könyvtári ismeretek: katalógus
4. Segédkönyvek a magyar irodalom történetének tanulmányozásához: bibliográfiák
5. Segédkönyvek a magyar irodalom történetének tanulmányozásához: lexikonok
6. Segédkönyvek a magyar irodalom történetének tanulmányozásához: irodalomtörténetek
7. Nyomdászattörténet a régi Magyarországon
8. A régi magyarországi nyomtatványok kollacionálása, az RMK és az RMNy használata
9. Az irodalomtörténet-írás műfajai (esszé, kritika, recenzió, tanulmány)
10. Irodalomtörténeti és irodalomtudományi szakfolyóiratok
11. Számítógépes szöveg-előkészítés.
12. Hivatkozás, címleírás. Korrektúra.
13. A szövegkiadások fajtái. A kritikai kiadás.
14. Új irányok a szövegkiadásban
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp.,
Universitas Könyvkiadó, 2003.
DEBRECZENI Attila, Csokonai költői életművének kronológiája, Debrecen, 2012 (Cs. V.
M. Összes Művei. Pótkötet), 13–34.
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot, ford. KLUKON Beatrix, Bp., 1992.
D. C. GREETHAM, Textual Scholarship: An Introduction, New York–London, Garland,
1992.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
NAGY Levente, Szövegmobilitás, intertextualitás, filológia, Alföld, 1998/10, 74–81.
Jan ZIOLKOWSKI, „What is Philology”: Introduction, Comparative Literature Studies, 27.1
(1990), 1-12.
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Gunter MARTENS, Mi az, hogy szöveg? (Szempontok a szövegfilológia kulcsfogalmának
meghatározásához), Literatura, 1990/3, 239–260.
A modern textológia, Helikon, 1989/3–4.
Textológia vagy textológiák?, Helikon, 1998/4.
(Új) filológia, Helikon, 2000/4.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szabadon választható ismeretek
irodalomtudományból (Biblia, Folklór,
Verstan, Közép-Európa irodalma és
kultúrája)

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN109,
BTMAN202, BTMAN205, BTMAN308,
BTMAN504
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: KV
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Biblia ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN109
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1., 2., 3., 5.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMAN109, BTMAN202,
BTMAN205, BTMAN308: nincs,
BTMAN504: BTMAN202
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN109, BTMAN202,
BTMAN205: 1, BTMAN308, BTMAN504:
2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN109,
BTMAN202, BTMAN205: kollokvium,
BTMAN308, BTMAN504: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 15 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az
egyharmada: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a levelező tagozat
féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a levelező
tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

Kreditpont: BTMAN109, BTMAN202,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN205: 2, BTMAN308, BTMAN504:
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
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Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgyi egység célja a Biblia mint irodalmi alkotás áttekintése, a legfontosabb bibliai
műfajok (törvény, zsoltárok, a héber vers, próféták, evangéliumok) megismertetése. Bevezet
továbbá a legfontosabb bibliatudományi fogalmak világába, illetve a Biblia kutatásának
történetébe és a Biblia utóéletébe.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A Biblia felépítése és szöveghagyománya
2. A szóbeliség jellemzői a Bibliában
3. Mózes könyvei
4. Prófétai könyvek
5. Az ún. Írások
6. A zsoltárok a Bibliában és az irodalomtörténetben
7. A szinoptikus evangéliumok
8. János evangéliuma
9. Egy unortodox megközelítés: Jézus mint zsidó tanító, gyógyító és szent ember
10. Az újszövetségi levelek
11. János jelenései
12. Apokrif iratok
13. A Biblia utóélete
14. A Biblia a képző- és filmművészetben
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15. A magyar és idegen nyelvű Biblia-fordítások jelentősége.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): nincs
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
RÓZSA Huba, Az Ószövetség keletkezése, Bp., 1989.
BOLYKI János, Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Bp., 1998.
VERMES Géza egy tetszőleges Jézus-könyve.
AUNE, David, E. (ed.), The Blackwell Companion to the New Testament, Oxford
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BARCZA József, Emlékkönyv a vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, Bp., 1990.
METZGEN, Bruce M, COOGAN, Michael D., The Cambridge Companion to the Bible,
Cambridge, 1993.
LUKÁCSY Sándor, Ubi sunt? Egy formula rövid életrajza, ItK 1989/03, 217–241.
ONG, Walter J., Szóbeliség és írásbeliség, Bp., 2010, 22–55, 136–154.

2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN110 Irodalomelmélet I. ea.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN110,
BTMAN603, BTOMA3N01, BTOMA6N01,
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Irodalomelmélet I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN110
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN110, BTOMA3N01,
BTOSVM3N01: 1, BTMAN603,
BTOMA6N01, BTOMA9N01,
BTOMA10N01, BTOSVM1N07,
BTOSVM1N08, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTOMA6N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM3N01,
BTOSVM3N13: gyakorlati jegy,
BTMAN110, BTMAN603, BTOMA3N01,
BTOMA9N01, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N08: kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN110, BTMAN603:3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTOMA3N01, BTOMA6N01,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az irodalomelmélet egyik elsődleges feladata, hogy összegezze és egységes diskurzív térbe
hozza az irodalom tanulmányozásának egyes szakterületeit (retorika, szemiotika, poétika,
narratológia, filológia stb.) és a társtudományoknak (esztétika, szociológia, pszichológia,
filozófia, történelem stb.) az irodalmi művek értelmezése számára releváns eredményeit. Az
irodalomelmélet alapvető irányzatainak, kultúrtörténeti hátterük bemutatása. A kurzust
később az Irodalomelmélet II. követi, melynek feladata a diskurzus meghatározó szövegeivel
való mélyebb ismerkedés lesz.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: átfogó, filológiai és filozófiai egyaránt; a kurzus egyszerre ad lehetőséget egy 20.
századi tudománytörténeti összegzésre és az ezek által felvetett elméleti problémákba való
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bevezetésre
képesség: interdiskurzív figyelem; a különböző részterületeken tanultak összefüggései, egyes
diszciplinák bevonása a még figyelmesebb, intelligensebb, színesebb irodalomértésbe;
elméleti szövegek olvasása
attitűd: az általános műveltség, a komplex szemléletmód iránti belső igény kialakítása; ne
kicsinyeskedjünk: nem úgy van, hogy elolvassuk a kötelezőt, és kész vagyunk, felkészültünk
a tanárságra, hanem olvasunk mindenfélét, számolatlanul, csakis az önálló érdeklődéstől
lesznek érdekesek az olvasataink és tanári ténykedésünk
autonómia és felelősség: az irodalom és a humántudományok prezentálják az autonómia és
felelősség kérdéseinek legintenzívebb reflexióját; nem utolsó sorban irodalom órán jöhetnek
szóba egyáltalán ezek a kérdések
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Retorika és irodalomelmélet
2. Szemiotika és irodalomelmélet
3. Narratológia és irodalomelmélet
4. Történeti tudományok és irodalomelmélet
5. Esztétika és irodalomelmélet
6. Pszichológia és irodalomelmélet
7. Egyéb társtudományok
8. Pozitivizmus
9. Strukturalizmus
10. Hermeneutika
11. Marxizmus
12. Posztmodern
13. Dekonstrukció
14. Feminizmus, gender studies
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Dobos István, szerk., Bevezetés az irodalomelméletbe. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1995, 1999
Irena R. Makaryk, ed.: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, UTP, Toronto, 1993
A kollokviumi követelmények tartalmazzák a következő fogalmak enciklopédikus
bemutatását: retorika (figura / trópus; a nyelv lényegi retoricitása), szemiotika (Peirce: ikon /
index / szimbólum, Saussure: jel, jelölő / jelölt; Shannon--Weaver modell és jakobsoni
kiegészítése), metafora / metonímia (szerkezetük, működésük, példák; Arisztotelész,
Qintilianus, Barthes, de Man), irónia (definíciói; "a trópusok trópusa"; irónia és szubjektum
viszony; direkt / függő / szabad függő beszéd), igazság (adequatio rei et intellectus;
objektivitás és szubjektivitás; bizonyítás és meggyőzés; igazság és relativizmus / és hazugság
/ és hatalom), tudomány / művészet (pontos definíciók, felépítésük, tagolódásaik, társadalmi
funkcióik), klasszikus / kánon (szerepük a kultúrában, az iskolában; Gadamer),
felvilágosodás ("az ember kiszabadulása a maga okozta korlátoltságból", előítéletek és
dogmatizmus vs. „minden értelemesen gondolkodó lény” számára bármikor egyértelműen
bizonyítható igazságok; "common sense" / "józan paraszti ész; "sapere aude!"; racionalizmus
és empirizmus; Descartes, Montaigne, Spinoza, Newton, Kant, Diderot, pozitivizmus, Karl
Popper, Feyerabend, Habermas), romantika (a tudományosan nem vagy nehezen
megközelíthető dolgok reflexiója és kultúrája; a művészetvallás; műfaji, tematikus, esztétikai
és filozófiai újdonságai; M. és P. Shelley, Keats, Byron, Puskin, Scott, Hugo, Schlegel,
Novalis, Hoffmann, Kleist, Grimm, Andersen, Poe), evolúció, gén / mém (miért hosszú a
zsiráf nyaka? Lamarck vs. Darwin; adaptáció és szelekció; szociáldarwinizmus; Dawkins;
Gaia-elmélet; a genom és a nyelv hasonlóságai), Nietzsche (apollóni / dionüszoszi; igazságról
és hazugságról morálonkívüli értelemben; a történelem káráról és hasznáról; a múlt
megváltásáról; a morál genealógiájáról; a kereszténységről; a nyelv lényegi
tropologikusságáról), pszichoanalízis (neurózis / pszichózis, paranoid, skizoid; elfojtás,
tagadás, tudattalan; szabad asszociációs technika, álomfejtés, Érósz / Thanatosz; a szexualitás
szerepe a kultúrában és a lelki-társadalmi életben és diszfunkcióiban; pszichológia és etika és
politika viszonya; Freud, Jung, Reich, Lacan, Fromm, Deleuze-Guattari, Harold Bloom),
relativitáselmélet, kvantummechanika (camera obscura, a kétrés-kísérlet, "részecske" vs.
hullám, tudományos ideák és metaforák viszonya, Einstein, Bohr),
avantgarde (a fényképezés hatása a festészetre; "a művészet nem visszatükröz, hanem láttat";
"mitől művészet a művészet?"; új ábrázolásmódok, új esztétikák, izmusok, dekorativitás és
provokáció; művészet és élet egymásra hatása; neoavantgarde), hermeneutika ("jobban érteni
a művet, mint a szerzője" vs. mindenki mindenkor másképp érti; Igazság és módszer: a
hermeneutikai kör, az előítéletek, a klasszikus, a hatástörténet elve, a humán diskurzusok
dialogikussága, Gadamer; recepcióesztétika), strukturalizmus ("a szubjektum csomópont a
szimbolikus mátrixban", "az egyén a társadalmi viszonyok összessége", "nem te beszéled a
nyelvet, hanem a nyelv beszél téged"; nincs jelentés jelrendszer és jelölőfolyamat nélkül, ami
anyagi is; Saussure, Lévi-Strauss, Jakobson, Lacan, Foucault, Barthes, Eco); posztmodern
(„posztindusztriális társadalom”; „a történelem után”; egyetemes nagy narratívák vs. helyi
kis történetek; a homológia terrora vs. a paralógia szabadsága; elit vs. populáris; a
konszenzus kényszere vs. a disszenzus elfogadása; Lyotard, irodalmi és építészeti
posztmodern), dekonstrukció (a jelentés rögzíthetetlensége, a jelenlét lehetetlensége; a
kétosztatú ellentétek veszélyei; "a szöveg strukturális tudattalanja”; Derrida, de Man),
multikulturalizmus (faji és kulturális keveredés, ill. konfliktusok, fundamentalizmusok,
kánonvita az USA-ban, Huntington "civilizációk összeütközése" Stanley Fish "butikmultikulturalizmus", Edward Said "orientalizmus", Charles Taylor "az elismerés politikája";
EU, regionalizmus, etnocentrizmus; Nyugat- vs. Kelet-Európa), feminizmus, gender studies
("három hullám"; "patriarchális uralom"; sex vs gender; "a személyes: politikai"; "no means
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no"; Gloria Steinem, Juliet Mitchell, Andrea Dworkin, Camille Paglia, Judith Butler)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bókay Antal – Vilcsek Béla, szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A
pozitivizmustól a strukturalizmusig, Osiris, Bp., 1998.
Bókay Antal – Vilcsek Béla – Szamosi Gertrud – Sári László: A posztmodern
irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig, Osiris, Bp.,
2002.
Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor s. k. – Odorics Ferenc, szerk., Testes köny I-II, Szeged,
Ictus, 1997
V. B. Leitch, Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika, Pécs, JPTE, 1992
Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk, Bp., 1999.
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Gondolat, Bp. 1984. 191-217. o.
Bacsó Béla, szerk.: Szöveg és interpretáció, Cserépfalvi, Bp. én. 17-41. o.
Kovács Sándor s. k., szerk: Az amerikai dekonstrukció. Helikon, 1994/1-2. 21-35. o.
Roland Barthes: A szöveg öröme, Osiris, Bp. 1996.
Paul de Man: Esztétikai ideológia, Janus/Osiris, Bp. 2000. 175-203. o.
Hans Robert Jauß: Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: Jauß:
Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Bp.: Osiris 1997, 36-60.
Frank Lentricchia – Thomas McLaughlin, Critical Terms for Literary Study, Chicago and
London, ChUP, 1990.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN111 Fonetika és fonológia szem.
Tantárgy neve:
Fonetika és fonológia

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN102,
BTMAN111, BTOMA2N04, BTOSVM2N07
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Fonetika és fonológia szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN111
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan számú
félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN102, BTOMA2N04,
BTOSVM2N07: 2, BTMAN111: 1

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN102:
kollokvium, BTMAN111, BTOMA2N04,
BTOSVM2N07: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTMAN102: 3, BTMAN111,
BTOMA2N04, BTOSVM2N07: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés módja és
értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak a
levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a beszéd fizikai és nyelvi karakterének eltérő
jellegével. Ennek jegyében a fonetika és fonológia elkülönítését és a két tudományág rövid
történetét tárgyaljuk. Majd a speciális, az összehasonlító, az általános hangtan kérdéseit tisztázzuk,
ezt követően a beszédképzés mechanizmusának megvitatására, a mai magyar nyelv
magánhangzóinak és mássalhangzóinak rendszerezésére kerül sor, végül pedig a hangok egymásra
hatását, hangstilisztikai kérdéseket vizsgálunk.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatónak meg kell értenie a fonetika és fonológia eltérő ismeretelméleti
megalapozottságát, el kell sajátítani a két tudományág terminológiáját és tisztába kell jönnie a
magyar beszédhangok és fonémák rendszerével.
képesség: A hallgatónak képessé kell válnia a szaktudományi módszerek alkalmazására,
ismereteinek szakszerű átadására szóban és írásban, a különböző tudásterületek közötti
összefüggések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására.
attitűd: A hallgatónak képessé kell válnia ismereteinek folyamatos bővítésére, nyitottá a
megismerés, tapasztalatszerzés iránt, elkötelezetté a szakmai tudásának állandó bővítése, megújítása
iránt.
autonómia és felelősség: Önállóan képessé kell válnia átfogó, megalapozó szakmai kérdések
átgondolására, tudományterületének megalapozó nézeteit kellő alapossággal ismernie, vállalnia.
Együttműködés és felelősségvállalás jellemezze szakterületével, azok képviselőivel kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Fonetika és fonológia a tudományok rendszerében
2. A fonetika rövid története
3. A beszédfolyamat
4. A beszédképzés szervei és működésük
5. A hallás szervei és a hallás folyamata
6. Életkori sajátosságok a beszédprodukcióban és a percepcióban
7. A beszédhangok képzése és osztályozása
8. A magánhangzók képzése és osztályozása
9. A mássalhangzók képzése és osztályozása
10. Artikulációs konfigurációk
11. A szupraszegmentális hangszerkezet
12. Hangstilisztikai kérdések
13. Nonverbális hangjelenségek a beszédben
14. Elemzések, gyakorlatok
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya a
beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át mulaszthatja el
következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az
igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során támasztott prezentációs és beadási
kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a hallgató
részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat. Az előadáshoz
évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma. Amennyiben az előadáshoz
zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban. A zárthelyi
dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez képest a hallgatónak
minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot
megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át mulaszthatja
el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás és a gyakorlati jegy
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során támasztott
prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak),
annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy
félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a
beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra az SZ
kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bóna Judit (szerk.), Fonetikai olvasókönyv. Egyetemi e-jegyzet. ELTE Fonetikai Tanszék,
Budapest, 2016, http://fonetikaitanszek.elte.hu/wpcontent/uploads/2017/11/OlvasokonyvTeljes.pdf
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
Gósy Mária - Gráczi Tekla Etelka (szerk.), Challenges in analysis and processing of spontaneous
speech MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018. http://real.mtak.hu/id/eprint/81369
Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Gósy Mária − Menyhárt Krisztina (szerk.), Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához.
Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. Nikol Kiadó, Budapest, 2003.
É. Kiss Katalin – Siptár Péter – Kiefer Ferenc: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_uj_magyar_nyelvtan/ch03.html
Markó Alexandra (szerk.), Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátításáától a zöngekezdési időig.
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ELTE Bölcsészettumományi Kar és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2012.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN112 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN112,
BTMAN203, BTMAN304, BTMAN305,
BTOMA2N05, BTOMA2N06,
BTOMA3N04, BTOMA4N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM2N09,
BTOSVM3N09, BTOSVM4N04
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN112
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN112, BTMAN203,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN305, BTOMA2N06, BTOMA4N04, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOSVM2N09, BTOSVM4N04: 2,
BTMAN304, BTOMA2N05, BTOMA3N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM3N09: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szóelemek általános kérdései: morfématípusok, morfémaszerkezetek, morfémarendszerek.
A tőtípusok és affixumok. A szófaj fogalma, általános kérdései, a szófajok vizsgálatának
rövid története. A legújabb elméletek és vizsgálati módszerek. A mai magyar nyelv szófaji
rendszere. A különböző szófaji felosztások. Az alapszófajok: az ige, az igetövek, az
igeragozás; a főnév, a melléknév, a névmások, a névszótövek, a névszóragozás, a
határozószó. Az igenevek mint átmeneti szófajú szavak. A viszonyszók: a segédigék és
származékaik, a névutó, az igekötő, a kötőszó, a partikula, a névelő, a tagadószó. A
mondatszók: az indulatszó, az interakciós mondatszó, a módosítószó, a hangutánzó
mondatszó. A szóalkotás módjai: a szóképzés, a szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módjai.
A szeminárium célja az alaktan és szófajtan fogalmi rendszerének megismerése, ill. az ennek
kérdéseiben történő tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése különböző
gyakorlatok segítségével.
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Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatónak el kell sajátítania az alaktan és szófajtan ismeretelméleti alapjait,
terminológiáját, rendszerszerű működésének sajátosságait, kapcsolatait a leíró nyelvészet
más tudományterületeivel.
képesség: A hallgatónak képessé kell válnia a szaktudományi módszerek alkalmazására,
ismereteinek szakszerű átadására szóban és írásban, a különböző tudásterületek közötti
összefüggések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására.
attitűd: Képessé kell válnia ismereteinek folyamatos bővítésére, nyitottá a megismerés,
tapasztalatszerzés iránt, elkötelezetté a szakmai tudásának állandó bővítése, megújítása iránt.
autonómia és felelősség: Önállóan képessé kell válnia átfogó, megalapozó szakmai kérdések
átgondolására, tudományterületének megalapozó nézeteit kellő alapossággal ismernie,
vállalnia. Együttműködés és felelősségvállalás jellemezze szakterületével, azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Morfématípusok, morfémaszerkezetek, morfémarendszerek
2. A tőtípusok és az affixumok
3. Az alapszófajok: az ige
4. Az igetövek, az igeragozás
5. A főnév, a melléknév, a névmás
6. A névszótövek, a névszóragozás
7. Zárthelyi dolgozat
8. A határozószó
9. Az igenevek
10. A viszonyszók: a segédigék, a névutó, az igekötő
11. A kötőszó, a partikula, a névelő, a tagadószó, a mondatszók
12. A szóalkotás módjai: a szóképzés
13. A szóösszetétel és a szóalkotás ritkább módjai
Zárthelyi dolgozat
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
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nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 17344.
Ladányi Mária 2017. Alaktan. In Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó
Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó.
Mugdan 1994. Morphological units. In Asher, R. E. (szerk.):The Encyclopedia of Language
and Linguistics Oxford: Pergamon Press. 2543-53.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc 1998. Alaktan. In É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.): Új
magyar nyelvtan Budapest: Osiris Kiadó.
Kiefer Ferenc 2000. A birtokos személyragozás. In Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális
magyar nyelvtan 3. Morfológia Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kiefer Ferenc – Honti László 2003. Verbal ’prefixation’ int he Uralic languages. Acta
Linguistica
Hubgarica, 50 (1-2): 137-153.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN113 Nyelv és társadalom szem.
Tantárgy neve:
Dialektológia és szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN 113,
BTMAN 204, BTMMN019, BTMMN020,
BTMMN801, BTMMN807, BTOMA1N08,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Közreműködő oktató(k): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Tantárgyi egység: Nyelv és társadalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN113
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN 204, BTOMA1N08,
BTMMN019, BTMMN020: 1, BTMAN 113,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16,
BTMMN801: 2, BTMMN807: 1
szeminárium, 1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN
204, BTMMN801, BTOMA1N08,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16:
kollokvium, BTMAN113, BTMMN019,
BTMMN020, BTMMN807: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN 113, BTMAN 204,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN019, BTMMN020, BTMMN807: 2, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA1N08, BTOMA8N07,
BTOSVM1N12, BTOSVM2N11,
BTOSVM3N16, BTMMN801: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szemináriumi beszélgetések önálló véleményformálásra késztetik a hallgatókat a nyelv és a
társadalom egyes témaköreiből. Az óra a Nyelv és társadalom című előadásra épülő
gyakorlat, amely megismerteti a hallgatókat a nyelvi adatgyűjtéssel, másfelől az elméleti
anyag gyakorlati vonatkozásaira tér ki. A gyakorlati órán a hallgatók megismerhetik a
kérdőíves gyűjtés sajátosságait, a nyelvjárási adatgyűjtés és -feldolgozás módszertanát,
illetve a szociolingvisztikai interjú elkészítésének metodikáját. A gyakorlati óra igyekszik
felkészíteni a hallgatóit önálló kutatás elvégzésére a nyelv és a társadalom összefüggéseit
érintő témakörökben. Ennek előkészületeiről és
elkészüléséről számot adva bizonyítják az ismeretek elsajátítását.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának témakörében. Tisztában van a
nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, ezen
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részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait. Képes a magyar nyelv változatait a
nyelvtudomány szempontjából értelmezni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek társadalmilag meghatározottak és
változóak. Képviseli a magyar identitás nyelvi, társadalmi sokszínűségét.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. Felelősséget vállal
szövegeiért. Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A nyelvváltozatok. A standard és a szociolektusok, illetve a dialektusok egymáshoz való
viszonya. 2. A területi nyelvváltozatok, a nyelvjárások. Nyelvjárási régióink jellemzői.
Magyar nyelvjárási hangfelvételek elemzése (1–5. A nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli–
kisalföldi, a dél-dunántúli, a dél-alföldi és a palóc nyelvjárás sajátosságai hangfelvételek
alapján).
3. A magyar nyelvjárási régiókból származó hangfelvételek elemzése (6–10. A Tisza–Körösvidéki, az északkeleti, a mezőségi, a székely és a csángó nyelvjárás sajátosságai
hangfelvételek alapján).
4. A nyelvi adat. Az anyaggyűjtés célja és alapelvei (a mintavétel, a megfigyelői paradoxon,
az etikai dilemma, a gyűjtési előismeretek). A dialektológiai és a szociolingvisztikai gyűjtési
módszerek. A szociolingvisztikai interjú. A kérdőíves gyűjtés.
5. A magyar nyelvjárások atlasza (a nagyatlasz) és Az új magyar nyelvjárások atlasza. A
Geolingvisztikai Kutatócsoport munkája. Internetes dialektológiai adatbázisok, digitális
térképek.
6. Nyelv és kisebbség. Nyelvpolitika. Nyelvvédelmi törvény? (A 2011. évi törvény a magyar
nyelv XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű
közlemények közzétételéről)
7. Az Európai Unió nyelvpolitikája. A magyar nyelv helyzete Európában. A globális
nyelvrendszer. A lingua franca kérdésköre.
8. Nyelvi jogok. A globális nyelvrendszer. A nyelvi többség és a nyelvi kisebbség viszonya.
9. A tegezés és a magázás története. A megszólítási szokások és a társadalom.
10. A névadási szokások és a társadalom. Törvények a magyar névadásról és névfelvételről.
11. A bilingvizmus és a plurilingvizmus jelensége.
12. A diglosszia megjelenése a társadalom nyelvhasználatában. A pidzsin és a kreol nyelvek.
13. Konzultáció az egyéni kutatásokról, a készülő dolgozatokról. Hallgatói beszámolók I.
14. Konzultáció az egyéni kutatásokról, a készülő dolgozatokról. Hallgatói beszámolók II.
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
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mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Babbie, Earl 1999. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest
(angolul: 1989. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company)
Deme László–Imre Samu (szerk.) 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza I–VI.
Akadémiai Kiadó, Budapest
Új magyar nyelvjárások atlasza, digitális adatbázis: umnya. elte.hu
Kiss Jenő 1995.Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society. Penguin English)
Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Tinta
Könyvkiadó, Budapest
Banczerowski Janusz 2006. A nyelvi kérdés az Európai Unióban. In: Magyar Nyelv CII/1. 1–
9.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN120 Informatika a nyelv- és irodalomtudományban szem.
Tantárgy neve:
Informatika a nyelv- és
irodalomtudományban

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN120
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: Informatika a nyelv- és irodalomtudományban szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN120
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus bevezetést nyújt a hallgatóknak az informatika felhasználási lehetőségeibe a nyelvés irodalomtudományok területén. A szövegszerkesztési és tipográfiai alapismereteken túl a
hallgatók megtanulják a tanulmányírás és a korrektúrakészítés mikéntjét, a bibliográfiák és
adatbázisok használatát, illetve a kritikai kiadásokról tudhatnak meg többet.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató szakterülete művelésének hagyományos és elektronikus
forrásaira vonatkozólag kiterjedt ismeretekkel rendelkezzen.
képesség: Előmozdítja, hogy a hallgató a szükséges forrásokat és információkat kritikusan
elemezze, vizsgálatukkal új összefüggésekre mutasson rá.
attitűd: Elősegíti, hogy a hallgató érdeklődoő, nyitott és elkötelezett legyen szakterületi
ismereteinek és készségeinek bővítésében, valamint tágabb körű kulturális ismereteinek
továbbfejlesztésében.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató felelősen képviselje saját
tudományterületének, illetve saját munkájának szakmai eredményeit, elvárásait és módszereit
és elfogadja más szak- és tudományterületek eltérő sajátságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezető óra
2. Szövegszerkesztési alapismeretek
3. Tipográfiai alapismeretek
4. Címek, alcímek; tartalomjegyzék készítése
5. Irodalomjegyzék, név- és tárgymutató
6. Jegyzetelés: lábjegyzetek, végjegyzetek készítése
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7. Különböző címleírási és jegyzetelési gyakorlatok, sztenderdek. Bibliográfiai adatbáziskezelők
8. Korrektúrakészítés hagyományosan, korrektúrakészítés szövegszerkesztőben
9. Bibliográfiai adatbázis-kezelők
10. Elektronikus-digitális katalógusok, metakatalógusok, bibliográfiák, repertóriumok
11. Digitális könyvtárak, szövegtárak, adatbázisok, stb.
12. A kritikai kiadás és a hálózati kritikai kiadás. Kritikai kiadás és XML
13. Open Access a tudományban
14. Tudás ellenőrzése, a félév értékelése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BARTÓK István, Az internet az irodalomkutatás szolgálatában = Bevezetés a régi
magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 20033, 16–22.
KECSKEMÉTI Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban
és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Bevezetés a régi magyarországi irodalom
filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 132–146.
A Companion to Digital Humanities, ed. by Susan SCHREIBMAN, Ray SIEMENS, John
UNSWORTH, Oxford, Blackwell, 2004.
Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez, szerk. ÉRDI Júlia, GARAI Péter, Bp., Akadémiai, 2007.
VIRÁGVÖLGYI Péter, A tipográfia mestersége – számítógéppel, Bp., Osiris Kiadó, 2007.
HORVÁTH Iván, Számítógép és irodalomtudomány, Alföld, 61(2010)/3, 9–28.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
DEBRECZENI Attila, Kritikai kiadás papíron és képernyőn = Textológia – filológia –
értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. CZIFRA Mariann, SZILÁGYI Márton,
Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum
Litterarium, 55), 26–39.
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Susan HOCKEY, Electronic Texts in the Humanities: Principles and Practice, Oxford
University Press, 2000.
KIRÁLY Péter, Kritikai kiadás és XML = Septuagesimo anno humanissime peracto:
Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára, szerk. HORVÁTH Zita, Miskolc, Miskolci
Egyetem, 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. IX,
fasc. 4), 119–149.
ZSOLDOS-DEMJÉN Anetta, Digitális szövegrögzítés TEI irányelvek alapján = Filológia és
textológia a régi magyar irodalomban, Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–
28, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelvés Irodalomtudományi Intézet, 2012, 491–503.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN201 Világirodalom I. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN201,
BTMAN311, BTMAN402, BTMAN602,
BTOMA1N03, BTOMA3N02,
BTOMA4N01, BTOMA5N01,
BTOSVM1N03, BTOSVM2N01,
BTOSVM3N02, BTOSVM4N01
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN201
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás a klasszikus (ógörög és római) antikvitás irodalmának legkiemelkedőbb
korszakait, műfajait és mindezeken belül műveit mutatja be. Célja nem a hagyományos
irodalomtörténeti kurzus, hanem azoknak a nyelvi, eszme- és műfajtörténeti folyamatoknak
és tendenciáknak a megvilágítása, amelyek a világirodalom későbbi folyamatát – olykor
mind a mai napig – meghatározták.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók megismerik a klasszikus antikvitás irodalmának kommunikációs formáit,
szövegtípusait, történeti folyamatait és jelentős korszakainak fő jelenségeit.
képesség: A hallgatók megtanulnak az irodalom- és kultúratudomány alapvető kérdéseiről
több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően,
választékos stílusban beszélni.
attitűd: A hallgatók megismerik az európai identitás nyelvi, szakrális, társadalmi és történeti
sokszínűségét.
autonómia és felelősség: Tudatosan képviselik az irodalom- és kultúratudomány területén
alkalmazott módszereket, és elfogadják más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A görög és a római irodalom fogalma, korszakolása. A római irodalom viszonya a
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göröghöz
2-3. A görög eposz: a Homérosznak tulajdonított Iliász és Odüsszeia
4-5. A római eposz: Vergilius: Aeneis; Ovidius: Átváltozások
6. A görög és a római elégia: Türtaiosz, Mimnermosz, Szolón, Tibullus, Ovidius
7. A görög és a római líra: Alkaiosz, Szapphó és Anakreón, Catullus, Horatius
8-11. A görög tragédia: Aiszkhülosz (Oreszteia), Szophoklész (Oedipus kirány), Euripidész
(Hippolytos)
12. A római tragédia: Seneca (Phaedra)
13. Az ókomédia: Arisztophanész (Békák, Lysistraté)
14. Az újkomédia: Menandrosz (Düszkolosz); A római vígjáték: Plautus (Bögre)
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kötelező elsődleges irodalom:
Homérosz, Íliász 1, 6, 16, 18, 22, 24. ének; Odüsszeia 1, 9, 11, 21, 24. ének = Homérosz,
Iliász, Odüsszeia, Homéroszi költemények, ford. Devecseri Gábor, Helikon, Bp., 1974.
Vergilius, Aeneis 1, 4, 6, 8, 12. ének = Vergilius, Összes művei, ford. Lakatos István, Európa,
Bp., 1984.
Ovidius, Átváltozások, ford. Devecseri Gábor, Helikon, Bp., 1975: a világ keletkezése,
Apollo és Daphne, Daedalus és Icarus, Narcissus, Pygmalion, Caesar apotheózisa
A görög és a római elégiához és lírához azok a versek, amelyek a következő két antológiában
megtalálhatók:
Szepessy Tibor (szerk.), Görög költők antológiája, Európa, Bp., 1982.
Horváth István Károly (szerk.), Római költők antológiája, Európa, Bp., 1963.
Aiszkhülosz, Oreszteia, ford. Devecseri Gábor = Aiszkhülosz Drámái, Európa, Bp., 1996.
Szophoklész, Oedipus király, ford. Babits Mihály = Szophoklész Drámái, Osiris, Bp., 2004.
Euripidész, Hippolütosz, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre = Euripidész Összes drámái,
Európa, Bp., 1984.
Seneca, Phaedra, ford. Ruttner Tamás = Seneca Drámái, Szenzár, Bp., 2006 (Seneca III.)
Aristophanész, Békák; Lüszisztraté, ford. Arany János = Arisztophanész vígjátékai, Osiris,
Bp., 2002.
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Menandrosz, Düszkolosz, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre = Menandrosz, A lenyírt hajú
lány, Európa, Bp., 1986.
Plautus, Bögre, ford. Devecseri Gábor = Plautus Vígjátékai I., Helikon, Bp., 1977.
Kötelező szakirodalom:
Kapitánffy István, Szepessy Tibor (szerk.), Az ókori görög irodalom. Egységes egyetemi
jegyzet (bármelyik kiadás)
Adamik Tamás, Római irodalom az archaikus korban (bármelyik kiadás)
Adamik Tamás, Római irodalom az aranykorban (bármelyik kiadás)
Adamik Tamás, Római irodalom az ezüstkorban (bármelyik kiadás)
P. E. Easterling, B. M. W. Knox (edd.), The Cambridge History of Classical Literature,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, Vol. 1/1–2, Vol. 2/3–4.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Martin Hose, David Schenker (edd.), A Companion to Greek Literature, Wiley Blackwell,
2016.
Stephen Harrison (ed.), A Companion to Latin Literature, Blackwell Publishing, 2005.
Kerényi Károly, Görög mitológia (bármelyik kiadás)
Németh György, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szilágyi János György, Görög
művelődéstörténet, Osiris, Bp., 2006.
Karsai György, Homérosz: Íliász, Akkord Kiadó, Bp., 1998 (Talentum műelemzések)
Karsai György, Homérosz: Odüsszeia, Akkord Kiadó, Bp., 1998 (Talentum műelemzések)
Borzsák István, Hősi eposz - nem hősi társadalom = Uő, Dragma I, Telosz Kiadó, Bp., 1994,
100–107.
Ferenczi Attila, Vergilius harmadik évezrede, Gondolat, Bp., 2010.
Hajdu Péter (szerk.), Horatius arcai, reciti, Bp., 2014.
URL: http://reciti.hu/wp-content/uploads/horatius_vn.pdf (hozzáférés ideje 2018-07-03)
Szilágyi János György, Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról,
Magvető, Bp., 1982. (ebből Az ’Átváltozások’ költője, Plautus valamint Seneca, a
tragédiaköltő c. tanulmányok.)
Gloviczki Zoltán, Ovidius ars poeticája. Akadémiai, Bp., 2008.
Szepessy Tibor, Utószó = Aiszkhülosz Drámái, Európa, Bp., 1996, 345-–361.
Bolonyai Gábor, Utószó = Szophoklész drámái, Osiris, Bp., 2004, 421–466. (Osiris
Klasszikusok)
Karsai György, A Szép és a Szörnyeteg. Görög drámák értelmezései. Osiris, Bp., 1999.
Tegyey Imre, Utószó = Menandrosz, A lenyírt hajú lány, Európa, Bp., 1986, 285–322.
Kövendi Dénes, Utószó = Arisztophanész vígjátékai, Osiris, Bp., 2002, 815–850.
Karsai György, Kárpáti András, Vámos Kornélia (szerk.), Az antik dráma útjai.
Tanulmányok a görög-római színjátszásról és hatásáról, reciti, Budapest, 2018.
URL: http://reciti.hu/wp-content/uploads/AntikDrama_vn.pdf (hozzáférés ideje 2018-07-03)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN202 Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN202,
BTMAN504, BTOMA7N07, BTOMA8N05,
BTOSVM2N02, BTOSVM3N03
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: KV
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kertész Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kertész Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN202
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN202: 1, BTMAN504,
BTOMA7N07, BTOMA8N05,
BTOSVM2N02, BTOSVM3N03: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN202,
BTOMA8N05, BTOSVM2N02: kollokvium,
BTMAN504, BTOMA7N07,
BTOSVM3N03: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás Közép-Európa fogalmának definícióiból kiindulva szemlélteti e fogalom
változásait a 19–20. század során, főképpen azt vizsgálva, hogyan reflektálnak egymás
írásaira a különböző nemzetekhez tartozó szerzők. Bemutatja a térség irodalmainak
kanonizációs mintáit, olyan emblematikus szerzők műveit állítva középpontba,akik mind a
mai napig meghatározzák Közép-Európáról alkotott képünket.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismerik meg a
magyar irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és
jelentős korszakainak fő jelenségeit, irodalmi értelmezésének ismert eljárásait és módszereit.
Képet kapnak az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési
módszereiről, megismerkednek egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség:
A hallgatók megismerve az irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző
diskurzusok felépítésében, e jelenségeket releváns európai kontextusban értelmezik.
Megtanulnak az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott
műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban írni és beszélni.
– Képesek lesznek az irodalmi szövegeket, illetve az ezekhez kapcsolódó kulturális
jelenségeket az irodalomtudomány szempontjából értelmezni, a problémákat releváns
módszertani megközelítésből elemezni.
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attitűd:
A hallgatók megismerik a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
történeti és jelenkori sokszínűségét, kiállnak annak megőrzésért. Tudatosan képviselik a
megismert szakmai normákat, és hitelesen közvetítik azokat.
autonómia és felelősség:
A hallgatók megtanulnak felelősséget vállalni szövegeikért, tisztán látni azok szakmai értékét
és esetleges hiányosságait, betartani a tudományterületen érvényes szakmai és etikai
normákat. Tudatosan képviselik az irodalom- és kultúratudomány területén alkalmazott
módszereket, és elfogadják más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1.Közép-Európa fogalma. A térség és definíciói, a Közép-Európa fogalom változásai
2. Az Osztrák–Magyar Monarchia a 20. század elején
3. Kulturális élet a Monarchia nagyvárosaiban
4. Franz Kafka és Jaroslav Hašek Prágája
5. Kafka-interpretációk (A per, elbeszélések)
6. A Švejk és a švejkség (Jaroslav Hašek Švejk)
7. Joseph Roth: Monarchia-nosztalgiák és Monarchia-kritika (A Radetzky-induló)
8. A valóság mitizálása: Bruno Schulz elbeszéléseinek világa (Fahajas boltok)
9. Ivo Andrić múltszemlélete (Híd a Drinán)
10. Bohumil Hrabal prózavilága
11.Két beavatási történet a II. világháborúból (Günter Grass Macska és egér, Bohumil Hrabal
Szigorúan ellenőrzött vonatok)
12. A kelet-európai abszurd: Mrożek drámái (Sławomir Mrożek Rendőrség)
13. A sztálinizmus groteszk kritikája: Kundera regényei (Milan Kundera: Tréfa)
14. Groteszk poétikák

Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Közép-európai olvasókönyv, Szerk. Módos Péter, Budapest, Osiris, 2005.
Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon, Vál. és szerk.,
RING Éva, Budapest, Magvető, 1986.
Kell-e nekünk Közép-Európa?, Századvég, Különszám, 1991.
Grotesque Revisited:Grotesque and Satire in the Post/Modern Literature of Central and
Eastern Europe. Ed. Laurynas Katkus, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Robert Alter, Imagined Cities, Urban Experience and the Language of the Novel. New
Haven & London, Yale University Press, 2005.
Scott Spector, Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Kafka’s Fin
de Siècle, Berkeley, University of California Press, 2000.
Milan Kundera, Kafka, Nagyvilág, 1990, 3. 421–430.
Klaus Wagenbach, Kafka Prágája: irodalmi útikalauz, Budapest, Atlantisz, 2006.
Veronica Ambros:The Great War as a monstrous carnival: Jaroslav Hašek’s Švejk.= History
of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and
20th Centuries.Volume I. Ed. Marcel Cornis-Pope, John Neubauer. Amsterdam-Philadelphia,
Benjamins Publishing Company:, 2007 (ISBN 978 90 272 3455 1), 228-236.
Bojtár Endre, A kelet-européer pontossága = A kelet-européer az irodalomelméletben,
Budapest, 1983, 215–218.
Jerzy Ficowski, A nagy eretnekség régiói. Bruno Schulz életéről, Budapest, Palatinus, 2001.
Bori Imre, Ivo Andrić monográfia, Újvidék, Forum, 1992.
Volker Neuhaus, Grass: író a felejtés ellen, Budapest, Napvilág, 2000.
BerkesTamás, Senki sem fog nevetni… Groteszk irányzat a hatvanas évek közép- és keleteurópai irodalmában, Budapest, Gondolat, 1990.
Kvetoslav Chvatik, Milan Kundera regényeinek világa, Európa, 2002.
Vörös István, A švejki lélek. Milan Kundera, Bohumil Hrabal és Ludvik Vaculík
munkásságáról, Budapest, Holnap, 2002.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN203 Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN112,
BTMAN203, BTMAN304, BTMAN305,
BTOMA2N05, BTOMA2N06,
BTOMA3N04, BTOMA4N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM2N09,
BTOSVM3N09, BTOSVM4N04
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN203
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN112, BTMAN203,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN305, BTOMA2N06, BTOMA4N04, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOSVM2N09, BTOSVM4N04: 2,
BTMAN304, BTOMA2N05, BTOMA3N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM3N09: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szóelemek általános kérdései: morfématípusok, morfémaszerkezetek, morfémarendszerek.
A tőtípusok és affixumok. A szófaj fogalma, általános kérdései, a szófajok vizsgálatának
rövid története. A legújabb elméletek és vizsgálati módszerek. A mai magyar nyelv szófaji
rendszere. A különböző szófaji felosztások. Az alapszófajok: az ige, az igetövek, az
igeragozás; a főnév, a melléknév, a névmások, a névszótövek, a névszóragozás, a
határozószó. Az igenevek mint átmeneti szófajú szavak. A viszonyszók: a segédigék és
származékaik, a névutó, az igekötő, a kötőszó, a partikula, a névelő, a tagadószó. A
mondatszók: az indulatszó, az interakciós mondatszó, a módosítószó, a hangutánzó
mondatszó. A szóalkotás módjai: a szóképzés, a szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módok.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatónak el kell sajátítania az alaktan és szófajtan ismeretelméleti alapjait,
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terminológiáját, rendszerszerű működésének sajátosságait, kapcsolatait a leíró nyelvészet
más tudományterületeivel.
képesség: A hallgatónak képessé kell válnia a szaktudományi módszerek alkalmazására,
ismereteinek szakszerű átadására szóban és írásban, a különböző tudásterületek közötti
összefüggések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására.
attitűd: Képessé kell válnia ismereteinek folyamatos bővítésére, nyitottá a megismerés,
tapasztalatszerzés iránt, elkötelezetté a szakmai tudásának állandó bővítése, megújítása iránt.
autonómia és felelősség: Önállóan képessé kell válnia átfogó, megalapozó szakmai kérdések
átgondolására, tudományterületének megalapozó nézeteit kellő alapossággal ismernie,
vállalnia. Együttműködés és felelősségvállalás jellemezze szakterületével, azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szóelemek általános kérdései, morfématípusok, morfémaszerkezetek,
morfémarendszerek
2. A tőtípusok és az affixumok
3. A mai magyar nyelv szófaji rendszerezései
4. Az alapszófajok: az ige
5. Az igetövek, az igeragozás
6. A főnév, a melléknév, a névmás
7. A névszótövek, a névszóragozás
8. A határozószó
9. Az igenevek
10. A viszonyszók: a segédigék, a névutó, az igekötő
11. A kötőszó, a partikula, a névelő, a tagadószó
12. A mondatszók
13. A szóalkotás módjai: a szóképzés
14. A szóösszetétel és a szóalkotás ritkább módjai
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 17344.
Ladányi Mária 2017. Alaktan. In Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó
Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó.
Mugdan 1994. Morphological units. In Asher, R. E. (szerk.):The Encyclopedia of Language
and Linguistics Oxford: Pergamon Press. 2543-53.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc 1998. Alaktan. In É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.): Új
magyar nyelvtan Budapest: Osiris Kiadó.
Kiefer Ferenc 2000. A birtokos személyragozás. In Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális
magyar nyelvtan 3. Morfológia Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kiefer Ferenc – Honti László 2003. Verbal ’prefixation’ int he Uralic languages. Acta
Linguistica
Hubgarica, 50 (1-2): 137-153.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN204 Nyelv és társadalom ea.
Tantárgy neve:
Dialektológia és szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN 113,
BTMAN 204, BTMMN019, BTMMN020,
BTMMN801, BTMMN807, BTOMA1N08,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Közreműködő oktató(k): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Tantárgyi egység: Nyelv és társadalom ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN204
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN 204, BTOMA1N08,
BTMMN019, BTMMN020: 1, BTMAN 113,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16,
BTMMN801: 2, BTMMN807: 1
szeminárium, 1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN
204, BTMMN801, BTOMA1N08,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16:
kollokvium, BTMAN113, BTMMN019,
BTMMN020, BTMMN807: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN 113, BTMAN 204,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN019, BTMMN020, BTMMN807: 2, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA1N08, BTOMA8N07,
BTOSVM1N12, BTOSVM2N11,
BTOSVM3N16, BTMMN801: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás a nyelv és a társadalom egymásra hatásának, a társadalom nyelvi
vonatkozásainak alapkérdéseivel foglalkozik, a társadalmi rétegzettség és a nyelvhasználati
rétegződés összefüggéseit tárgyalja. A kurzus anyaga alapvetően két nyelvészeti stúdium: a
nyelvjárástan és a szociolingvisztika ismérveit ötvözi: ezen diszciplínák alapfogalmaival és
kutatott területeivel ismerteti meg a hallgatókat. Témája a nyelvi változatosság, a nyelvi
diverzitás, a nyelvváltozatok, a nyelvi kontaktológia, a nyelvpolitika, a nyelvi tervezés, a
nyelvi jogok, a nyelvhasználat társadalmi és kulturális viszonyai.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának témakörében. Tisztában van a
nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, ezen
részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait. Képes a magyar nyelv változatait a
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nyelvtudomány szempontjából értelmezni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek társadalmilag meghatározottak és
változóak. Képviseli a magyar identitás nyelvi, társadalmi sokszínűségét.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. Felelősséget vállal
szövegeiért. Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány területén
dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés a szociolingvisztika és a dialektológia tanulmányozásába. A nyelvváltozatok.
2. A szociolingvisztikai tényezők. A szociolektusok.
3. Társadalmi rétegzettség–nyelvhasználati rétegződés. A nyelvi szocializáció.
4. Nyelvi hátrány és előny. A Bernstein-hipotézis. Az Ann Arbor-i per. A nyelv pedagógiai
vonatkozásai.
5. A nyelv földrajzi tagolódása és a dialektusok. A magyar nyelvjárások tagolódása. A
regionális köznyelv.
6. Nyelv és nyelvjárás, nyelvközösség és nemzet. A magyar nyelvjárások atlasza, az Új
magyar nyelvjárások atlasza és a tájszótárak. Elektronikus adatbázisok.
7. A nyelvi tervezés és a nyelvpolitika.
8. A magyarországi nyelvi tervezés. Nyelvi törvények. A nyelvművelés kérdésköre.
9. Nyelvi kontaktológia.
10. A bilingvizmus és a plurilingvizmus.
11. A diglosszia.
12. A pidzsin és a kreol nyelvek.
13. Nyelv és kultúra. A Sapir–Whorf-hipotézis.
14. A szociokommunikatív kompetencia. Nyelvi magatartásformák. A nyelvi tiszteletadás
formái. A köszönési és a megszólítási
formák.
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Cs. Nagy Lajos–N. Császi Ildikó 2015. Magyar nyelvjárások. Tinta, Bp.
Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Osiris, Bp.
Wardhaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris-Századvég, Bp.
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society. Penguin English)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Krónika Nova, Bp.
Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Tinta
Könyvkiadó, Bp.
Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
Chambers, J.K. 2010. Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and its Social
Significance. Blackwell Publishers, Malden.
Deme László–Imre Samu (szerk.) 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza I–VI.
Akadémiai, Bp.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szabadon választható ismeretek
irodalomtudományból (Biblia, Folklór,
Verstan, Közép-Európa irodalma és
kultúrája)

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN109,
BTMAN202, BTMAN205, BTMAN308,
BTMAN504
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: KV
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Folklór ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN205
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1., 2., 3., 5.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMAN109, BTMAN202,
BTMAN205, BTMAN308: nincs,
BTMAN504: BTMAN202
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN109, BTMAN202,
BTMAN205: 1, BTMAN308, BTMAN504:
2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN109,
BTMAN202, BTMAN205: kollokvium,
BTMAN308, BTMAN504: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 15 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az
egyharmada: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a levelező tagozat
féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a levelező
tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

Kreditpont: BTMAN109, BTMAN202,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN205: 2, BTMAN308, BTMAN504:
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
3
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
Bevezetés a folklorisztikába, a folklór kutatási módszereinek ismertetése. A folklór és az
irodalomtudomány határterületeinek áttekintése. A folklór egyes jelenségeinek, műfajainak
vizsgálata, bevezetés a hálózatok, a másodlagos szóbeliség, a szubkulturális jelenségek
tanulmányozásába.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A folklór
2. Etnológia
3. Történeti néprajz
4. Társadalomnéprajz
5. Biblia és folklór
6. A népmese
7. Folklór és irodalom: a szociográfia
8. Jelenkorkutatás
9. A folklorizáció
10. A giccs
11. Szubkultúrák, ellenkultúrák és művészetük
12. Nagyvárosi folklór: a vicc
13. A jelenkori másodlagos szóbeliség
14. Internetes folklór
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15. A modern hálózatkutatás belátásai
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): nincs
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
HOPPÁL Mihály, SZEPES Erika, Erósz a folklórban, Bp., 1987
BARABÁSI Albert-László, Villanások – a jövő kiszámítható, Bp., 2010.
BOGÁR Lajos, PAPP Richárd, A tükör két oldala, bevezetés a kulturális antropológiába, Bp.,
2008.
ECO, Umberto, A rossz ízlés struktúrája = U.E., A nyitott mű, Bp., 1976. 201–270.
FREUD, Sigmund, A vicc és viszonya a tudattalanhoz, Bp., 2010.
ILLYÉS Gyula, A puszták népe (számos kiadás).
JÁNOSI Zoltán, Fűszál és mindenség, Folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban,
Bp., 2005.
KESZEG Vilmos (szerk.), Írás, írott kultúra, folklór, Kolozsvár, 1999.
ONG, Walter J., Szóbeliség és írásbeliség, Bp., 2010.
THULER, Gabriele, Hogyan ismerjük fel? Művészet és giccs, Bp., 2007.
VOIGT Vilmos (szerk.), A magyar folklór, 1998.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BALOGH Balázs, FÜLEMILE Ágnes, Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen:
Néprajzi Tanulmányok. Bp., 274.
BENDIX , Regina F. – GALIT, Hasan-Rokem: A Companion to Folklore, London, 2012.
BOHANNAN, Paul – GLAZER, Mark, Mérföldkövek a kulturális antropológiában, Bp., 2007.
ERDEI Ferenc, Magyar falu, Bp., 1940.
HOPPÁL Mihály, Szepes Erika, A szerelem kertjében, Bp., 1987.
MOLES, Abraham A., A giccs, a boldogság művészete, Bp., 1975
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN207 Régi magyar irodalomtörténet II. ea.
Tantárgy neve:
Régi magyar irodalomtörténet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301,
BTMAN207, BTMAN302, BTOMA1N04,
BTOMA2N02, BTOMA2N03,
BTOSVM1N04, BTOSVM1N05
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: Régi magyar irodalomtörténet II. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN207
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: BTMAN301

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN207,
BTMAN301, BTOMA1N04, BTOMA2N02,
BTOSVM1N04: kollokvium, BTMAN302,
BTOMA2N03, BTOSVM1N05: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN301, BTMAN207: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN302, BTOMA1N04, BTOMA2N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA2N03, BTOSVM1N04,
BTOSVM1N05: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja az 1772 előtti magyar irodalom kialakulásának és fejlődésének
legáltalánosabb áttekintése, valamint a hallgatók megismertetése a régi magyar irodalom
legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával.
A tantárgyi egység a késő-reneszánsz, a barokk, a rokokó és a felvilágosodás-kori
magyarországi irodalom történetét tekinti át, a 17. század elejétől a 18. század végéig.
Kiemelkedő alkotók: Rimay János, Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós,
Apácai Csere János, Gyöngyösi István, Mikes Kelemen, Faludi Ferenc.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a régi magyar irodalom változó, nyelvi,
ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló intézményrendszeréről
és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
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és változékonyságának megértésére.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A manierizmus irodalma
2. Szenci Molnár Albert
3. A puritanizmus irodalma
4. Pázmány Péter
5. Zrínyi Miklós
6. Gyöngyösi István és a barokk udvari költészet
7. Korszak- és stílusfogalmak: felvilágosodás, klasszicizmus, romantika
8. Irodalom- és közösségfogalmak: felekezetközösségi, államközösségi, eredetközösségi,
hagyományközösségi identitás
9. A nyelvkérdés és a nyelvújítási mozgalom I.
10. A nyelvkérdés és a nyelvújítási mozgalom II.
11. Intézményesülés: irodalmi társaskörök, akadémiai mozgalom
12. Intézményesülés: lapok, folyóiratok, könyvkiadás
13. Intézményesülés: „pennatsaták”
14. Intézményesülés: mecenatúra, hivatásosodás, írókultusz
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A tételeknél megadott szövegek ismerete kötelező. A szövegek könnyebb elérését segítendő
a fontosabb műveknek minél több szövegkiadását megadtuk, amelyek közül bármely
használható (a választhatóságra a „vagy:” jelölés utal). A felsorolt szakirodalomból
kötelező ismerni a csillaggal megjelölteket, valamint a jelöletlenek közül tételenként
további legalább egy szabadon választott tanulmányt.
Valamennyi tételhez használható alapvető összefoglalás:
A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai,
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1964 (A Magyar Irodalom Története, 2).
A szakirodalomban való tájékozódáshoz:
Az 1970-ig megjelent szakirodalomhoz: STOLL Béla, VARGA Imre, V. KOVÁCS Sándor, A
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig, Bp., Akadémiai, 1972 (A Magyar
Irodalomtörténet Bibliográfiája, 1).
Az 1971–1990 között megjelent szakirodalomhoz: A magyar irodalom és irodalomtudomány
bibliográfiája 1971–1990, főszerk. PAJKOSSY György (1971–1982), VELICH Sándorné
(1983–1988), szerk. NÉMETH S. Katalin (1976, 1977, 1979, 1981), LICHTMANN Tamás
(1976, 1978, 1980), VELICH Sándorné (1981, 1982, 1987, 1989), VARGA Katalin (1983),
DOBÓ Katalin (1984, 1986, 1988), ZÁHONY Éva (1985, 1987), Bp., OSZK, 1977–2000.
Az 1991–1995 között megjelent szakirodalomhoz: B. HAJTÓ Zsófia, CSÓRA Karola, A
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1991–1995, Bp., Akadémiai Kiadó–Argumentum
Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája, 9).
Az 1996 óta megjelent szakirodalom tudományos igényű bibliográfiai feltárása még nem
történt meg. Jobb híján, hiányosságai ellenére, tájékozódásra használható: Irodalmi
kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-től, szerk. PESTI Ernő, elérhető a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár honlapján: www.fszek.hu.
Idegen nyelvű átfogó irodalomtörténet:
Lóránt CZIGÁNY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
1. A manierizmus irodalma
Szövegek:
Ecsedi Báthory István meditációiból: ECSEDI BÁTHORY István Meditációi, kiad. ERDEI Klára,
KEVEHÁZI Katalin, Bp.–Szeged, MTA Könyvtára, 1984 (Adattár, 8), 160–168; vagy:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 728–730; vagy:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, Késő-reneszánsz manierizmus és korabarokk, szerk., vál., előszó, bev. KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István,
NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, munkatársak BORIÁN Elréd, KISS
Farkas Gábor, MAJZER Mónika, Bp., Osiris Kiadó, 1998 (Osiris Tankönyvek), 33–37.
Rimay János Balassi-epicédiumának rekonstruált szövege: RIMAY János Írásai, kiad., utószó,
jegyz. ÁCS Pál, Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 1), 5–44;
vagy: RIMAY János, Epicédium a Balassi-fivérek, Bálint és Ferenc halálára, szerk., kiad.,
jegyz. ÁCS Pál, Bp., Balassi Kiadó, 1994, 5–67; vagy: Magyar költők 17. század – A kuruc
kor költészete, vál., kiad., jegyz. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1990, I–II (Magyar Remekírók), I, 7–36; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1990, 705–708, 716–722; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar
irodalomból, I, Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk, szerk., vál., előszó, bev.
KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István, NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S.
SÁRDI Margit, munkatársak BORIÁN Elréd, KISS Farkas Gábor, MAJZER Mónika, Bp.,
Osiris Kiadó, 1998 (Osiris Tankönyvek), 152–171.
Rimay tervezett Balassi-kiadásának fennmaradt szövegei: RIMAY János Írásai, kiad., utószó,
jegyz. ÁCS Pál, Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 1), 45–53;
vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, Késő-reneszánsz manierizmus és
kora-barokk, szerk., vál., előszó, bev. KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István,
NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, munkatársak BORIÁN Elréd, KISS
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Farkas Gábor, MAJZER Mónika, Bp., Osiris Kiadó, 1998 (Osiris Tankönyvek), 171–174.
Rimay János verseiből: RIMAY János Írásai, kiad., utószó, jegyz. ÁCS Pál, Bp., Balassi
Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 1), 57–176; vagy: Magyar költők 17.
század – A kuruc kor költészete, vál., kiad., jegyz. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1990, I–II (Magyar Remekírók), I, 36–78; vagy: Szöveggyűjtemény a régi
magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY
István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 708–716; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar
irodalomból, I, Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk, szerk., vál., előszó, bev.
KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István, NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S.
SÁRDI Margit, munkatársak BORIÁN Elréd, KISS Farkas Gábor, MAJZER Mónika, Bp.,
Osiris Kiadó, 1998 (Osiris Tankönyvek), 174–186.
PRÁGAI András, Ajánlólevél és Előszó a Fejedelmeknek serkentő órájához = Régi magyar
költők tára: XVII. század, 8, Bethlen Gábor korának költészete, kiad. KOMLOVSZKI Tibor,
STOLL Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976, 469–498.
Fordításrészletek Prágai András Fejedelmeknek serkentő órájából: Magyar gondolkodók: 17.
század, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1979 (Magyar Remekírók),
87–103; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 740–743;
vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, Késő-reneszánsz manierizmus és
kora-barokk, szerk., vál., előszó, bev. KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István,
NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, munkatársak BORIÁN Elréd, KISS
Farkas Gábor, MAJZER Mónika, Bp., Osiris Kiadó, 1998 (Osiris Tankönyvek), 193–194.
Rimay kritikája Prágairól: RIMAY János Írásai, kiad., utószó, jegyz. ÁCS Pál, Bp., Balassi
Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 1), 224–234; vagy: Régi magyar
levelestár (XVI–XVII. század), I–II, vál., kiad., bev., jegyz. HARGITTAY Emil, Bp.,
Magvető, 1981 (Magyar Hírmondó), I, 573–594; vagy: Magyar gondolkodók: 17. század,
vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1979 (Magyar Remekírók), 510–
523; vagy: RIMAY János Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó,
1955, 434–441.
Szakirodalom:
*KLANICZAY Tibor, A reneszánsz válsága és a manierizmus, ItK, 74(1970), 419–450; ua. =
KLANICZAY Tibor, A múlt nagy korszakai, Bp., Szépirodalmi, 1973, 226–282; ua. =
Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, I–II, szerk. S. SÁRDI Margit,
Bp., Tankönyvkiadó, 1983, II, 371–417.
BÁN Imre, A magyar manierista irodalom, ItK, 74(1970), 451–465; ua. = BÁN Imre, Eszmék
és stílusok: Irodalmi tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1976, 168–185; ua. = Válogatás a
régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, I–II, szerk. S. SÁRDI Margit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1983, II, 418–439.
KLANICZAY Tibor, A manierizmus esztétikája = A manierizmus, bev., vál., szerk. KLANICZAY
Tibor, ford. LONTAY László, LÓRÁNTH István, KLANICZAY Tibor, NEMÉNYI Kázmér,
TANDORI Dezső, TIMÁR Lajosné, Bp., Gondolat, 1975; 19822, 5–140; ua. = KLANICZAY
Tibor, Hagyományok ébresztése, Bp., Szépirodalmi, 1976, 327–409, 550–562.
*KLANICZAY Tibor, A meditatív költészet: a manierizmus reprezentatív műfaja (1982) =
KLANICZAY Tibor, Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 124–128.
SZABÓ András, A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (1558–1598), Debrecen, Hernád
Kiadó, 2004 (Nemzet, Egyház, Művelődés, 1), 9–23.
*KOMLOVSZKI Tibor, Rimay és a Balassi-hagyomány, ItK, 1982, 589–600; ua., Mester és
tanítvány (A Balassi-vers és Rimay költészete) c. = KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers
karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 67–101.
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ZEMPLÉNYI Ferenc, Rimay és a kortárs európai költészet, ItK, 1982, 601–613; ua., Magyar
kísérlet a meditatív verskötet-kompozícióra és európai kapcsolódásai (Rimay) c. =
ZEMPLÉNYI Ferenc, Műfajok reneszánsz és barokk között, Bp., Universitas Könyvkiadó,
2002 (Historia Litteraria, 11), 129–146.
KNAPP Éva, Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna–Occasio-versében,
ItK, 1997, 470–507; ua. = KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–
XVIII. században: Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 2003 (Historia Litteraria, 14), 119–158.
ÁCS Pál, Rimay János korai versciklusai, ItK, 1989, 306–311; ua. = ÁCS Pál, „Az idő
ósága”: Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., Osiris–2000,
2001, 43–51.
DEZSŐ Kinga, KOVÁCS Béla Lóránt, „A dallam nem változtat szövegén”? (Balassi és Rimay
verseinek dallamairól), ItK, 111(2007), 131–146.
ŐRY Katinka, Olvasatlanság – olvashatatlanság: Az ambiguitas retorikája Rimay János
Balassi-epicédiumának kísérőszövegeiben, ItK, 111(2007), 555–581.
BÁN Imre, „Fejedelmeknek serkentő órája”, It, 46(1958), 360–373; ua. = BÁN Imre, Eszmék
és stílusok: Irodalmi tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1976, 140–156.
*HARGITTAY Emil, Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi
fejedelmi tükrökben, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2001 (Historia Litteraria, 10), 56–65.
MERÉNYI VARGA László, A manierista stíluseszmény Rimay levelében, ItK, 1970, 503–507.
*KECSKEMÉTI Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői, ItK, 109(2005),
222–242; ua. = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének
ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak,
2004. május 26–29., szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007,
177–202.
2. Szenci Molnár Albert
Szövegek:
Szenci Molnár könyvajánlásaiból: SZENCI MOLNÁR Albert Válogatott művei, kiad.
VÁSÁRHELYI Judit, bev. TOLNAI Gábor, Bp., Magvető, 1976, 153–196, 235–255, 293–
304.
Szenci Molnár hanaui Biblia-kiadásának (1608) kísérőszövegeiből: „Az keresztyén
olvasóknak”: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–
17. századból, kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó,
2003 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 14), 189–195; vagy: SZENCI MOLNÁR Albert
Válogatott művei, kiad. VÁSÁRHELYI Judit, bev. TOLNAI Gábor, Bp., Magvető, 1976, 223–
232.
Szenci Molnár oppenheimi Biblia-kiadásának (1612) kísérőszövegeiből: „Az keresztyén
olvasóknak”: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–
17. századból, kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó,
2003 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 14), 196–199.
Szenci Molnár zsoltárainak kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar nyelvű
bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad., jegyz.
ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 155–163; vagy: SZENCI MOLNÁR Albert Válogatott művei, kiad.
VÁSÁRHELYI Judit, bev. TOLNAI Gábor, Bp., Magvető, 1976, 45–59; vagy: SZENCI
MOLNÁR Albert, Psalterium Ungaricum: Szent Dávid királynak és prófétának százötven
zsoltári, kiad., utószó, jegyz. GYŐRI János, Bp., Szépirodalmi, 1984, 7–14.
Szenci Molnár zsoltárai közül ismerendő a 2., 3., 6., 8., 23–25., 29., 32., 35., 38., 42., 65.,
66., 68., 79., 80., 90., 115., 122., 126., 128., 130., 134., 150. zsoltár, a következő kiadások
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egyike alapján: Régi magyar költők tára: XVII. század, 6, Szenci Molnár Albert Költői
művei, kiad. STOLL Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1971.
SZENCI MOLNÁR Albert Naplója, kiad., ford., bev., jegyz. SZABÓ András, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 2003 (Historia Litteraria, 13), 104–188.
Szakirodalom:
TURÓCZI-TROSTLER József, Szenczi Molnár Albert Heidelbergben, FK, 1(1955), 9–18, 139–
162; ua. = TURÓCZI-TROSTLER József, Magyar irodalom – világirodalom: Tanulmányok,
Bp., Akadémiai, 1961, I–II, II, 109–155, 722–727.
URAY Piroska, Szenci Molnár Albert prédikációfordításainak helye irodalmunkban = Eszmei
és poétikai kérdések a régi magyar prózairodalomban, szerk. HARGITTAY Emil, Bp.,
ELTE, 1977 (Acta Iuvenum), 121–142.
Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, szerk. CSANDA Sándor, KESERŰ Bálint,
Szeged, JATE, 1978 (Adattár, 4).
*HELTAI János, Szenci Molnár Albert: Megemlékezés halálának 300. évfordulóján,
Confessio, 1984/3, 68–78.
*VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert, TheolSz, 1984/3, 153–159.
VÁSÁRHELYI Judit, Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében, Bp.,
Akadémiai, 1985 (Humanizmus és Reformáció, 12), 62–83.
SZENCI MOLNÁR Albert, Dictionarivm Latinovngaricvm, Dictionarivm Vngaricolatinvm,
Nürnberg, 1604 (RMK I, 392–393 – RMNy 919); hasonmás kiadása: kiad. KŐSZEGHY
Péter, tan. IMRE Mihály, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete–Akadémiai Kiadó, 1990
(BHA, 25).
TÓTH Tünde, „Egy vers neménec megjobbitot modgyai”: Szenci Molnár Albert a versről,
ItK, 1993, 501–509.
SZABÓ András, Szenci Molnár Albert Sziléziában = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk.
KECSKEMÉTI Gábor, munkatársak HARGITTAY Emil, THIMÁR Attila, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 237–248; ua., Sziléziában és Brandenburgban
c. = SZENCI MOLNÁR Albert Naplója, kiad., ford., bev., jegyz. SZABÓ András, Bp.,
Universitas Könyvkiadó, 2003 (Historia Litteraria, 13), 41–49.
SZABÓ András, Szenczi Molnár Albert leánykérései = Ámor, álom és mámor: A szerelem a
régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos
konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29., szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Bp., Universitas Kiadó, 2002, 83–92; ua., Leánykérések c. = SZENCI MOLNÁR Albert
Naplója, kiad., ford., bev., jegyz. SZABÓ András, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2003
(Historia Litteraria, 13), 25–32.
IMRE Mihály, Szenci Molnár Albert Psalteriumának poétikai programja 16. századi
kontextusban = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században: A Szegeden
2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter,
PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régi
Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 239–254.
SZABÓ András, Mindennémű háborúság ellen: Szenci Molnár Albert versének hátteréhez = A
magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban
megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP
Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar
Irodalom Tanszék, 2005, 361–374.
P. VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai, Bp., Universitas
Kiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21).
SZABÓ András, Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert Naplójában =
Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban: A kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi
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konferencia előadásai (2006. május 24–27., Kolozsvár), szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR
Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, 2007 (Egyetemi Füzetek, 3),
393–400.
SZABÓ András, Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben = Humanizmus,
religio, identitástudat: Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről,
szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely Tamás, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó,
2007 (Studia Litteraria, 45), 144–154.
3. A puritanizmus irodalma
Szövegek:
Mikolai Hegedüs János műveiből: Magyar gondolkodók: 17. század, vál., kiad., jegyz.
TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1979 (Magyar Remekírók), 524–534.
APÁCZAI CSERE János, Magyar encyclopaedia (1653 [1655]), kiad., bev. BÁN Imre, jegyz.
GYENIS Vilmos, az előszót ford. RÁJNIS József, Bp., Szépirodalmi, 1959 (Magyar
Klasszikusok), 37–58, 161–277 (az előszó, az I. és a VII. fejezet); vagy: Magyar
gondolkodók: 17. század, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1979
(Magyar Remekírók), 656–715 (ugyane fejezetek részletei, más kiadásból is olvashatók).
APÁCZAI CSERE János, Tanács, mellyet Joachymus Fortius ád egy tanulásába elcsüggedt
iffjúnak (1654) = APÁCZAI CSERE János Válogatott pedagógiai művei, összeáll., bev.,
jegyz., a latin szövegeket ford. OROSZ Lajos, Bp., Tankönyvkiadó, 1956; 19762, 167–176;
ua. = APÁCZAI CSERE János, Magyar logikácska és egyéb írások, kiad., bev., jegyz.
SZIGETI József, Bukarest, Kriterion, 1975 (Téka), 112–125.
APÁCZAI CSERE János, Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár
állapotuk okairól (1656) = APÁCZAI CSERE János Válogatott pedagógiai művei, összeáll.,
bev., jegyz., a latin szövegeket ford. OROSZ Lajos, Bp., Tankönyvkiadó, 1956; 19762,
181–205; ua. = APÁCZAI CSERE János, Magyar logikácska és egyéb írások, kiad., bev.,
jegyz. SZIGETI József, Bukarest, Kriterion, 1975 (Téka), 130–171.
MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, azaz Kegyesség gyakorlás (1636), kiad. INCZE Gábor, bev.
RAVASZ László, Bp., 1936 (A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi
keresztyén [református és evangélikus] egyházi írói, 4); vagy: „Bízd az jövendőkre
érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény, I, 16–17. század,
szerk. SZABÓ András, Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998, 321–330 (részletek).
Medgyesi Pál prédikációiból: SZALÁRDI János Siralmas magyar krónikája (1662–1664),
kiad., bev., jegyz. SZAKÁLY Ferenc, Bp., Magyar Helikon, 1980 (Bibliotheca Historica),
686–719; vagy: Magyar gondolkodók: 17. század, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp.,
Szépirodalmi, 1979 (Magyar Remekírók), 922–956.
TÓTFALUSI KIS Miklós, Mentség (1698) = Magyar emlékírók: 16–18. század, vál., kiad.,
jegyz. BITSKEY István, Bp., Szépirodalmi, 1982 (Magyar Remekírók), 343–468; vagy:
TÓTFALUSI KIS Miklós, Erdélyi féniks: Misztótfalusi Kis Miklós öröksége, kiad., bev.,
jegyz. JAKÓ Zsigmond, Bukarest, Kriterion, 1974, 164–280.
Tótfalusi Kis Miklós Biblia-kiadásainak kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”:
Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból,
kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi
Magyar Könyvtár: Források, 14), 164–167, 204–205.
Szakirodalom:
ZOVÁNYI Jenő, Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban, Bp., Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság, 1911.
BODONHELYI József, Az angol puritanizmus lelki élete és magyar hatásai, Debrecen, 1942.
MOLNÁR Attila, A „protestáns etika” Magyarországon: A puritán erkölcs és hatása,
Debrecen, Ethnica, 1994 (Societas et Ecclesia, 2).
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Ama kegyelemnek mennyei harmatja: A 17. századi magyar puritanizmus irodalmából, vál.,
utószó BALOGH Judit, Bp.–Cluj, Harmat–Koinonia, 1995.
*BÁN Imre, A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéspolitikai
jelentősége, TheolSz, 1976, 175–178; ua. = BÁN Imre, Költők, eszmék, korszakok, vál.,
szerk. BITSKEY István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997 (Csokonai Universitas
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 11), 205–217.
*KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd
a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 88–106.
PETRŐCZI Éva, Puritánia: Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Bp.,
Universitas Kiadó, 2006 (Historia Litteraria, 20).
BÁN Imre, Apáczai Csere János, Bp., Akadémiai, 1958 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 2).
Apáczai Csere János emlékezete. „Én gondolkodom, azért vagyok”: Válogatás 350 év
Apáczai-irodalmából – A budapesti „Ego cogito ergo sum”-konferencia előadásai (2003.
november 13.) Apáczai doktori értekezésének fordításával, szerk. KOVÁCS Sándor Iván,
Bp., Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2004 („Csak tiszta forrásból”: A Magyar
Irodalomtörténeti Társaság „Tanulmányok”-sorozata, 1).
PÉTER Katalin, A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon, TheolSz,
1986, 335–347.
JANKOVICS József, Devotio és desperatio, avagy az ismétlődés szerepe Tótfalusi Mentsége
szerkezetének kialakulásában = JANKOVICS József, Ex occidente… A 17. századi magyar
irodalom európai kapcsolatai, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 3), 193–203.
4. Pázmány Péter
Szövegek:
PÁZMÁNY Péter, Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél (1613), kiad., utószó, jegyz.
BITSKEY István, Bp., Európa Könyvkiadó, 1984, 5–149.
Pázmány Péter prédikációskönyvéből: Az én kegyelmes Uramhoz, a teljes Szentháromság egy
bizony Istenhez alázatos ajánló írásom; A keresztyén olvasókhoz; Négy dologrúl
tudósíttatnak az olvasók; A keresztyén prédikátorokhoz intés; Mint kell a fiaknak tisztelni
szüléjeket; A részegségnek veszedelmes undokságárúl; Az ördögi kísértetekrűl; Mint kell a
keresztyén leányt nevelni (ezek legjobb kiadása: PÁZMÁNY Péter, Válogatott prédikációk,
kiad., utószó HARGITTAY Emil, Bp., Balassi Kiadó, 2000 (Millenniumi Könyvtár, 76), 7–
111, 133–159; más kiadásból is olvashatók); A fiaknak istenes nevelésérűl; A buja
fajtalanságnak veszedelmességéről (ezek: PÁZMÁNY Péter Művei, vál., kiad., jegyz.
TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1983 (Magyar Remekírók), 649–668, 728–745).
MAGYARI István, Az országokban való sok romlásoknak okairól (1602), kiad. KATONA
Tamás, utószó MAKKAI László, Bp., Magyar Helikon, 1979 (Bibliotheca Historica), 5–25,
138–145, 153–183, 187–206.
PÁZMÁNY Péter, Felelet = PÁZMÁNY Péter, Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az
ország romlása okairul írt könyvére (1603), kiad. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas
Kiadó, 2000 (Pázmány Péter Művei: Kritikai kiadás, 1), 28–106; vagy: PÁZMÁNY Péter
Művei, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1983 (Magyar Remekírók),
5–25.
Szakirodalom:
*BÁN Imre, A magyar barokk próza változatai, It, 53(1971), 473–500; ua. = BÁN Imre,
Eszmék és stílusok: Irodalmi tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1976, 186–202; ua. =
Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, I–II, szerk. S. SÁRDI Margit,
Bp., Tankönyvkiadó, 1983, II, 477–498.
BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp.,
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Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 36–44, 135–140.
*BITSKEY István, Pázmány Péter, Bp., Gondolat, 1986 (Magyar História: Életrajzok), 5–216.
HELTAI János, Bethlen Péter és Pázmány, OSZK Évk, 1982/83 [1987], 411–422.
LUKÁCSY Sándor, Pázmány fordítói elvei és gyakorlata, ItK, 1990, 1–20; ua. = LUKÁCSY
Sándor, Isten gyertyácskái, Pécs, Jelenkor, 1994 (Élő Irodalom), 54–80.
BITSKEY István, Bethlen, Pázmány és a Káldi-biblia, Száz, 1981, 737–743; ua. = BITSKEY
István, Eszmék, művek, hagyományok: Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk
irodalomról, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai Universitas Könyvtár:
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 7), 195–203.
BITSKEY István, Pázmány grazi vitairatai = Pázmány Péter emlékezete: Halálának 350.
évfordulóján, szerk. LUKÁCS László, SZABÓ Ferenc, Róma, Detti, 1987, 181–196; ua. =
BITSKEY István, Eszmék, művek, hagyományok: Tanulmányok a magyar reneszánsz és
barokk irodalomról, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai Universitas
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 7), 161–178.
BITSKEY István, Pázmány Péter Korán-cáfolata = BITSKEY István, Eszmék, művek,
hagyományok: Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról, Debrecen,
Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum
Litterarium, 7), 179–194.
BITSKEY István, Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban, ItK, 1998, 687–695; ua. =
BITSKEY István, Virtus és religió: Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről,
Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 172–184; ua. = Visszapillantó tükör:
Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára, szerk. KERÉNYI Ferenc, KECSKEMÉTI
Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2000, 25–33.
BITSKEY István, Pázmány Péter felső-magyarországi missziója = BITSKEY István, Virtus és
religió: Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről, Miskolc, Felsőmagyarország
Kiadó, 1999, 58–69; ua. = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Tanulmányok, 2), 71–80.
THIMÁR Attila, Pázmány Péter a vitapartner?, ItK, 1999, 114–127.
*BITSKEY István, Ekkléziológia és retorika Pázmány Péter műveiben, ItK, 2000, 294–310.
HILLER István, Pázmány Péter és a Habsburg diplomácia = Pázmány Péter és kora, szerk.
HARGITTAY Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Kar, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 139–150.
TUSOR Péter, Pázmány állandó római követségének terve (1632–1634) = Pázmány Péter és
kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 151–175.
HARGITTAY Emil, Irodalomszemlélet Pázmány előszavaiban és könyvajánlásaiban = Religió,
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs,
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca
Studiorum Litterarium, 31), 374–383; ua. = HARGITTAY Emil, Filológia, eszmetörténet és
retorika Pázmány Péter életművében, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2009 (Historia
Litteraria, 25), 191–197.
BALÁZS Mihály, Az Öt szép levél 1609-ben = BALÁZS Mihály, Felekezetiség és fikció:
Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról, Bp., Balassi Kiadó, 2006 (Régi Magyar
Könyvtár: Tanulmányok, 8), 193–216.
TURÓCZI-TROSTLER József, Az országokban való sok romlásoknak okairól: Forrástanulmány
Magyari István könyvéről, Minerva, 9(1930), 233–251; ua. = TURÓCZI-TROSTLER József,
Magyar irodalom – világirodalom: Tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1961, I–II, I, 150–166,
560–562.
*KEISZ Ágoston, Magyari és Pázmány vitája = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY
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Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001
(Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 219–250.
THIMÁR Attila, „Halhacza mit mond Zent Bernard ti felőletec”: Gondolatok Pázmány
Feleletéről = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely:
Tanulmányok, 2), 205–218.
5. Zrínyi Miklós
Szövegek:
ZRÍNYI Miklós Adriai tengernek Syrenaia c. kötete, ill. belőle a Szigeti veszedelem a
következő kiadásokból olvasható: ZRÍNYI Miklós, Adriai tengernek Syrenaia, Bécs, 1651;
hasonmás kiadása: utószó KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Akadémiai Kiadó–Magyar Helikon,
1980; ZRÍNYI Miklós, Szigeti veszedelem (1651), kiad. KLANICZAY Tibor, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984, 5–332; ZRÍNYI Miklós, Szigeti veszedelem (1651),
szerk., kiad., jegyz. KIRÁLY Erzsébet, Bp., Ikon Kiadó, 1993 (Matúra Klasszikusok);
rövidített (egyéb diákkönyvtári) kiadások nem használhatók.
ZRÍNYI Miklós, Mátyás-elmélkedések, Áfium = ZRÍNYI Miklós Prózai művei, kiad. KOVÁCS
Sándor Iván, Bp., Zrínyi, 1985 (Zrínyi-Könyvtár, 1), 177–228 (más – nem rövidített –
kiadásból is olvashatók).
Szakirodalom:
KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1954; 19642, 75–317.
KIRÁLY Erzsébet, KOVÁCS Sándor Iván, A meghajló és beszélő feszület jelenete a „Szigeti
veszedelem” II. énekében = KIRÁLY Erzsébet, KOVÁCS Sándor Iván, „Adria tengernek
fönnforgó habjai”: Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról, Bp., Szépirodalmi, 1983,
124–141.
*KOVÁCS Sándor Iván, A Zrínyi-könyvtár Petrarca-kötetei és az „Adriai tengernek
Syrenaia” kompozíciója = KIRÁLY Erzsébet, KOVÁCS Sándor Iván, „Adria tengernek
fönnforgó habjai”: Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról, Bp., Szépirodalmi, 1983,
34–47.
KOVÁCS Sándor Iván, „Ennyi mód két phoenix öszvecsingolódik”: A „Gerusalemme
liberata” és a „Szigeti veszedelem” nászjelenete = KIRÁLY Erzsébet, KOVÁCS Sándor
Iván, „Adria tengernek fönnforgó habjai”: Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról,
Bp., Szépirodalmi, 1983, 160–170.
KIRÁLY Erzsébet, Poétikai fogalmak Zrínyi Syrena-kötetének előszavában, ItK, 1984, 277–
289.
*KLANICZAY Tibor, Zrínyi helye a XVII. század politikai eszméinek világában = KLANICZAY
Tibor, Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 153–211; ua., Korszerű politikai
gondolkodás és nemzetközi látókör Zrínyi műveiben c. = Irodalom és ideológia a 16–17.
században, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai, 1987 (Memoria Saeculorum Hungariae,
5), 337–400.
KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985, 49–63 (A „Szigeti
veszedelem” keletkezésére utaló kormeghatározó adatok).
KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985, 128–221 (A magyar
hagyomány és az olasz költői formák alkalmazása: az ekhós vers és a „Fantasia poetica”;
A Viola-ciklus).
KOVÁCS Sándor Iván, Zrínyi prózaírói remekműve: a „Mátyás király életéről való
elmélkedések” (1990) = KOVÁCS Sándor Iván, A „Syrena” és a szobor, Pécs, Pro
Pannonia Kiadói Alapítvány, 1993 (Pécsi Tudománytár), 31–39.
SZÖRÉNYI László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány, MTA I. OK,
31(1979), 281–292; ua. = SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták: Fejezetek a
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magyarországi latin hősepika történetéből, Bp., AmfipressZ, 1993, 15–24.
SZÖRÉNYI László, Panegyricus és eposz: Zrínyi és Cortesius, ItK, 1987–1988, 141–149; ua.
= SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták: Fejezetek a magyarországi latin hősepika
történetéből, Bp., AmfipressZ, 1993, 25–33.
CSONKA Ferenc, „Mindenütt feljül ég, a föld lészen alsó.” (Adalékok és észrevételek Zrínyi
három epigrammájához) = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. KECSKEMÉTI Gábor,
munkatársak HARGITTAY Emil, THIMÁR Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996
(Historia Litteraria, 2), 57–74.
CSILLAG István, Zrínyi Mátyás király életéről való elmélkedések című művének datálásához,
ItK, 2000, 97–99.
HARGITTAY Emil, Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi
fejedelmi tükrökben, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2001 (Historia Litteraria, 10), 71–81.
BENE Sándor, Őskeresők (A Zrínyi-családtörténet és műfaji háttere), ItK, 2003, 3–42.
NAGY Levente, Zrínyi és Erdély: A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai
Erdéllyel, Bp., Argumentum Kiadó, 2003 (Irodalomtörténeti Füzetek, 154).
BESSENYEI József, Szigetvári Zrínyi Miklós = Septuagesimo anno humanissime peracto:
Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára, szerk. HORVÁTH Zita, Miskolc, Miskolci
Egyetem, 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. IX,
fasc. 4), 39–59.
SZÖRÉNYI László, Zrínyi és Vida, avagy a neolatin vergiliusi eposzmodell = Religió, retorika,
nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen,
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum
Litterarium, 31), 297–315.
KISS Farkas Gábor, Zrínyi, Marino és az epikus malom = A magyar költészet műfajai és
formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi
konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István,
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 255–269.
ÁCS Pál, A „helyettes áldozat” allegóriái a Zrínyiász IX. énekében = ÁCS Pál, „Elváltozott
idők”: Irányváltások a régi magyar irodalomban, Bp., Balassi Kiadó, 2006 (Régi Magyar
Könyvtár: Tanulmányok, 6), 140–157.
FAZEKAS Sándor, „Obsidio Szigetiana”: Meditáció a Zrínyiász magyar címadásáról,
AHistLittHungAUnivSzeg, 29(2006), 59–63.
6. Gyöngyösi István és a barokk udvari költészet
Szövegek:
GYÖNGYÖSI István, Márssal társolkodó Murányi Vénus (1664), kiad., jegyz. JANKOVICS
József, NYERGES Judit, utószó JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 1998 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 8), 5–139.
GYÖNGYÖSI István, Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete (1693), kiad.,
jegyz. JANKOVICS József, NYERGES Judit, utószó JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó,
1999 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 10), 5–200.
Esterházy Pál verseiből: Régi magyar költők tára: XVII. század, 12, Madách Gáspár, egy
névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter
István versei, kiad. VARGA Imre, CS. HAVAS Ágnes, STOLL Béla, Bp., Akadémiai Kiadó,
1987, 517–521, 526–529, 533–546, 577–580, 584–587, 588–591; vagy: Magyar költők
17. század – A kuruc kor költészete, vál., kiad., jegyz. KOMLOVSZKI Tibor, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, I–II (Magyar Remekírók), 500–520; vagy:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, Barokk és késő-barokk rokokó, szerk.,
vál., előszó, bev. KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István, NAGY Levente,
ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, munkatársak BENITS Péter, BORIÁN Elréd, KISS
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Farkas Gábor, LACZHÁZI Gyula, MAJZER Mónika, Bp., Osiris Kiadó, 2000 (Osiris
Tankönyvek), 227–247.
Szakirodalom:
AGÁRDI Péter, Gyöngyösi István és a középnemesi rendiség, ItK, 1968, 125–152; ua. =
Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, I–II, szerk. S. SÁRDI Margit,
Bp., Tankönyvkiadó, 1983, II, 584–621.
*KIBÉDI VARGA Áron, Retorika, poétika, műfajok: Gyöngyösi István költői világa, It, 1983,
545–591; ua. = KIBÉDI VARGA Áron, Szavak, világok, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998, 179–
191.
KOVÁCS Sándor Iván, Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK, 1985, 389–414;
ua. = KOVÁCS Sándor Iván, Koboz és virginál: Három tanulmány, Békéscsaba, Megyei
Könyvtár, 1990, 5–42; ua. = KOVÁCS Sándor Iván, „Eleink tündöklősége”: Tanulmányok,
esszék, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 19–50.
R. VÁRKONYI Ágnes, A rejtőzködő Murányi Vénus, Bp., Helikon, 1987 (Labirintus), 5–30,
151–236; vagy: R. VÁRKONYI Ágnes, Márssal társalkodó Murányi Vénus 1664-ben, It,
1980, 77–104.
NAGY Levente, Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi magyar eposzban
(Szigeti veszedelem, Kemény János emlékezete, Rákóczi-eposz), ItK, 2000, 197–223.
JANKOVICS József, Gyöngyösi István költészetének poétikai-retorikai forrásvidéke = Religió,
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs,
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca
Studiorum Litterarium, 31), 330–337.
A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István
halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007.
7. Korszak- és stílusfogalmak: felvilágosodás, klasszicizmus, romantika
-BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, 19983, 418–440.
-MEZEI Márta, 1772 – a kultikus ünnepléstől az irodalomtörténeti elemzésig, ItK, 1990/3.
-SZAUDER József, Az estve és Az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus, 1970, 5–56, 92–122.
-SZAUDER József, A romantika útján. Tanulmányok, 1961, 7–49.
8. Irodalom- és közösségfogalmak: felekezetközösségi, államközösségi, eredetközösségi,
hagyományközösségi identitás
-DEBRECZENI Attila, Az irodalomfogalom változása az 1780-as, 1790-es évek magyar
irodalmában, It, 2000/3.
-DEBRECZENI Attila, Nemzet és identitás, ItK, 2001/5–6.
-KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, 1980, 266–301.
-S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, 2005, 13–26, 159–166, 233–248, 275–
287.
-TAKÁTS József, Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (Keret), ItK, 1998/5–6. =
T. J., Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, 2007.
9–10. A nyelvkérdés és a nyelvújítási mozgalom I–II.
-Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, 2005,
71–127, 261–301.
-A magyar kritika évszázadai, I (Rendszerek a kezdetektől a romantikáig), szerk. TARNAI
Andor, CSETRI Lajos, 1981, 381–446.
-BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, 19983, 117–137.
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-CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv és irodalomszemlélet a magyar irodalmi
nyelvújítás korszakában, 1990, 11–103.
-CSETRI Lajos, Kazinczy és a nyelvújítás, Tiszatáj, 1985/7; CS. L., Kazinczy nyelvújítása =
Klasszika és romantika között, szerk. KULIN Ferenc, MARGÓCSY István, 1990.
-HÁSZ-FEHÉR Katalin, A magyar nyelvűség programjai a XVIII–XIX. század fordulóján =
Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS
Gábor, 2006.
-MARGÓCSY István, A magyar nyelv státusa a XVIII. század második felében = Folytonosság
vagy fordulat (A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései), szerk. DEBRECZENI Attila,
1996.
-SZAJBÉLY Mihály, „Idzanak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, 2001, 15–31.
-TOLCSVAI NAGY Gábor, A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza = A magyar
irodalom történetei, II, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, 2007.
11. Intézményesülés: irodalmi társaskörök, akadémiai mozgalom
-Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról, szerk., DOBROSSY István,
1997.
-FÁBRI Anna, Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779–1848,
1987.
-THIMÁR Attila, Az irodalmi intézményrendszer kialakulása Magyarországon = A magyar
irodalom történetei, I, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., 2007.
-WALDAPFEL József, Hogyan lett Pest a magyar irodalom fővárosa? = W. J., Irodalmi
tanulmányok, 1957.
12. Intézményesülés: lapok, folyóiratok, könyvkiadás
-A magyar sajtó története, I (1705–1848), szerk. KÓKAY György, 1979.
-Első folyóirataink: Uránia, kiad. SZILÁGYI Márton, 1999.
-Első folyóirataink: Orpheus, kiad. DEBRECZENI Attila, 2001.
-Első folyóirataink: Magyar Museum, I–II, kiad. DEBRECZENI Attila, 2004.
-KÓKAY György, A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei 1780–1795, 1970.
-KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, 1980, 524–571.
-SZAJBÉLY Mihály, Könyv- és lapkiadás a felvilágosodás idején és a reformkorban = A
magyar irodalom történetei, II, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, 2007.
13. Intézményesülés: „pennatsaták”
-Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781–1826, szerk. SZALAI Anna, 1980.
-Tollharcok. Irodalmi és színházi viták 1830–1847, szerk. SZALAI Anna, 1981.
-MARGÓCSY István, A Révai-Verseghy-vita eszme- és kultúrtörténeti vonatkozásai =
Klasszika és romantika között, szerk. KULIN Ferenc, MARGÓCSY István, 1990.
-SZAJBÉLY Mihály, „Idzanak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, 2001, 107–137.
14. Intézményesülés: mecenatura, hivatásosodás, írókultusz
-DEBRECZENI Attila, „Tudós hazafiság” (Egy beszédmód a XVIII. század végének magyar
irodalmában), It, 2001/4.
-MARGÓCSY István, A költészet ünnepe (Az 1843-as Kisfaludy Sándor-ünnep jelentősége) =
M. I., „…Égi és földi virágzás tükre…” Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról, 2007.
-PORKOLÁB Tibor, „Nagyjainknak pantheonja épűl”. Közösségi emlékezet, panteonizáció,
emlékbeszéd, 2005, 63–109.
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-RÁKAI Orsolya, Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja
és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, 2008, 217–260.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Több tételhez használható szövegkiadások, egyetemi szöveggyűjtemények és idegen nyelvű
átfogó irodalomtörténet:
Ernő KULCSÁR Szabó, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
Magyar gondolkodók: 17. század, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi,
1979 (Magyar Remekírók).
Magyar költők 17. század – A kuruc kor költészete, vál., kiad., jegyz. KOMLOVSZKI Tibor,
Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, I–II (Magyar Remekírók).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
„Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény, I,
16–17. század, szerk. SZABÓ András, Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, Késő-reneszánsz manierizmus és korabarokk, szerk., vál., előszó, bev. KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István,
NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, munkatársak BORIÁN Elréd, KISS
Farkas Gábor, MAJZER Mónika, Bp., Osiris Kiadó, 1998 (Osiris Tankönyvek).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, Barokk és késő-barokk rokokó, szerk., vál.,
előszó, bev. KOVÁCS Sándor Iván, kiad., magy. CSILLAG István, NAGY Levente,
ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, munkatársak BENITS Péter, BORIÁN Elréd, KISS
Farkas Gábor, LACZHÁZI Gyula, MAJZER Mónika, Bp., Osiris Kiadó, 2000 (Osiris
Tankönyvek).
„Az keresztyén olvasóknak”: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és
ajánlásai a 16–17. századból, kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp.,
Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 14).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN301 Régi magyar irodalomtörténet I. ea.
Tantárgy neve:
Régi magyar irodalomtörténet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301,
BTMAN207, BTMAN302, BTOMA1N04,
BTOMA2N02, BTOMA2N03,
BTOSVM1N04, BTOSVM1N05
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: Régi magyar irodalomtörténet I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN301
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN207,
BTMAN301, BTOMA1N04, BTOMA2N02,
BTOSVM1N04: kollokvium, BTMAN302,
BTOMA2N03, BTOSVM1N05: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN301, BTMAN207: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN302, BTOMA1N04, BTOMA2N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA2N03, BTOSVM1N04,
BTOSVM1N05: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja az 1772 előtti magyar irodalom kialakulásának és fejlődésének
legáltalánosabb áttekintése, valamint a hallgatók megismertetése a régi magyar irodalom
legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. A tantárgyi egység a középkori és reneszánsz
kori magyarországi irodalom történetét tekinti át, a 16. század végével zárva az előadást.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a régi magyar irodalom változó, nyelvi,
ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló intézményrendszeréről
és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
és változékonyságának megértésére.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Ősköltészet
2. Latin nyelvű legendairodalmunk
3. Árpád-kori magyar nyelvű irodalmunk
4. Középkori krónikáink és gestáink
5. Későközépkori latin nyelvű irodalmunk
6. Vitéz János, Janus Pannonius, Antonio Bonfini
7. A későközépkori magyar nyelvű prózairodalom
8. A későközépkori egyházi és világi költészet
9. A magyarul író erazmisták
10. A reformáció irodalma
11. A históriás ének
12. Heltai Gáspár és Bornemisza Péter
13. Károli Gáspár, a Vizsolyi Biblia és előzményei
14. Balassi Bálint
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A tételeknél megadott szövegek ismerete kötelező. A szövegek könnyebb elérését segítendő
a fontosabb műveknek minél több szövegkiadását megadtuk, amelyek közül bármely
használható (a választhatóságra a „vagy:” jelölés utal). A felsorolt szakirodalomból
kötelező ismerni a csillaggal megjelölteket, valamint a jelöletlenek közül tételenként
további legalább egy szabadon választott tanulmányt.
A szakirodalomban való tájékozódáshoz:
Az 1970-ig megjelent szakirodalomhoz: STOLL Béla, VARGA Imre, V. KOVÁCS Sándor, A
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig, Bp., Akadémiai Kiadó, 1972 (A Magyar
Irodalomtörténet Bibliográfiája, 1).
Az 1971–1990 között megjelent szakirodalomhoz: A magyar irodalom és irodalomtudomány
bibliográfiája 1971–1990, főszerk. PAJKOSSY György (1971–1982), VELICH Sándorné
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(1983–1988), szerk. NÉMETH S. Katalin (1976, 1977, 1979, 1981), LICHTMANN Tamás
(1976, 1978, 1980), VELICH Sándorné (1981, 1982, 1987, 1989), VARGA Katalin (1983),
DOBÓ Katalin (1984, 1986, 1988), ZÁHONY Éva (1985, 1987), Bp., OSZK, 1977–2000.
Az 1991–1995 között megjelent szakirodalomhoz: B. HAJTÓ Zsófia, CSÓRA Karola, A
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1991–1995, Bp., Akadémiai Kiadó–Argumentum
Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája, 9).
Az 1996 óta megjelent szakirodalom tudományos igényű bibliográfiai feltárása még nem
történt meg. Jobb híján, hiányosságai ellenére, tájékozódásra használható: Irodalmi
kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-től, szerk. PESTI Ernő, elérhető a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár honlapján: www.fszek.hu.
Idegen nyelvű átfogó irodalomtörténet:
Ernő KULCSÁR Szabó, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
1. Ősköltészet
Szövegek:
Hét évszázad magyar versei, I, szerk. KIRÁLY István, KLANICZAY Tibor, PÁNDI Pál,
SZABOLCSI Miklós, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 19785, 7–10 (regösénekek: Ahol
keletkezik…, Ne fuss, ne szaladj…, Porka havak esedeznek…).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 104–105 (A
Csodaszarvas-monda), 80 (A Turul-monda), 127–128 (A Fehér ló-monda), 114, 130 (A
Botond-monda), 113, 129–130 (Lél-Lehel és Bulcsú mondája), 68–70 (A Csanád-monda),
553–555 (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről).
Szakirodalom:
ARANY János, Naiv eposzunk = ARANY János, Prózai művek 1, Eredeti szépprózai művek,
szépprózai fordítások, kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek [1841–1860], kiad.
KERESZTURY Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 264–
274.
KÉPES Géza, A magyar ősköltészet nyomairól = KÉPES Géza, Az idő körvonalai:
Tanulmányok az ősi és a modern költészetről, Bp., Magvető Kiadó, 1976, 16–28, 96–115.
*KIRÁLY György, A magyar ősköltészet (1921) = KIRÁLY György, A filológus kalandozásai,
vál., kiad., utószó KENYERES Ágnes, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980, 5–113: 7–9,
86–111.
VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1982, 13–19.
2. Latin nyelvű legendairodalmunk
Szövegek:
Szent András és Benedek legendája: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 13–15; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 30–31.
Szent István király legendái: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 16–53; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 32–55.
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Szent Imre herceg legendája: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 62–67; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 55–59.
Szent László király legendája: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 95–102; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar
irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS
Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 59–64.
Szent Gellért püspök legendái: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 68–94; vagy: A magyar középkor irodalma, vál., kiad.,
jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók),
753–782; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–
1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 64–77.
Szakirodalom:
GUOTH Kálmán, Eszmény és valóság Árpád-kori királylegendáinkban, Kolozsvár, Erdélyi
Múzeum-Egyesület, 1944 (Erdélyi Tudományos Füzetek, 187).
*GYÖRFFY György, István király és műve, Bp., Gondolat Kiadó, 19832, 374–394.
KLANICZAY Gábor, István király legendái a középkorban = Szent István és kora:
Tudományos ülésszak, szerk. GLATZ Ferenc, KARDOS József, Bp., MTA
Történettudományi Intézet, 1988, 32–53.
KLANICZAY Gábor, Az uralkodók szentsége a középkorban: Magyar dinasztikus
szentkultuszok és európai modellek, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 305–318.
3. Árpád-kori magyar nyelvű irodalmunk
Szövegek:
Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom: számos kiadás.
Szakirodalom:
TARNAI Andor, A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi
könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI NAGY László, Bp., OSZK, 1989 (Az Országos
Széchényi Könyvtár Kiadványai: Új Sorozat, 3), 39–49.
VIZKELETY András, Adalék a Halotti Beszéd műfajtörténetéhez = Művelődési törekvések a
korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT
Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged, JATE, 1997 (Adattár, 35), 655–660.
*MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből: A kezdetektől a XIV. század
elejéig, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai Universitas Könyvtár:
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 25), 83–125.
A. MOLNÁR Ferenc, A Halotti Beszéd néhány kifejezése és azok latin nyelvű háttere =
Hatalom és kultúra: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001.
augusztus 6–10.) előadásai, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Bp., Nemzetközi
Magyarságtudományi Társaság, 2004, I–II, II, 1047–1066.
*VIZKELETY András, „Világ világa, virágnak virága…”: Ómagyar Mária-siralom, Bp.,
Európa Kiadó, 1986 (Kézirattár).
VIZKELETY András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben – Die
Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im „Löwener Kodex”, Bp., Akadémiai
Kiadó, 2004 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae, 4).
4. Középkori krónikáink és gestáink
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Szövegek:
ANONYMUS (P. MESTER), A magyarok cselekedeteiről, ford. PAIS Dezső = A magyar középkor
irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984
(Magyar Remekírók), 9–64; vagy: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról: Kortársak
és krónikások híradásai, kiad. GYÖRFFY György, munkatársak CZEGLÉDY Károly,
HARMATTA János, HORVÁTH János, KAKUK Zsuzsa, KNIEZSA István, MORAVCSIK Gyula,
NÉMETH Gyula, PAIS Dezső, Bp., Gondolat Kiadó, 1958; 19863 (Nemzeti Könyvtár:
Történelem), 133–181; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 78–103.
KÉZAI Simon, A magyarok viselt dolgai (1283 k.), ford. BOLLÓK János = A magyar középkor
irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984
(Magyar Remekírók), 115–163; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 103–125.
[ISMERETLEN SZERZŐ], Képes Krónika (1358), ford. BOLLÓK János = A magyar középkor
irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984
(Magyar Remekírók), 164–318; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 125–132 (részletek).
KÜKÜLLEI János, Lajos király viselt dolgai (1389 k.), ford. BOLLÓK János = A magyar
középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1984 (Magyar Remekírók), 332–370; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 132–150.
THURÓCZY János, A magyarok krónikája, ford. HORVÁTH János, Bp., Magyar Helikon, 1978
(Bibliotheca Historica); vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 151–160 (részletek).
Szakirodalom:
CSÓKA J. Lajos, A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI–XIV.
században, Bp., Akadémiai Kiadó, 1967 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 20).
KRISTÓ Gyula, A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig, Bp.,
Argumentum Kiadó, 1994 (Irodalomtörténeti Füzetek, 135).
*SZABADOS György, A krónikáktól a Gestáig: Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a 15–18.
században, ItK, 102(1998), 615–641.
KAPITÁNFFY István, Anonymus és az Excidium Troiae, ItK, 75(1971), 726–729.
CSAPODI Csaba, Az Anonymus-kérdés története, Bp., Magvető Kiadó, 1978 (Gyorsuló Idő).
*KULCSÁR Péter, A magyar ősmonda Anonymus előtt, ItK, 91–92(1987–1988), 523–545.
GYÖRFFY György, Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanulmányok, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1988 (Hermész Könyvek).
JANKOVITS László, P. mester, a hazugok, a fecsegők és az álmodozók, ItK, 102(1998), 1–9;
ua. = JANKOVITS László, Hazugok, fecsegők, álmodozók: Tanulmányok a régi magyar
költészetről, Bp., Balassi Kiadó, 2006 (Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 7), 9–20.
SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta
Hungarorumában, Száz, 107(1973), 569–641, 823–873.
HOLLER László, Ki állította össze a Képes Krónikát? Egy új hipotézis, ItK, 107(2003), 210–
242.
5. Későközépkori latin nyelvű irodalmunk
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Szövegek:
Pécsi egyetemi beszédek: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
174–176; vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk
Szent László királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen, Debreceni
Egyetem BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad philologiam
classicam pertinentia quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 15), 58–
77.
TEMESVÁRI Pelbárt Válogatott írásai, vál., jegyz., utószó V. KOVÁCS Sándor, Bp., Európa
Kiadó–Helikon Kiadó, 1982; vagy: A magyar középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V.
KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók), 684–710
(válogatás); vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
176–182 (válogatás); vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori
prédikációk Szent László királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen,
Debreceni Egyetem BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad
philologiam classicam pertinentia quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis
rediguntur, 15), 148–209 (válogatás).
Laskai Osvát prédikációiból: A magyar középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS
Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók), 711–749 (válogatás);
vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530),
főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 182–190
(válogatás); vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk
Szent László királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen, Debreceni
Egyetem BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad philologiam
classicam pertinentia quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 15), 210–
275 (válogatás).
Szakirodalom:
TIMKOVICS Pál, A Pécsi egyetemi beszédek szellemi háttere, ItK, 83(1979), 1–14.
*V. KOVÁCS Sándor, Temesvári Pelbárt egy korszakváltás sodrában = TEMESVÁRI Pelbárt
Válogatott írásai, vál., jegyz., utószó V. KOVÁCS Sándor, Bp., Európa Kiadó–Helikon
Kiadó, 1982, 411–442; ua., Temesvári Pelbárt és a skolasztika bomlása (Út a reneszánsz
irodalom felé) c. = V. KOVÁCS Sándor, Eszmetörténet és régi magyar irodalom:
Tanulmányok, Bp., Magvető Kiadó, 1987 (Elvek és Utak), 185–226.
Plaustrum seculi: Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. BÁRCZI Ildikó, Bp.,
Eötvös Kiadó, 2004.
BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi – a szövegformálás középkori technikája, Berliner Beiträge
zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der HumboldtUniversität zu Berlin, 7(1994), 7–49.
BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi: A kérdés és megoldatlansága, StudLitt, 32(1994), 99–116.
MADAS Edit, A prédikáció magvetésével a magyar nemzet védelmében (Laskai Osvát Gemma
fidei című prédikációskötetének előszava) = Religió, retorika, nemzettudat régi
irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31),
50–58.
*KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd
a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 55–70.
6. Vitéz János, Janus Pannonius, Antonio Bonfini
Szövegek:
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VITÉZ János Levelei és politikai beszédei, vál., kiad., bev. BORONKAI Iván, jegyz. BELLUS
Ibolya, ford. BELLUS Ibolya, BORONKAI Iván, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987
(Magyar Ritkaságok); vagy: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad.,
jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók),
555–602 (válogatás); vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus,
szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 287–309
(válogatás).
JANUS PANNONIUS Összes munkái, kiad., szerk., utószó, jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp.,
Tankönyvkiadó, 19872; vagy: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad.,
jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók), 5–
213 (válogatás); vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó,
1990, 10–65 (válogatás); vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus,
szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 9–285
(válogatás).
Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei (1488–1497), ford. KULCSÁR Péter, Bp.,
Balassi Kiadó, 1995, 696–714 (III. decas, 9. könyv), 879–901 (IV. decas, 8. könyv); vagy:
Antonio BONFINI, Mátyás király, ford. GERÉB László, kiad., bev. KARDOS Tibor, Bp.,
Magyar Helikon, 1959 (Monumenta Hungarica, 2) (ugyane részek).
Szakirodalom:
BORONKAI Iván, Vitéz János retorikai iskolázottsága, ItK, 79(1975), 129–144.
BORONKAI Iván, Vitéz János és az ókori klasszikusok = Janus Pannonius: Tanulmányok,
szerk. KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975 (Memoria
Saeculorum Hungariae, 2), 219–232.
BORONKAI Iván, Vitéz János levelei és beszédei, ItK, 85(1981), 174–180.
*PAJORIN Klára, Vitéz János műveltsége, ItK, 108(2004), 533–540.
A Janus Pannonius-szakirodalomban való tájékozódáshoz: BÉKÉS Enikő, Janus Pannonius
(1434–1472): Válogatott bibliográfia, Bp., Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi
Intézet, 2002; 2., jav., bőv. kiadás: Bp., Balassi Kiadó, 2006.
Laura M. DOLBY, Az intertextualitás Janus Pannonius epigrammáiban, ItK, 96(1992), 320–
323.
*JANKOVITS László, Életrajz, műfaji kompozíció, költői utánzás és versengés Janus
Pannonius Várad-versében, Lit, 19(1993), 44–59; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad
Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó,
2002 (Humanizmus és Reformáció, 27), 117–139.
VADÁSZ Géza, Janus Pannonius epigrammái: Műelemzések és magyarázatok, Bp.,
Argumentum Kiadó, 1993.
TARNÓC Márton, Mátyás király és a magyarországi reneszánsz (1450–1541), Bp., Balassi
Kiadó, 1994.
JANKOVITS László, Ad animam suam (Janus Pannonius platonikus elégiájáról) = Neolatin
irodalom Európában és Magyarországon, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor,
Pécs, JPTE, 1996, 45–53; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés
hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és
Reformáció, 27), 141–221.
JANKOVITS László, Janus Pannonius filozófiai alapműveltségéről = Janus Pannonius és a
humanista irodalmi hagyomány, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs,
JPTE, 1998, 25–35; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés
hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és
Reformáció, 27), 37–44.
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Csezmiczétől Pannóniáig: Janus Pannonius első látogatása
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Rómában = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. JANKOVITS
László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, JPTE, 1998, 7–12; ua. = RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes,
„Nympha super ripam Danubii”: Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi
művelődés köréből, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és Reformáció, 28), 31–36.
*KUBINYI András, Vitéz János és Janus Pannonius politikája Mátyás uralkodása idején =
Humanista műveltség Pannóniában, szerk. BARTÓK István, JANKOVITS László,
KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2000, 7–26.
JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius
költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és Reformáció, 27), 71–82.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Parthenope veszedelme: Újdonságok a Janus Pannoniusfilológia köréből, Bp., Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 2010 (Értekezők –
Etűdök, 2).
KULCSÁR Péter, Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése, Bp., Akadémiai Kiadó,
1973 (Humanizmus és Reformáció, 1).
*KULCSÁR Péter, Antonio Bonfini és műve = Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei
(1488–1497), ford. KULCSÁR Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1995, 1009–1019.
7. A későközépkori magyar nyelvű prózairodalom
Szövegek:
Müncheni Kódex (1466): A négy evangélium szövege és szótára, kiad. DÉCSY Gyula, SZABÓ
T. Ádám, Bp., Európa Kiadó, 1985; vagy: Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János
korától Pázmány Péter századáig, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, 23–60.
A Szent Ferenc-legendából: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 351–359 (részletek).
Barlám és Jozafát legendája: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 374–386.
A Margit-legenda: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad. ÉRSZEGI Géza,
ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1983, 110–179; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 407–428 (részlet).
A Néma Barát megszólal: Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből, vál., kiad., utószó,
jegyz. MADAS Edit, Bp., Magvető Kiadó, 1985 (Magyar Hírmondó); vagy: A magyar
középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1984 (Magyar Remekírók), 915–955, 988–1012 (válogatás); vagy: Szöveggyűjtemény a
régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor,
szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 387–406, 440–447, 452–461 (válogatás);
vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk Szent László
királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK
Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad philologiam classicam pertinentia
quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 15), 277–285 (válogatás).
Példák és látomások: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
429–439, 447–451 (válogatás); dramatizált szövegek: Szöveggyűjtemény a régi magyar
irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS
Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 474–485 (válogatás).
Szakirodalom:
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*TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 244–251
(a Huszita Bibliáról).
SZABÓ Flóris, Huszita-e a Huszita Biblia?, ItK, 93(1989), 118–126.
HADROVICS László, A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága, Bp., Akadémiai
Kiadó, 1994 (Nyelvtudományi Értekezések, 138).
KLANICZAY Gábor, A női szentség mintái Közép-Európában és Itáliában = KLANICZAY
Tibor, KLANICZAY Gábor, Szent Margit legendái és stigmái, Bp., Argumentum Kiadó,
1994 (Irodalomtörténeti Füzetek, 137), 93–244.
Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere: Boldog Margit
élettörténete – Vizsgálat Margit szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről, ford.
BELLUS Ibolya, SZABÓ Zsuzsanna, jegyz. BELLUS Ibolya, bev. KLANICZAY Gábor, Bp.,
Balassi Kiadó, 1999.
KLANICZAY Gábor, A csodatörténetek retorikája a szentté avatási perekben és a legendákban
= Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH
Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár:
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31), 29–49.
BÁN Imre, A Karthausi Névtelen műveltsége, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976 (Irodalomtörténeti
Füzetek, 88).
MEZEY László, Deákság és Európa: Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1979, 197–217.
*TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 257–266,
280–284 (a Karthauzi Névtelenről).
8. A későközépkori egyházi és világi költészet
Szövegek:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 263–264, 268–269 (Szent
Imre hercegről), 273–277 (Szent István verses zsolozsmája), 508 (Himnusz a felfeszített
Krisztushoz), 509–510 (Vásárhelyi András: Cantilena), 510 (Édes anya…), 511 (Ó, kegyes
Szíz Mária…), 512–513 (Verses Tízparancsolat, Az asztalnak szent dicsérete, Jó és gonosz
szerzetösnek dicséreti és szidalma), 515–539 (Alexandriai Szent Katalin verses
legendája).
A deák típusú ének: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
549–552 (Szabács viadala), 545–546 (Geszti László éneke); az egyházias típusú ének:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 540–542 (Szent Lászlóének), 546–547 (Emlékdal Mátyás király halálára); a vágáns típusú ének:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 544–545 (Apáti Ferenc:
Cantilena).
Szakirodalom:
KURCZ Ágnes, Vásárhelyi András Mária-éneke = A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI
Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungariae, 3), 23–32.
VEKERDI József, Szent László-ének = A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungariae, 3), 11–21.
*A deák típusú ének: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1962 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 7), 19–133; vagy: az egyházias típusú ének: GERÉZDI
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Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Irodalomtörténeti
Könyvtár, 7), 137–210; vagy: a vágáns típusú ének: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra
kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 7), 213–265.
9. A magyarul író erazmisták
Szövegek:
Komjáti Benedek Biblia-fordításának kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”:
Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból,
kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi
Magyar Könyvtár: Források, 14), 35–41.
PESTI Gábor, Esopus fabulái (1536), vál., szerk., jegyz., utószó ÁCS Pál, Bp., Magvető
Kiadó, 1980 (Magyar Hírmondó); vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A
16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter,
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 782–807 (részletek).
Pesti Gábor Biblia-fordításának kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar
nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad.,
jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 42–45.
Sylvester János műveiből: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad., jegyz.
KLANICZAY Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók), 343–363,
735–740, 1098–1108.
Sylvester János Biblia-fordításának kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar
nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad.,
jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 46–66; vagy: Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta,
összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (A Magyar
Kritika Évszázadai, 1), 82–85; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1990, 138–140.
Szakirodalom:
GERÉZDI Rabán, Irodalmi nyelvünk kialakulásáról (1948) = GERÉZDI Rabán, Janus
Pannoniustól Balassi Bálintig: Tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 1968, 310–330.
ÁCS Pál, Pesti Gábor fabulafordítása = PESTI Gábor, Esopus fabulái (1536), vál., szerk.,
jegyz., utószó ÁCS Pál, Bp., Magvető Kiadó, 1980 (Magyar Hírmondó), 201–232.
Christine CHRIST-VON WEDEL, Hatással voltak-e a magyar erazmisták Erasmusra? A
nőkérdés és a béke ügye, ItK, 107(2003), 137–151.
BALÁZS János, Sylvester János és kora, Bp., Tankönyvkiadó, 1958.
GERÉZDI Rabán, Janus Pannoniustól Balassi Bálintig: Tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó,
1968, 310–354.
*Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta, összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1), 38–59.
VARJAS Béla, Sylvester, a humanista filológus (1964) = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz
irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 93–121.
VARJAS Béla, Az első magyar nyomda egy mágnás udvarában = VARJAS Béla, A magyar
reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 91–121.
ÁCS Pál, A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő, ItK,
87(1983), 391–403; ua. = ÁCS Pál, „Az idő ósága”: Történetiség és történetszemlélet a
régi magyar irodalomban, Bp., Osiris Kiadó–2000, 2001, 13–31.
TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomszemlélet kezdetei Magyarországon Sylvester Jánostól
Zsámboky Jánosig, Bp., Akadémiai Kiadó, 1988 (Humanizmus és Reformáció, 15), 19–
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34.
BARTÓK István, Grammatica Hungarolatina – Grammatica Latinogermanica (Sylvester
János és Marcus Crodelius), ItK, 102(1998), 642–654.
BARTÓK István, Grammatica Hungarolatina – Poetica Latinohungarica: Sylvester János
hónapversei és a Balassi előtti világi líra, ItK, 106(2002), 485–501.
BARTÓK István, Sylvester János grammatika-meghatározásának jelentősége és forrásai, ItK,
108(2004), 405–422.
10. A reformáció irodalma
Szövegek:
Szkhárosi Horváth András verseiből: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál.,
kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I,
444–508; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 171–195.
Sztárai Mihály verseiből: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz.
VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 577–605.
SZTÁRAI Mihály, Az igaz papságnak tüköre = Magyar drámaírók: 16–18. század, vál., kiad.,
jegyz. NAGY Péter, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (Magyar Remekírók), 17–43;
vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk.
TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 197–207.
FARKAS András, Az zsidó és magyar nemzetről (1538) = Balassi Bálint és a 16. század költői,
I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979
(Magyar Remekírók), I, 383–395.
Szegedi Gergely zsoltáraiból: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad.,
jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 713–
733; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 213–216.
SZÉKELY István, Zsoltárkönyv, Krakkó, 1548, hasonmásban kiad. KŐSZEGHY Péter, tan.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Argumentum Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet,
1991 (BHA, 26), 1–23. fol. (az első huszonöt zsoltár).
Székely István zsoltárainak kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar nyelvű
bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad., jegyz.
ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 69–70.
Szakirodalom:
*KLANICZAY Tibor, A magyar reformáció irodalma, ItK, 61(1957), 12–47; ua. = KLANICZAY
Tibor, Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1961, 64–150.
KEVEHÁZI László, Sztárai Mihály, TheolSz, 17(1975), 291–298.
LATZKOVITS Miklós, Mikor és miért írta Sztárai Az igaz papságnak tikörét?, ItK, 104(2000),
376–392.
ŐZE Sándor, „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”: Egy bibliai párhuzam vizsgálata a
XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján, bev. BENDA Kálmán, Bp., Magyar
Nemzeti Múzeum, 1991 (Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico
digesta: A Magyar Nemzeti Múzeum kiadványa, 2).
PAP Balázs, „Ment őket az Isten Egyiptomból kihozá”, AHistLittHungAUnivSzeg, 29(2006),
211–219.
VARJAS Béla, A közösségi líra és Szegedi Gergely = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz
irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 255–285.
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11. A históriás ének
Szövegek:
A bibliai história:
BATIZI András, Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája (1541) = Balassi Bálint és a 16.
század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1979 (Magyar Remekírók), I, 434–443.
BARANYAI Pál, Az tékozló fiúról (1545) = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk.,
vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar
Remekírók), I, 509–520.
DÉZSI András, Az ifjú Tóbiásnak házasságáról való história (1550) = Balassi Bálint és a 16.
század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1979 (Magyar Remekírók), I, 535–549.
TINÓDI Sebestyén, Judit asszon históriája = TINÓDI Sebestyén, Krónika (1554), kiad. SUGÁR
István, bev. SZAKÁLY Ferenc, jegyz. SUGÁR István, SZAKÁLY Ferenc, Bp., Európa Kiadó,
1984 (Bibliotheca Historica), 389–406.
Lásd még Sztárai Mihály Judit-históriáját a 10. tételből.
A tudósító históriás ének:
TINÓDI Sebestyén, Krónika (1554), kiad. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, jegyz. SUGÁR
István, SZAKÁLY Ferenc, Bp., Európa Kiadó, 1984 (Bibliotheca Historica); vagy: Balassi
Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 304–311, 321–329, 332–382.
A történeti tárgyú krónikás ének:
ILOSVAI Péter, Toldi Miklós históriája (1574) = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II,
szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar
Remekírók), II, 238–252; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó,
1990, 645–654; vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar
nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ
Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 536–546.
Valkai András műveiből: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz.
VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 867–913.
HUSZTI Péter, Aeneis (1582) = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad.,
jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), II, 617–
682.
A széphistória:
ENYEDI György, Gismunda és Gisquardus históriája (1574) = Balassi Bálint és a 16. század
költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979
(Magyar Remekírók), II, 203–237; vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A
16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter,
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 330–362.
PATAKI NÉVTELEN, Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (1577) = Balassi Bálint és a
16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), II, 456–557; vagy: Régi magyar irodalmi
szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS
József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 363–
406.
GERGEI Albert, Árgirus históriája = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál.,
kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), II,
970–1004; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
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főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 659–682;
vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi
irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp.,
Balassi Kiadó, 2000, 406–431.
Szakirodalom:
LUDÁNYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar
irodalomban, ItK, 83(1979), 359–370.
*PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 88(1984), 137–149.
GERGEI Albert, Árgirus históriája, kiad., jegyz. STOLL Béla, bev. NAGY Péter, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, az előszó.
KOMLOVSZKI Tibor, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 73(1969), 391–409;
ua., Balassi költészete és az Eurialus és Lucretia c. = KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers
karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 105–126.
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, „Írják gyermek-képben”, ItK, 80(1976), 681–684.
HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai Kiadó,
1982, 262–275.
12. Heltai Gáspár és Bornemissza Péter
Szövegek:
HELTAI Gáspár, A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus (1552) =
HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 7–65.
HELTAI Gáspár, Száz fabula (1566) = HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók),
77–239; vagy: HELTAI Gáspár, Ponciánus császár históriája (1572) = HELTAI Gáspár,
BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 269–405.
Heltai Gáspár Krónikájának részletei: HELTAI Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól
(1575), kiad. KULCSÁR Margit, bev. KULCSÁR Péter, Bp., Magyar Helikon, 1981
(Bibliotheca Historica), 25–27 (Bonfinius Antalról), 197–204 (Hunyadi János, 1–4. rész),
266–276 (Mátyás király, 1–5. rész), 392–402 (Mátyás király dicsíreti); ugyanezek a
részletek bármely kiadásból olvashatók.
HELTAI Gáspár, Háló (1570), kiad. TAMÁS Zsuzsanna, jegyz., utószó KŐSZEGHY Péter, Bp.,
Balassi Kiadó, 2000 (Millenniumi Könyvtár, 116); vagy: HELTAI Gáspár, BORNEMISZA
Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980
(Magyar Remekírók), 241–267 (részletek).
Bornemisza Péter Ördögi kísírtetekje: HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók),
977–1122 (részletek); vagy: BORNEMISZA Péter, Ördögi kísértetek (1578), kiad., jegyz.
ECKHARDT Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1955.
Szophoklész Élektrája bármely kiadásból; Bornemisza Péter Élektrája: HELTAI Gáspár,
BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 541–599; vagy: Szöveggyűjtemény a régi
magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY
István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 285–310.
Bornemisza Péter versei: HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz.
NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 537,
603–647.
Szakirodalom:
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SZÖRÉNYI László, Heltai Gáspár és az inkvizíció: Forrástanulmány a Hálóról, Vil, 21(1980),
639–643; ua. = SZÖRÉNYI László, Memoria Hungarorum: Tanulmányok a régi magyar
irodalomról, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 18–26.
KULCSÁR Péter, Bevezető = HELTAI Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól (1575), kiad.
KULCSÁR Margit, bev. KULCSÁR Péter, Bp., Magyar Helikon, 1981 (Bibliotheca
Historica), 5–22.
VARJAS Béla, Heltai Gáspár, a könyvkiadó, MKsz, 89(1973), 290–314; ua., Heltai Gáspár,
az író és könyvkiadó c. = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi
gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 220–241.
*KULCSÁR Péter, A történetíró Heltai: Kiadás- és szövegtörténeti áttekintés = Irodalom és
ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1987
(Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 113–133.
BALÁZS Mihály, Heltai Hálójának forrásáról és eszmetörténeti hátteréről, ItK, 97(1993),
167–196.
BALÁZS Mihály, Spiritualizmus és felekezetiség a kései Heltai műveiben = BALÁZS Mihály,
Felekezetiség és fikció: Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról, Bp., Balassi Kiadó,
2006 (Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 8), 76–94.
UTASI Csilla, „Nincsen jobb, hogy az ember az ő hivatalja szerént vigyázzon és dolgot
tegyen”: Heltai Gáspár A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való
Dialogusa, ItK, 111(2007), 19–53.
NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter, az ember és az író, Bp., Akadémiai Kiadó, 1959
(Irodalomtörténeti Könyvtár, 4).
BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp., Akadémiai
Kiadó, 1960, 15–72, 110–113.
*PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 73(1969), 527–555: 527–533,
546–552.
LATZKOVITS Miklós, Bornemisza Electrájának Chorusa: Némaszereplők a magyar
reneszánsz drámákban, AHistLittHungAUnivSzeg, 25(1988), 3–13.
JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Mielőtt nekivágnánk: Válasz egy javaslatra, Lit,
23(1996), 411–416.
NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter: Cantio optima = A régi magyar vers, szerk.
KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungariae, 3),
91–101.
SZUROMI Lajos, Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére = A régi magyar vers,
szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum
Hungariae, 3), 103–116.
OLÁH Szabolcs, Bornemisza Péter és a bártfai 1593-as énekeskönyv: A prédikáció
textusához igazodó gyülekezeti éneklés a Foliopostillában, Magyar Egyházzene, 6(1998–
1999), 191–238.
Frank BARON, A Faust-monda és magyar változatai: Bornemisza Péter és Szenci Molnár
Albert, ItK, 90(1986), 22–31.
SZILASI László, „Szabott módunk” (Szövegosztályok Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
című művében) = Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint
tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged,
JATE, 1997 (Adattár, 35), 561–574.
14. Károli Gáspár, a Vizsolyi Biblia és előzményei
Az előzményekhez lásd a 7., 9., 10. és 12. tételt is (Huszita Biblia, erazmista Biblia-fordítók,
zsoltárfordítások, Heltai Biblia-kiadásai)!
Szövegek:
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KÁROLYI Gáspár, A Vizsolyi Biblia elöljáró beszéde (1590), közli CZEGLE Imre =
Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből,
szerk. BARTHA Tibor, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának
Sajtóosztálya, 1973 (StudAEccl, 3), 519–536; vagy: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar
nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad.,
jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 171–188.
Károlyi Gáspár Két könyvéből: Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor, vál., kiad., utószó, jegyz.
SZABÓ András, Bp., Magvető Kiadó, 1984 (Magyar Hírmondó), részletek: 7–30, 105–144.
Szakirodalom:
KATHONA Géza, Károlyi Gáspár történelmi világképe: Tanulmány a magyar protestáns
reformátori apokalyptika köréből, Debrecen, 1943.
CZEGLE Imre, A magyar bibliafordítás útja Károlyi Gáspárig = Tanulmányok és szövegek a
magyarországi református egyház XVI. századi történetéből, szerk. BARTHA Tibor, Bp.,
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1973 (StudAEccl, 3),
501–515.
SZABÓ András, A Vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke, ItK, 87(1983), 523–527.
*SZABÓ András, Az ismeretlen Károlyi Gáspár = Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor, vál.,
kiad., utószó, jegyz. SZABÓ András, Bp., Magvető Kiadó, 1984 (Magyar Hírmondó), 195–
208.
Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, szerk. BARCZA József, Bp.,
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1990.
15. Balassi Bálint
Szövegek:
Balassi Bálint Szép magyar comoediája: BALASSI Bálint Összes versei, Szép magyar
comoediája és levelezése, kiad. STOLL Béla, Bp., Magyar Helikon, 1974, 165–235; vagy:
Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 189–249; vagy: GYARMATI
BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, kiad. KŐSZEGHY Péter, [SZENTMÁRTONI] SZABÓ
Géza, utószó KŐSZEGHY Péter, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990; vagy: BALASSI
Bálint, Szép magyar komédia, kiad., jegyz., utószó KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI
SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Millenniumi Könyvtár, 34); vagy: Régi magyar
irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk.
JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó,
2000, 167–203; vagy: BALASSI Bálint Összes művei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter, Bp.,
Osiris Kiadó, 2004 (Osiris Klasszikusok), 259–336.
Balassi Bálint összes versét ismerni kell. A versszövegek a következő kiadások egyikéből
olvasandók (itt nem említett más kiadás nem használható!): BALASSI Bálint Összes versei,
a versek helyreállított, eredeti sorrendjében, kiad. HORVÁTH Iván, Újvidék, Újvidéki
Egyetem BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1976; vagy: Balassi Bálint és a 16.
század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1979 (Magyar Remekírók), I, 7–188, 253–258; vagy: GYARMATI BALASSI Bálint Énekei,
kiad. KŐSZEGHY Péter, [SZENTMÁRTONI] SZABÓ Géza, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1986; vagy: BALASSI Bálint Versei, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Bp., Balassi Kiadó, 1994; vagy: BALASSI Bálint Összes versei, kiad., jegyz., utószó
KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Millenniumi
Könyvtár, 33); vagy: BALASSI Bálint Összes versei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter,
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Osiris Kiadó, 2004 (Osiris Diákkönyvtár); vagy:
BALASSI Bálint Összes művei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter, Bp., Osiris Kiadó, 2004
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(Osiris Klasszikusok).
Szakirodalom:
A Balassi-szakirodalomban való tájékozódáshoz: STOLL Béla, Balassi-bibliográfia, Bp.,
Balassi Kiadó, 1994 (Balassi-füzetek, 1); SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassibibliográfia (1994–2000), ItK, 105(2001), 107–127; SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Balassi-bibliográfia (1994. június–2004. május), Hungarologische Beiträge (Jyväskylä),
15(2004), 85–116. Balassi nyelvének tanulmányozásához: JAKAB László, BÖLCSKEI
András, Balassi-szótár, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi
Tanszék, 2000 (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár, 8) (szótári rész és statisztikai
függelékek).
Vita Balassi Bálint költészetének megítéléséről (trubadúr vs. humanista, a középkori világi
tárgyú versszerzés folytatója vs. az arisztokratikus regiszterű szerelmi líra hazai
megteremtője): GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1962 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 7), 266–303; HORVÁTH Iván, Balassi költészete
történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 192–294; KŐSZEGHY
Péter, HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1982 (recenzió), ItK, 91–92(1987–1988), 310–338; HORVÁTH Iván,
Egy vita elhárítása: Kőszeghy Péter cikke a „Vita”-rovatban, ItK, 91–92(1987–1988),
642–665; KŐSZEGHY Péter, Elhárítva (Megjegyzések Horváth Iván Egy vita elhárítása
című cikkéhez), ItK, 93(1989), 597–604; PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, Bp.,
Balassi Kiadó, 1996 (Humanizmus és Reformáció, 24); SZABICS Imre, A trubadúrlíra és
Balassi Bálint szerelmi költészete, ItK, 100(1996), 543–581; ua.: SZABICS Imre, A
trubadúrlíra és Balassi Bálint, Bp., Balassi Kiadó, 1998 (kötetben); ZEMPLÉNYI Ferenc,
Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998
(Historia Litteraria, 4). A vita tömör összefoglalása: BENKE Gábor, Filológia, poétika,
autonómia (Pirnát Antal Balassi-értelmezéséről): PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája,
Bp., Balassi Kiadó, 1996 (Humanizmus és Reformáció, 24) (recenzió), ItK, 107(2003),
583–595.
Vita Célia személyéről: KŐSZEGHY Péter, Ki volt Balassi Céliája? = Klaniczay-emlékkönyv:
Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó,
1994, 250–255; GÖMÖRI György, Anna örök, azaz még egyszer Balassi Bálint Céliájáról,
Kort, 38(1994)/6, 93–98; ua. = GÖMÖRI György, A bujdosó Balassitól a meggyászolt
Zrínyi Miklósig: Tanulmányok, Bp., Argumentum Kiadó, 1999, 49–61; SZENTMÁRTONI
SZABÓ Géza, Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei, ItK, 103(1999), 635–646.
További szakirodalom: STOLL Béla, Közösségi költészet – népköltészet: Megjegyzések a
XVII. századi kéziratos szerelmi lírához, ItK, 62(1958), 170–176; vagy: Válogatás a régi
magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, I–II, szerk. S. SÁRDI Margit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1983, II, 574–583.
*KLANICZAY Tibor, A szerelem költője (1960), MTA I. OK, 17(1961), 165–246; ua. =
KLANICZAY Tibor, Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, 183–295.
ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó,
1972 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 27).
BÁN Imre, Balassi Bálint platonizmusa (1973) = BÁN Imre, Eszmék és stílusok: Irodalmi
tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976, 122–139.
*VARJAS Béla, Balassi Nagyciklusa, ItK, 80(1976), 585–612; ua., Balassi lírai regénye: a
Nagyciklus c. = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1982, 309–346.
KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992
(Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 1).
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HARGITTAY Emil, A Balassi-kutatás új eredményeinek alkalmazása a verselemzésekben:
Engemet régolta sokféle kínokba… = Irodalomtanítás I–II, szerk. SIPOS Lajos, Bp., Pauz
Kiadó–Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, II, 39–50.
TÓTH Tünde, Balassi, Angerianus és a török bejtek = Neolatin irodalom Európában és
Magyarországon, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 101–
112.
HELTAI János, Balassi és Buchanan Iephtese, ItK, 101(1997), 541–549.
HORVÁTH Iván, Az eszményítő Balassi-kiadások ellen (Előzetes közlemény) = Művelődési
törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS
Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged, JATE, 1997 (Adattár, 35),
191–203; ua. = HORVÁTH Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000, 175–197.
SZŐNYI György Endre, Az énformálás petrarkista technikái Balassi Bálint és Philip Sidney
költészetében, ItK, 103(1999), 251–272.
KOVÁCS Gábor, Metaforikus viszonyok Balassi Bálint „Eredj, édes gyűrőm…” kezdetű
költeményében, ItK, 106(2002), 364–371.
MIHÁLY Eszter, A Coelia-ciklus szimmetrikus szerkezete = Ámor, álom és mámor: A szerelem
a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos
konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29., szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Bp., Universitas Kiadó, 2002, 439–455.
Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra: Fiatal kutatók Balassi-konferenciája, Budapest, 2004.
november 8–9., szerk. KISS Farkas Gábor, Bp., ELTE BTK Régi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék, 2004 (Traditio Renovata, 1).
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII–XVIII. század
magyar nyelvű költészetében = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17.
században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia
előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, SZTE
BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 375–409.
SZILASI László, Júlia mosolya (Balassi Bálint szerelmi költészetének tropológiája mint
utóélet és előzmény: néhány figuratív példa [Bezzeg, nagy bolondság…, Már szintén az
idő…, Eurialus és Lucretia]) = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17.
században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia
előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, SZTE
BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 411–419.
A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István
halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Több tételhez használható alapvető összefoglalások:
HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei: Szent Istvántól Mohácsig, Bp.,
1931; 19442; reprintjük: bev. TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 19883 (Az Akadémiai
Kiadó Reprint Sorozata).
HORVÁTH János, Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus, Bp., 1935; 19442;
reprintjük: bev. CSAPODI Csaba, Bp., Akadémiai, 19883 (Az Akadémiai Kiadó Reprint
Sorozata).
HORVÁTH János, A reformáció jegyében: A Mohács utáni félszázad magyar
irodalomtörténete, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953; 19572.
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1964
(A Magyar Irodalom Története, 1).
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Lóránt CZIGÁNY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Több tételhez használható szövegkiadások és egyetemi szöveggyűjtemények:
Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók).
Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad., jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók).
A magyar középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók).
Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992.
„Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény, I,
16–17. század, szerk. SZABÓ András, Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József,
KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi irodalma,
szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi
Kiadó, 2000.
„Az keresztyén olvasóknak”: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és
ajánlásai a 16–17. századból, kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp.,
Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 14).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN301SKS A szerkesztő munkája I. szem.
Tantárgy neve:
A szerkesztő munkája

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301SKS,
BTMAN401SKS, BTMAN501SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: A szerkesztő munkája I. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN301SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 4

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 4

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A három féléves kurzus a szerkesztői munka valamennyi összetevőjében bepillantást nyújt.
Az első félév a kiadványt előállító komplex szervezet (kiadó, szerkesztőség) működését, a
kézirat elfogadásáig vezető folyamatot (lektorálás), valamint a kötetkoncepció kialakításának
kereteit mutatja be.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: a szerkesztés fogalma
2. A szerkesztői munka komplexitása
3. A publikációk fajtái
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4. A kiadó felépítése, belső munkamegosztása
5. A folyóirat-szerkesztőség
6. A kézirat állapota és kezelése
7. A kézirat elfogadása és a lektorálás
8. A lektori jelentés (gyakorlat)
9. Kapcsolattartás a szerzővel, jogtulajdonossal
10. Hagyományos és digitális szerkesztés
11. Tipográfia és nyomdai alapismeretek
12. Kapcsolattartás a tervezővel, tipográfussal
13. A kiadvány és a kiadói terv
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János. Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.
Graham KING, ed. Collins Complete Writing Guide. Glasgow: Harper Collins Publishers,
2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZÁNTÓ Tibor. Könyvtervezés. Budapest: Kossuth Nyomda, 1988.
John KANE. A Type Primer. London: Laurence King Publishing, 2013.
HORVÁTH Tibor, PAPP István, szerk. Könyvtárosok kézikönyve 1–5. Budapest: Osiris Kiadó,
2003.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN302 Régi magyar irodalomtörténet szem.
Tantárgy neve:
Régi magyar irodalomtörténet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301,
BTMAN207, BTMAN302, BTOMA1N04,
BTOMA2N02, BTOMA2N03,
BTOSVM1N04, BTOSVM1N05
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: Régi magyar irodalomtörténet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN302
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN207,
BTMAN301, BTOMA1N04, BTOMA2N02,
BTOSVM1N04: kollokvium, BTMAN302,
BTOMA2N03, BTOSVM1N05: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN301, BTMAN207: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN302, BTOMA1N04, BTOMA2N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA2N03, BTOSVM1N04,
BTOSVM1N05: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja az 1772 előtti magyar irodalom fejlődésének áttekintése, valamint a
hallgatók megismertetése a régi magyar irodalom legfontosabb műfajaival, szövegeivel és
szakirodalmával. A szövegolvasó szeminárium tárgyi, nyelvi, művelődéstörténeti
magyarázatokra koncentrálva kívánja kialakítani a régi szövegek értelmezésének alapvető
készségeit.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a régi magyar irodalom változó, nyelvi,
ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló intézményrendszeréről
és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
és változékonyságának megértésére.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
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megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Janus Pannonius versei
2. Históriás ének: a történeti tárgyú és a tudósító históriás ének
3. Históriás ének: a bibliai és a szerelmi história
4. Heltai Gáspár (Krónika; Háló)
5. Bornemisza Péter (Tragoedia magyar nyelven; Ördögi kísértetek)
6. Balassi Bálint költészete: a nagyciklus
7. Balassi Bálint: Szép magyar komédia
8. A manierizmus irodalma: Rimay János és a Balassi-imitáció; Rimay és a manierista próza
9. Szenci Molnár Albert bibliakiadása és zsoltárai
10. A puritanizmus irodalmából: Tótfalusi Miklós
11. Pázmány Péter hitvitái (Felelet; Öt szép levél)
12. Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaja
13. Gyöngyösi István és a barokk udvari költészet (Márssal társolkodó Murányi Vénusz;
Porábúl megéledett Főnix)
14. Mikes Kelemen (Törökországi levelek)
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Idegen nyelvű átfogó irodalomtörténet:
Lóránt CZIGÁNY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
1.
JANKOVITS László, Életrajz, műfaji kompozíció, költői utánzás és versengés Janus Pannonius
Várad-versében, Lit, 19(1993), 44–59; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A
műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002
(Humanizmus és Reformáció, 27), 117–139.
2.
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VARJAS Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai, 1982, 125–
255.
PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 88(1984), 137–149.
3.
KOMLOVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 1969, 391–
409., vagy: KOMLOVSZKI Tibor, Balassi költészete és az Eurialus és Lucretia = K. T., A
magyar vers karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 105–126.
4.
KULCSÁR Péter, A történetíró Heltai: Kiadás- és szövegtörténeti áttekintés = Irodalom és
ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1987
(Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 113–133.
BALÁZS Mihály, Heltai Hálójának forrásáról és eszmetörténeti hátteréről, ItK, 97(1993),
167–196.
5.
PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 73(1969), 527–555.
SZILASI László, „Szabott módunk” (Szövegosztályok Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
című művében) = Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint
tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged,
JATE, 1997 (Adattár, 35), 561–574.
6.
KLANICZAY Tibor, A szerelem költője = K. T., Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi
magyar irodalomról, Bp., Szépirodalmi, 1961, vagy Ua., Szeged, Szukits, 19972, 147–
240.
VARJAS Béla, Balassi Nagyciklusa, ItK, 1976, 585–612; ua., Balassi lírai regénye: a
Nagyciklus c. = V. B., A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp.,
Akadémiai, 1982, 309–346.
7.
KŐSZEGHY Péter, Utószó = GYARMATI BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, 91–109.
8.
KECSKEMÉTI Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői, ItK, 109(2005), 222–
242; ua. = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik,
Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–
29., szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007, 177–202.
ÁCS Pál, Utószó = Rimay János írásai, szerk. ÁCS Pál, Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi
Magyar Könyvtár: Források, 1).
9.
HELTAI János, Szenci Molnár Albert: Megemlékezés halálának 300. évfordulóján, Confessio,
1984/3, 68–78.
PÉTER Katalin, A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon, TheolSz,
1986, 335–347.
10.
JANKOVICS József, Devotio és desperatio, avagy az ismétlődés szerepe Tótfalusi Mentsége
szerkezetének kialakulásában = JANKOVICS József, Ex occidente… A 17. századi magyar
irodalom európai kapcsolatai, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 3), 193–203.
11.
KEISZ Ágoston, Magyari és Pázmány vitája = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY
Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001
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(Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 219–250.
12.
KOVÁCS Sándor Iván, A Zrínyi-könyvtár Petrarca-kötetei és az „Adriai tengernek Syrenaia”
kompozíciója = KIRÁLY Erzsébet, KOVÁCS Sándor Iván, „Adria tengernek fönnforgó
habjai”: Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról, Bp., Szépirodalmi, 1983, 34–47.
Gyula LACZHÁZI, Poetik der Leidenschaften in Zrínyis barocker Gedichtsammlung = Militia
et Litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, hrsg. von Wilhelm KÜHLMANN,
Gábor TÜSKÉS, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2009 (Frühe Neuzeit, 141), 174–184.
13.
KOVÁCS Sándor Iván, Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK, 89(1985), 389–
414; ua. = KOVÁCS Sándor Iván, Koboz és virginál: Három tanulmány, Békéscsaba,
Megyei Könyvtár, 1990, 5–42; ua. = KOVÁCS Sándor Iván, „Eleink tündöklősége”:
Tanulmányok, esszék, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 19–50.
14.
TÜSKÉS Gábor, Mikes-problémák, ItK, 114(2010), 291–314.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Átfogó idegen nyelvű irodalomtörténet:
Ernő KULCSÁR Szabó, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
1.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Parthenope veszedelme: Újdonságok a Janus Pannoniusfilológia köréből, Bp., Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 2010 (Értekezők –
Etűdök, 2).
2.
JANKOVITS László, Az orális epika XVI. századi hagyományáról, ItK, 93(1989), 287–293.
BITSKEY István, „Én mast szóllok csak vitézlő dolgokról” (A nemzeti sors toposzai Tinódi
históriás énekeiben), Studia Litteraria, Tomus XXXVI, 1998, 5–15.; vagy UŐ., Virtus és
religió, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 87–113.
3.
RITOÓKNÉ Szalay Ágnes, „Irják gyermek-képben”, ItK, 80(1976), 681–684.
B. KIS Attila – SZILASI László, Még egyszer a Pataki névtelenről (Történeti poétika és
dekonstrukció, névtelenség és dialogicitás), ItK, 96(1992), 646–675.
KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, Bp., Akadémiai, 1967, 235–344.
4.
VARJAS Béla, Heltai Gáspár, a könyvkiadó, MKsz, 89(1973), 290–314; ua., Heltai Gáspár,
az író és könyvkiadó c. = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi
gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 220–241.
5.
BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp.,
Akadémiai, 1960, 15–72, 110–113.
6.
PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, Bp., Balassi Kiadó, 1996.
7.
Amedeo DI FRANCESCO, A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1979.
8.
ÁCS Pál, A Balassi-imitáció elmélete és gyakorlata Rimay János műveiben = Hagyomány és
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ismeretközlés, Salgótarján, 1986. november 14–15, Salgótarján, 1988 (Discussiones
Neogradiensis, 5), 16–25.
KOMLOVSZKI Tibor, Rimay és a Balassi-hagyomány, ItK, 86(1982), 589–600; Ua.:
KOMLOVSZKI Tibor, Mester és tanítvány (A Balassi-vers és Rimay költészete) = K. T., A
Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 67–101.
ŐRY Katinka, Olvasatlanság – olvashatatlanság: Az ambiguitas retorikája Rimay János
Balassi-epicédiumának kísérőszövegeiben, ItK, 111(2007), 555–581.
9.
P. VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai, Bp., Universitas
Kiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21).
10.
BÁN Imre, A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéspolitikai
jelentősége, TheolSz, 1976, 175–178; ua. = BÁN Imre, Költők, eszmék, korszakok, vál.,
szerk. BITSKEY István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997 (Csokonai Universitas
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 11), 205–217.
11.
THIMÁR Attila, Pázmány Péter a vitapartner?, ItK, 103(1999), 114–127.
THIMÁR Attila, „Halhacza mit mond Zent Bernard ti felőletec”: Gondolatok Pázmány
Feleletéről = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely:
Tanulmányok, 2), 205–218.
12.
KISS Farkas Gábor, Zrínyi, Marino és az epikus malom = A magyar költészet műfajai és
formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi
konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István,
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 255–269.
István BITSKEY, Die Topoi des Nationalschicksals bei Zrínyi = Militia et litterae: Die beiden
Nikolaus Zrínyi und Europa, eds. Wilhelm KÜHLMANN, Gábor TÜSKÉS, Tübingen, Max
Niemeyer Verlag, 2009 (Frühe Neuzeit, 141), 159–173.
13.
JANKOVICS József, Gyöngyösi István költészetének poétikai-retorikai forrásvidéke = Religió,
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs,
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca
Studiorum Litterarium, 31), 330–337.
14.
BITSKEY István, Mikes Kelemen és a magyar emlékírók = Irodalom, történelem, folklór:
Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott
előadások, szerk. HOPP Lajos, PINTÉR Márta Zsuzsanna, TÜSKÉS Gábor, Debrecen, Ethnica
Alapítvány, 1992, 67–70.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN302SKS A kiadványszerkesztés informatikai alapjai I. szem.
Tantárgy neve:
A kiadványszerkesztés informatikai alapjai

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN302SKS,
BTMAN402SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: A kiadványszerkesztés informatikai alapjai I. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN302SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A két féléves kurzus azokkal az informatikai keretekkel ismertet meg, amelyek között a 21.
századi szerkesztői munka folyik. Az első félévben azoknak a különféle internetes
adatbázisoknak a használatával ismerkedünk, amelyek nélkül a szerkesztői munka lehetetlen.
Nagy teret kapnak az online adatbázisok és a kézirat-előkészítői munka közötti interfészek. A
második félévben az online kiadvány aktív elkészítésének két aspektusával folytatjuk, vagyis
azzal, hogyan hozhatunk létre magunk is előbb hasonló adatbázisokat, majd igényes,
korszerű technológiával megvalósított szövegtárakat. A kurzus bevezetője a napjainkban
átélt információs forradalom kulturális következményeit igyekszik tudatosítani és
rendszerezni.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az informatika által teremtett ontológiai helyzet
2. Az elektronikus eljárások bevonásával megteremtődött episztemológiai-paradigmatikus
helyzet a textológiában
3. Szakmai tájékozódás: internetes és egyéb elektronikus adatbázisok használata
4. Az Arcanum Adatbázis Kft. Folio adatbázis-kezelő felületének ismerete (pl. lekérdezési
lehetőségek, proximitás stb.)
5. Könyvtári adatbázisok: OSZK, HunTéka, Karlsruher Virtueller Katalog, GBV
6. A bibliográfiai leírás alapjai
7. Bibliográfiai adatbázisok: VD16, VD17, MTA ITI MIB
8. Publikációs adatbázisok: MTMT
9. Az online adatbázisok kapcsolata bibliográfiai szoftverekkel
10. A RIS formátum
11. Életrajzi adatbázisok: ADB/NDB, DNB
12. Külföldi online szövegtárak: Camena, Documenta Catholica Omnia, Perseus Digital
Library, Bibliotheca Augustana, Forum Romanum, Gallica, Project Gutenberg, Europeana
stb.
13. Hazai online szövegtárak: Hungaricana, ADT, MEK, EPA
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Hans Walter GABLER, A kiadói szöveg születése: számítógép bába-szerepben, ford. FARKAS
Ildikó, Hel, 35(1989), 421–428.
Richard A. LANHAM, The Electronic Word: Literary Study and the Digital Revolution, New
Literary History, 20(1989)/2, 265–290.
BARTÓK István, Az internet az irodalomkutatás szolgálatában = Bevezetés a régi
magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 20033, 16–22.
ŐSZ Ferenc, Számítástechnika és ókortudomány – szöveges adatbázisok, AntTan, 48(2004),
227–238.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Phillip E. DOSS, Traditional Theory and Innovative Practice: The Electronic Editor as
Poststructuralist Reader = The Literary Text in the Digital Age, ed. Richard J. FINNERAN,
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1996 (Editorial Theory and Literary
Criticism) (a továbbiakban: FINNERAN 1996), 213–224.
Susan HOCKEY, Creating and Using Electronic Editions = FINNERAN 1996, i. m., 1–21.
John LAVAGNINO, Completeness and Adequacy in Text Encoding = FINNERAN 1996, i. m.,
63–76.
John UNSWORTH, Electronic Scholarship; or, Scholarly Publishing and the Public =
FINNERAN 1996, i. m., 233–243.
BAGOLY Csilla, Információs technológia = az irodalmi kánon halála?, Irodalomtudomány,
(2000)/1–2, 96–110.
TÓTH Tünde, Online kritikai szövegkiadás Magyarországon az ezredfordulón, Helikon,
50(2004), 417–441.
GÖNCZY Monika, Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról:
Mi történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal és a
digitalizációval? = Mozgásban: Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti
irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről, szerk. BODROGI Ferenc Máté, MIKLÓS
Eszter Gerda, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008 (Studia Litteraria, 46), 78–95.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN303 A klasszikus magyar irodalom története szem.
Tantárgy neve:
A klasszikus magyar irodalom története

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN312,
BMTAN303, BTMAN401, BTOMA3N03,
BTOMA4N02, BTOMA4N03,
BTOSVM2N05, BTOSVM2N06
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gyapay László egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Gyapay László egyetemi docens
Tantárgyi egység: A klasszikus magyar irodalom története szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN303
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: BTMAN302

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN312,
BTMAN401, BTOMA3N03, BTOMA4N02,
BTOSVM2N05: kollokvium, BTMAN303,
BTOMA4N03, BTOSVM2N06: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN312, BTMAN401: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN303, BTOMA3N03, BTOMA4N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA4N03, BTOSVM2N05,
BTOSVM2N06: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadáshoz kapcsolódó szövegértelmező szeminárium „a hosszú 19. század” irodalmának
néhány kanonikus szövegét vizsgálja elsősorban eszmetörténeti, valamint poétikai és
retorikai szempontból. A választott szövegek nem csupán a klasszikus magyar irodalom jeles
szerzőit, hanem jellegzetes műfajait is reprezentálják. A feldolgozandó művekhez mindig
valamilyen szakirodalmi tétel megbeszélése járul. Az interpretációt a szöveg szerkezetének
felderítése és szoros olvasása során törekszünk kialakítani. Az elemzések figyelembe veszik
az előadások fókuszt, és ehhez igazodva évről évre kb. 30 százalékban változnak.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a klasszikus magyar irodalom változó,
nyelvi, ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló
intézményrendszeréről és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
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és változékonyságának megértésére.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Kármán József, Fanni hagyományai
3. Csokonai Vitéz Mihály, Dorottya
4. Berzsenyi Dániel elégiái (Horác, Az élet dele, Levéltöredék barátnémhoz, Közelítő tél)
5. Kölcsey Ferenc, Mohács
6. Katona József, Bánk bán
7. Petőfi Sándor, Tündérálom
8. Vörösmarty Mihály, A vén cigány
9. Arany János, Az örök zsidó
10. Arany János, Naiv eposzunk
11. Arany János, Buda halála
12. Kemény Zsigmond, Ködképek a kedély láthatárán
13. Arany László, Délibábok hőse
14. Mikszáth Kálmán, Beszterce ostroma
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
ARANY János, Bánk bán tanulmányok = A. J., Prózai Művek 1, s. a. r. KERESZTURY Mária,
Bp., Akadémiai, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 275–329.
BÉCSY Ágnes, Horác = B. Á., „Halljuk, miket mond a lekötött kalóz…” Berzsenyi-versek
elemzése, értelmezése, Bp., Tankönyvkiadó, 1985 (Műelemzések Kiskönyvtára), 30–50.
DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1993.
Jürgen KLEIN, Genius, Ingenium, Imagination: Aesthetic Theories of Production from the
Renaissance to Romanticism = The Romantic Imagination: Literature and Art in England
and Germany, edited by Frederick BURWICK, Jürgen KLEIN, Amsterdam, Atlanta GA, 1996,
19–62.SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Literature and Arts from the Beginning of the 18th
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Century until Today = A Companion to Hungarian Studies szerk. KÓSA László, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1999.
SZILÁGY Márton, „Elhervadott a szeretet édes melege alatt” (A Fanni hagyományai
értelmezéséhez), ItK, 1993/1, 69–77.
S. VARGA Pál, Retorika, transzcendencia és tragikum a Buda halálában, Irodalomtörténet,
2012/1, 3–26.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
CSETRI Lajos, Nem sokaság, hanem lélek: Berzsenyi-tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1986.
European Romanticism: A Reader, ed. Stephen PRICKETT, London, New Delhi, New York,
Sydney Bloomsbury, 2014.
HAJDU Péter, Két kronotoposz találkozik az úton…: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma =
Az elbeszélés módozatai: Narratíva és identitás, szerk. JÓZAN Ildikó, KULCSÁR SZABÓ Ernő,
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Osiris Kiadó 2003, 230– 265.
Imre László, Arany László és a magyar verses regény: 1872 A délibábok hőse pályadíjat
nyer = A magyar irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály,
Veres András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007, 511–520.
A közelítő tél, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2012 (A 12
Legszebb Magyar Vers, 9).
SZILÁGYI Márton, A költő mint társadalmi jelenség, Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának
dimenziói, Bp., Ráció Kiadó, 2014.
A vén cigány, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, (A 12 Legszebb
Magyar Vers, 10).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN303SKS Az irodalom intézményrendszere ea.
Tantárgy neve:
Az irodalom intézményrendszere

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN303SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Az irodalom intézményrendszere ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN303SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus hallgatói áttekintik az irodalmi intézmények kialakulását és történetét, és
megismerik a kortárs hazai intézményrendszer működését és jellemzőit.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók megismerik az irodalomnak a magyar és az európai identitás konstrukciói,
valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és
formálásában betöltött szerepét, a magyar és a világirodalom, kulturális, történeti és
társadalmi meghatározottságát, az irodalom alapvető összefüggéseit, az irodalom
intézményrendszerének történetét és mai gazdagságát.
képesség:
Megtanulják az irodalmi szövegeket, illetve az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeket az
irodalomtudomány szempontjából értelmezni, képesek lesznek az intézményrendszert átlátni
és különböző szintjein kiigazodni.
attitűd:
A hallgatók a vizsgált intézményeket történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságukban értelmezik, folyamatosan és következetesen bővítve ismereteiket,
naprakésszé téve tudásukat.
autonómia és felelősség:
A hallgatók átfogó képet kapnak az irodalom és a kultúra megismerésének fontosságáról és
motiválttá válnak ezen ismeretek átadására a tudományterületükhöz tartozó kutatási
eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és
adaptív beépítésére. Képessé válnak a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai
kooperációra.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés
2. Az irodalom intézményrendszerének kialakulása Közép-Európában
3. A magyar intézményrendszer története
4. A kortárs intézményrendszer áttekintése
5. A magyar könyvkiadás változásai és jellemzői 1990 után
6. Fesztiválok, könyves rendezvények, könyvszakmai díjak, könyvszakmai szervezetek
7. Könyvtárak
8. Irodalmi társaságok, írószervezetek
9. Színház, irodalom, kritika viszonya
10. A műfordítás helyzete és szakmai fórumai
11. Az irodalomtudomány műhelyei
12. Irodalom, emlékezet, múzeum
13. Irodalom és internet
14. A finanszírozás

Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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beosztásban:
History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the
19th and 20th Centuries. Volume III. Making and Remaking of Literary Institutions. Ed.
Marcel Cornis-Pope, John Neubauer. John Neubauer. John Benjamins Publishing Company:
Amsterdam-Philadelphia, 2007, 95–141.
Thimár Attila, Az irodalmi intézményrendszer kialakulása Magyarországon. 1790: "Több
tudós magyarok egybeállván a nyelvnek s tudománynak előmozdítására társaságot
szerveznek”=
Jankovits László, Orlovszky Géza, Józan Ildikó, Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.) (szerk.)
A magyar irodalom történetei I.: A kezdetektől 1800-ig. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007.
pp. 643-655.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, Szerk. : Sipos Lajos, Dunakanyar, 2008, 604675.
Magyar tudománytár 6. Kultúra. Szerk.: Marosi Ernő és Szabó B. István. Bp., MTA
Társadalomkutató Központ - Kossuth Kiadó, 2006. 186-242.
Dropping out of Socialism: The Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc. Ed.
Juliane Fürst,
Josie McLellan. Lexington Books, 2016.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN304 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN112,
BTMAN203, BTMAN304, BTMAN305,
BTOMA2N05, BTOMA2N06,
BTOMA3N04, BTOMA4N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM2N09,
BTOSVM3N09, BTOSVM4N04
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN304
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: BTMAN203

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN112, BTMAN203,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN305, BTOMA2N06, BTOMA4N04, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOSVM2N09, BTOSVM4N04: 2,
BTMAN304, BTOMA2N05, BTOMA3N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM3N09: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy feladata a leíró magyar szószerkezettan és mondattan rendszerének elsajátítása, a
terminológia ismerete és alkalmazása, a rendszerszintű összefüggések elsajátítása, a hazai és
nemzetközi szakirodalom legfontosabb elemeinek megismerése.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A leíró magyar szószerkezettan és mondattan kategóriáinak, terminológiájának,
rendszerének alapvető ismerete.
képesség: A grammatikai ismeretek értő alkalmazása, átadása, a magyar és idegen nyelvű új
kutatási eredmények önálló elsajátítása.
attitűd: Folyamatos ismeretbővítésre való igény, törekvés a megalapozott grammatikai tudás
és kompetenciák kialakítására.
autonómia és felelősség: Megalapozott, széleskörű ismeretek és látásmód megszerzése és
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átadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szintagma fogalma, elhatárolása, típusai. Az alárendelő szintagma (osztályozás,
jelöltség)
2. A mellérendelő szintagma, szintagmacsoportok
3. A mondatbeli szinteződés. A mondat fogalma, mondat és nyilatkozat
4. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. A mondatfajták
5. A modalitás és aspektualitás kérdései
6. Az állítmány fogalma, szerkezete, kifejezőeszközei, az alany- állítmányi viszony
megítélése
7. Kongruencia, az alany fogalma, szófaja, szerkezete, fajtái
8. A tárgy fogalma, szófaja, szerkezeti típusai, a határozó fogalma, a határozók rendszere
9. A jelző és az értelmező
10. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja, az alárendelő összetett mondatok
11. Az állítmányi mellékmondat, az alanyi mellékmondat
12. A tárgyi mellékmondat, a kötött határozói mellékmondat, a jelzői mellékmondat
13. A szabad bővítményt kifejtő határozói mellékmondatok, szemantikai többlettartalmat
hordozó mellékmondatok
14. A mellérendelő összetett mondatok, a többszörösen összetett mondatok
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
347-555.
Kiefer Ferenc 1990. A modalitás. Linguistica Ser. C., Relations I.MTA Nyelvtudományi
Intézete, Budapest.
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 663-759, 806-895.
Givón, Talmy 2001. Syntax. An introduction. Volume II. Revised edition. Amsterdam,
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Philadalphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 759-806.
Rácz Endre 1991. Az egyeztetés a magyar nyelvben. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional-typological introduction. Vol. 2. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins.

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN304SKS Filológiai és könyvészeti alapismeretek I. szem.
Tantárgy neve:
Filológiai és könyvészeti alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN304SKS,
BTMAN404SKS, BTMAN504SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Heltai János egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Heltai János egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Filológiai és könyvészeti alapismeretek I. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN304SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a kiadványszerkesztő specializáció keretében folytatott tanulmányok
megalapozása. Ehhez – a tematikai leírásnak megfelelően – szisztematikusan tárgyalja
filológia és könyvészeti alapfogalmakat és tekinti át a vonatkozó alapismereteket.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tájékozott a kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének
ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései
terén.
képesség: A hallgató a szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani
megközelítésének lehetőségét mérlegelve legyen képes kiválasztani és alkalmazni a
megfelelő irodalomtudományi módszereket.
attitűd: A hallgató tudatosan képviselje a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetítse.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan képviselje azon módszereket, amelyekkel a
szakterületén dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: filológia és könyvészet
2. A pozitivista filológia fogalmi rendszere
3. A pozitivista filológia módszertana
4. Filológia a pozitivizmus után
5. Dokumentumtípusok: a kézirat, a könyv, a periodika
6. Írástörténet, paleográfia
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7. A könyvnyomtatás
8. Könyvtörténet áttekintés
9. Könyvművészet
10. Bibliofília
11. Könyvipar, könyvkereskedelem
12. Könyvkiadás
13. Népszerű szövegkiadás
14. Tudományos szövegkiadás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
(Új) filológia, Helikon, 2000/4.
Fritz FUNKE, Könyvismeret, Bp., 2004.
Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 2003.
TOLNAI Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Pécs, 1922 [reprint: 1991]
KULCSÁR Péter, A szövegkiadás, Miskolc, 2008.
DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom szétosztása. Klasszikus, modern és posztmodern a
szövegkritikában, Helikon, 1989/3–4. = D. P., Per passivam resistentiam. Változatok hatalom
és írás témájára, Bp., 1998.
John FEATHER, A Dictionary of Book History, London, 1986.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Frédéric BARBIER, A könyv története, Bp., 2006.
BOGOLY József Ágoston, Ars philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi
pozitivizmus öröksége, Pécs, 1994.
GYURGYÁK János, Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Bp., 2005.
Textual Criticism and Literary Interpretation, ed. Jerome J. MCGANN, Chicago–London,
1985.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN305 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN112,
BTMAN203, BTMAN304, BTMAN305,
BTOMA2N05, BTOMA2N06,
BTOMA3N04, BTOMA4N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM2N09,
BTOSVM3N09, BTOSVM4N04
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN305
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: BTMAN112

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN112, BTMAN203,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN305, BTOMA2N06, BTOMA4N04, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOSVM2N09, BTOSVM4N04: 2,
BTMAN304, BTOMA2N05, BTOMA3N04,
BTOSVM2N08, BTOSVM3N09: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A leíró magyar szószerkezettan és mondattan rendszerszintű ismerete, a terminológia
alkalmazása, az elméleti ismeretekre épülő gyakorlati elemzési módszertan és kompetencia
kialakítása. A hazai és nemzetközi szakirodalom folyamatos követése révén az ismeretek
állandó frissítése.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A leíró magyar szószerkezettan és mondattan kategóriáinak, rendszerének alapvető
ismerete.
képesség: Az elméleti ismeretekre épülő elemzési szempontok és módszerek alkalmazása
révén a szintaktikai elemzési kompetenciák kialakítása
attitűd: Képessé kell válnia a hallgatónak az ismeretei folyamatos megújítására, törekednie
kell megalapozott grammatikai tudás és arra épülő elemzési gyakorlat elsajátítására és annak
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átadására.
autonómia és felelősség: Megalapozott, széleskörű ismeretek és látásmód megszerzése,
koherens tudás átadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szintagma fogalma, elhatárolása, típusai. Az alárendelő szintagma (osztályozás,
jelöltség)
2. A mellérendelő szintagma, szintagmacsoportok
3. A mondatbeli szinteződés. A mondat fogalma, mondat és nyilatkozat
4. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. A mondatfajták
5. A modalitás és aspektualitás kérdései
6. Az állítmány fogalma, szerkezete, kifejezőeszközei, az alany- állítmányi viszony
megítélése
7. Kongruencia, az alany fogalma, szófaja, szerkezete, fajtái
8. A tárgy fogalma, szófaja, szerkezeti típusai, a határozó fogalma, a határozók rendszere
9. A jelző és az értelmező
10. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja, az alárendelő összetett mondatok
11. Az állítmányi mellékmondat, az alanyi mellékmondat
12. A tárgyi mellékmondat, a kötött határozói mellékmondat, a jelzői mellékmondat
13. A szabad bővítményt kifejtő határozói mellékmondatok, szemantikai többlettartalmat
hordozó mellékmondatok
14. A mellérendelő összetett mondatok, a többszörösen összetett mondatok.
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
347-555.
Kiefer Ferenc 1990. A modalitás. Linguistica Ser. C., Relations I.MTA Nyelvtudományi
Intézete, Budapest.
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
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Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 663-759, 806-895.
Givón, Talmy 2001. Syntax. An introduction. Volume II. Revised edition. Amsterdam,
Philadalphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 759-806.
Rácz Endre 1991. Az egyeztetés a magyar nyelvben. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional-typological introduction. Vol. 2. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN305SKS Helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok szem.
Tantárgy neve:
Helyesírás

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN105,
BTMAN305SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN305SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy feladata a helyesírási kompetenciák fejlesztése az aktuális (12.) helyesírási
szabályzatnak megfelelően, valamint a nyelvhelyességi szabályok tudatos alkalmazása a
közéleti szövegtípusokban (különös tekintettel az idegen szavak írására, a szakszavak és a
terpeszkedő kifejezések használatára).
Fejlesztendő kompetenciák: helyesírási, nyelvhelyességi kompetencia fejlesztése
tudás: A magyar helyesírás 12. szabályzatának alapvető ismerete
képesség: a szabályzatnak megfelelő írásbeli kommunikáció
attitűd: önkorrekcióra való törekvés az írásbeli és szóbeli kommunikációban
autonómia és felelősség: a helyesírási norma követése és azok széleskörű terjesztése
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bemeneti tesz
2. A magyar helyesírási szabályzat leíró vagy előíró jellegéről
3. A magyar helyesírás alapelvei
4. A magyar helyesírás 12. szabályzatának újításai
5. Gyakorlatok a bemeneti teszt szerinti kritikus feladattípusokban
6. A helyesírási kultúra fejlesztésének régi és új technikái
7. A helyesírás mérés és fejlesztés gyakorlattípusai
8. Digitális portálok a helyesírás szolgálatában
9. Helyesírási felmérő, önkorrekció
10. Az idegen szavak helyesírási és nyelvhelyességi problémái
11.A szakszavak helyesírási és nyelvhelyességi problémái
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12. A terpeszkedő kifejezések
13. Nyelvhelyességi gyakorlatok
14. Kimeneti teszt
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A magyar helyesírás szabályai. 12 kiadás. Akadémiai Kiadó, 2015.
ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES, A helyesírás mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási
verseny tükrében. Anyanyelv-pedagógia VIII/1., 2015
ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES, A magyar helyesírás rendszere. In: Mozaikok a magyar nyelvről és
a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. ELTE, Bp., 2015. 71107. http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMT_10.pdf
KESZLER BORBÁLA, Megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. Nyr. 139. évf. 3,
2015, 253-269.
ZIMÁNYI ÁRPÁD, A helyesírás-szabályozás módszertana In: Balázs Géza (szerk.) Jelentés a
magyar nyelvről 2010–2015: új szavak, kifejezések, 2010-2015. 247 p.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
ZIMÁNYI ÁRPÁD, A barbecue-tól a wellnessig: Idegen szavaink írásmódja az új szabályzatban
ÉA 2015, 37:(5) p. 2.
ZIMÁNYI ÁRPÁD Szakszavaink helyesírásáról. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 2017, 72:(36) p.
ZIMÁNYI ÁRPÁD 1999. Nyelvhelyességi gyakorlókönyv. Eger, EKTF Líceum Kiadó.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN306 Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTMAN506, BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM5N01,
BTOSVM4N08, BTOSVM1N13,
BTOSVM3N10, BTOSVM2N12
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN306
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: BTMAN101 és BTMAN106

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN307, BTMAN310: 1,
BTMAN306, BTMAN505, BTMAN506,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM2N12,
BTOSVM4N08, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM3N10: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12:
kollokvium, BTMAN506, BTOMA5N04,
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN307, BTMAN310,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506, BTOMA5N04,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: 2, BTMAN306,
BTMAN505, BTOMA2N07, BTOMA3N05,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás célja a finnugrisztikai tanulmányok továbbépítése, és a magyar nyelvtörténeti
tanulmányok (történeti hangtan, történeti morfológia, szókészlettan, történeti grammatika,
jelentéstan) megalapozása. Az előadáson a hallgatók megismerhetik a nyelvtörténeti
kézikönyveket, szakkönyveket, nyelvtörténeti alapfogalmakat. A nyelvtörténeti korszakolás
szempontjából ismét fókuszba kerül a nyelvrokonság kérdése/problematikája/tudományos és
nem tudományos felfogásai. Az alapvetéseket követi a magyar nyelvtörténet
korszakolásának ismertetése, majd a korszakokhoz kötődően esik szó a nyelvi változásról.
Majd a nyelvemlékeken keresztül tapasztalhatják meg a hallgatók a hangváltozásokat,
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hangjelölés–központozás–helyesírás fejlődéstörténetét. A tantárgy folyamatosan reflektál
arra, hogyan szűrődik át ez a témakör a közoktatásba.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató ismeri a nyelvtörténet kutatási módszereit, alapvető fogalomkészletét.
Ismeri a nyelvtörténet korszakolását, a korszakok jellemző nyelvemlékeit. A nyelvemlékeken
keresztül képes rámutatni a hangváltozási tendenciákra.
képesség: Képes az egyes nyelvtörténeti korszakokra jellemző írásbeli szövegműfajok
meghatározására, ismeri az egyes nyelvtörténeti korszakok központozási jegyeit,
hangváltozási és hangjelölési sajátosságait.
attitűd: A nyelvtörténetet a mai nyelvhasználatig terjedő egységnek, evolutív folyamatnak
látja.
autonómia és felelősség: a nyelvtörténeti kézikönyvek szakszerű használatával,
nyelvemlékeinkre alapozva tanítja a köznevelésben és a közoktatásban a tananyag
kapcsolódó pontjait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A történeti nyelvészet a tudományok rendszerében.
2. Nyelvtörténeti kézikönyvek, szakkönyvek
3. Szinkrónia és diakrónia; a két szemlélet megjelenése a közoktatási tankönyvcsaládokban
4. A nyelvrokonság; a tananyag vetülete a közoktatásban
5. A magyar nyelvtörténet korszakai; a tananyag vetülete a közoktatásban
6. A nyelvi változás mibenléte. A hangváltozások mibenléte.
7. Hangjelölés–központozás–helyesírás; a tananyag vetülete a közoktatásban
8. A nyelvemlékek típusai
9. Nyelvemlékek rólunk: arab források, Nesztor-krónika, görög nyelvű szövegek, latin
nyelvű krónikák
10. Nyelvemlékek nálunk: korai ómagyar kori nyelvemlékeink;
11. Kései ómagyar kori nyelvemlékeink;
12. Középmagyar kori nyelvemlékeink;
13. Újmagyar kori nyelvemlékeink;
14. Hogyan jelennek meg a nyelvemlékek a nyelvtan/irodalom tananyagban?
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
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igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
DÖMÖTÖR ADRIENNE, Régi magyar nyelvemlékek. A kezdetektől a XVI. század végéig. Bp.,
Akadémiai Kiadó, 2006.
HONTI LÁSZLÓ (főszerk.), A nyelvrokonságról. Tinta Kiadó. Budapest. 2010.
GYÖRFFY GYÖRGY (szerk.), A magyarok elődeiről és a Honfoglalásról. Kortársak és
krónikások híradásai. BP., OSIRIS KIADÓ, 2002, 77-124, 212-230.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2018, 7-103.
É.KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA, Kis magyar nyelvtörténet.
Piliscsaba, PPK., 2013, 3-15, 138-152.
MÁTAI MÁRIA, Első magyar nyelvű verses imádságunk. Bp., Universitas Könyvkiadó, 2002.
ZELLIGER ERZSÉBET , A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma. Bencés Kiadó. 2005.
http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/regi_magyar_kodexek
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Fehér Krisztina, A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49, 2011. 105–
128.
KECSKÉS JUDIT 2007. Nyelvemlékelemző segédkönyv. Miskolc.
KESZLER BORBÁLA 1995. A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig.
NytudÉrt. 141.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris Kiadó, 2003, 101-126,
279-348, 577-609, 695-717, 779-799.
http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek,
https://portal.nkp.hu/Search?subjectId=8#teacher-block
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika I.
Nyelvtörténet II. Finnugrisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTMAN506
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Finnugor népek és nyelvek ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN307
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2., 3., 5.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMAN306: BTMAN101 és
BTMAN106, BTMAN307: nincs,
BTMAN310: BTMAN307, BTMAN505:
BTMAN306, BTMAN506: BTMAN306 és
BTMAN310
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN306, BTMAN307: 1,
BTMAN310, BTMAN505, BTMAN506: 2
(A nappali képzés heti óraszáma 15 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az
egyharmada: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a levelező tagozat
féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a levelező
tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505:
kollokvium, BTMAN506: gyakorlati jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

Kreditpont: BTMAN306, BTMAN307,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506: 2, BTMAN310, BTMAN505:
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
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Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A tananyagot kötelező előadások formájában sajátíthatják el a hallgatók. A finnugor népek és
nyelvek előadás keretében megismerkedhetnek a finnugor népek kultúrájával, történelmük
főbb eseményeivel, földrajzi elhelyezkedésükkel, az uráli őstörténet kérdéseivel.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Demográfiai adatok a finnugor népekről
2. Eurázsiai kultúrkörök és a finnugor népek
3-4. Az oroszországi finnugor népek történelme és jelenlegi helyzete
5-6. Finnország története
7-8. Észtország története
9. A finnugor nyelvek legfontosabb közös jellemzői
10. Vogulok és osztjákok
11. Zürjének és votjákok
12. Mordvinok és cseremiszek
13. Finnek
14. Észtek
15. Lappok és kisebb balti-finn népek
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
kollokvium
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Finnugor kalauz, szerk. CSEPREGI Márta, Bp., Panoráma, 1998.
Nyelvrokonaink, szerk. NANOVFSZKY György, Bp., 1977.
Rein TAAGEPERA, A finnugor népek az orosz államban. Bp., Osiris, 2000 (Europica
Varietas).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
DOMOKOS Péter, Domokos Péter írásaiból. Bp., 2002 (Urálisztikai tanulmányok 11.)
A vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor népek élete és műveltsége köréből, szerk.
GULYA János, Bp., Európa, 1978.
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról, szerk. HOPPÁL Mihály, Bp., 1980.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN308 Verstan szem.
Tantárgy neve:
Verstan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN308,
BTOMA2N01, BTOSVM1N06
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Verstan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN308
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTOMA2N01, BTOSVM1N06:
2, BTMAN308: 3

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Megismerteti a verstani alapfogalmakat (szótag, időtartam, hangsúly, ütem, láb, kólon,
metszet stb.) és az olyan egységeket, mint a különböző sorok, sorkapcsolatok, strófák, illetve
versformák, rímek stb. Bevezet az időmértékes, az ütemhangsúlyos, az ún. szimultán és a
hangsúlyváltó verselésbe.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozódás a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi
értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén.
képesség: A magyar nyelv és irodalom jelenségei nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti
beágyazottságának értelmezése.
attitűd: Annak megértése és elfogadása, hogy a nyelvi és irodalmi jelenségek történetileg és
társadalmilag meghatározottak és változóak; nyitottság a magyar és más kulturális
közösségek irányában; a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi, történeti
és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a hallgató és környezete fejlődését, tudatosodását; a magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismeretek alkalmazása az önművelésben, önismeretben; azon
módszerek tudatosan képviselete, amelyekkel a nyelvtudomány és az irodalomtudomány
területén a hallgató dolgozik, illetve elfogadása más tudományágak eltérő módszertani
sajátosságainak.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Verstani alapfogalmak, verselési rendszerek; prózavers, szabad vers, képvers
2. Az időmértékes verselés, a legfontosabb verslábak és ezek kombinációi
3. A hexameter, a pentameter, a disztichon, a leoninus; ezek felépítése és metszeteik
4. Az aiol verselés I. Az aiol verselés főbb kólonjai (pherekráteus, glükóneus,
hippónakteus), a szapphói strófa, az alkaioszi strófa
5. Az aiol strófák II. Az aszklépiadészi sorok és strófák
6. Egyéb antik sorfajták (hendecasyllabus, jambikus trimeter)
7. A rímek fajtái
8. A hangsúlyváltó verselés a világirodalomban és e jelenségek magyar megfelelői; az
endecasillabo, az alexandrin, a blank jambus
9. A trubadúrköltészet versformái; a szonettek; a terzina
10. Bevezetés a magyar ütemhangsúlyos verselésbe
11. A felező tizenkettes, a felező nyolcas, aszimmetrikus magyar ütemhangsúlyos sorfajták
12. A magyar jambus, a szimultán verselés
13. A magyar irodalom fontosabb strófái (Balassi, Himfy, „Születésnapomra”, „Ilona”)
14. A világirodalom egyéb olyan strófái, amelyek jelentőségre tettek szert a magyar
irodalomban (haiku, Anyegin-strófa, limerik, villanella)
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
David J. CALIFF, A Guide to Latin Meter and Verse Composition, London, 2002.
Győző, Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok, Budapest, 1995.
HORVÁTH János, Rendszeres magyar verstan, Budapest, 1969.
SZEPES Erika – SZERDAHELYI István, Verstan, Budapest, 1981.
HORVÁTH Viktor: A vers ellenforradalma, Bp., 2014.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
IMRE Flóra, Verstan és szöveggyűjtemény a verstan tanulmányozásához, Budapest, 2003.
KECSKÉS András – SZILÁGYI Péter – SZUROMI Lajos, Kis magyar verstan, Budapest,
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1984.
Louis NOUGARET, Traité de métrique latine classique. Paris, 1948.
SZUROMI Lajos, A magyar hexameter és a magyar disztichon, Budapest, 1997.
TAR Ibolya, Latin metrika, Szeged, 1998.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN309 Stilisztika ea.
Tantárgy neve:
Stilisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN309,
BTOMA4N05, BTOSVM4N05
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Stilisztika ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN309
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN309, BTOMA4N05,
BTOSVM4N05: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN309:
kollokvium, BTOMA4N05, BTOSVM4N05:
gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTMAN309: 3, BTOMA4N05,
BTOSVM4N05: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvi stílus értelmezésének és leírásának legfontosabb
jelenkori irányzataival, a stilisztikai iskolák főbb vizsgálati területeivel, fogalmaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a stilisztikához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket
felépítő fogalomrendszert. Tisztában van a stilisztika jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési
és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a nyelvi stílus sajátosságait, történeti beágyazottságát. A
stilisztika alapvető kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének
megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni és beszélni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Képviseli a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi
és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Nyitott a
magyar és más kulturális közösségek irányában. Képes és törekszik az önképzésre.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi
kontextusukból következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek. A
stilisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. Tudatosan
képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány adott területén dolgozik, és
elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A stilisztika történetének vázlata
2. Stilisztikai iskolák, stílusértelmezések I. A funkcionális stilisztika, a strukturalizmus, a
neoretorika, Fónagy Iván modellje
3. Stilisztikai iskolák, stílusértelmezések II. A cselekvéselméleti, a szövegrelációs és a
kognitív interakciós elméletek
4. A stílusrétegződés megvalósulási tartományai
5. Az alakzatok
6. A nyelvi képek
7. Stílustörténet
8. A stíluselemzés elmélete. A stílus jelentésképző szerepe a hétköznapi nyelvhasználatban
és a szépirodalomban.
9. Stílusrétegek, stílusváltozatok. A stílus szociokulturális rétegzettsége
10. Hétköznapi szövegek stíluselemzése I.
11. Hétköznapi szövegek stíluselemzése II.
12. Szépirodalmi művek stíluselemzése I.
13. Szépirodalmi művek stíluselemzése II.
14. Összegzés; a félévi munka értékelése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Szathmári István 2005. Stílusról, stilisztikáról napjainkban Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Szikszainé Nagy Irma 2007. Magyar stilisztika. Budapest: Osiris Kiadó. 409–527.
Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó. 133–245.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Fix, Ulla – Gardt, Andreas – Knape, Joachim (Hg.) 2008. Rhetorik und Stilistik/Rhetoric and
Stylistics 1. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
Kemény Gábor 2002. Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
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Pethő József 2011. Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a
szövegben. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Szathmári István 2011. Hogyan elemezzünk verset? Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tolcsvai Nagy, Gábor 2005. A cognitive theory of style. Frankfurt am Main: Peter Lang.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika I.
Nyelvtörténet II. Finnugrisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTMAN506
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Finnugrisztika ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN310
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2., 3., 5.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMAN306: BTMAN101 és
BTMAN106, BTMAN307: nincs,
BTMAN310: BTMAN307, BTMAN505:
BTMAN306, BTMAN506: BTMAN306 és
BTMAN310
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN306, BTMAN307: 1,
BTMAN310, BTMAN505, BTMAN506: 2
(A nappali képzés heti óraszáma 15 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az
egyharmada: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a levelező tagozat
féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a levelező
tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505:
kollokvium, BTMAN506: gyakorlati jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

Kreditpont: BTMAN306, BTMAN307: 1,
Tagozat: nappali
(A
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN310, BTMAN505: 3, BTMAN506:
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
2
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A tananyagot kötelező előadások formájában sajátíthatják el a hallgatók. A Finnugrisztika
előadáson az alapnyelv fogalma, a történeti összehasonlító módszer alapjai, az alapnyelv
hangrendszere, hangfejlődési tendenciáik és a szavak hangszerkezete kerül bővebb kifejtésre.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A finnugrisztika múltja és jelene. Az uráli népek és nyelvek
2. Az uráli őshaza problémája
3. A változó nyelv
4. A nyelvrokonság fogalma és a történeti-összehasonlító módszer. Az alapnyelvi
rekonstrukció
5. A PU mássalhangzó-rendszer. Az alapnyelvi orális zárhangok fejleményei.
6. Az alapnyelvi nazálisok fejleményei. Az alapnyelvi szibilánsok fejleményei.
7. Az alapnyelvi affrikáták fejleményei. Az alapnyelvi réshangok és likvidák fejleményei.
8. A PU magánhangzó-rendszer
9. Az alapnyelv szófaji rendszere és morfonológiai felépítése.
10. Szóképzés és szóösszetétel az alapnyelvben
11. Névszóragozás az alapnyelvben
12. A birtokos jelölése és a számjelölés az alapnyelvben
13. Az alapnyelv igeragozási rendszere
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14. Az alapnyelv szókészlete
15. A finnugor nyelvek közös mondattani sajátosságai
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BERECZKI Gábor, A magyar nyelv finnugor alapjai, Bp., Universitas, 1996.
BENKŐ Loránd, A történeti nyelvtudomány alapjai, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.
CSER András, A történeti nyelvészet alapvonalai, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, 2000.
RÉDEI Károly, Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája, Bp., Balassi
1998 (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 11).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Finnugor kalauz, szerk. CSEPREGI Márta, Bp., Panoráma, 1998.
Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris, 2003.
RÉDEI Károly, A magyar alaktan uráli (finnugor) háttere, Magyar Nyelv, 1996, 129–38.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN311 Világirodalom II. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN201,
BTMAN311, BTMAN402, BTMAN602,
BTOMA1N03, BTOMA3N02,
BTOMA4N01, BTOMA5N01,
BTOSVM1N03, BTOSVM2N01,
BTOSVM3N02, BTOSVM4N01
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom II. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN311
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: BTMAN201

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A komparatisztika módszereit felhasználva bevezet a világirodalom ókor utáni, illetve
felvilágosodás előtti korszakaiba. A főbb művek, alkotók, folyamatok, műfajok és
korszakformációk bemutatása során nagy hangsúly helyeződik a magyar műfordítási
hagyományra és a művek magyar recepciójára is.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Az irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és
jelentős korszakainak fő sajátosságainak ismerete azok európai és kulturális kontextusára
való kitekintéssel; tájékozódás a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és
irodalmi értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén.
képesség: A magyar és világirodalom jelenségei nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
valamint a magyar és európai, valamint egyetemes kulturális hagyományon belüli
összefüggéseinek, történeti beágyazottságának értelmezése; a magyar és világirodalom
műfajilag sokszínű szövegeinek és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeknek az
irodalomtudomány szempontjából való értelmezése.
attitűd: Annak megértése és elfogadása, hogy az irodalmi jelenségek történetileg és
társadalmilag meghatározottak és változóak; nyitottság a magyar és más kulturális
közösségek irányában; a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi, történeti
és jelenkori sokszínűségének képviselete.
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autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a halgató és környezete fejlődését, tudatosodását.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Középkori világi és egyházi latinság (Venantius Fortunatus, Dhuoda, Walahfrid Strabo,
Gembloux-i Sigebert)
2. A nemzeti nyelvű irodalmak kezdetei, hősi és lovagi epika
3. A modern líra kezdetei, trubadúrköltészet, Aquitániai Vilmos, Walther von der
Vogelweide
4. Középkori itáliai költészet I: Dante
5. Középkori itáliai költészet I: Petrarca
6. A prózai elbeszélés: Boccaccio
7. Középkori vágáns költészet: a Carmina Burana, Villon
8. Neolatin nyelvű eposzköltészet: Ariosto, Tasso
9. A korai regény két útja I: Rabelais
10. A korai regény két útja II: Cervantes
11. Reneszánsz angol színház I: Shakespeare, Hamlet
12. Reneszánsz angol színház II: Shakespeare, A tél meséje, Szentivánéji álom
13. Klasszikus francia színház I: Racine
14. Klasszikus francia színház II: Molière
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BAHTYIN, Mihail, François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája,
Bp., 2002. BÁNKI Éva—SZIGETI Csaba (szerk.): Udvariatlan szerelem. A középkori
obszcén költészet antológiája, 2006 Bp.
Denis HOLLIER (ed.), A New History of French Literature, Cambridge, Mass., 1994.
Milan KUNDERA: A regény művészete, 2008 Bp., Európa Könyvkiadó, ford.: RÉZ Pál.
PÁL József (főszerk.), Világirodalom, Budapest, 2008.
Walther von der VOGELWEIDE, Összes versei, ford. jegyz. és utószó: Márton László, Bp.,
2017.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Andrew CALDER, Molière: The Theory and Practice of Comedy, London – Atlantic
Highlands, 1993.
CSUDAY Csaba, Öt pont a magyar „Quijote” történetéhez, Holmi 17(2005), 317—333.
GÉHER István, Shakespeare-olvasókönyv, Bp., 2015.
Jan KOTT: Kortársunk Shakespeare, Bp., 1970, ford. KERÉNYI Grácia.
SÁRKÖZY Péter, Az új „magyar Dante”, Nádasdy Ádám Isteni Színjáték-fordítása, Magyar
Napló, 2017. ápr., 17–24.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN312 A klasszikus magyar irodalom története I. ea.
Tantárgy neve:
A klasszikus magyar irodalom története

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN312,
BTMAN303, BTMAN401, BTOMA3N03,
BTOMA4N02, BTOMA4N03,
BTOSVM2N05, BTOSVM2N06
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gyapay László egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Gyapay László egyetemi docens
Tantárgyi egység: A klasszikus magyar irodalom története I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN312
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: BTMAN207

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN312,
BTMAN401, BTOMA3N03, BTOMA4N02,
BTOSVM2N05: kollokvium, BTMAN303,
BTOMA4N03, BTOSVM2N06: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN312, BTMAN401: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN303, BTOMA3N03, BTOMA4N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA4N03, BTOSVM2N05,
BTOSVM2N06: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgyi egység célja, hogy nagy vonalakban megismertesse a hallgatókkal a
hagyományos korszakhatár szerint 1772-től 1849-ig terjedő időszak markánsan változó
intézményrendszerét, közönségigényét, reprezentáns szerzőit és azok jellemző szövegeit,
valamint a vonatkozó szakirodalmat. Az előadás mindig részletesen foglalkozik a magyar
nyelv kérdésének ügyével, és évenként más-más szerzők központba állításával ad betekintést
a korszak legfontosabb eszme-, műfaj- és poétikatörténeti kérdéseibe.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a klasszikus magyar irodalom változó,
nyelvi, ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló
intézményrendszeréről és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
és változékonyságának megértésére.
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autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Magyarország politikai berendezkedésének, vallási, etnikai és nyelvi viszonyainak
bemutatása
2. Magyarországi irodalmak – magyar nyelvű irodalom
3. A Debreceni Grammatika
4. Kazinczy nyelvújítási elvei
5. Kazinczy és az idealizálás elmélete: a művészet és az etika viszonya
6. Kölcsey pályája
7. Értékvonatkoztatási pont keresése I. – Kölcsey és a filozófia
8. Értékvonatkoztatási pont keresése II. – Kölcsey és a vallás
9. Értékvonatkoztatási pont keresése III. – Kölcsey és a költészet
10. Kritikai viták és fórumaik
11. A fiatal Vörösmarty epikája
12. Vörösmarty, Csongor és Tünde
13. Vörösmarty költészete a 40-es években
14. Vörösmarty költészete az 50-es években
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BÍRÓ Ferenc, A magyar felvilágosodás korának irodalma, Balassi Kiadó, Budapest, 19983.
CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv és irodalomszemlélet a magyar irodalmi
nyelvújítás korszakában, Akadémiai kiadó, Budapest, 1990 (Irodalomtudomány és Kritika).
HORVÁTH János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.
MARTINKÓ András, A „földi menny” eszméje Vörösmarty életművében = M. A., Teremtő
idők, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977, 172–221.
René WELLK, The Concept of Romanticism in Literary History = R. W., Concepts of
Criticism, ed. Stephen G. Nichols, New Haven and London, Yale University Press 19653,
128–198.
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ZENTAI Mária, Álmok hármas útján:1831Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde = A magyar
irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András,
Bp., Gondolat Kiadó, 2007, 169–183.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYAPAY László, Viták a kritikusi felhatalmazás körül = Historia Litteraria a XVIII.
században, szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor,
Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 386–402.
SZAJBÉLY Mihály, „Idzanak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas
Kiadó, 2001 (Irodalomtudomány és Kritika)
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Vörösmarty and the Poetic Fragment in Hungarian Romanticism
= Romantic Poetry, ed. Angela ESTERHAMMER, Amsterdam, John Benjamins Publishing
Company, 2002, 55–61.
S. VARGA Pál, A „hideg, vizsgáló ész” s a „szeretettel tölt szív” tudománya. Ismeretelméleti
pozíciók Kölcsey Ferenc gondolkodásában = Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet
a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, szerk. SZAJBÉLY Mihály, Bp., Magvető, 1999, 283–
312.
Vörösmarty és a romantika, szerk. TAKÁTS József, Pécs, Bp., Művészetek Háza, Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001.
European Romanticism: A Reader, ed. Stephen PRICKETT, London, New Delhi, New York,
Sydney Bloomsbury, 2014.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN401 A klasszikus magyar irodalom története II. ea.
Tantárgy neve:
A klasszikus magyar irodalom története

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN312,
BMTAN303, BTMAN401, BTOMA3N03,
BTOMA4N02, BTOMA4N03,
BTOSVM2N05, BTOSVM2N06
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gyapay László egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Gyapay László egyetemi docens
Tantárgyi egység: A klasszikus magyar irodalom története II. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN401
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: BTMAN312

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN312,
BTMAN401, BTOMA3N03, BTOMA4N02,
BTOSVM2N05: kollokvium, BTMAN303,
BTOMA4N03, BTOSVM2N06: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN312, BTMAN401: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN303, BTOMA3N03, BTOMA4N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA4N03, BTOSVM2N05,
BTOSVM2N06: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgyi egység célja, hogy nagy vonalakban megismertesse a hallgatókkal a
hagyományos korszakhatár szerint 1849-től a Nyugat indulásáig terjedő időszak markánsan
változó intézményrendszerét, közönségigényét, reprezentáns szerzőit és azok jellemző
szövegeit, valamint a vonatkozó szakirodalmat. Az előadás kiemelten foglalkozik a műfaji
rendszer hierarchiájának átrendeződésével és Arany János mellett évenként más-más szerzők
központba állításával ad betekintést a korszak legfontosabb eszme-, műfaj- és
poétikatörténeti kérdéseibe. Ezeket a célokat jórészt a hallgatóság számára is követhető
(kiosztott) szövegek elemzésével és értelmezésével törekszik elérni.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a klasszikus magyar irodalom változó,
nyelvi, ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló
intézményrendszeréről és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
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értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
és változékonyságának megértésére.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A politikai keretek átrendeződése
2. A korszak első felének jellemző kritikusi normája: a kiengesztelődés
3. Arany 40-es évekbeli epikája
4. Arany 50-es évekbeli lírája I.
5. Arany 50-es évekbeli lírája II.
6. A Buda halála
7. Arany kritikusi működése
8. Az Őszikék
9. Kemény Zsigmond ismeretelméleti, történetfilozófiai és regénypoétikai töprengései
10 Kemény Zsigmond, Ködképek a kedély láthatárán
11. Kemény Zsigmond, A rajongók
12. Madách és Az ember tragédiája I.
13. Madách és Az ember tragédiája II.
14. Mikszáth novellisztikája
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BARTA János, A pálya végén, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987, 7–163.
BÉNYEI Péter, A történelem és a tragikum vonzásában, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó,
2007 (Csokonai könyvtár: Bibliothca Studiorum Litterarium, 39.).
Cleanth BROOKS, The Language of Paradox = C. B., The Well Wrought Urn: Studies in the
Structue of Poetry, New York, London, Harcourt Brace and Co., 1975.
DÁVIDHÁZI Péter, „Per passivam resistentiam”: Egy politikai magatartásforma
értékeléséhez = D. P., Per passivam resistentiam: Változatok hatalom és írás témájára, Bp.,
Argumentum Kiadó 1998, 29–50.
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DÁVIDHÁZI Péter, Hunyt mesterünk: Arany János kritikusi öröksége, Bp., Argumentum
Kiadó,1992.
A magyar sajtó története II: 1848–1892, szerk. KOSÁRY Domokos, NÉMETH G. Béla, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1985.
Douglas Colin MUECKE, The Compass of Irony, London, Methuen, 1980.
MILBACHER RÓBERT, Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar
kulturális emlékezetben, Bp., Ráció Kiadó, 2009.
NÉMETH G. Béla, Arany János = N. G. B., Mű és személyiség: Irodalmi tanulmányok,
Bp., Magvető Kiadó, 1970 (Elvek és Utak), 7–41
Az el nem ért bizonyosság: Elemzések Arany lírájának első szakaszából, szerk. NÉMETH G.
Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1972.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kemény Zsigmond, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.
S. VARGA Pál, Két világ közt választhatni: Világkép és többszólamúság Az ember
tragédiájában, Bp., Argumentum, 1997 (Irodalomtörténeti Füzetek, 141).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
IMRE László, Arany János balladái, Bp., Tankönyvkiadó, 1988 (Műelemzések
Kiskönyvtára).
KERÉNYI Ferenc, Madách Imre (1823–1864), Pozsony, Kalligram, 2006 (Magyarok
Emlékezete).
NÉMETH G. Béla, Türelmetlen és késlekedő félszázad: A romantika után, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó 1971,
NYILASY BALÁZS, Arany János, Bp., Korona Kiadó, 1998 (Klasszikusaink).
SZILÁGYI Márton, Mi vagyok én? – Arany János költészete, Bp., Pesti Kalligram, 2017.SZILI
József, A Tragédia: líra vagy tragédia = Sz. J., „Légy, ha birsz te »világköltő«…”: A magyar
líra a XIX. század második felében, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 183–205.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai: A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., Balassi Kiadó, 2005.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN401SKS A szerkesztő munkája II. szem.
Tantárgy neve:
A szerkesztő munkája

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301SKS,
BTMAN401SKS, BTMAN501SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: A szerkesztő munkája II. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN401SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 4

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 4

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A három féléves kurzus a szerkesztői munka valamennyi összetevőjében bepillantást nyújt.
A második félév azt a folyamatot mutatja be, amelynek során a kéziratból igényes, a szakma
minden követelményének megfelelő kiadvány válik. A tanultakat gyakorlati órák során is
kipróbálják a hallgatók.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: munka a kézirattal
2. Főszöveg és járulékos részek
3. Szerkesztés és szövegelőkészítés
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4. A kéziratgondozás fázisai
5. Az adatellenőrzés
6. A jegyzetelés gyakorlata
7. Névmutató készítés
8. Bibliográfiakészítés
9. Hivatkozások rendszere
10. Kép és szöveg megfeleltetése
11. A szerkesztői olvasás gyakorlása I.
12. A szerkesztői olvasás gyakorlása II.
13. Munka a műszaki szerkesztővel és a nyomdával
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János. Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.
Graham KING, ed. Collins Complete Writing Guide. Glasgow: Harper Collins Publishers,
2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZÁNTÓ Tibor. Könyvtervezés. Budapest: Kossuth Nyomda, 1988.
John KANE. A Type Primer. London: Laurence King Publishing, 2013.
HORVÁTH Tibor, PAPP István, szerk. Könyvtárosok kézikönyve 1–5. Budapest: Osiris Kiadó,
2003.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN402 Világirodalom III. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN201,
BTMAN311, BTMAN402, BTMAN602,
BTOMA1N03, BTOMA3N02,
BTOMA4N01, BTOMA5N01,
BTOSVM1N03, BTOSVM2N01,
BTOSVM3N02, BTOSVM4N01
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom III. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN402
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: BTMAN311

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás irodalmi művek elemzésére támaszkodva mutatja be az európai romantika
fejlődését és jelentőségét. A hallgatók korábbi tanulmányai során részben már megismert
alkotókat és alkotásokat a kurzus elsősorban nem az egyes nemzeti irodalmak, illetve a
szerző–életrajz–mű kontextusában tárgyalja, hanem az ezeken átívelő kulcsfogalmak köré
rendezi.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismerik meg a
magyar irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és
jelentős korszakainak fő jelenségeit, irodalmi értelmezésének ismert eljárásait és módszereit.
Képet kapnak az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési
módszereiről, megismerkednek egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség:
A hallgatók megismerve az irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző
diskurzusok felépítésében, e jelenségeket releváns európai kontextusban értelmezik.
Megtanulnak az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott
műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban írni és beszélni.
– Képesek lesznek az irodalmi szövegeket, illetve az ezekhez kapcsolódó kulturális
jelenségeket az irodalomtudomány szempontjából értelmezni, a problémákat releváns
módszertani megközelítésből elemezni.
attitűd:
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A hallgatók megismerik a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
történeti és jelenkori sokszínűségét, kiállnak annak megőrzésért. Tudatosan képviselik a
megismert szakmai normákat, és hitelesen közvetítik azokat.
autonómia és felelősség:
A hallgatók megtanulnak felelősséget vállalni szövegeikért, tisztán látni azok szakmai értékét
és esetleges hiányosságait, betartani a tudományterületen érvényes szakmai és etikai
normákat. Tudatosan képviselik az irodalom- és kultúratudomány területén alkalmazott
módszereket, és elfogadják más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az európai romantika kialakulása és korszakai
2. Olvasáskultúra, irodalmi élet, írószerepek
3. Irodalmi műfajok, motívumok, esztétikai és kritikai írások
4. Romantika és filozófia
5. Az irodalom szerepe a nemzeti tudatformálásban
6. Múltszemlélet, történelmi témák
7. Népköltészet és nemzeti irodalom. Folklór, nemzeti mitológiák, irodalmi népiesség
8. A kereszténység új megközelítései
9. Természet, táj, irodalom
10. A romantikus személyiség
11. A romantika recepciója Közép-Európában
12. A magyar romantika
13. A romantikus egzisztencia
14. A romantika utóélete
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a 20. században, Szerk. Hansági Ágnes,
Hermann Zoltán, Budapest, Kijárat Kiadó, 2004.
Bojtár Endre, „Hazát és népet álmodánk…” A felvilágosodás és a romantika a közép- és
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kelet-európai irodalmakban, Budapest, Typotex, 2008.
Mark Storey, The Problem of Poetry in the Romantic Period, London, Palgrave Macmillan,
2000.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760–1820. Epoche im Überblick.Hsg.
Horst Albert Glaser, György M. Vajda,Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing
Company, 2001.
Berkes Tamás, A cseh eszmetörténet antinómiái, Budapest, Balassi, 2003.
Maria Janion, A romantikus paradigma alkonya, Magyar Lettre 26., 1997. Ősz,
http://epa.oszk.hu/00000/00012/00010/06.htm
Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter, Romantika: Világkép, művészet, irodalom, Budapest,
Osiris,
2001.
Németh G. Béla, Az egyensúly elvesztése, Budapest, Magvető, 1978.
Angol romantika. Esszék, naplók, levelek. Vál. és szerk. PÉTER Ágnes, Budapest, Kijárat
Kiadó, 2003.
Giuseppe Cocchiara, Az európai folklór története, Budapest, Gondolat 1962. (A folklór mint
a politikai és a a nemzeti méltóság harci eszköze a romantika korában 187–275.)
Maár Judit, A fantasztikus irodalom, Osiris, Bp., 2001. 58–94.
Nemzeti romantika és európai identitás: tanulmányok a romantikáról, Szerk. Cséve Anna,
Budapest, PIM, 1999.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN402SKS A kiadványszerkesztés informatikai alapjai II. szem.
Tantárgy neve:
A kiadványszerkesztés informatikai alapjai

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN302SKS,
BTMAN402SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: A kiadványszerkesztés informatikai alapjai II. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN402SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A két féléves kurzus azokkal az informatikai keretekkel ismertet meg, amelyek között a 21.
századi szerkesztői munka folyik. Az első félévben azoknak a különféle internetes
adatbázisoknak a használatával ismerkedünk, amelyek nélkül a szerkesztői munka lehetetlen.
Nagy teret kapnak az online adatbázisok és a kézirat-előkészítői munka közötti interfészek. A
második félévben az online kiadvány aktív elkészítésének két aspektusával folytatjuk, vagyis
azzal, hogyan hozhatunk létre magunk is előbb hasonló adatbázisokat, majd igényes,
korszerű technológiával megvalósított szövegtárakat. A kurzus bevezetője a napjainkban
átélt információs forradalom kulturális következményeit igyekszik tudatosítani és
rendszerezni.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Weblapépítés. Fórum, blog és saját weboldal
2. Off- és online lehetőségek a webszerkesztésre
3. Jelölőnyelvek (markup languages)
4. A hipertext. HTML
5. Offline adatbázis-építés. A relációs adatbázis fogalma
6. Microsoft Excel, dBase, Microsoft Access
7. Online adatbázis-építés
8. SQL, MySQL
9. Az SQL kapcsolata a PHP-val
10. Online szövegtárépítés
11. XML
12. XML a textológiában; Text Encoding Initiative
13. A variánsok és a jegyzetek, kommentárok kezelése XML-ben
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BENKE Gábor, Informatikai alkalmazások az irodalomtudományi kutatásban: Módszertani és
gyakorlati problémák, Lit, 30(2003), 98–106.
KAPPANYOS András, Irodalom a digitális közegben, Lit, 30(2003), 59–79.
Jerome J. MCGANN, The Rationale of HyperText = Electronic Text: Investigations in Method
and History, ed. Kathryn SUTHERLAND, Oxford, Clarendon Press, 1997, 19–46.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BASKI Imre, A számítógépes tulajdonnévi adatbázisok tervezéséhez (Egy épülő török
adatbázis kezdeti tanulságai) = Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai
(Miskolc, 1995. augusztus 28–30.): A magyar névtani kutatások legújabb eredményei, I–II,
szerk. B. GERGELY Piroska, HAJDÚ Mihály, Bp.–Miskolc, Magyar Nyelvtudományi
Társaság–ME BTK, 1997 (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 209), 499–512.
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THIMÁR Attila, „A társaság állapotja”: Egy irodalmi intézménytörténeti adatbázis
megtervezésének tanulságai, ItK, 105(2001), 90–106.
LAKNER Lajos, Idő, kronológia, életút (A készülő Kölcsey-kronológiáról), ItK, 107(2003),
504–527.
BERNÁD Ágoston Zénó, BLASKÓ Katalin, Andrea SEIDLER, Wolfram SEIDLER, Hungarus
Digitalis: Német nyelvű sajtó a Magyar Királyság területén a 18. század második felében –
digitális kiadás, MKsz, 125(2009), 117–122.
Espen J. AARSETH, Nem-linearitás és irodalomelmélet, ford. MÜLLNER András, Helikon,
50(2004), 313–348.
KAPPANYOS András, Hipertext: „A számítógép és a humán tudományok”, Helikon, 50(2004),
299–312.
Jerome J. MCGANN, A hipertext alapjai, ford. ÁRKOS Eszter, Helikon, 50(2004), 366–385.
KIRÁLY Péter, Kritikai kiadás és XML = Septuagesimo anno humanissime peracto:
Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára, szerk. HORVÁTH Zita, Miskolc, Miskolci
Egyetem, 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. IX,
fasc. 4), 119–149.
KISS Katalin, Variánskiadások előkészítése TEI/XML-alapokon (Szabó Lőrinc: Föld, Erdő,
Isten) = „Szabad ötletek…” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól, szerk.
KABDEBÓ Lóránt, RUTTKAY Helga, SZABÓNÉ HUSZÁRIK Mária, Miskolc, ME BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola–Szabó Lőrinc Kutatóhely, [2005], 270–280.
Jerome MCGANN, Dino BUZZETTI, Critical Editing in a Digital Horizon = Electronic Textual
Editing, eds. Lou BURNARD, Katherine O’BRIEN O’KEEFFE, John UNSWORTH, New York,
Modern Language Association of America, 2006, 53–73.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN403 Szövegtan ea.
Tantárgy neve:
Szövegtan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN403,
BTOMA4N06, BTOSVM4N05,
BTMMN608, BTMMN816
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskeméti Gábor egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kecskeméti Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Szövegtan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN403
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: BTMAN304

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN403, BTOMA4N06,
BTOSVM4N06: 2, BTMMN608,
BTMMN816: 2 előadás, 2 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN403,
BTMMN608, BTMMN816: kollokvium,
BTOMA4N06, BTOSVM4N06: gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMMN816: 4, BTMAN403,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN608: 3, BTOMA4N06,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOSVM4N06: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a szöveg értelmezésének és leírásának legfontosabb jelenkori
irányzataival, a szövegtan főbb vizsgálati területeivel, fogalmaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a szövegtanhoz kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket
felépítő fogalomrendszert. Tisztában van a szövegtan jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési
és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a szöveg sajátosságait, történeti beágyazottságát. A szövegtan
alapvető kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének
megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni és beszélni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Képviseli a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi
és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Nyitott a
magyar és más kulturális közösségek irányában. Képes és törekszik az önképzésre.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi
kontextusukból következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek. A
stilisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. Tudatosan
képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány adott területén dolgozik, és
elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A szövegtan fogalma,
kialakulása, vizsgálati módszerei
2. Szövegelméletek
3. A szövegösszetartó erő. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje (általános
jellemzés)
4. A szöveg szintaktikai szintje
5. A szöveg szemantikai szintje
6. A szöveg pragmatikai szintje
7. A szövegszintek leírása a funkcionális kognitív szövegtanban. A szövegértelem
tagolódása: mikro-, mezo- és makroszint
8. A szöveg szerkezete
9. Szöveg és stílus
10. Szövegtipológia
11. A szövegalkotás
12. A szövegmegértés
13. Zárthelyi dolgozat
14. Összegzés, a félévi munka értékelése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kocsány Piroska 1989. Szövegnyelvészet vagy szövegek nyelvészete? Filológiai Közlöny.
26–43.
Szikszainé Nagy Irma 2004. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. 141–336.
Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Beaugrande, de Robert-Alan – Dressler, Wolfgang U. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe.
Budapest: Osiris Kiadó.
Brinker, Klaus – Antos, Gerd – Heinemann, Wolfgang – Sager, Sven F. (ed.) 2000. Textund Gesprächslinguistik / Linguistics of Text and Conversation. Volume 1. Berlin, New
York: Walter de Gruyter. Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2008. Szöveg,
szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2006. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok.
Budapest: Tinta Könyvkiadó.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN403SKS Kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok I. szem.
Tantárgy neve:
Kontrollszerkesztői, korrektori,
olvasószerkesztői gyakorlatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN403SKS,
BTMAN502SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok I. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN403SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői munka speciális eszközeinek és nyelvének
megismerése, eligazodás a kézirattól a tördelt szövegig tartó folyamatban, magas írott nyelvi
kompetencia kialakítása, a magabiztos stilisztikai, helyesírási készségek kifejlesztése.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Az írott sajtó kommunikációs formáinak, szövegtípusainak ismerete; tájékozódás a
sajtószövegek értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag
elfogadott kontextusai és értékelései terén.
képesség: Az írott sajtó jelenségeinek nyelvi és tartalmi sajátosságainak értelmezése;
képesség arra, hogy a hallgató több stílusregiszterben, az adott sajtóműfaj
szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni.
attitűd: A megismert nyelvi és kommunikációs normák, a szakmája gondolkodásmódjának
hiteles közvetítése.
autonómia és felelősség: A képzés során szerzett ismeretek alkalmazása a hallgató
önművelésében, önismeretében; a redaktorológia, a nyelv- és irodalomtudomány
módszereinek tudatos képviseltet, elfogadva más tudományágak eltérő módszertani
sajátosságait; felelősségvállalás egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Szerzői kézirat és nyomdai kézirat.
2. Textus és paratextusok (szerző, cím, felcím, alcím, kopf/lead, közcím, képaláírás).
3. A kézirattól a tördelésig, tipográfiai alapismeretek I.: betűtípusok, betűméretek,
betűváltozatok, ligatúrák.
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4. A kézirattól a tördelésig, tipográfiai alapismeretek II.: egalizálás, kiemelések, kiemelésen
belüli kiemelések, behúzás, igazítás, hasábok, számjegyek.
5. Arculat, belső, kiadói, kiadványi szabályok és szabványok.
6. A kiadvány részei, borító, előzék, belívek, címnegyedív, impresszum, kolofon.
Tartalomjegyzék, név- és tárgymutató, címmutató, kezdősorok mutatója és egyéb indexek
összeállítása.
7. A szöveg tárgyi ellenőrzése: hivatkozások, nevek, számok, adatok.
8. Az olvasószerkesztői munka. Sajtóstilisztika.
9. A fordító munkája. A kontrollszerkesztő munkája. A belső kiadói szerkesztő munkája.
10. A korrektori munka: írásjelek, divíz és félkvitrtmínusz, elválasztás, fattyúsor, árvasor.
11. A korrektúrajelek.
12. Korrektori gyakorlat.
13. Olvasószerkesztési gyakorlat.
14. Kontrollszerkesztési gyakorlat.
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János, Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Bp., 1996.
LACZKÓ Krisztina – MÁRTONFI Attila, Helyesírás, Bp., 2006, A Magyar Nyelv
Kézikönyvtára.
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás.
Allan M. SIEGAL – William G. CONNOLLY, The New York Times Manual of Style and
Usage: The Official Style Guide Used by the Writers and Editors of the World's Most
Authoritative Newspaper, New York, 1999.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GARA Miklós (szerk.), Nyomdaipari enciklopédia, Bp., 2001.
Lynne TRUSS, Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation,
London, 2003.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN404SKS Filológiai és könyvészeti alapismeretek II. szem.
Tantárgy neve:
Filológiai és könyvészeti alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN304SKS,
BTMAN404SKS, BTMAN504SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Heltai János egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Heltai János egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Filológiai és könyvészeti alapismeretek II. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN404SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a kiadványszerkesztő specializáció keretében folytatott tanulmányok
megalapozása. Ehhez – a tematikai leírásnak megfelelően – szisztematikusan tárgyalja
filológia és könyvészeti alapfogalmakat és tekinti át a vonatkozó alapismereteket.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tájékozott a kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének
ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései
terén.
képesség: A hallgató a szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani
megközelítésének lehetőségét mérlegelve legyen képes kiválasztani és alkalmazni a
megfelelő irodalomtudományi módszereket.
attitűd: A hallgató tudatosan képviselje a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetítse.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan képviselje azon módszereket, amelyekkel a
szakterületén dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szemináriumi program és követelmények megbeszélése
2. Kódexek Magyarországon
3. A régi magyar nyomtatványok fogalma
4. A régi magyar nyomtatványok sajátosságai (a nyomtatási felület, formátum, terjedelem)
5. A régi magyar nyomtatványok feldolgozása (RMNy és elődei)
6. Magyarországi nyomdászat a 15–18 században
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7. Főbb nyomtatványtípusok a régi magyar irodalomban
8. Könyvterjesztés, könyvkereskedés a 19. század előtt
9. Könyvkiadás a 19–21. században I.
10. Könyvkiadás a 19–21. században II.
11. Könyvterjesztés a 19–21. században
12. A modern folyóirat-struktúra kialakulása
13. Zárthelyi dolgozat
14. A zárthelyi dolgozat és a félév értékelése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
FÜLÖP Géza, A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában, Bp.,
Tankönyvkiadó, 2001.
BORSA Gedeon, Gyakorlati tudnivalók a régi nyomtatványokról = Bevezetés a régi
magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 2003, 23–35.
Robert DARNTON, The Case for Books: Past, Present, and Future. New York, NY Public
Affairs, 2009.HELTAI János, A Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy)
tudománytörténeti helyzete, Magyar Könyvszemle, 2017/1, 106-114.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Jacques BARZUN, Henry F. GRAFF, The Modern Researcher, New York, Chicago San
Francisco, Atlanta, Harcourt, Brace & World, Inc., 1970.
Régi Magyarországi Nyomtatványok I–IV, Bp., Akadémiai Kiadó, 1971, 1983, 2000, 2012.
KÓKAY György, OLTVÁNYI Ambrus, VARGHA Kálmán, Program és hivatás: Magyar
folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye, Bp., Gondolat, 1977.
HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában: 16011655, Bp., Universitas Kiadó, OSzK, 2008.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN405SKS Nyomdai alapismeretek ea.
Tantárgy neve:
Nyomdai alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN405SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskeméti Gábor egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kecskeméti Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Nyomdai alapismeretek ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN405SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A nyomdával kapcsolatot tartó kiadói szakember voltaképpen a műszaki szerkesztő, de az
alapfogalmakkal és az alapvető folyamatokkal (már a kézirat elfogadásától kezdve)
mindenkinek tisztában kell lennie. A kurzus során a hallgatók megismerhetik a nyomdai
előkészítés fázisait a hagyományos és a digitális technikai környezetben, és áttekintést
nyerhetnek azokról a további folyamatokról, amelyeket a műszaki szerkesztő tart ellenőrzése
alatt. A kurzus során lehetőséget teremtünk arra, hogy a hallgatók gyakorlatban, a helyszínen
találkozhassanak ezekkel a folyamatokkal, benyomást szerezhessenek a nyomdai munka
hangulatáról, ritmusáról is.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Tipográfiai alapfogalmak
2. Szövegkép, szövegtükör
3. A betű, betűtípusok, betűfajták, betűfokozatok
4. Papírtípusok
5. Papírméretek, könyvformátumok
6. A nyomdai ív, összehordás, kollacionálás
7. Kötésfajták
8. Kézi szedés, hagyományos tördelés
9. Fényszedés, levilágítás
10. Hagyományos nyomtatási eljárások (magas- és mélynyomás)
11. A PDF nyomdai feldolgozása
12. Digitális nyomtatási eljárások (síknyomás)
13. Színkeverési rendszerek
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János, Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Bp., Osiris Kiadó, 20052 (Osiris
Kézikönyvek).
BORSA Gedeon, Gyakorlati tudnivalók a régi nyomtatványokról (1983) = Bevezetés a régi
magyar irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996,
7–19.
Text Editing, Print and the Digital World, eds. Marilyn DEEGAN, Kathryn SUTHERLAND,
Farnham, UK–Burlington, VT, Ashgate, 2009 (Digital Research in the Arts and Humanities).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Nyomdászati lexikon, szerk. BIRÓ Miklós, Bp., 1936.
BORSA Gedeon, Magyarországi nyomdászattörténet XV–XVII. század (1974) = Bevezetés a
régi magyar irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó,
1996, 20–27.
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Elizabeth L. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and
Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge etc., Cambridge University
Press, 1979.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN501 20. századi magyar irodalom ea.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN501,
BTMAN502, BTMAN601, BTMAN503,
BTOMA5N02, BTOMA6N02,
BTOMA6N03, BTOMA9N03,
BTOMA10N02, BTOSVM4N02,
BTOSVM3N06, BTOSVM3N07,
BTOSVM4N03
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: 20. századi magyar irodalom ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN501
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: BTMAN401

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN501, BTMAN601: 3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN502, BTMAN503, BTOMA5N02,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA6N02, BTOMA6N03,
BTOMA9N03, BTOMA10N02,
BTOSVM4N02, BTOSVM3N06,
BTOSVM3N07, BTOSVM4N03: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás célja a magyar irodalmi modernség folyamatainak, szerzőinek,
csoportosulásainak, intézményeinek, belső tagolásának rendszerszerű megismertetése. Az
előadás bemutatja a 19. század végétől a 20. század közepéig terjedő korszak társadalom- és
eszmetörténeti hátterét, a magyarországi modernizáció sajátos ellentmondásait, a nyugateurópai mintáktól való eltéréseit.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a modern magyar irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar irodalmi
hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
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képesség: A modern magyar irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti
beágyazottságnak árnyalt értelmezése.
attitűd: Az irodalmi jelenségek történeti és társadalmi meghatározottságának és
változékonyságának megértése, a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
történeti és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: A magyar nyelv és irodalom területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalomtudomány módszereinek tudatos
képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: a modernség fogalma
2. A magyarországi modernizáció
3. Magyar irodalom a századvégen és a századfordulón
4. A Nyugat előzményei és indulása
5. A Nyugat első évtizede és az I. világháború kulturális hatásai
6. Az avantgárd fogalma
7. A magyar avantgárd kezdetei
8. A magyar avantgárd érett szakasza
9. Az 1920-as évek a magyar irodalomban
10. „Második nemzedék” és szintetizáló modernség
11. A népi mozgalom
12. 1930-as évek, „harmadik nemzedék”
13. Háborús irodalom
14. Összefoglalás és kitekintés
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei II–III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
ANGYALOSI Gergely, E. CSORBA Csilla, KULCSÁR SZABÓ Ernő, TVERDOTA György szerk.
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Nyugat népe. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. (a tematikának megfelelő fejezetek)
Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Szabó Lőrincről. Budapest: Anonymus, 1997.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN501SKS A szerkesztő munkája III. szem.
Tantárgy neve:
A szerkesztő munkája

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301SKS,
BTMAN401SKS, BTMAN501SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: A szerkesztő munkája III. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN501SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 4

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 4

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A három féléves kurzus a szerkesztői munka valamennyi összetevőjében bepillantást nyújt.
A harmadik félév a szerkesztői munka alkotói oldalát mutatja be: a különféle szerkesztett
kiadványok létrehozásának módjával, eszközeivel, hagyományaival és újabb lehetőségeivel
ismerteti meg a hallgatókat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: a szerkesztői szerepek
2. Szerkesztett kiadványok fajtái
3. Alkalmi (tiszteleti, megemlékező) kiadványok
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4. Konferencia- és tanulmánykötetek
5. Kézikönyvek
6. Tankönyvek, segédletek
7. Lexikonok, enciklopédiák
8. Népszerű életműkiadások
9. A kritikai kiadás
10. A tematikus folyóiratszám
11. Kiadványszerkesztési gyakorlat (kötetterv)
12. Fordított szöveg kontrollszerkesztése
13. Kontrollszerkesztői gyakorlat
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János. Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.
Graham KING, ed. Collins Complete Writing Guide. Glasgow: Harper Collins Publishers,
2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZÁNTÓ Tibor. Könyvtervezés. Budapest: Kossuth Nyomda, 1988.
John KANE. A Type Primer. London: Laurence King Publishing, 2013.
HORVÁTH Tibor, PAPP István, szerk. Könyvtárosok kézikönyve 1–5. Budapest: Osiris Kiadó,
2003.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN502 20. századi magyar irodalom szem.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN501,
BTMAN502, BTMAN601, BTMAN503,
BTOMA5N02, BTOMA6N02,
BTOMA6N03, BTOMA9N03,
BTOMA10N02, BTOSVM4N02,
BTOSVM3N06, BTOSVM3N07,
BTOSVM4N03
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: 20. századi magyar irodalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN502
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: BTMAN303

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN501, BTMAN601: 3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN502, BTMAN503, BTOMA5N02,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA6N02, BTOMA6N03,
BTOMA9N03, BTOMA10N02,
BTOSVM4N02, BTOSVM3N06,
BTOSVM3N07, BTOSVM4N03: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A BTMAN501 előadáshoz kapcsolódó szeminárium, amelynek célja a 20. század első
felében alkotó legjelentősebb magyar szerzők életművének bemutatása. Az órák jellemzően
hallgatói prezentációval kezdődnek, amely a megbeszélt szakirodalmon alapul – ez a
teljesítés feltétele is.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a modern magyar irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar irodalmi
hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
képesség: A modern magyar irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
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valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti
beágyazottságnak árnyalt értelmezése.
attitűd: Az irodalmi jelenségek történeti és társadalmi meghatározottságának és
változékonyságának megértése, a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
történeti és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: A magyar nyelv és irodalom területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalomtudomány módszereinek tudatos
képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés
2. Századvég és századforduló
3. Ady Endre
4. Móricz Zsigmond
5. Krúdy Gyula
6. Babits Mihály
7. Kosztolányi Dezső
8. Kaffka Margit
9. További szerzők a Nyugat első nemzedékének köréből
10. Kassák Lajos
11. József Attila
12. Szabó Lőrinc
13. Radnóti Miklós
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei II–III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
ANGYALOSI Gergely, E. CSORBA Csilla, KULCSÁR SZABÓ Ernő, TVERDOTA György szerk.
Nyugat népe. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. (a tematikának megfelelő fejezetek)
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KAPPANYOS András. A magyar irodalom képes atlasza. Budapest: Holnap Kiadó, 2008.
Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Szabó Lőrincről. Budapest: Anonymus, 1997.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
NAGY Csilla. Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as
évekbeli költészetében. Budapest: Ráció, 2014.
SZILÁGYI Zsófia. Móricz Zsigmond. Budapest: Pesti Kalligram, 2013.
TVERDOTA György. Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései. Budapest: Osiris
Kiadó, 2005.
FERENCZ Győző. Radnóti Miklós élete és költészete. Budapest: Osiris, 2009.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Kosztolányi Dezső. Budapest: Pesti Kalligram, 2010.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN502SKS Kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok II. szem.
Tantárgy neve:
Kontrollszerkesztői, korrektori,
olvasószerkesztői gyakorlatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN403SKS,
BTMAN502SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok II. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN502SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői munka speciális eszközeinek és nyelvének
megismerése, eligazodás a kézirattól a tördelt szövegig tartó folyamatban, magas írott nyelvi
kompetencia kialakítása, a magabiztos stilisztikai, helyesírási készségek kifejlesztése.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Az írott sajtó kommunikációs formáinak, szövegtípusainak ismerete; tájékozódás a
sajtószövegek értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag
elfogadott kontextusai és értékelései terén.
képesség: Az írott sajtó jelenségeinek nyelvi és tartalmi sajátosságainak értelmezése;
képesség arra, hogy a hallgató több stílusregiszterben, az adott sajtóműfaj
szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni.
attitűd: A megismert nyelvi és kommunikációs normák, a szakmája gondolkodásmódjának
hiteles közvetítése.
autonómia és felelősség: A képzés során szerzett ismeretek alkalmazása a hallgató
önművelésében, önismeretében; a redaktorológia, a nyelv- és irodalomtudomány
módszereinek tudatos képviseltet, elfogadva más tudományágak eltérő módszertani
sajátosságait; felelősségvállalás egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Európai ábécék, idegen nyelvek sajátos latin betűi, görög és cirill betűk, ezek mellékjelei,
a szavak toldalékolása, névelőzése.
2.Digitalizálás: szövegfelismerő programok használata, digitalizált szövegek javítása.
3. Korrektori gyakorlat, rövid szövegek korrigálása.

1

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
4. Korrektori gyakorlat, hosszú szövegek korrigálása.
5. Olvasószerkesztési gyakorlat, a világosság elve.
6. Olvasószerkesztési gyakorlat, a magyarosság elve.
7. Olvasószerkesztési gyakorlat, a gazdaságosság elve.
8. Kontrollszerkesztési gyakorlat, tipikus fordítói viselkedés, tipikus hibák, „hamis barátok”.
9. Tudományos szöveg szerkesztése.
10. Szépirodalmi szöveg szerkesztése.
11. Versfordítás szerkesztése.
12.A lektori jelentés formai és tartalmi követelményei, ilyen írása.
13. Magyarázó jegyzetek írása különböző tematikájú szövegekhez.
14. Fülszövegek, ajánlók írása.
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GARA Miklós (szerk.), Nyomdaipari enciklopédia, Bp., 2001
Lynne TRUSS, Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation,
London, 2003.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
PERSOVITS József, Római kapitális, Bp., 2007.
Robin WILLIAMS: The Non-Designer’s Design Book, 2nd ed., Berkeley, Calif., 2004.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN503 20. századi és kortárs magyar irodalom szem.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN501,
BTMAN502, BTMAN601, BTMAN503,
BTOMA5N02, BTOMA6N02,
BTOMA6N03, BTOMA9N03,
BTOMA10N02, BTOSVM4N02,
BTOSVM3N06, BTOSVM3N07,
BTOSVM4N03
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: 20. századi és kortárs magyar irodalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN503
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: BTMAN502

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN501, BTMAN601: 3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN502, BTMAN503, BTOMA5N02,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA6N02, BTOMA6N03,
BTOMA9N03, BTOMA10N02,
BTOSVM4N02, BTOSVM3N06,
BTOSVM3N07, BTOSVM4N03: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium a 20. század második feléből és a 21. századból származó magyar irodalmi
művek és kordokumentumok részletes feldolgozásával, elemzésével követi az előadás
tematikáját. A korszak adottságaira tekintettel nagyobb hangsúlyt kap a politika által
befolyásolt irodalom, majd az újrainduló avantgárd tevékenység, illetve a posztmodern.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a modern magyar irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar irodalmi
hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
képesség: A modern magyar irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
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valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti
beágyazottságnak árnyalt értelmezése.
attitűd: Az irodalmi jelenségek történeti és társadalmi meghatározottságának és
változékonyságának megértése, a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: A magyar nyelv és irodalom területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalomtudomány módszereinek tudatos
képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés, módszertani tájékozódás
2. A korszakolás és a poétikai felosztás lehetőségei
3. A népiesség öröksége a lírában (Illyés Gyula, Nagy László, Juhász Ferenc)
4. Az újklasszicizmus öröksége a lírában (Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János)
5. A történelmi és lélektani elbeszélés hagyománya (Németh László)
6. A „nyugatos” örökség a prózában (Ottlik Géza, Mándy Iván)
7. Szatíra és abszurd (Déry Tibor, Örkény István, Konrád György, Kertész Imre)
8. A líra új beszédmódjai (Orbán Ottó, Tandori Dezső, Petri György)
9. A posztmodern próza 1 (Esterházy Péter)
10. A posztmodern próza 2 (Nádas Péter)
11. A dráma lehetőségei
12. A neoavantgárd
13. Az irodalmi mező mai helyzete
14. Összefoglalás, konklúzió
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
KULCSÁR SZABÓ Ernő. A magyar irodalom története (1945–1991), Budapest: Argumentum
Kiadó, 1993.
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Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály szerk. Tegnap és Ma – Kortárs magyar írók (sorozat). Pozsony:
Kalligram, 1994–2015.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN503SKS Digitális szerkesztés I. ea.
Tantárgy neve:
Digitális szerkesztés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN503SKS,
BTMAN601SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Digitális szerkesztés I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN503SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A két féléves kurzus azokat az informatikai ismereteket veszi sorra, amelyek a 21. századi
szerkesztői munka mindennapjaiban szükségesek. Adottnak vesszük, hogy a hallgatók
rendelkeznek alapvető számítógépes ismeretekkel. Szükségtelennek tartjuk például az
alapvető hardverelemek vagy az általánosan használt felhasználói programok ismertetését.
Nem célunk az sem, hogy tördelői szakismereteket tanítsunk, hiszen a szerkesztő nem
tördelő, a szerkesztői munka lényegében más természetű. Az első félévi munka elsődleges
feladata a tördelői munkát megelőző, a szerkesztő felelősségi körébe tartozó kéziratelőkészítési munka informatikailag igényes megszervezésének elsajátítása. A második
félévben a szerkesztő és a tördelő együttműködésének ismertetésével folytatjuk a kiadvány
elkészítésének abban a fázisában, amikor mindketten dolgoznak rajta. Végül a digitális
terjesztés szerkesztői feladatai következnek.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
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maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Professzionális szövegszerkesztés
2. Szövegszerkesztő programok: Notepad, Wordpad, Microsoft Word, OpenOffice Writer
3. Az MS Word professzionális beállítása és használata
4. Tipográfia az MS Wordben: lehetőségek és korlátok
5. Formátumok: plain text. A karakterkódolás
6. Formátumok: RTF
7. Formátumok: DOC (natív), DOCX (Office Open XML formátum)
8. Tipográfiai és technológiai minimum
9. Bibliográfiai stílusok: Chicago, ITI Chicago, MLA
10. Bibliográfiai szoftverek: Endnote, Zotero, BBL
11. Helyesírás-ellenőrzés
12. Mutatózás
13. Tartalomjegyzék-készítés egy vagy több fájl alapján
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KECSKEMÉTI Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban
és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Bevezetés a régi magyarországi irodalom
filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 132–146.
KECSKEMÉTI Gábor, A textológiai munka egyes problémáiról – az új textológiai alapelvek
közrebocsátásakor, It, 85(2004), 317–327.
Gábor KECSKEMÉTI, Electronic Textual Criticism: A Challenge to the Editor and to the
Publisher = New Publication Cultures in the Humanities: Exploring the Paradigm Shift, ed.
Péter DÁVIDHÁZI, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, 91–98.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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beosztásban:
Jerome J. MCGANN, A Critique of Modern Textual Criticism, Chicago etc., University of
Chicago Press, 1983.
The Literary Text in the Digital Age, ed. Richard J. FINNERAN, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1996 (Editorial Theory and Literary Criticism).
Electronic Textual Editing, eds. Lou BURNARD, Katherine O’BRIEN O’KEEFFE, John
UNSWORTH, New York, Modern Language Association of America, 2006.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN504 Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.
Tantárgy neve:
Világirodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN202,
BTMAN504, BTOMA7N07, BTOMA8N05,
BTOSVM2N02, BTOSVM3N03
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kertész Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kertész Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN504
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: BTMAN202

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN202: 1, BTMAN504,
BTOMA7N07, BTOMA8N05,
BTOSVM2N02, BTOSVM3N03: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN202,
BTOMA8N05, BTOSVM2N02: kollokvium,
BTMAN504, BTOMA7N07,
BTOSVM3N03: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium közép-európai szerzők műveinek elemzését állítja középpontba, elsősorban a
20. század második felét, illetve az ezredfordulót jellemző irodalmi jelenségekre és témákra
koncentrálva. Arra a kérdésre keresünk választ, hogyan épülnek be a történelmi traumák, a
térség kulturális arculatváltozásai, a világirodalmi hatások és az identitáskeresés az
irodalomba.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismerik meg a
magyar irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és
jelentős korszakainak fő jelenségeit, irodalmi értelmezésének ismert eljárásait és módszereit.
Képet kapnak az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési
módszereiről, megismerkednek egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség:
A hallgatók megismerve az irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző
diskurzusok felépítésében, e jelenségeket releváns európai kontextusban értelmezik.
Megtanulnak az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott
műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban írni és beszélni.
– Képesek lesznek az irodalmi szövegeket, illetve az ezekhez kapcsolódó kulturális
jelenségeket az irodalomtudomány szempontjából értelmezni, a problémákat releváns
módszertani megközelítésből elemezni.
attitűd:
A hallgatók megismerik a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
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történeti és jelenkori sokszínűségét, kiállnak annak megőrzésért. Tudatosan képviselik a
megismert szakmai normákat, és hitelesen közvetítik azokat.
autonómia és felelősség:
A hallgatók megtanulnak felelősséget vállalni szövegeikért, tisztán látni azok szakmai értékét
és esetleges hiányosságait, betartani a tudományterületen érvényes szakmai és etikai
normákat. Tudatosan képviselik az irodalom- és kultúratudomány területén alkalmazott
módszereket, és elfogadják más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Trauma és irodalom
2.. A tanúságtétel szándéka a holokauszt-irodalomban (Tadeusz Borowski, Kővilág; Danilo
Kiš, Kert, hamu; Paul Celan, Halálfúga)
3. Emlékezés, utódemlékezet, holokauszt (Márton László, Árnyas főutca; Piotr Szewc,
Pusztulás)
4. A GULÁG két krónikása (Alekszandr Szolzsenyicin, Iván Gyenyiszovics egy napja,
Varlam Salamov, Kolimai elbeszélések)
5. Asszonysorsok a világháborúban (Polcz Alaine, Asszony a fronton; Anonyma, Egy nő
Berlinben)
6. Határvidékek, menekülés és letelepedés, kísérletek a megtört kontinuitás irodalmi
helyreállítására: Wilno/Vilnius, Danzig/Gdańsk, Fiume/Rijeka esete
7. Tér, irodalom, identitás
8.Esszék a hagyományok megszakadásáról és újrateremtéséről (Czesław Miłosz – Tomas
Venclova, Vilna–Vilnius mint szellemi létforma; Adam Zagajewski, Két város. Lemberg,
Gliwice)
9. Grass nyomában – két danzigi/gdański történet (Stefan Chwin, Hanemann; Paweł Huelle,
Költözködés)
10. Női sorsok, női szerepek a közép-európai prózában (Elfriede Jelinek, Paula; Manuela
Gretkowska, Sandra K.)
11. Három emigráns költő – Czesław Miłosz, Tomas Venclova és Joszip Brodszkij
12. Antiutópiák közép- és kelet-európai díszletek közt (Bodor Ádám, Sinistra körzet;
Włodzimierz Kowalewski, Szép szoba)
13. A közép-európai esszé klasszikusai – Közép-Európa reprezentációk a szocializmus
ellenében
14. Utazások a periférián – Közép-Európa irodalmi reprezentációja az ezredfordulón
(Andrzej Stasiuk, Útban Babadagba; Krzysztof Varga, Turulpörkölt)
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
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és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Elżbieta Rybicka, Place, Memory, Literature(from the perspective of geopoetics). Teksty
Drugie 2012, 2, 126‒139.
Szűcs Teri, A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben, Pozsony,
Kalligram, 2011.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Przemysław Czapliński,, The “Mythic Homeland” in Contemporary Polish Prose, Chicago
Review, Vol. 46, No. 3/4 . http://www.questia.com/library/journal/1P3-63921409/themythic-homeland-in-contemporary-polish-prose
Kertész Noémi, Nyelv, emlék, idegenség: a múlt megidézésének német–lengyel aspektusai
Danzig/Gdańsk példáján, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica
20:(2016) 230‒245.
Séllei Nóra, A női test mint áldozat – Polcz Alaine: Asszony a fronton, Korall, 2015,
59.108‒132
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN504SKS Képszerkesztés, tipográfia szem.
Tantárgy neve:
Képszerkesztés, tipográfia

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN504SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Képszerkesztés, tipográfia szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN504SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus első részében a beszerzendő képek és illusztrációk lehetséges forrásairól kapnak
tájékoztatást a hallgatók (könyvtári és múzeumi gyűjtemények, fotóarchívumok, internet).
Szó esik a képanyagok jogosításáról és honoráriumáról, valamint a szakillusztrációk
minőségi követelményeiről is, valamint bevezetést kapnak a tipográfia elméletébe. A kurzus
másik részében a képfeldolgozás hagyományos és korszerű módszereit ismerhetik meg,
különös tekintettel a digitális képszerkesztés lehetőségeire és ennek jogi-etikai korlátaira.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A könyvillusztráció technikai fejlődése (fa- és rézmetszet, kőnyomat, fotomechanikus
eljárás)
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2. Képanyaggyűjtés az interneten, képrepozitóriumok
3. Képek felhasználásának jogi és etikai kérdései
4. A digitális fényképezés és a szkennelés
5. Képformátumok: BMP, GIF, TIFF, JPG, PNG stb.
6. Képfeldolgozás: méretezés, elforgatás, tükrözés
7. Képfeldolgozás: szűrők és effektusok, retusálás, kivágás
8. Műszaki vagy tudományos dokumentáció illusztrációs anyagának elkészítése
(raszterpontos vagy vektorgrafikus eljárások)
9. Tipográfiai alapfogalmak
10. Papírméretek, könyvformátumok
11. Szövegkép, szövegtükör
12. A betű, betűtípusok, betűfajták, betűfokozatok
13. Tipográfiai terv készítése
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZÁNTÓ Tibor, Könyvtervezés, Bp., Kossuth Nyomda, 1988.
Text Editing, Print and the Digital World, eds. Marilyn DEEGAN, Kathryn SUTHERLAND,
Farnham, UK–Burlington, VT, Ashgate, 2009 (Digital Research in the Arts and Humanities).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
HAIMAN György, A könyv műhelyében, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979.
Elizabeth L. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and
Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge etc., Cambridge University
Press, 1979.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN505 Magyar szókincs eredete ea.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTMAN506, BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM5N01,
BTOSVM4N08, BTOSVM1N13,
BTOSVM3N10, BTOSVM2N12
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Magyar szókincs eredete ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN505
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: BTMAN306

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN307, BTMAN310: 1,
BTMAN306, BTMAN505, BTMAN506,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM2N12,
BTOSVM4N08, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM3N10: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12:
kollokvium, BTMAN506, BTOMA5N04,
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN307, BTMAN310,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506, BTOMA5N04,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: 2, BTMAN306,
BTMAN505, BTOMA2N07, BTOMA3N05,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az etimológiai kutatások hazai és külföldi fejlődésének bemutatása után a hallgatók
megismerhetik a magyar szókincs eredetbeli rétegződését, az egyes rétegek változásának
folyamatát a különböző nyelvtörténeti korszakokban. Az alapnyelvi réteg bemutatása után a
jövevényszavakat, majd a belső keletkezésű szavakat tárgyalják az tematikai egységek. Az
egyes szókészleti elemek bemutatásán túl a tantárgy kitér a szójelentés és jelentésváltozás
témakörére is, továbbá az egyes korszakok szókincsének ismertetetésébe nemcsak
közszavak, hanem a tulajdonnevek eredetbeli csoportjai is beépülnek.
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Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató ismeri az etimon és a komplex etimológia közti különbséget; ismeri a
magyar nyelv eredetbeli rétegeit, az egyes rétegekhez kötődő lexikai elemeket. Átlátja a
különböző korszakokra jellemző lexémaváltozások tendenciáit.
képesség: A hallgató képes fogalmi csoportokba sorolni a magyar szókészlet elemeit, és a
komplex etimológiai kutatások szempontjai alapján az egyes szavakat/szócsoportokat az
eredetbeli rétegek közt elhelyezni.
attitűd: A magyar szókészletet a nyelv legdinamikusabban változó egységeként fogja fel.
autonómia és felelősség: A komplex etimológia mentén képes önálló lexikai kutatást
végezni.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az etimontól az etimológiáig (etimológiai kutatások fejlődése itthon és külföldön)
2. A komplex etimológia fogalma és jellemzői
3. A szókincs nyelvrendszerbeli tulajdonságai, eredetbeli rétegződése
4. A szókészleti rétegek változásának feltehető okai, módjai
5. Az alapnyelvi réteg
6. Iráni és török jövevényszavak.
7. Szláv jövevényszavak.
8. Latin és újlatin jövevényszavak
9. Német és angol jövevényszavak
10. A belsőkeletkezésű szavak csoportjai
11. Szóösszetétel és a szóképzés szerepe a lexémák bővítésében
12. Ritkább szóalkotási módok
13. A belsőkeletkezésű személynevek
14. A jelentésváltozások és az új szavak összefüggése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
ANDRÁS RÓNA-TAS, ÁRPÁD BERTA. West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian I., II.
Weisbaden, Harrassowitz Verlag, 2011.
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HAJDÚ Mihály, Általános és magyar névtan. Bp., Osiris, 2003, 347–65.
HONTI LÁSZLÓ, A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól. Bp. Tinta
Könyvkiadó, 2017.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2018. 247-308.
É.KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA, Kis magyar nyelvtörténet.
Piliscsaba, 2013, 70-73, 103-137.
LANSTYÁK István, Nyelvből nyelvbe, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2006, 15–57.
MINYA KÁROLY, Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Bp.,
Tinta könyvkiadó, 2011.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BENKŐ Loránd, A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti
vizsgálatának tükrében, ÁNyT, 1972(VIII), 11–27.
Az etimológia elmélete és módszere, szerk. BENKŐ Loránd, K. SAL Éva, Bp., Akadémiai,
1976 (NytudÉrt, 89), 15–47, 282–8.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris, 2003, 171–203, 372–
92, 618–31, 723–38, 804–23, 854–886.
HORVÁTH Mária. Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Bp., Akadémiai Kiadó,
1978.
KAKUK Zsuzsa, A török kor emléke a magyar szókincsben, Budapest, Akadémiai Kiadó,
1996 (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, 23).
MOLLAY Károly, A német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1982.
ORSZÁGH László, Angol eredetű elemek a magyar szókészletben, Bp., Akadémiai Kiadó,
1977.
Honfoglalás és nyelvészet, szerk. KOVÁCS Lászó, VESZPRÉMY László, Bp., Balassi Kiadó,
1997, 49–60, 78–83.
ZSILINSZKY Éva, Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban, Bp.,
Akadémiai, 2003 (NytudÉrt., 153)

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN505SKS Filológiai és könyvészeti alapismeretek III. szem.
Tantárgy neve:
Filológiai és könyvészeti alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN304SKS,
BTMAN404SKS, BTMAN504SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Heltai János egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Heltai János egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Filológiai és könyvészeti alapismeretek III. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN505SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a kiadványszerkesztő specializáció keretében folytatott tanulmányok
megalapozása. Ehhez – a tematikai leírásnak megfelelően – szisztematikusan tárgyalja
filológia és könyvészeti alapfogalmakat és tekinti át a vonatkozó alapismereteket.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tájékozott a kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének
ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései
terén.
képesség: A hallgató a szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani
megközelítésének lehetőségét mérlegelve legyen képes kiválasztani és alkalmazni a
megfelelő irodalomtudományi módszereket.
attitűd: A hallgató tudatosan képviselje a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat,
szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetítse.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan képviselje azon módszereket, amelyekkel a
szakterületén dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szemináriumi program és a követelmények megbeszélése
2. A könyv szerkezete
3. Szerző, szerkesztő, cím, impresszum
4. Ajánlás, mottó, köszönetnyilvánítás
5. Tartalomjegyzék
6. Bibliográfiai leírások, bibliográfiák
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7. Mutatók
8. Jegyzetelés
9. A tipográfia szerepe az áttekinthetőségben
10. Szerzői kézirat
11. Szerkesztői kézirat, korrektúra
12. Nyomdai kézirat, imprimatúra
13. Zárthelyi dolgozat
14. A zárthelyi dolgozat és a félév értékelése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Amy EINSOHN, The copyeditor's handbook, Berkeley, Los Angeles, London, UCP, 2000.
(http://ayorek.org/files/References/Copyeditor's%20Handbook%20%20Amy%20Eihnston.pdf )
ÉNEKES Ferenc, A kiadványszerkesztés 2.: Szöveg, Bp., Novella Kiadó, 2001.
BART István, A könyvkiadás mestersége, Bp., Osiris, 2005.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Jacques BARZUN, Henry F. GRAFF, The Modern Researcher, New York, Chicago San
Francisco, Atlanta, Harcourt, Brace & World, Inc., 1970.
VOIT Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből: tanulmányok,
Bp., Argumentum, 2004.
GYURGYÁK János, Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Bp., Osiris, 2005.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN506 Történeti hangtan szem.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTMAN506, BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM5N01,
BTOSVM4N08, BTOSVM1N13,
BTOSVM3N10, BTOSVM2N12
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Történeti hangtan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN506
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3T

Előfeltétel: BTMAN306 és BTMAN310

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN307, BTMAN310: 1,
BTMAN306, BTMAN505, BTMAN506,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM2N12,
BTOSVM4N08, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM3N10: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN306,
BTMAN307, BTMAN310, BTMAN505,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12:
kollokvium, BTMAN506, BTOMA5N04,
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN307, BTMAN310,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506, BTOMA5N04,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: 2, BTMAN306,
BTMAN505, BTOMA2N07, BTOMA3N05,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium célja bemutatni a nyelvi változások rendszerén belül a hangváltozások okait
és típusait. Megismertetni a hallgatókat az egyes nyelvtörténeti korok hangállományával, a
hangváltozások fejlődéstörténetével. A tantárgy fókuszában a hangváltozások állnak,
ugyanakkor kitekint arra is, hogyan hatnak a hangváltozások a morfémarendszerre, milyen
folyamatokat indítanak el a szókészletben.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató ismeri a nyelvtörténeti korszakokra jellemző hangállományt és annak
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változásait. Átlátja hangváltozások morfémaváltozásokra gyakorolt hatását.
képesség: Képes a megszerzett nyelvtörténeti tudását átadni a közoktatás különböző
színterein.
attitűd: A nyelvtörténetet a mai nyelvhasználatig terjedő egységnek, evolutív folyamatnak
látja.
autonómia és felelősség: a nyelvtörténeti szakirodalmat követi, alkalmazza a közoktatásban
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A történeti hangtan és morfológia helye a nyelvtörténeti tanulmányokba.
2. A hangváltozások okai és típusai
3. Ősmagyar kori magánhangzó-rendszer fejlődéstörténete
4. Ősmagyar kori mássalhangzó-rendszer fejlődéstörténete
5. A korai ómagyar kori magánhangzó-rendszer fejlődéstörténete
6. A korai ómagyar kori mássalhangzó-rendszer fejlődéstörténete
7. A kései ómagyar kori magánhangzó-rendszer fejlődéstörténete
8. A kései ómagyar kori mássalhangzó-rendszer fejlődéstörténete
9. Középmagyar kori magánhangzó-rendszer fejlődéstörténete
10. Középmagyar kori mássalhangzó-rendszer fejlődéstörténete
11, Hangváltozások az újmagyar korban.
12. Hangváltozások az újabb magyar korban.
13. A hangváltozások ige/névszótövek kialakításában játszott szerepe
14. A hangváltozások szerepe a morfémakészlet funkcionális differenciálódásában
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
FAZAKAS EMESE, A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Kolozsvár, Egyetemi Műhelykiadó,
2008, 7-91.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris Kiadó, 2003, 106-170,
301-370, 596-631, 710-724, 789-802.
É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA, Kis magyar nyelvtörténet.
Piliscsaba, PPK., 2013, 3-77.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
B. GERGELY PIROSKA , Válogatott tanulmányok az Erdélyi fejedelemség korának nyelv- és
névhasználatáról. A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvészei Tanszékének Kiadványai 3.
Miskolc Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013..
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2018, 7-98.
ZSILINSZKY ÉVA, Megjegyzések a magyar igerendszer 17. századi történetéhez. In. Juhász
Dezső (szerk.), Kerekasztal körül. Bp, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai,
Dialektológiai Tanszék, 2016, 144-152.

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN508 Jelentéstan ea.
Tantárgy neve:
Jelentéstan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN508,
BTOMA5N03, BTOSVM2N13
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Jelentéstan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN508
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN508:
kollokvium, BTOMA5N03, BTOSVM2N13:
gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: BTMAN508: 3, BTOMA5N03,
BTOSVM2N13: 2

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvi jelentés értelmezésének és leírásának legfontosabb
jelenkori irányzataival, a szemantikai iskolák főbb vizsgálati területeivel, fogalmaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a szemantikához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az
ezeket felépítő fogalomrendszert. Tisztában van a szemantika jellemző kutatási kérdéseivel,
elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a nyelvi jelentés sajátosságait, történeti beágyazottságát. A
szemantika alapvető kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének
megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni és beszélni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Képviseli a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi
és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Nyitott a
magyar és más kulturális közösségek irányában. Képes és törekszik az önképzésre.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi
kontextusukból következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek. A
szemantika területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány adott területén
dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
1

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
módjáról. A jelentéstan a tudományok és közelebbről a nyelvtudomány rendszerében
2. A jelentéstan történetének vázlata
3. A logikai szemantika
4. A strukturális szemantika
5. A funkcionális nyelvészet és a kognitív szemantika általános jellemzése
6. A kognitív szemantika legfontosabb témakörei: a kategorizáció (a prototípus-elmélet); a
konstruálás
7. A kognitív szemantika metaforaelmélete
8. Szemantika és pragmatika
9. A poliszémia
10. A homonímia
11. A szinonímia
12. A jelentésváltozás
13. Zárthelyi dolgozat
14. A zárthelyi dolgozat kiosztása, megbeszélése, vizsga előtti konzultáció
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe.
Budapest: Typotex. 13–57.
Pethő József 2006. Jelentéstan. Nyíregyháza: Bölcsész Konzorcium.
Pusztai Ferenc 2003. Szójelentés-történet. In: Kiss Jenő– Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar
nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó. 851–893.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc [1999] Jelentéselmélet. Budapest: Corvina.
Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe.
Budapest: Typotex. 59–280.
Maienborn, Claudia – Heusinger, Klaus von – Portner, Paul (ed.) 2011. Semantics. Volume
1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics
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and Communication Science (HSK) 33/1. Berlin, New York: De Gruyter Mouton.
Tolcsvai Nagy Gábor 2011. Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem,
Közép-európai Tanulmányok Kara.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szakdolgozati szeminárium

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN509,
BTMAN604
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: KV
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Somogyi Gyula adjunktus
Tantárgyi egység: Szakdolgozati szeminárium
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN509
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 5., 6.

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 15 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az
egyharmada: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a levelező tagozat
féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a levelező
tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 1

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak első hosszabb tudományos igényű szövegük
elkészítéséhez. A kurzus elején a hallgatók részletes tájékoztatást kapnak a szakdolgozat
elkészítésének folyamatáról, a szöveg felépítéséről, szerkezetéről, arról, hogy hogyan tudnak
szakirodalmi forrásokat felkutatni választott témáikhoz, és hogyan kezeljék azokat, valamint
a szakdolgozatok értékelésének szempontrendszerét is megismerhetik. A félév további része
pedig egyéni konzultációkkal telik, ahol a hallgatók bemutatják, hogyan haladnak a témáik
körüljárásával, kérdéseket tehetnek fel, illetve útmutatást kérhetnek az oktatóktól.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Bevezetés: az ötlettől a kész szövegig
2. A szakdolgozat felépítése, szerkezete
3. Szakirodalmi források felkutatása (katalógusok, adatbázisok, bibliográfiák, stb.)
4. Forráskezelés, hivatkozások, jegyzetapparátus
5. A szakdolgozatok értékelésének szempontrendszere
6. Egyéni konzultáció
7. Egyéni konzultáció
8. Egyéni konzultáció
9. Egyéni konzultáció
10. Egyéni konzultáció
11. Egyéni konzultáció
12. A kurzus zárása, a hallgatók féléves munkájának értékelése
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): konzultációkon való részvétel, a szakdolgozat szinopszisának és szakirodalomjegyzékének bemutatása
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Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította KECSKEMÉTI Gábor, ItK, 1997/1–2,
melléklet. További kiadásai: http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm
A Magyar Nyelvőr címleírási és jegyzetelési alapelvei, Magyar Nyelvőr 120 [1996]: 120–3.
További kiadásai: http://www.c3.hu/~nyelvor/figyelm.htm
Miskolci
Egyetem
Bölcsészettudományi
Kar
Hallgatói
Követelményrendszer
Szakdolgozatkészítési Szabályzata, Miskolc, 2010.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot, ford. KLUKON Beatrix, Bp., 1992.
MAJOROS Pál, A kutatásmódszertan alapjai, Bp., Perfekt, é.n.
További szakirodalom a hallgatók választott témáinak megfelelően
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN601 20. századi és kortárs magyar irodalom ea.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN501,
BTMAN502, BTMAN601, BTMAN503,
BTOMA5N02, BTOMA6N02,
BTOMA6N03, BTOMA9N03,
BTOMA10N02, BTOSVM4N02,
BTOSVM3N06, BTOSVM3N07,
BTOSVM4N03
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: 20. századi és kortárs magyar irodalom ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN601
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3T

Előfeltétel: BTMAN501

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN501, BTMAN601: 3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN502, BTMAN503, BTOMA5N02,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA6N02, BTOMA6N03,
BTOMA9N03, BTOMA10N02,
BTOSVM4N02, BTOSVM3N06,
BTOSVM3N07, BTOSVM4N03: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Irodalom- és kultúrtörténet 1945-től napjainkig. A magyarországi fejlemények az európai
kontextusban. Irodalmi iskolák, szociológiai környezet, poétikai irányzatok, kritikatörténet.
A politikai környezet hatásai a poétikai tendenciákra. „Irányított irodalom”, szocialista
realizmus, újklasszicizmus, neoavantgárd és posztmodern.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a modern magyar irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar irodalmi
hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
képesség: A modern magyar irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
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valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti
beágyazottságnak árnyalt értelmezése.
attitűd: Az irodalmi jelenségek történeti és társadalmi meghatározottságának és
változékonyságának megértése, a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
történeti és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: A magyar nyelv és irodalom területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalomtudomány módszereinek tudatos
képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: a modernség diszkurzusformációi
2. Az Újhold-nemzedék kísérlete
3. Ötvenes évek, irányított irodalom
4. Szocialista realizmus és szintetizáló modernség
5. 1956 az irodalomban
6. A „konszolidáció” időszaka (1956-1968)
7. A „pangás” időszaka (hetvenes-nyolcvanas évek)
8. Neoavantgárd és posztmodern
9. A „prózafordulat” és következményei
10. Irodalom a rendszerváltás után
11. A Kárpát-medencei magyar irodalom
12. Az emigráns magyar irodalom
13. A műfajok és irányzatok mérlege
14. Összefoglalás és kitekintés
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
KULCSÁR SZABÓ Ernő. A magyar irodalom története (1945–1991), Budapest: Argumentum
Kiadó, 1993.
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Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály szerk. Tegnap és Ma – Kortárs magyar írók (sorozat). Pozsony:
Kalligram, 1994–2015.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN601SKS Digitális szerkesztés II. ea.
Tantárgy neve:
Digitális szerkesztés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN503SKS,
BTMAN601SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Digitális szerkesztés II. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN601SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A két féléves kurzus azokat az informatikai ismereteket veszi sorra, amelyek a 21. századi
szerkesztői munka mindennapjaiban szükségesek. Adottnak vesszük, hogy a hallgatók
rendelkeznek alapvető számítógépes ismeretekkel. Szükségtelennek tartjuk például az
alapvető hardverelemek vagy az általánosan használt felhasználói programok ismertetését.
Nem célunk az sem, hogy tördelői szakismereteket tanítsunk, hiszen a szerkesztő nem
tördelő, a szerkesztői munka lényegében más természetű. Az első félévi munka elsődleges
feladata a tördelői munkát megelőző, a szerkesztő felelősségi körébe tartozó kéziratelőkészítési munka informatikailag igényes megszervezésének elsajátítása. A második
félévben a szerkesztő és a tördelő együttműködésének ismertetésével folytatjuk a kiadvány
elkészítésének abban a fázisában, amikor mindketten dolgoznak rajta. Végül a digitális
terjesztés szerkesztői feladatai következnek.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
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maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Kiadványszerkesztés, tördelés
2–3. Tördelőprogramok: Microsoft Publisher, Corel Ventura, Adobe Pagemaker, Adobe
InDesign, QuarkXPress, Scribus
4. A szövegszerkesztő és a tördelőprogram kapcsolata. Export- és importformátumok,
konverziók
5. Szövegtükör, szövegkeret, szövegfolyatás
6. Digitális korrektúra: papíron vagy elektronikusan
7. Kolofon, impresszum
8–9. Formátumok: PDF, ePUB, CHM
10. Archiválás: mit, hová?
11. Reszponzivitás
12. Metaadat-kezelés, kapcsolat elektronikus tartalomszolgáltatókkal
13. Kereső-optimalizálás (SEO)
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KECSKEMÉTI Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban
és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Bevezetés a régi magyarországi irodalom
filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 132–146.
KECSKEMÉTI Gábor, A textológiai munka egyes problémáiról – az új textológiai alapelvek
közrebocsátásakor, It, 85(2004), 317–327.
Gábor KECSKEMÉTI, Electronic Textual Criticism: A Challenge to the Editor and to the
Publisher = New Publication Cultures in the Humanities: Exploring the Paradigm Shift, ed.
Péter DÁVIDHÁZI, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, 91–98.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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beosztásban:
Jerome J. MCGANN, A Critique of Modern Textual Criticism, Chicago etc., University of
Chicago Press, 1983.
The Literary Text in the Digital Age, ed. Richard J. FINNERAN, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1996 (Editorial Theory and Literary Criticism).
Electronic Textual Editing, eds. Lou BURNARD, Katherine O’BRIEN O’KEEFFE, John
UNSWORTH, New York, Modern Language Association of America, 2006.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN602 Világirodalom IV. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN201,
BTMAN311, BTMAN402, BTMAN602,
BTOMA1N03, BTOMA3N02,
BTOMA4N01, BTOMA5N01,
BTOSVM1N03, BTOSVM2N01,
BTOSVM3N02, BTOSVM4N01
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom IV. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN602
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3Ő

Előfeltétel: BTMAN402

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A Világirodalom előadássorozat 4. része betekintést nyújt a XIX. és XX. század
világirodalmába, érintve a modern irodalom korszakolásának kérdéseit és legfontosabb
periódusait. A kurzus áttekinti a realizmus, a naturalizmus, az esztétizmus, a dekadencia, a
modernizmus, a másodmodernség és a posztmodernség legfontosabb prózatörténeti
alakzatait. Illetve betekint a holocaust utáni irodalomba.
Fejlesztendő kompetenciák:
Tudás: A hallgatók európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismerik meg a
magyar irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és
jelentős korszakainak fő jelenségeit, irodalmi értelmezésének ismert eljárásait és módszereit.
Képet kapnak az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési
módszereiről, megismerkednek egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
Képesség: A hallgatók megismerve az irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti
identitásképző diskurzusok felépítésében, e jelenségeket releváns európai kontextusban
értelmezik. Megtanulnak az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben,
az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban írni és
beszélni. – Képesek lesznek az irodalmi szövegeket, illetve az ezekhez kapcsolódó kulturális
jelenségeket az irodalomtudomány szempontjából értelmezni, a problémákat releváns
módszertani megközelítésből elemezni.
Attitűd: A hallgatók megismerik a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
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társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét, kiállnak annak megőrzésért. Tudatosan
képviselik a megismert szakmai normákat, és hitelesen közvetítik azokat.
Autonómia és felelősség: A hallgatók megtanulnak felelősséget vállalni szövegeikért, tisztán
látni azok szakmai értékét és esetleges hiányosságait, betartani a tudományterületen érvényes
szakmai és etikai normákat. Tudatosan képviselik az irodalom- és kultúratudomány területén
alkalmazott módszereket, és elfogadják más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A modern irodalom korszakolásának kérdései
2. A realizmus
3. A modernség esztétikája és alakzatai
4. A naturalizmus alapelvei és regényformái
5. Az esztétizmus és a dekadencia prózája
6. A modernista próza alakzatai
7. Az idő problematikája a modernista prózában
8. A francia egzisztencialista regény és későmodern próza
9. A háború utáni angol regény
10. A német nyelvű regényhagyomány a 20. században
11. Utópiák, politikai modernség a háború után
12. Posztmodern prózapoétikák
13. Holocaust és irodalom
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Theo D'HAEN, The Routledge Concise History of World Literature, London: Routledge,
2011.
GINTLI Tibor, SCHEIN Gábor, Az irodalom rövid története. A realizmustól máig, Jelenkor,
Pécs, 2007. PÁL József (szerk.), Világirodalom, Akadémiai, Bp., 2008.

2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BOLLOBÁS Enikő, Az amerikai irodalom története, Osiris, Bp., 2005.
David DAMROSCH, How to Read World Literature, London: Blackwell, 2009.
GYŐRFFY Miklós: A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
HALÁSZ Előd, A német irodalom története. Gondolat, Bp., 1987.
MAÁR Judit (szerk.) A francia irodalom története, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2011.
MADARÁSZ Imre, Az olasz irodalom története, Tankönyvkiadó, Bp., 1994. SZABÓ B.
István (szerk.), Irodalmi fogalmak kisszótára (Kiegészítésekkel), Korona, Bp., 1998.
SZENCZI Miklós, SZOBOTKA Tibor, KATONA Anna, Az angol irodalom története,
Gondolat, Bp., 1972. ZÖLDHELYI Zsuzsa (szerk.), Az orosz irodalom története a
kezdetektől 1940-ig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997.
ZELEI Dávid (szerk), Világtalanul? Világirodalom-kritika Magyarországon, FISZ, Bp.,
2015.
Világirodalmi lexikon vonatkozó szócikkei.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN602SKS A könyvkiadás és a digitális szerkesztés jogi és gazdasági alapjai ea.
Tantárgy neve:
A könyvkiadás és a digitális szerkesztés jogi
és gazdasági alapjai

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN602SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskeméti Gábor egyetami tanár
Közreműködő oktató(k): Kecskeméti Gábor egyetami tanár
Tantárgyi egység: A könyvkiadás és a digitális szerkesztés jogi és gazdasági alapjai ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN602SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
E tárgy keretein belül a kiadó mint vállalkozás elindításának nélkülözhetetlen jogszabályi
hátterét és a kiadói vállalkozás üzemeltetésének gazdasági, vállalat-gazdaságtani alapjait
ismerhetik meg a hallgatók. Az ismeretek elsajátításának sorrendjében először a cégformák
(Bt, Kft, Zrt, egyéb vállalkozási formák) indításának jogi szabályozását, illetve a kiadói
munka jogi hátterét (vállalkozási szerződés, szellemi jogvédelem, szerzői jog, megbízás)
ismerhetik meg a hallgatók. A stúdium második felében a vállalat gazdálkodásának alapvető
gazdaságtudományi aspektusai kerülnek bemutatásra.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Cégformák a kiadói gyakorlatban
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2. A kiadó és a szerkesztő jogi kapcsolata (munkaviszony, megbízás, egyéb)
3. Megbízási és vállalkozási szerződés a kiadói gyakorlatban
4. Felhasználási szerződés a kiadói gyakorlatban
5. A szerzői jog szabályozásának története
6. A szerzői jog története Magyarországon
7. A jelenlegi szerzői jogi szabályozás
8. A könyvkiadás gazdasági kérdései
9. Előzetes költségvetés
10. A műszaki kivitel gazdasági vonatkozásai
11. Költségelszámolás
12. Pályázati formák a hazai könyvkiadásban
13. A könyvpiaci állapotok, a könyvszakma vállalat-gazdaságtana
14. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János, Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Bp., Osiris Kiadó, 20052 (Osiris
Kézikönyvek).
Text Editing, Print and the Digital World, eds. Marilyn DEEGAN, Kathryn SUTHERLAND,
Farnham, UK–Burlington, VT, Ashgate, 2009 (Digital Research in the Arts and Humanities).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Nyomdászati lexikon, szerk. BIRÓ Miklós, Bp., 1936.
Elizabeth L. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and
Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge etc., Cambridge University
Press, 1979.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN603 Irodalomelmélet II. ea.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN110,
BTMAN603, BTOMA3N01, BTOMA6N01,
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Irodalomelmélet II. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN603
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3T

Előfeltétel: BTMAN110

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: BTMAN110, BTOMA3N01,
BTOSVM3N01: 1, BTMAN603,
BTOMA6N01, BTOMA9N01,
BTOMA10N01, BTOSVM1N07,
BTOSVM1N08, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTOMA6N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM3N01,
BTOSVM3N13: gyakorlati jegy,
BTMAN110, BTMAN603, BTOMA3N01,
BTOMA9N01, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N08: kollokvium

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Kreditpont: BTMAN110, BTMAN603:3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTOMA3N01, BTOMA6N01,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tárgy a korábbi Irodalomelmélet I. teljesítését előfeltételezi. Az irodalomelmélet egyik
elsődleges feladata, hogy összegezze és egységes diskurzív térbe hozza az irodalom
tanulmányozásának egyes szakterületeit (retorika, szemiotika, poétika, narratológia, filológia
stb.) és a társtudományoknak (esztétika, szociológia, pszichológia, filozófia, történelem stb.)
az irodalmi művek értelmezése számára releváns eredményeit. A meghatározó
irodalomelméleti irányzatok egyes alapvető szövegeinek olvasása. A hallgatók egy-egy
művet-szerzőt kiselőadáson, ill. szemináriumi dolgozatban mutatnak be. Végül 4 novella
olvasásában próbáljuk kamatoztatni az elméleti olvasmányokban felvetett szempontokat és
megközelítéseket.
Fejlesztendő kompetenciák:
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tudás: elméleti-filozófiai, humántudományi, erősen interdiszciplináris
képesség: a különböző részterületeken tanultak összefüggései, egyes diszciplinák bevonása a
még figyelmesebb, intelligensebb, színesebb irodalomértésbe; szóbeli előadói és írásbeli
recenzálási gyakorlatok; beszélgetés-, vitakészség
attitűd: az általános műveltség, a komplex szemléletmód iránti belső igény kialakítása;
nyitottság eleddig ismeretlen műfajok iránt, otthonosság elméleti és társtudományi szövegek
terében
autonómia és felelősség: az irodalom és a humántudományok prezentálják az autonómia és
felelősség kérdéseinek legintenzívebb reflexióját
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Strukturalizmus: Jakobson, Barthes, Eco
2. Pszichoanalitikus kritika: Freud, Lacan, Žižek, N. Holland
3. Hermeneutika: Gadamer
4. Hermeneutika: Jauss, Iser
5. Történelem és irodalom: W. Benjamin, Hayden White
6. Filozófia és irodalom: Foucault, Fish, Rorty
7. Dekonstrukció: Derrida
8. Dekonstrukció: de Man
9. Konzervatívok: Hirsch, Abrams, Kermode, H. Bloom
10. Feminizmus és gender studies: Chodorow, Dworkin, Paglia, Kolbenschlag
11. Hoffmann: A Homokember
12. Poe: Az ellopott levél
13. Borges: Három Júdás-változat
14. Kundera: Hamis autóstop
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Andrea Dworkin és Camille Paglia írásaiból, Kalligram 1998/7-8-9, 57-85. o.
Benjamin, Walter: A történelem fogalmáról. In: Uő: Angelus novus. Magyar Helikon, Bp.,
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1980, 959-974. o.
Bloom, Harold: An Elegy for the Canon, In: Uő: The Western Canon, Riverhead, New York,
1994, 15-40. o.
Chodorow, Nancy: Feminizmus, nőiség és Freud. Thalassa, 1996/1.
Deleuze, Gilles – Guattari, Félix: Rizóma.
http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/fu/deleuze/foszoveg.htm
Derrida, Jacques: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Helikon,
1994/1-2. "Az amerikai dekonstrukció" tematikus szám. 21-35. o.
Farkas Zsolt: Győz a jó. Műút, 2009, 013, 56-69. o.
Farkas Zsolt: Nem és nemzet. Kalligram, 2010/11, 47-61. o.
Fish, Stanley: Bizonyítás vagy meggyőzés: A kritikai tevékenység két modellje. In: Thomka,
szerk.: Az irodalom elméletei III., Jelenkor, Pécs, 1997., 5-26. o.
Fish, Stanley: Van szöveg ezen az órán? In: Kiss A. A. – Kovács S. s. k. – Odorics F.: Testes
könyv I., Ictus, Szeged, 1996, 265-282. o.
Freud, Sigmund: A kísértetiesről. In: Bókay – Erős, szerk: Pszichoanalízis és
irodalomtudomány. Filum Kiadó, Bp., 1998., 65-82. o.
Gadamer, Hans-Georg: A megértés történetiségének hermeneutikai elvvé emelése. In:
Igazság és módszer, Gondolat, Bp. 1984. 191-217. o.
Jakobson, Roman: Nyelvészet és poétika. In: Uő: Hang – jel – vers, Gondolat, Bp., 1972,
229-276. o.
Jauß, Hans-Robert: Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: Dobos,
szerk., Bevezetés az irodalomelméletbe. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995, 1999,
163–189. o.
Johnson, Barbara: A kritikai különbözőség: BartheS/BalZac. Helikon, 1994/1-2. 140-148. o.
Kolbenschlag, Madonna: A Szépég kiűzi a gonoszt a Szörnyetegből. In: Uő: Búcsúcsók
Csipkerózsikának. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999. 188-240. o.
de Man, Paul: Szemiológia és retorika. In: Az olvasás allegóriái, Szeged, Ictus, 1999.
de Man, Paul: Mentegetőzések, In: uo.
White, Hayden: A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája. In: Uő: A
történelem terhe. Osiris-Gond, Bp., 1997. 251-278. o.
Žižek, Slavoj: Az inherens törvényszegés, avagy A hatalom obszcenitása. Thalassa 1997/1.
+ a tematikai leírásban szereplő 4 novella
Minden szöveg elérhető elektronikus formában is a kurzus honlapján.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bókay Antal – Vilcsek Béla, szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A
pozitivizmustól a strukturalizmusig, Osiris, Bp., 1998.
Bókay Antal – Vilcsek Béla – Szamosi Gertrud – Sári László: A posztmodern
irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig, Osiris, Bp.,
2002.
Makaryk, ed.: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, UTP, Toronto, 1993
Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor s. k. – Odorics Ferenc, szerk., Testes köny I-II, Szeged,
Ictus, 1997
V. B. Leitch, Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika, Pécs, JPTE, 1992
Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk, Bp., 1999.
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Gondolat, Bp. 1984.
Bacsó Béla, szerk.: Szöveg és interpretáció, Cserépfalvi, Bp. én.
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Kovács Sándor s. k., szerk: Az amerikai dekonstrukció. Helikon, 1994/1-2.
Roland Barthes: A szöveg öröme, Osiris, Bp. 1996.
Paul de Man: Esztétikai ideológia, Janus/Osiris, Bp. 2000.
Hans Robert Jauß: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Bp.,
Osiris 1997.
Frank Lentricchia – Thomas McLaughlin, Critical Terms for Literary Study, Chicago and
London, ChUP, 1990
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMAN603SKS Szakmai gyakorlat
Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN603SKS
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Szakmai gyakorlat
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN603SKS
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3T

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan
számú félév tárgyait csak ősszel, páros számúéit csak tavasszal lehet
felvenni.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 14 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a következő: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a
levelező tagozat féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra
esetén a levelező tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 10

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szakmai gyakorlatot a hallgatók könyvkiadóban, szerkesztőségben, grafikai stúdióban,
nyomdában, esetleg kulturális gyűjteményben, archívumban, vagy más, a képzés tematikai
kereteibe illeszkedő munkahelyen, szakember irányítása alatt, meghatározott munkafeladatok
keretében végzik.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában; a
folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának, konvencióinak megismerése, átfogó ismeretek a
kiadványszerkesztés történetéről, kulturális hátteréről és jelenlegi gyakorlatáról.
képesség: A szerkesztői munkához szükséges nyelvi, műveltségi, tipográfiai és
kommunikációs kompetenciák megszerzése, amelyek – eltérő mértékben – valamennyi
kiadói és szerkesztőségi munkakör betöltéséhez szükségesek.
attitűd: Kreatív együttműködés a sajtó- és könyvesszakma valamennyi szereplőjével a
kompetenciák kölcsönös ismerete és tiszteletben tartása alapján.
autonómia és felelősség: A legkülönfélébb kiadványok önálló, kreatív megalkotásának
képessége a kiadói, nyomdai, terjesztői szakma képviselőivel, valamint a szerzőkkel
együttműködve. A textológiai fegyelem fenntartása és a kinyilvánított szerzői szándék
maradéktalan tisztelete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés, eligazítás
2. A kiadó/szerkesztőség munkarendje I.
3. A kiadó/szerkesztőség munkarendje II.
4. A korrektor munkája I.
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5. A korrektor munkája II.
6. A tördelői munkája I.
7. A tördelői munkája II.
8. A műszaki szerkesztő munkája I.
9. A műszaki szerkesztő munkája II.
10. A szerkesztőségi titkár munkája I.
11. A szerkesztőségi titkár munkája II.
12. Gazdasági és jogi viszonyok I.
13. Gazdasági és jogi viszonyok II.
14. Összefoglalás, értékelés
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja és értékelése (félévközi teljesítmény aránya
a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYURGYÁK János. Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.
Graham KING, ed. Collins Complete Writing Guide. Glasgow: Harper Collins Publishers,
2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZÁNTÓ Tibor. Könyvtervezés. Budapest: Kossuth Nyomda, 1988.
John KANE. A Type Primer. London: Laurence King Publishing, 2013.
HORVÁTH Tibor, PAPP István, szerk. Könyvtárosok kézikönyve 1–5. Budapest: Osiris Kiadó,
2003.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szakdolgozati szeminárium

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN509,
BTMAN604
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Tantárgyfelelős intézet: ME BTK Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: KV
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Somogyi Gyula adjunktus
Tantárgyi egység: Szakdolgozati szeminárium
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMAN604
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 5., 6.

Előfeltétel: nincs

(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy

(A nappali képzés heti óraszáma 15 héten át. A levelező képzések
féléves óraszáma a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az
egyharmada: heti 1 nappali tagozatos óra esetén a levelező tagozat
féléves óraszáma 5, heti 2 nappali tagozatos óra esetén a levelező
tagozat féléves óraszáma 10 stb.)

Kreditpont: 1

(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)

Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak első hosszabb tudományos igényű szövegük
elkészítéséhez. A félév egésze egyéni konzultációkkal telik, ahol a hallgatók bemutatják
hogyan haladnak a témáik körüljárásával, kérdéseket tehetnek fel, illetve útmutatást
kérhetnek az oktatóktól.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Bevezetés: a hallgatók eddigi munkájának bemutatása
2. Egyéni konzultáció
3. Egyéni konzultáció
4. Egyéni konzultáció
5. Egyéni konzultáció
6. Egyéni konzultáció
7. Egyéni konzultáció
8. Egyéni konzultáció
9. Egyéni konzultáció
10. Egyéni konzultáció
11. Egyéni konzultáció
12. A kurzus zárása, a hallgatók féléves munkájának értékelése
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): konzultációkon való részvétel, a kész szakdolgozat bemutatása
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
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nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította KECSKEMÉTI Gábor, ItK, 1997/1–2,
melléklet. További kiadásai: http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm
A Magyar Nyelvőr címleírási és jegyzetelési alapelvei, Magyar Nyelvőr 120 [1996]: 120–3.
További kiadásai: http://www.c3.hu/~nyelvor/figyelm.htm
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer
Szakdolgozatkészítési Szabályzata, Miskolc, 2010.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot, ford. KLUKON Beatrix, Bp., 1992.
MAJOROS Pál, A kutatásmódszertan alapjai, Bp., Perfekt, é.n.
További szakirodalom a hallgatók választott témáinak megfelelően
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