MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN001 Irodalomtudományi intézményrendszer ea.
Tantárgy neve:
Irodalomtudományi intézményrendszer

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN001
(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: Irodalomtudományi intézményrendszer ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN001
(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: 1

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 célja a hallgatókat megismertetni az irodalomtudomány hazai intézményeinek és
műhelyeinek (akadémiák, egyetemek, közgyűjtemények, társaságok, folyóiratok)
történetével, felépítésével, funkcióival, a kutatásban betöltött szerepével. A kurzus az
általános-elméleti tudásanyagot gyakorlati ismeretekkel kívánja bővíteni, így – lehetőség
szerint – intézménylátogatásokkal (például Országos Széchényi Könyvtár, Petőfi Irodalmi
Múzeum) egészül ki.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató tájékozottságot szerez az irodalomtudomány legfontosabb hazai
műhelyeiről, tisztába jön azok szervezeti felépítettségéről, kutatási profiljáról és a
legfontosabb ott folyó projektekről.
képesség: A hallgató felkészül arra, hogy szakmai érdeklődésének megfelelően tudjon
konzultációs és esetleg munkakapcsolatot teremteni a hazai tudományosság fórumaival és
szakembereivel.
attitűd: A hallgatóban igény ébred arra, hogy szakmai kérdésfelvetéseit az egyetemen adott
közegen kívül is szembesítse a hazai tudományosság mértékadó személyiségeivel mind
módszertani, mind tárgyi vonatkozásban.
autonómia és felelősség:
A hallgató tudatosan reflektáljon a saját maga által kialakított megközelítések
alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Akadémiai tudományosság
2. Példa: MTA BTK Irodalomtudományi Intézete
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3. Egyetemi tudományosság
4. Példa: ELTE
5. Kitekintés: tudományos kutatás a ME BTK Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében
6. Közgyűjteményi tudományosság
7. Példa 1: OSZK
8. Példa 2: Petőfi Irodalmi Múzeum
9. Kitekintés: tudományos kutatás a miskolci Herman Ottó Múzeumban
10. Intézmények együttműködése, nagy vállalkozások
11. Egyesületi tudományosság
12. Példa: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
13. Az irodalomtudomány hazai folyóiratai
14. Példa: Irodalomtörténeti Közlemények
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:
A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada, szerk. PACH Zsigmond Pál, Bp., 1975.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története, szerk. BALOGH Sándor, Bp., 1972.
NÉMETH Mária, Az Országos Széchenyi Könyvtár története. 1919–1922, Bp., 1997 (Az
Országos Széchényi Könyvtár Füzetei).
A Petőfi Irodalmi Múzeum évtizedei, szerk. BOTKA Ferenc, Bp., 2000 (A Petőfi Irodalmi
Múzeum Könyvei, 11).
Eilean HOOPER-GREENHILL, Museums and the Shaping of Knowledge, London, 1992.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról, szerk. DOBROSSY István,
Miskolc, 1997.
KÓNYA Sándor, „…magyar akadémia állíttassék fel…” Akadémiai törvények, alapszabályok,
ügyrendek 1827–1990, Bp., 1994 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
Közleményei, 32).
Az irodalom emlékezete. Tanulmányok az irodalmi muzeológiáról, szerk. CSÉVE Anna,
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LENKEI Júlia, SULYOK Bernadett, Bp., [2010].
Museum, Media, Message, ed. Eilean HOOPER-GREENHILL, London, 1995.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN002 Korszakformációk I.: Középkor, reneszánsz, manierizmus ea.
Tantárgy neve:
Korszakformációk

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN002
(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: Korszakformációk I.: Középkor, reneszánsz, manierizmus ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN002
(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: 1

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 tantárgy a középkor, a reneszánsz és a manierizmus irodalomtudományi korszak- és
diskurzusformációival foglalkozik. Bemutatja a klasszikus antikvitás és a humanisták által az
annak reneszánszaként értett korszak közötti középső periódus elgondolásának történetét,
valamint a reneszánsz korszakolásának problémájára kidolgozott különféle szemléleti és
módszertani elgondolásokat, különös tekintettel a késő reneszánsz besorolásának
nehézségeire és változataira.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Köztörténeti, művelődés- és irodalomtörténeti korszakok, korszakformáló principiumok: a
nyelv, az erudició típusai, irodalom, közönség.
2. A latin nyelv művelődési monopoliuma.
3. Az anyanyelvek és a latin interferenciája.
4. Irodalmi formák a liturgiában.
5. Az anyanyelvűség kérdése a liturgiában. A másodlagos szóbeliség.
6. Udvar és irodalom.
7. Lovagi és vágáns irodalmi formák.
8. Irodalmi reprezentáció a középkorban.
9. Az egyetemek kialakulása. Egyetemek Európában. Hazai egyetemalapítási kísérletek.
10. A teológia az egyetemeken. Hatalommegoszlás a tudományban.
11. A szövegkritika megszületése.
12. A könyvnyomtatás feltalálásának művelődési hatása.
13. A nyilvánosság megszületése és a humanista levelezés.
14. A reneszánsz mint a középkor vége.
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:
KLANICZAY Tibor, Kísérletek a magyar irodalom periodizációjára (1970); A történeti
korszakolás egysége (1966); Az irodalmi korszak fogalmáról (1971) = K. T., A múlt nagy
korszakai, Bp., Szépirodalmi, 1973, 32–54.
KLANICZAY Tibor, A reneszánsz korszakolása és értelmezése (1973) = K. T., Hagyományok
ébresztése, Bp., Szépirodalmi, 1976, 277–295.
KLANICZAY Tibor, Az összehasonlító irodalomtudomány hozzájárulása a
reneszánszkutatáshoz (1981); A manierizmus és a barokk értelmezésének változásai (1982) =
K. T., Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 215–230, 238–245.
John MONFASANI, The Renaissance as the Concluding Phase of the Middle Ages, Bullettino
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 108(2006), 165–185;
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A manierizmus, bev., vál., szerk. KLANICZAY Tibor, ford. LONTAY László, LÓRÁNTH István,
KLANICZAY Tibor, NEMÉNYI Kázmér, TANDORI Dezső, TIMÁR Lajosné, Bp., Gondolat, 1975;
19822.
BÁN Imre, A magyar manierista irodalom, ItK, 74(1970), 451–465; ua. = B. I., Eszmék és
stílusok: Irodalmi tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1976, 168–185.
BENE Sándor, KECSKEMÉTI Gábor, Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és
régi magyar irodalomtörténeti részének felépítéséhez, Helikon, 55(2009), 201–225.
John MONFASANI, Renaissance Humanism, from the Middle Ages to Modern Times, London–
New York, Ashgate Publishing, 2015.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN003 Diszkurzív alakzatok I.: A posztstrukturalista poétikáktól a hipertextig és a
digitális jelenlétig ea.
Tantárgy neve:
Diszkurzív alakzatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN003,
BTMMN004, BTMMN005
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Diszkurzív alakzatok I.: A posztstrukturalista poétikáktól a hipertextig és a
digitális jelenlétig ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN003
(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: 1

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 tantárgy bepillantást nyújt a posztmodern / posztstrukturalista irodalom- és kultúraelmélet
útvesztőibe, az 1960-as évektől kezdve egészen az ezredfordulón jelentkező új elméletekig.
A félév során fontos szerepet kapnak nemcsak az elméletek, hanem az irodalmi szövegek is,
hiszen három órán keresztül lesz szó a feminista és a posztkoloniális regényről, valamint az
identitásprózáról. A kurzus ezután számot vet a medialitás és a digitális kultúra kihívásaival,
hogy elérkezzen az internet és a hipertext irodalmat és kultúrát megtermékenyítő hatásainak
vizsgálatához.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: a kulturális globalizáció és az információs forradalom hatásaival kapcsolatos
jelenségek, következmények irodalma és átgondolása
képesség: a jelenkor új kihívásaival kapcsolatos szenzibilitás és tudatosság kialakítása
attitűd: a számítógépen-okostelefonon nevelkedett generáció számára elemi módon fontos a
korábbi generáció értelmezése a jelenlegi folyamatokról
autonómia és felelősség: a radikális változásban levő jelen és a közeljövő várható
fejleményeivel kapcsolatos tudatosság élesítése
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: posztmodernizmus, posztstrukturalizmus
2. Michel Foucault kultúraelmélete
3. Louis Althusser és az ideológia fogalma
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4. Marshall McLuhan médiaelmélete
5. Jean Baudrillard és a szimulakrum működésmódja
6. Jean-François Lyotard és a posztmodern kondíció
7. Az új historizmus történelemfelfogása
8. A historiografikus metafikció fogalma és alakzatai
9. A feminista regény
10. A posztkoloniális regény
11. Az amerikai identitáspróza
12. A mediális fordulat
13. Az internet hatása a kultúrára és az irodalomra
14. A hipertext fogalma és felhasználási lehetőségei
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:
A hipertext: A Helikon Irodalomtudományi szemle tematikus száma, szerk. Kappanyos
András, 2004/3.
Louis Althusser, Ideológia és ideologikus államapparátusok = Testes könyv I. szerk. Kiss
Attila Atilla, Kovács Sándor, s.k., Odorics Ferenc, Szeged, Ictus, 1996, 373-412.
Jean Baudrillard, A szimulákrum elsőbbsége = Testes könyv I. 161-194.
Bényei Tamás, Apokrif iratok, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997.
Bényei Tamás, Traumatikus találkozások, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.
Bollobás Enikő, Az amerikai irodalom története, Bp., Osiris, 2005.
Michel Foucault, A szubjektum és a hatalom = Testes könyv II. szerk. Kiss Attila Atilla,
Kovács Sándor, s.k., Odorics Ferenc, Szeged, Ictus, 1997, 262-292.
György Péter, Memex: A könyvbezárt tudás sorsa a 21. században, Bp., Magvető, 2002.
Séllei Nóra, Mért félünk a farkastól? Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.
Sugár János, Hypertext + multimédia, Bp., Artpool, 1996.
Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, London,
Routledge, 1988
Friedrich Kittler, Optische Medien, Merve Verlag, Berlin, 2002.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában = Uő,
Kommentár és Prófécia, Bp., Gondolat, 1969, 301–334.
Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, McGraw
Hill, 1964.
Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000.
Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, München, Fink, 1987.
Történelem, kultúra, medialitás, szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter, Bp., Balassi,
2003.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN004 Diszkurzív alakzatok II.: Korszakolás, kánon, paradigma, episztémé ea.
Tantárgy neve:
Diszkurzív alakzatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN003,
BTMMN004, BTMMN005
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Diszkurzív alakzatok II.: Korszakolás, kánon, paradigma, episztémé ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN004
(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: 1

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 paradigma, illetve az első paradigmaváltás, az első kánonok és az erre épülő első
irodalom- és művészettörténeti korszakolási kísérletek az ókorba vezetnek vissza. A
fogalmak keletkezésének, illetve a velük nevesített folyamatok és jelenségek működésének a
bemutatására koncentrálunk kezdeti alapvetésként. A fogalmakkal megjelölt jelenségek és
folyamatok bemutatása képezi a kurzus második tematikus egységét. Ezek elemzése alapján
összegezzük a címbeli fogalmakkal megnevezett jelenségekre vonatkozó tapasztalatokat és
azokat a sajátosságokat, amelyek az antikvitást követő évszázadokra is kihatottak, sőt
normatív érvényűek voltak olykor nemcsak a modernitásig, hanem napjainkig
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók átfogó ismereteket szereznek az irodalomtudomány alapvető elméleti
kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit és terminológiáját illetően.
képesség: A hallgatók megtanulják az irodalom jelenségeit a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában értelmezni.
attitűd: A hallgatók a vizsgált jelenségeket történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságukban értelmezik, folyamatosan és következetesen bővítve ismereteiket.
autonómia és felelősség: A hallgatók megtanulnak tudatosan reflektálni az irodalmi és
kulturális jelenségekre; kritikus tudatossággal lépnek fel a szakterületükhöz kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés: fogalmak, etimológiák, jelentéstörténet
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2-3. A szempontrendszer (a 4 areté) megjelenése, avagy kezdetben volt a retorika:
Aristotelés, Rétorika 3. könyv; Theophrastos; a hellénisztikus kánonok
4-7. Az irodalomtörténet-írás első kísérlete: Cicero Brutus
8-9. Művészettörténet és vizuális analógia: id. Plinius, Természetrajz
10-13. Irodalomtörténet, komparatisztika, korszakolás, kánon: Quintilianus: Szónoklattan
14. Összegzés, kitekintés: egy új paradigma formálódása az irodalomtörténet-írásban
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:
Arisztotelész, Rétorika, 3. könyv, ford., jegyzet és utószó Adamik Tamás, Gondolat, Bp.,
1982.
M. Tullius Cicero, Brutus, ford. Krupp József = Cicero összes retorikaelméleti művei, szerk.
Adamik Tamás, Kalligram, Bp., 2012, 503-608.
Idősebb Plinius, Természetrajz. Az ásványokról és a művészetekről, ford. Darab Ágnes és
Gesztelyi Tamás, Enciklopédia, Bp., 2001, XXXIV 49–65; XXXV 53–111.
Marcus Fabius Quintilianus, Szónoklattan, ford. Adamik Tamás, Csehy Zoltán, Gonda Attila,
Kopeczky Rita, Krupp József, Polgár Anikó, Simon L. Zoltán, Tordai Éva, Kalligram,
Pozsony, 2008, XII, 10, 37–131.
George A. Kennedy (Ed.), The Cambridge History of Literary Criticism: Classical Criticism,
Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 235–241, 286–291.
Adamik Tamás, Bevezetés = Marcus Fabius Quintilianus, Szónoklattan, Kalligram, Pozsony,
2008, 17–59.
Havas László, Utószó = Cicero válogatott művei, Európa, Bp., 1987, 507–530.
Darab Ágnes, A saját és az idegen. A római kánonképződés. Antik Tanulmányok LIV. (2010)
239-252.
Darab Ágnes, Plinius Természetrajza, Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás.
Gondolat, Bp., 2012.
Kálmán C. György, A kis népek kánonjainak vizsgálata, Helikon XLIV, 1998/3, 251–267.A
Debreceni Irodalmi Napok „Az irodalomtörténet-írás esélyei” című konferenciáján
elhangzott előadások szerkesztett szövegei: Alföld 63 (2012)/3, 36-106.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Erwin Panofsky, Az emberi arányok stílustörténete, ford. Vekerdy László, Magvető, Bp.,
1976, 15–24.
Ernst H. Gombrich, Művészet és fejlődés, ford. Széphelyi F. György, Corvina, Bp., 1978, 8–
75.
Bezeczky Gábor, Kánon és trópus, Helikon XLIV, 1998/3, 261–267.
Jan Assmann, A kulturális emlékezet, Atlantisz, Bp., 1999, 103–128.
Rohonyi Zoltán, Kánon, kánonképződés, kanonizáció = Rohonyi Zoltán (szerk.), Irodalmi
kánon és kanonizáció, Osiris, Bp., 2001, 7–15.
Boka László, A divattól a kultuszig = Dobos István, Szegedi-Maszák Mihály, Kánon és
kanonizáció, Csokonai, Debrecen, 2003, 35–50.
Kocziszky Éva, Dionysosi intenzitás és tudománykritika. Görögország romjai a 20. század
eleji német költészetben. Ókor IX/2. (2010) 40-51.
William Dominik, Jon Hall (edd.), A Companion to Roman Rhetoric, Wiley Blackwell, 2007.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN005 Diszkurzív alakzatok III.: Romantika és modernitás ea.
Tantárgy neve:
Diszkurzív alakzatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN003,
BTMMN004, BTMMN005
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Diszkurzív alakzatok III.: Romantika és modernitás ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN005
(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: 1

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 tantárgy kísérletet tesz a romantika legfontosabb alakzatainak leírására és a modernitás
kulturális közegében való szituálására. A vizsgálat elméleti keretei a strukturalista módszerek
felől nyitják fel a romantika kritikai narratíváit a dekonstrukció, az új-historizmus és a
feminizmus elméleti kihívásai felé.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató biztos ismeretekkel rendelkezzen az irodalomtudomány alapvető elméleti
kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően.
képesség: A hallgató legyen képes az irodalom jelenségeit a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában elemezni.
attitűd: A hallgató legyen nyitott és elkötelezett szakterületi ismereteinek és készségeinek
bővítésében, valamint tágabb körű kulturális ismereteinek továbbfejlesztésében.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi jelenségek, valamint
az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális beágyazottságára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. 1. Modernitás, modernség, modernizmus
2. A romantika kritika narratívái és alakzatai
3. A romantikus művész mítosza
4. A szép és a fenséges
5. A természet
6. A képzelőerő ideológiája
7. Allegória és szimbólum
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8. Romantikus irónia
9. Az angol romantikus kánon és líraelmélet
10. Transzcendentalizmus és az amerikai romantika
11. Kánonrevízió és a női írók
12. A romantikus kánon felbomlása, úton a modernség felé
13. A magyar romantika eszmetörténeti kérdései
14. A romantika modernsége
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:
Romantika: világkép, művészet, irodalom, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, HAJDU
Péter, Bp., 2001.
Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században, szerk. HANSÁGI Ágnes,
HERMAN Zoltán, Bp., 2003.
„Mit jelent a suttogásod?” Romantika: eszmék, világkép, poétika, szerk NAGY Imre,
MERÉNYI Annamária, Bp., 2002.
Raymond WILLIAMS, A romantikus művész, Helikon 2000/1–2, 59–75.
Jürgen HABERMAS, Modernity, an Unfinished Project = Habermas And the Unfinished
Project of Modernity, eds. Maurizio PASSERIN D'ENTRÈVES, Seyla BENHABIB, MIT,
1997, 38–55.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
HORVÁTH Károly, A romantika értékrendszere, Bp., 1997.
Angol romantika, szerk. PÉTER Ágnes, Bp., 2003.
Romanticism, ed. Cynthia CHASE, London, Longman, 1993.
WEISS János, Mi a romantika?, Pécs, 2000.
A romantika korának irodalmáról, Árkádia 3. szám (http://arkadia.pte.hu)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN006 Szöveggondozás szem.
Tantárgy neve:
Szöveggondozás

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN006
(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: Szöveggondozás szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN006
(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: 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 kurzus célja, hogy hallgatók gyakorlati módon megismerkedjenek a filológiai munka
alapjául szolgáló szöveg létmódjával, természetével és hagyományozódásának típusaival. Ezt
elérendő a félév végére az egyes hallgatóknak különböző jellegű szöveggondozói munkát
kell elvégezniük. Így lesz, akinek hagyományos, akinek szinoptikus, vagy akinek genetikus
szövegkiadást kell előállítani papíron, illetve digitális formában. Másoknak 1832, azaz az
akadémiai helyesírás bevezetése előtt keletkezett szöveg népszerű kiadását kell elvégezni.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatónak tisztába kell jönnie a szöveg hagyományozódás körülményeivel,
változandóságaival és a változás fő típusainak belső logikájával.
képesség: A hallgatónak nemcsak az elérhető szövegforrások státuszával kell tisztában
lennie, hanem képesnek kell lennie arra, hogy eldöntse, milyen szövegkiadás használata a
legcélszerűbb az adott kutatási vagy oktatási cél eléréséhez.
attitűd: A hallgató legyen nyitott és elkötelezett szakterületi ismereteinek és készségeinek
bővítésében, valamint tágabb körű kulturális ismereteinek továbbfejlesztésében.
autonómia és felelősség: A hallgató legyen képes önálló ítéleteket hozni egy-egy
szövegkiadás értékével és használhatóságával kapcsolatban, szövegkiadóként pedig legyen
képes felelőséggel dönteni a szóba jöhető kiadási elvek között.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Levéltárak, könyvtárak, kézirattárak.
2. Kódex- és kéziratkatalógusok, bibliográfiák.
3. A régi nyomtatványok katalógusai és bibliográfiái.
4. A szöveg keletkezése: I. Kéziratosság: kódexek és oklevelek. Paleográfiai alapismeretek.
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Szkriptóriumok
5. A szöveg keletkezése. II. Kéziratosság: másolás, kompiláció és szóbeliség.
6. A könyvnyomtatás technikája. A nyomdai anyag jellegzetességei. Betűtípusok,
könyvdíszítés.
7. Helyesírási rendszerek.
8. A szöveg és forrásai és tekintélye.
9. Szövegkritikai alapelvek: kolláció és emandálás.
10. A kritikai kiadások alaptípusai. Népszerű kiadások.
11–12. Szövegátírási gyakorlatok koraújkori és újkori kéziratokból betűhűen és fonetikusan.
13–14. Szövegátírási gyakorlatok régi és újkori nyomtatványokból betűhűen és fonetikusan.
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:
Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp.,
Universitas Könyvkiadó, 2003.
W.
W.
GREG,
The
Rationale
of
Copy-Text,
http://socrates.acadiau.ca/courses/engl/rcunningham/Fall2008/4313-5013/pdf/Greg.pdf
JÓZSEF Attila Összes versei, I–III, s. a. r. STOLL Béla, Bp., Balassi, 2005 [kritikai kiadás].
KÖLCSEY Ferenc, Versek és műfordítások, s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Bp., Universitas, 2001
[kritikai kiadás].
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Jacques BARZUN, Henry F. GRAFF, The modern Researcher, Wadsworth Publishing, 2003.
MADÁCH Imre, Az ember tragédiája: drámai költemény, s. a. r. KERÉNYI Ferenc, Bp.,
Argumentum, 2005 [szinoptikus kritikai kiadás]
Textológia vagy textológiák?, Helikon, 1998/4.
HELTAI János: A szöveg tekintélyének forrásai Magyorországon a barokk kor elején =
Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001.
augusztus 6 – 10.) előadásai II., szerk. JANKOVICS József, Nyerges Judit. Bp. Nemzetközi
Magyarságtudományi Társaság 2004, 678-694.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN007 A nyelvtudomány intézményrendszere ea.
Tantárgy neve:
A nyelvtudomány intézményrendszere

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN007
(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: A nyelvtudomány intézményrendszere ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN007
(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: 1

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 magyar nyelvtudomány intézményrendszerét (főbb kutatóhelyeit, folyóiratait,
szótári alapműveit stb.) tekinti át. Átfogó képet nyújt azokról az intézményekről (MTA
Nyelvtudományi Intézet, egyetemi és főiskolai nyelvészeti tanszékek), amelyekben
nyelvészeti kutatás és oktatás folyik. Ismerteti a legfontosabb magyar nyelvészeti
folyóiratokat, könyvsorozatokat, kézikönyveket, tudományos társaságokat, állandó
rendezvényeket, kongresszusokat. Kitekintésül röviden foglalkozik a nyelvi ismeretterjesztés
intézményeivel, folyóirataival, rendezvényeivel is.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvtudományi hagyomány legfontosabb szövegeinek és
alkotóinak körében. Európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismeri a magyar
nyelv történeti folyamatainak és jelentős korszakainak sajátosságait.
képesség: Képes a magyar nyelv műfajilag sokszínű szövegeit és az ezekhez kapcsolódó
kulturális jelenségeket értelmezni. Képes átlátni a magyar nyelvi és irodalmi hagyományok
szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében, és elhelyezni e jelenségeket a
szakterülete szempontjából releváns hazai, európai kontextusban.
attitűd: Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére. Tudatosan képviseli a megismert
szaknyelvi és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen
közvetíti.
autonómia és felelősség: Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi
kontextusából következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek.
Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének története, szervezeti egységei, mai tevékenysége I.
2. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének története, szervezeti egységei, mai tevékenysége II.
3. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének története, szervezeti egységei, mai tevékenysége
III.
4. Egyetemi és főiskolai magyar nyelvészeti tanszékek; a szomszédos országok magyar
nyelvi intézetei I.
5. Egyetemi és főiskolai magyar nyelvészeti tanszékek; a szomszédos országok magyar
nyelvi intézetei II.
6. A Magyar Nyelvtudományi Társaság: története, tevékenysége, díjai stb.
7. Magyar nyelvészeti folyóiratok: Magyar Nyelv, Nyelvtudományi Közlemények
8. Magyar nyelvészeti folyóiratok: Magyar Nyelvőr, Édes Anyanyelvünk
9. A magyar nyelv elektronikus adatbázisai I.
10. A magyar nyelv elektronikus adatbázisai II.
11. A magyar nyelv nagyszótárának története
12. A Nagyszótár eddigi köteteinek formai sajátosságai, használatának módja
13. A Nagyszótár elektronikus korpusza és az abban való kutatás módszerei
14. A félév során elhangzottak összefoglalása, felkészítés a kollokviumra
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:
Kiefer Ferenc–Gósy Mária (szerk.) 2000. Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. MTA
Nyelvtudományi Intézet, Bp.
Kiss Lajos 2001. A Nyelvtudományi Intézet fél évszázada (1949–1999). MTA
Nyelvtudományi
Intézet, Bp.
Kiss Jenő: Három feladat: Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Elérhető:
http://www.mta.hu/index.php?id=634&tt_news=915
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Benkő Loránd 2010. Magyar nyelvtudósok a XX. században. Argumentum, Bp.
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Kiss Jenő: 2004. A magyar nyelv az Európai Unióban. In: 25 év anyanyelvünk szolgálatában.
Akadémiai, Bp., 26–40.
Minya Károly 2005. Rendszerváltás – normaváltás. Tinta Könyvkiadó, Bp.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN008 Újabb nyelvelméletek ea.
Tantárgy neve:
Újabb nyelvelméletek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN008
(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: Újabb nyelvelméletek ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN008
(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: 1

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: 3

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 nyelvleírás újabb elméleteinek bemutatása. A funkcionális nyelvszemlélet, a generatív
nyelvleírás, a pragmatikai fordulat, a diskurzuselmélet, a szövegstilisztika és a
szövegtipológia legfontosabb hozadéka.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató áttekintést és betekintést nyer a modern nyelvi teóriák legfontosabbikaiba,
és adekvát módon tudja használni az elméletek által bevezetett fogalmakat.
képesség: A hallgatónak képessé kell válnia arra, hogy megítélje, milyen teória milyen
körben és mire alkalmazható,
attitűd: Képessé kell válnia a hallgatónak az ismeretei folyamatos megújítására, törekednie
kell megalapozott elméleti tudás és arra épülő elemzési gyakorlat elsajátítására és annak
átadására.
autonómia és felelősség: Megalapozott, széleskörű ismeretek és látásmód megszerzése,
koherens tudás átadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kurzus céljának és követelményeinek ismertetése
2. A funkcionális nyelvszemlélet
3. A generatív nyelvelmélet
4. A mondat topik−predikátum tagolódása
5. A predikátum belső szerkezete
6. Az igemódosítót tartalmazó VP belső szerkezete
7. A fókuszt tartalmazó mondat belső szerkezete
8. A pragmatikai fordulat
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9. Modern szemantika-elméletek
10. A szövegtan újabb eredményei
11. A szövegértelem tagolódása
12. Diskurzuselmélet
13. Szövegstilisztikai kutatások
14. Szövegtipológiai kutatások
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:
É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest,
1998.
É. Kiss Katalin: Topic and Focus: The Operators of the Hungarian Sentence. Folia
Linguistica 16., 1981, 305−330.
Kabán Annamária: A szövegvizsgálat útjain. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009.
Kenesei István − Irene Vogel: Prosodic phonology in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica
39., 1989, 149−193.
Petőfi S. János: A szöveg mint komplex jel. Bevezetés a szemiotikai-textológiai
szövegszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2001.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kabán Annamária: Szövegszemiotikai alapkérdések. In: Petőfi S. János − Békési Imre
(szerk.): Szemiotikai szövegtan 2. JGyTF Kiadó, Szeged, 1991, 67−72.
Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1−3. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1992−2000.
Pléh Csaba − Győri Miklós: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest,
1998.
Pléh Csaba: A mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
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Szabolcsi Anna: Compositionality in Focus. Folia Linguistica 15., 1981, 141−162.
Szathmári István: A magyar stilisztikai kutatások a kezdetektől a XX. század végéig. Tinta
Könyvkiadó, Budapest, 2005.
Tátrai Szilárd − Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta
Könyvkiadó, Budapest, 2008.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN009 Anyanyelvünk szerkezettörténete művelődéstörténeti háttérrel ea.
Tantárgy neve:
Anyanyelvünk szerkezettörténete
művelődéstörténeti háttérrel

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN009
(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): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Közreműködő oktató(k): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Tantárgyi egység: Anyanyelvünk szerkezettörténete művelődéstörténeti háttérrel ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN009
(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: 1

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 szeminárium célja, hogy a nyelvtörténeti kurzusok hangtani és morfológiai, lexikológiai
anyagát szerkezettani és mondattani ismeretekkel bővítse. Mindezeket nyelvemlékeken
keresztül , szövegkörnyezetbe helyezve felismerjék a hallgatók.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató felismeri a nyelvtörténeti korszakokra jellemző hangállományt és
morfémakészletet; be tudja azonosítani az egyes korszakok jellemző szószerkezeteit,
mondatszerkesztési sajátosságait.
képesség: Képes a megszerzett ismereteit régi magyar irodalmi szövegek elemzéséhez
hasznosítani.
attitűd: A nyelvtörténetet a mai nyelvhasználatig terjedő egységnek, evolutív folyamatnak
látja.
autonómia és felelősség: A nyelvtörténeti szakirodalmat követi, alkalmazza a kutatásban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A nyelvemlék elemzési módszere
2. Rekonstruálható-e az ősmagyar mondatszerkezet?
3. A korai ómagyar kor szerkezettípusai (TA elemzések)
4. Mondattöredék a korai ómagyar korban (TA elemzések)
5. A tárgyrag fejlődéstörténetének ómagyar kori lenyomata a HB. mondataiban
6. Accusativus cum Inf. szerkezetek nyelvemlékeinkben
7. A birtokviszonyt kifejező szerkezetek az ómagyar korban (HB., ÓMS szövegelemzések.)
8. Az igemódok kifejezőeszközeinek változása (HB., ÓMS, SZV, VB)
9. Coniunctivus és fordítási lehetőségei
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10. Az igekötőrendszer kiépülése
11. A múlt idő rendszerünk kifejezőeszközeinek változása (HB., ÓMS, SzV, VB)
12. A múlt idő rendszerünk kifejezőeszközeinek stilisztikai eszközként való használata:
változások a 16-19. századi (Balassi, Zrínyi, Kazinczy, Petőfi szövegrészletek)
13. Az igenévképzők és igeneves szerkezetek (TA, HB, ÓMS, VB; választott kódex)
14. Egy kiválasztott irodalmi szöveg nyelvi jellemzőinek leírása
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:
FAZAKAS EMESE, A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Kolozsvár, Egyetemi Műhelykiadó,
2008, 58-212.
HAADER LEA, TÓTH LÁSZLÓ (SZERK.), Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből.
Bp., Tinta Könyvkiadó, 2009.
KECSKÉS JUDIT, nyelvemlékelemző segédkönyv. Miskolci Egyetem Magyar Nyelvészei
Tanszékének Kiadványai 2. , Miskolc, 2007.
KECSKÉS JUDIT, A coniunctivusról más szemmel. Édes Anyanyelvünk. 30/4. (2008), 12.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2018, 7-98.
É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA, Kis magyar nyelvtörténet.
Piliscsaba, PPK., 2013, 73-101.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BENKŐ LORÁND, Nemzet és anyanyelve. Bp., Tinta könyvkiadó, 2010.
BÜKY LÁSZLÓ, FORGÁCS TAMÁS (szerk.), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei.
Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti tanszék, 2003, 2006, 2008.
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.
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KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris Kiadó, 2003, 150-170,
251-266, 352-370, 483-575, 610-631, 663-691., 757-776, 831-847.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN010 Általános névtan szem.
Tantárgy neve:
Általános névtan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN010
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Közreműködő oktató(k): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: Általános névtan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN010
(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: 1

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 megismertetni a hallgatókat a tulajdonnév definiálásának problémájával, a
magyar névkutatás történetével és az egyes névfajták alapkutatásaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri az onomastica alapvető hazai és nemzetközi fogalomrendszerét, névfajtákat
képesség: Alkalmazza névtani gyűjtésben a megismert módszereket, kisebb elemzésre képes
valamely névfajta területén
attitűd: a tulajdonnév rendszertani helyét többféle megközelítésből képes felismerni
autonómia és felelősség: önálló kutatásaiban a tudományos szakirodalomra épít; a laikus
névfejtést elutasítja, ismeri a névadásra vonatkozó hazai szabályozást, tiszteletben tartja más
népek névadási szokásait
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A tematika és a számonkérés jellegének ismertetése. A névtani kézikönyvek bemutatása.
2. A névtan helye a tudományok, tudományágak körében és a névtan interdiszciplináris
jellege.
3. Névelméleti kérdések: Van-e a magyarban tulajdonnév? A tulajdonnév fogalma,
megközelítési módszerei (hagyományos, szemiotikai, strukturális).
4. A tulajdonnév szófaja, grammatikája, jelentése. A névfajták és definíciós problémák.
5. A magyar személynévfajták története: ősi névrendszer.
6. A magyar személynévfajták története a X-XIII. században.
7. A családnevek kialakulása és rendszerezése.
8. Ragadványnevek, becenevek és becézőnevek.
9. A magyar helynévkutatás története.
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10. Eltérő szempontú helynévrendszerezések bemutatása.
11. Állatnevek. Tárgynevek.
12. Intézmények, egyesülések, társulások nevei.
13. Irodalmi névadás.
14. Újabb kutatási irányvonalak a magyar névtanban.
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:
BACHÁT LÁSZLÓ, A tulajdonnév mint mondatrész. NÉ. 6. 50-55.
BALÁZS JÁNOS, A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében. ÁNyT. 1: 41-52.
BARABÁS-KÁLMÁN C.-NÁDASDY, Van-e a magyarban tulajdonnév? NyK. 79: 135-55.
BÖLCSKEI ANDREA, N. CSÁSZI ILDIKÓ (szerk.), Név és valóság. A Károli Gáspár Református
Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék Kiadványai 1., 2008.
BÖLCSKEI ANDREA, FARKAS TAMÁS, SLÍZ Mariann (ed.), Hungarian and International
Onomastics Terminology. Uppsala., ICOS, 2017.
FARKAS TAMÁS, KOZMA ISTVÁN (szerk.), A családnév-változtatások történetei időben és
térben, társadalomban. Bp., Gondolat, 2009.
FARKAS TAMÁS, SLÍZ MARIANN (szerk.), Magyar névkutatás a 21. század elején. MNyTELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Bp., 2015.
HAJDÚ MIHÁLY, A tulajdonnév „meghatározása”. NÉ. 20. 5-12.
HAJDÚ MIHÁLY, Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó, Bp., 2003. 1-59, 82-95. 128-145,
347-365, 547-51, 638-9, 733-53.
HEGEDŰS ATTILA, Mi a tulajdonnév? NÉ. 19. 5-9.
HOFFMANN ISTVÁN, A magyar névkutatás az ezredfordulón: Hungarológia és dimenzionális
nyelvszemlélet. Szerk. Hoffmann István-Juhász Dezső-Péntek János. DebrecenJyvaskyla. 2002. 9-22.
MARTINKÓ ANDRÁS, A tulajdonnév jelentéstanához: Pais-emlékkönyv. Akadémiai Kiadó,
1956.
NYIRKOS ISTVÁN, A tulajdonnevek szófaji besorolásának kérdéséhez: Acta Academiae
Paedagogicae Agriensis Nova Series TOM.XXIV. ETFTK. Eger, 1989. 57-65.
Slíz Mariann, Személynévvizsgálatok a középkori Magyarországról. Bp., Magyar
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Nyelvtudományi Társaság, 2017.
J SOLTÉSZ KATALIN, A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó. 1970.
RÁCZ ANITA, Etonimák a régi magyar településnevekben. Debrecen, Debreceni Egyetemi
Kiadó, 2016.
Névtani Értesítő 2: 3-6, 18-28, 31-33, 33-35, 56-58, 59-61.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BALOGH JUDIT 2000. A főnév: Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest. 127-40.
BÖLCSKEI ANDREA, A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a
természetes névadás korszakában. Bp., A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar
Nyelvtudományi Tanszék Kiadványai 2., 2010.
B GERGELY PIROSKA, Az erdélyi egyházak hatása a keresztnévhasználatra az erdélyi
akadémiták középkori és korai újkori névanyagában. MNyj. 155-65. Hajdú Mihály, Magyar
tulajdonnevek. TK. 1994.
HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. KLTE. Debrecen, 2003.
Választott tanulmányok a Névtani Értesítő számaiból
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN011 A magyar nyelv leírása ea.
Tantárgy neve:
A magyar nyelv leírása

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN011,
BTMMN012
(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: A magyar nyelv leírása ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN011
(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: 1

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN011: kollokvium, BTMMN012:
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 megismertesse a hallgatókkal a magyar nyelv leírásának főbb elméleti
irányzatait és módszereit, különös tekintettel anyanyelvünk nyelvtipológiai, genealógiai és
univerzális sajátosságaira. A klasszikus, a strukturális és a funkcionális kognitív
nyelvleírások alkalmazása a magyar nyelv leírásában.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A magyar nyelv leírásának főbb elméleti irányzatainak és módszereinek elsajátítása.
képesség: A szaktudományi módszerek alkalmazása, ismereteinek szakszerű átadására való
képesség kialakítása.
attitűd: A szakmai ismeretek folyamatos bővítésére , az új eredmények és módszerek
megismerésére való igény kialakítása.
autonómia és felelősség: A hallgatónak önállóan képessé kell válnia átfogó szakmai kérdések
átgondolására, a nyelvleírás különböző elméleteinek kellően alapos ismeretére.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A hagyományos nyelvleírás elvi kérdései
2. Fonetika, fonológia, morfológia
3. Szintaxis és szemantika
4. Szövegtan és stilisztika
5. A generatív nyelvleírás jellemzői
6. A generatív szintaxis
7. A funkcionális kognitív nyelvleírás
8. nyelvi rendszer és nyelvhasználat
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9. Hangtan
10. Jelentéstan
11. Alaktan
12. Mondattan
13. Pragmatika
14. Diskurzusközpontú grammatika
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.
É. Kiss katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Budapest. Osiris
Kiadó.
Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd –
Tolcsvai Nagy Gábor 2017. Nyelvtan.Budapest: Osiris Kiadó
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional typological introduction. Vol. 2. Amsterdam,
philadelphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc (szerk.) 1992 – 2000 . Strukturális magyar nyelvtan I-III.Budapest: Akadémiai
Kiadó.
Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó.
Rosch, Eleanor 2009. Categorization. In. Sandra, Dominek – Östman, Jan-Ola –
Verschueren, Jef (eds.):Cognition and pragmatics. Handbook of pragmatics highlights 3.
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 41-52.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN012 A magyar nyelv leírása szem.
Tantárgy neve:
A magyar nyelv leírása

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN011,
BTMMN012
(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: A magyar nyelv leírása szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN012
(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: 1

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN011: kollokvium, BTMMN012:
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 megismertesse a hallgatókkal a magyar nyelv leírásának főbb elméleti
irányzatait és módszereit, különös tekintettel anyanyelvünk nyelvtipológiai, genealógiai és
univerzális sajátosságaira. A klasszikus, a strukturális és a funkcionális kognitív
nyelvleírások alkalmazása a magyar nyelv leírásában.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A magyar nyelv leírásának főbb elméleti irányzatainak és módszereinek elsajátítása.
képesség: A szaktudományi módszerek alkalmazása, ismereteinek szakszerű átadására való
képesség kialakítása.
attitűd: A szakmai ismeretek folyamatos bővítésére, az új eredmények és módszerek
megismerésére való igény kialakítása.
autonómia és felelősség: A hallgatónak önállóan képessé kell válnia átfogó szakmai kérdések
átgondolására, a nyelvleírás különböző elméleteinek kellően alapos ismeretére.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A hagyományos nyelvleírás elvi kérdései
2. Fonetika, fonológia, morfológia
3. Szintaxis és szemantika
4. Szövegtan és stilisztika
5. A generatív nyelvleírás jellemzői
6. A generatív szintaxis
7. A funkcionális kognitív nyelvleírás
8. nyelvi rendszer és nyelvhasználat
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9. Hangtan
10. Jelentéstan
11. Alaktan
12. Mondattan
13. Pragmatika
14. 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
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.
É. Kiss katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Budapest. Osiris
Kiadó.
Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd –
Tolcsvai Nagy Gábor 2017. Nyelvtan.Budapest: Osiris Kiadó
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional typological introduction. Vol. 2. Amsterdam,
philadelphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc (szerk.) 1992 – 2000 . Strukturális magyar nyelvtan I-III.Budapest: Akadémiai
Kiadó.
Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó.
Rosch, Eleanor 2009. Categorization. In. Sandra, Dominek – Östman, Jan-Ola –
Verschueren, Jef (eds.):Cognition and pragmatics. Handbook of pragmatics highlights 3.
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 41-52.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN013 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium
Tantárgy neve:
Alkalmazott nyelvészet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN013,
BTOAM7N05, BTOMA8N04,
BTOSVM3N11, BTOSVM4N09
(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): Dobos Csilla egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dobos Csilla egyetemi docens
Tantárgyi egység: Alkalmazott nyelvészeti szeminárium
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN013
(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: BTMMN013: 1,
BTOAM7N05, BTOMA8N04,
BTOSVM3N11, BTOSVM4N09: 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, hogy elméleti áttekintést adjon a leendő fordítóknak a legfontosabb
terminológiai fogalmakról és problémákról. A bevezető kurzus során a hallgatók
megismerkednek a terminusok legfontosabb ismérveivel, betekintést nyernek a terminológiai
munkába, a terminusok fordítása során felmerülő problémákba.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri és átlátja a terminológia elméleti és gyakorlati alapelveit.
Ismeri a terminológiai segédeszközöket.
képesség: Képes terminológiai felkészülés és információkeresés végzésére.
Képes gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és
terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven.
Képes terminológiai gyűjteményeket készíteni.
attitűd: Nyitott a szakmai újdonságok iránt.
Nyitott a terminológiai fejlesztések iránt, amelyek hatékonyabbá teszik a munkavégzést.
Kreatív problémamegoldás jellemzi terminológiai tevékenységét.
Fogékony a szakmai újításokra és a folyamatos szakmai továbbképzés igénye jellemzi.
autonómia és felelősség: A megfelelő fordítási műveleteket alkalmazza és a megfelelő
fordítói stratégiát választja ki a terminusok fordításakor.
Elfogadja a külső szakmai kritikát, amelyet elemez és amelyből következtetéseket von le, a
következtetések eredményét autonóm módon hasznosítja munkájában.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A terminológiai kutatások rövid története
2. Terminológiai iskolák, a magyar terminológia a XX. században és napjainkban
3. Szaknyelv és terminológia; a szaknyelvi terminusok fő jellemzői
4. A terminológiai rendszer, az osztályozás elvei, terminus és terminológia
5. A terminológiai rendszer felépítése
6. Absztrakció és terminus-meghatározás
7. Terminológiai norma
8. Terminológiai és szemantikai norma a szaknyelvekben
9. Terminológia és lexikográfia
10. Terminológia és fordítás
11. A fordítás terminológiai problémái
12. A köznyelvi és a szaknyelvi normák különbözősége
13.Ekvivalencia a tudományos és műszaki szövegek fordításánál
14. Terminológiai adatbázisok
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:
Fóris Ágota 2006. Hat terminológiai lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.
Fischer Márta 2010. Terminológia a szakmai kommunikáció szolgálatában. In: Dobos Csilla
(szerk.) Szaknyelvi kommunikáció. Tinta Könyvkiadó: Budapest. 51-72.
Heltai Pál: Szakfordítás és irodalmi fordítás In: Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a
Szent István Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból. Szent István
Egyetem: Gödöllő. 2002. 38-46.
Fóris Ágota 2007. A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos
terminusok rendszerezése. Magyar Nyelv. 103. évf. 55–66.
Kurtán Zsuzsa 2003. Szakmai nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bausch, K.-H. – Schewe W. H. U. – Spiegel, H.-R. 1976. Fachsprachen: Terminologie –
Struktur – Normung. Berlin–Köln: Beuth Verlag GMBH.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A magyar fordítástudományi terminológiáról. 2007. In.: Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás.
2007. Budapest: Tinta Kiadó. 27-33.
Várnai Judit Szilvia (2005): Európai Uniós terminológia és fordítás – múlt és jelen.
Fordítástudomány VII, 2, 5-15.
Gulyás Róbert (2005): Magyar terminológia az EU-intézményekben. Fordítástudomány VII,
2, 17-27.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN014 Korszakformációk II.: Barokk, rokokó, korai felvilágosodás ea.
Tantárgy neve:
Korszakformációk

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN014
(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: Korszakformációk II.: Barokk, rokokó, korai felvilágosodás ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN014
(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: 1

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 tantárgy a barokk, a rokokó és a korai felvilágosodás irodalomtudományi korszak- és
diskurzusformációival foglalkozik. Egyrészt a periodizációs kérdések, a korszakküszöb, a
nagy történetek kérdését, másrészt az egyes korszakok kialakulásának tudománytörténetét
tartalmazza. Bemutatja a barokk különféle definíciós kísérleteit és értelmezéseit, foglalkozik
a késő barokk megkülönböztető jegyeivel és a vele egyidős klasszicizáló tendenciákkal.
Különös súllyal mutatja be a régi magyar irodalmat záró jelképes korszakhatár
kialakulásának történetét és alkalmazhatóságát, összefüggésben a felvilágosult eszmék 18.
századi térnyerésének, évtizedeken át tartó fokozatos megerősödésének történetével, aminek
a felismerése a közelmúltban újabb narrációs és korszakolási lehetőségek felméréséig
vezetett el.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A kurzus elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai
identitás konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a
magyar és a világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv
alapvető összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a
határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző
kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének
hagyományos és elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: A kurzus előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló
munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve
képes legyen feltárni egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye
a vizsgált irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
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autonómia és felelősség: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az
irodalmi jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Alteritas, racionalizmus, modernitas.
2. A nyelvi erudíció és a retorika.
3. Az alfabetizáció helyzete és az olvasók. A felső- közép- és alapfokú iskolahálózat
kialakulása.
4. Nyomdák és kiadók. Az „irodalmi” tömegtermelés.
5. A használati és funkcionalis irodalom fogalma.
6. Az irodalom alkalmisága. I. Reprezentáció és mecenatúra.
7. Az irodalom alkalmisága. II. Neolatin költészet.
8. Az arisztotelianizmus és a zárt teológiai rendszerek. Hitvitairodalom.
9. A közösségi hitélmény műfajai: prédikációk és énekeskönyvek.
10. Az individualizáció a vallási irodalomban, puritanizmus, pietizmus: imádság és
elmélkedés.
11. Népszerű irodalom: színjátszás és ponyva.
12. A nemzet és irodalom: történetírás, politikai publicisztika.
13. Köztörténet és irodalomtörténet.
14. A litterae és literatúra szétválása.
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:
René WELLEK, The Concept of Baroque in Literary Scholarship,
https://www.jstor.org/stable/425797?newaccount=true&readnow=1&seq=1#metadata_info_tab_contents
A barokk, bev., vál., ford., magy. BÁN Imre, Bp., Gondolat, 1962, 19632; 19683.
BÁN Imre, A magyar barokk próza változatai, It, 53(1971), 473–500; ua. = B. I., Eszmék és
stílusok: Irodalmi tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1976, 186–202.
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KŐSZEGHY Péter, Barokk irodalom = Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora
újkor, főszerk. KŐSZEGHY Péter, szerk. TAMÁS Zsuzsanna, Bp., Balassi Kiadó, I, 2003, 263–
283.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
MEZEI Márta, 1772: Egy korszakhatár története, It, 54(1972), 3–37.
ORLOVSZKY Géza, A „régi magyar irodalom” története: Vázlat = „Mint sok fát
gyümölccsel…”: Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, szerk. ORLOVSZKY Géza,
Bp., ELTE, 1997, 95–105.
BÁN Imre, Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség (1976) = B. I., Költők, eszmék,
korszakok, vál., szerk. BITSKEY István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997 (Csokonai
Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 11), 218–248.
Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory, Linda HUTCHEON, Mario J. VALDÉS
(eds.), Oxford University Press, 2002.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN015 Irodalomtudomány-történet I.: Az irodalomtudomány kialakulása és elméletei
ea.
Tantárgy neve:
Irodalomtudomány-történet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN015,
BTMMN018, BTMMN021
(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: Irodalomtudomány-történet I.: Az irodalomtudomány kialakulása és
elméletei ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN015
(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: 1

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):
Bevezetés a nemzetközi irodalomtudomány történetébe, a tizenkilencedik századtól a kortárs
elméletekig. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat mind szinkrón, mind diakrón tekintetben
felvértezze az irodalomtudomány gyakorlásához nélkülözhetetlen elméleti eszköztár
ismeretével.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseinek, elemzési és értelmezési
módszereinek, egyes részterületei alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
képesség: A szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani megközelítésének
lehetőségét mérlegelve a hallgató képes kiválasztani és alkalmazni a megfelelő
irodalomtudományi módszereket; legalább egy idegen nyelven képes hatékonyan
kommunikálni, és megérti a nyelvtudományhoz és az irodalomtudományhoz kapcsolódó
szakmai szövegeket.
attitűd: A megismert szaknyelvi és kommunikációs normák, a szakma gondolkodásmódjának
tudatos képviselete és hiteles közvetítése; nyitottság a magyar és más kulturális közösségek
irányában; képesség és törekvés az irodalomtudomány választott területein az önképzésre,
illetve a szakmai nyelvtudás fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a hallgató és környezete fejlődését, tudatosodását; a nyelvtudomány
és az irodalomtudomány területén használt módszerek tudatos képviselete és más
tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak elfogadása.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A modern irodalomtudomány előzményei, az ókortól a XIX. századig
2. A hermeneutika kezdetei
3. Az orosz formalizmus
4. Az amerikai Új Kritika
5. Strukturalizmus
6. Posztstrukturalizmus
7. A modern hermeneutika
8. Dekonstrukció
9. Recepcióesztétika
10. Marxista elméletek
11. Feminizmus, posztkolonializmus, queer elméletek
12. Az irodalomtudomány mediális fordulata
13. A filológia előtt álló modern kihívások
14. A modern kultúratudomány kialakulása
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:
Ann JEFFERSON, David ROBEY, szerk., Bevezetés a modern irodalomelméletbe, ford.
BABARCZY Eszter, BECK András, Bp., 1995, Osiris Tankönyvek.
KRICSFALUSI Beatrix – KULCSÁR SZABÓ Ernő – MOLNÁR Gábor Tamás – TAMÁS
Ábel, Média- és kultúratudomány: Kézikönyv, Bp., 2018.
Raman SELDEN, Peter WIDDOWSON, Peter BROOKER, A Reader’s Guide to
Contemporary Literary Theory, Harlow, 2005.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BÓKAY Antal, Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban, Bp., 1997, Osiris
Tankönyvek.
BÓKAY Antal – VILCSEK Béla (szerk.), A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp.,
1998, Osiris Tankönyvek.
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Jonathan CULLER, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford, 1997.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Beszédtudományok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN016
(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): Mózesné Kabán Annamária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Beszédtudományok
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN016
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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): kollokvium

(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: 4

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 hallgatók előadás keretében ismerkedhetnek a beszédtudomány kérdéseivel. Az előadás
célja a verbális kommunikáció folyamatának, elméletének és gyakorlati vonatkozásainak a
bemutatása a beszédtervezéstől a beszédprodukción át a beszéd megértéséig. A hallgatók
megismerkedhetnek a társadalmi-kulturális tényezők szerepével, a viselkedési és
kommunikációs stratégiákkal, a helyzetek és a beszédcselekedetek típusaival, a
beszédvizsgálat kísérleti módszereivel. Továbbá különböző beszédtípusok sajátosságainak a
vizsgálatára kerül sor artikulációs, akusztikai és percepciós szempontok figyelembevételével.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A beszédelmélet kapcsolata más tudományágakkal
2. Nyelvhasználat és interakció
3. A verbális kommunikáció
4. Beszédtervezés, beszédprodukció
5. Beszédprodukció és viselkedés
6. Viselkedési és kommunikációs stratégiák
7. A beszéd észlelése és megértése
8. Szövegvilágok, globális minták
9. Sémák, forgatókönyvek
10. Szándék és együttműködési alapelvek
11. Beszéd és stílus
12. Beszédtípusok
13. Funkcionális stílusok
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): prezentáció
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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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Austin, John L.: Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. (Hermész könyvek)
Beaugrande, Robert de − Dressler, Wolfgang: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Ford. Siptár
Péter. Corvina Kiadó − MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2000. (Általános
nyelvészet, Egyetemi könyvtár)
Dijk, Teun A. van: Text and context. Exploration in the semantics and pragmatics of
discourse. Longman, London, 1977.
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. (Osiris
tankönyvek)
Kabán Annamária: A szövegvizsgálat útjain. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009.
Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. Bíbor Kiadó,
Miskolc, 2005.
Petőfi S. János: A szöveg mint komplex jel. Bevezetés a szemiotikai-textológiai
szövegszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. (Osiris
tankönyvek)
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2001.
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Tinta
Könyvkiadó, Budapest, 2006. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 63.)
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Barthes, Roland: A szöveg öröme. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. (Osiris könyvtár,
Irodalomtörténet)
Balázs János: A szöveg. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.
Langacker, Ronald: Foundation of cognitive grammar. Volume II. Descriptive Application.
Stanford, California, 1991.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN017 Korszakformációk III.: .: A fikció retori-kájának változásai a 20. században ea.
Tantárgy neve:
Korszakformációk

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN017
(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: Korszakformációk III.: .: A fikció retori-kájának változásai a 20.
században ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN017
(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: 1

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 célja ismerkedni a 20. század gazdag elbeszélő hagyományaival és újításaival, ezek
elméleti és tudományos reflexióival, elsajátítani narratívákkal kapcsolatos intelligenciákat,
pl. a róluk való beszéd(módok) sok szempontú, gazdag verbális eszköztárának minimumát. A
kurzus négy fő, egybefonódó feladata: 1.) a 20. századi elbeszélő művészetek néhány
jellegzetes remekművének megismerése. 2.) Tipizálásuk, történetük, néhány főbb áramlat és
elbeszélésmód áttekintése. 3.) A legalapvetőbb narratológiai fogalmak elsajátítása. 4.)
Ismerkedés néhány jelentős narratológiai gondolattal, művel, szerzővel.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: a fikciós művekkel kapcsolatos minden típusú tájékozottság gyarapítása
képesség: a tudásközvetítődés és a megértés egyik legelemibb formájával, a narratívával
kapcsolatos reflektáltság
attitűd: nyitottság eleddig ismeretlen irányzatok, művek, kultúrák iránt; a művelt és kreatív
műértelmezés igénye
autonómia és felelősség: a saját személyiség és élettörténet is a legközvetlenebbül narratív
minták és művek által értelmeződik, strukturálódik (át)
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés. Az elbeszélés nagy korszakai és műfajai
2. Bevezetés. A 20. századi narratív műfajok áttekintése
3. James: A csavar fordul egyet. Elbeszélő, mindentudó, megbízhatatlan
4. Dosztojevszkij. Polifónia
5. Shakespeare: Hamlet. Mise en abyme

1

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
6. Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott. Intertextualitás
7. Cortázar: Összefüggő parkok. Metalepszis; fikció és valóság viszonyai
8. Bulgakov: Mester és Margarita. Mítosz, mese, hős, realizmus
9. Ozon: 5x2. Történet és elbeszélés (fabula és szüzsé)
10. Kuroszava: A vihar kapujában. Nézőpont, elbeszélő, igazság és cselekményesítés
11. von Trier: Hullámtörés. Dráma és irónia
12. Lima: Bűbáj. Mese, valószerűség, komédia, románc; a közhely transzfigurációja
13. Robbe-Grillet/Resnais: Tavaly Marienbadban. Kronotoposz, poliszémia
14. Ki-duk: Bin Jip. Elit és pop, alternatív és mainstream
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:
Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto, University of
Toronto Press, 1985
Gerald Prince, A Dictionary of Narratology, Lincoln & London, University of Nebraska
Press, 1987
A tematikai leírásban szereplő művek. Több kiadásban elérhető klasszikusok.
A filmek elektronikus formában hozzáférhetők a kurzus honlapján.
A kollokvium a következő fogalmak ismeretét (definíciók, példák) kéri számon a megadott
szakmunkák és egyéni tájékozódás alapján: szöveg, paratextus, intertextus; szerző(funkció),
elbeszélő, E/1, E/3 személyű, mindentudó, megbízhatatlan; direkt, függő és szabad függő
beszéd; történet (cselekmény, sztori, „fabula”) / elbeszélés (narráció, „szüzsé”); diegézis,
metadiegézis, extradiegézis; fikció, metafikció, mise-en-abyme, metalepszis;
dokumentarizmus, realizmus, történeti igazság, cselekményesítés; intertextualitás, polifónia;
irónia, allegória, szimbólum, példázat; mítosz, mese, eposz, románc, dráma, tragédia,
komédia; metafora („sűrítés”, „paradigmatikus”) / metonímia („eltolás”, „szintagmatikus”);
epikai-narratív alműfajok (fejlődésregény, anekdota, vicc, pikareszk, krimi, sci-fi stb.),
médiumai (irodalmi, filmes, színpadi, tévé- stb.), szerkezeti, szereplő- és szituációs típusai,
jellegzetességei, sémái, szabályai, elemi terminológiája (flashback, analepszis, flashforward,
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katalepszis, in medias res, epizód, epilóg stb.) irányzatai (minimalizmus, mágikus realizmus,
posztmodern, francia új regény, olasz neorealizmus, cseh új hullám, dogmafilm stb.)
Tájékozottság a következő szerzők narratológiai munkásságáról, jelentőségéről, elméletéről,
fontos szövegéről (minimum 15-20 mondatban, a megadott szakmunkák és egyéni
tájékozódás alapján): Mihail Bahtyin, Mieke Bal, Roland Barthes, Walter Benjamin, Bényei
Tamás, Wayne C. Booth, Georges Dumézil, Michel Foucault, Gérard Genette, Wolfgang
Iser, Paul de Man, Vlagyimir Propp, Paul Ricoeur, Michael Riffaterre, Borisz Uszpenszkij,
Hayden White
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Mihail Bahtyin, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp., Osiris–Gond, 2001
Georges Dumézil, Mítosz és eposz, Bp., Gondolat, 1986
Michel Foucault, Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások, beszélgetések, Debrecen,
Latin Betűk Alapítvány, 1999
Gérard Genette, Az elbeszélő diszkurzus = Az irodalom elméletei I., Thomka Beáta, szerk.,
Pécs, Jelenkor Kiadó, 1996, p. 61-98
Gérard Genette, Metalepszis, Pozsony, Kalligram, 2006
Frank Kermode, Mi a modern?, Bp., Európa K., 1980
TV Tropes Foundation, Narrative Tropes,
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/NarrativeTropes (2018)
Borisz Uszpenszkij, A kompozíció poétikája, Bp., Európa K., 1984
Hayden White, A történelem terhe, Bp., Osiris–Gond, 1997
Thomka Beáta, szerk., Narratívák 1: Képleírás, képi elbeszélés / Képelemzés. Bp., Kijárat,
1998
Thomka Beáta, szerk., Narratívák 2: Történet és fikció, Bp., Kijárat, 1998
Thomka Beáta, szerk., Narratívák 3: A kultúra narratívái, Bp., Kijárat, 1999
Thomka Beáta, szerk., Narratívák 4: A történelem poétikája, Bp., Kijárat, 1998
László János, szerk., Narratívák 5: Narratív pszichológia, Bp., Kijárat, 2002
Bene Adrián, szerk., Narratívák 6: Narratív beágyazás és reflexivitás, Bp., Kijárat, 2007
Fenyvesi Kristóf – Kiss Miklós – Thomka Beáta, szerk., Narratívák 7: Elbeszélés, játék és
szimuláció a digitális médiában, Bp., Kijárat, 2008
Kisantal Tamás, szerk., Narratívák 8: Elbeszélés, kultúra, történelem, Bp., Kijárat, 2009
Horváth Imre – Thomka Beáta, szerk., Narratívák 9: Narratív teológia, Bp., Kijárat, 2010
Kiss Gábor Zoltán, szerk., Narratívák 10: A narrációtól az attrakcióig, Bp., Kijárat, 2011
Thomka Beáta, szerk., Narratívák 11: Képteológia, Bp., Kijárat, 2013
Kisantal Tamás – Kiss Gábor Zoltán, szerk., Narratívák 12: Narratív televízió, Bp., Kijárat,
2014
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN018 Irodalomtudomány-történet II.: A magyar irodalomtudomány Toldy Ferencig
ea.
Tantárgy neve:
Irodalomtudomány-történet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN015,
BTMMN018, BTMMN021
(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: Irodalomtudomány-történet II.: A magyar irodalomtudomány Toldy
Ferencig ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN018
(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: 1

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 tantárgy a magyar irodalomtörténet-írás kialakulását és Toldy Ferenc fellépéséig tartó
történetét ismerteti. Felöleli az irodalommal való módszeres foglalkozás gondolatának
felvetődését, korai történetét, európai kapcsolatait és legfontosabb művelőit. Lényegében a
litterae történetét elbeszélni kívánó historia litteraria kialakulásáról és műfajairól van szó. A
korszak végén a litterae keretei közül való kilépés, a literatúratörténet iránti igény felvetődése
regisztrálható.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag; valamint az irodalomtudomány alapvető elméleti
kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
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autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A litterae történetének elbeszélhetősége – bevezető előadás
2. A historia litteraria antik és középkori előzményei
3. A historia litteraria magyarországi kezdetei a középkorban
4. A humanista historia litteraria és a historia litteraria retorikus hagyománya
5. A humanista historia litteraria magyar vonatkozásai
6. A kritikai jellegű történetírás és tudománytörténet kezdete: európai kontextus
7. A kritikai jellegű történetírás és tudománytörténet kezdete: magyar vonatkozások
8. Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae literatae
9–10. Bél Mátyás, Rotarides Mihály, kísérletek Czvittinger Dávid nyomán
11. Bod Péter és a Magyar Athenás
12. Horányi Elek, Wallaszky Pál
13. A tudományos szervezés igényének jelentkezése az irodalomtörténet-írásban
14. A litterae keretei közül való kilépés, a literatúratörténet iránti igény megjelenése
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:
TARNAI Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk.
KECSKEMÉTI Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16).
HOLL Béla, A historia litteraria magyarországi története = H. B., Laus librorum: Válogatott
tanulmányok, vál., szerk. MONOK István, ZVARA Edina, bev. VIZKELETY András, Bp.,
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2000 (METEM Könyvek, 26), 85–
127.
Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS
Gábor, munkatárs BRETZ Annamária, Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és
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Kritika: Tanulmányok).
Bod Péter, a historia litteraria művelője, szerk. TÜSKÉS Gábor, munkatársak CSÖRSZ RUMEN
István, HEGEDŰS Béla, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 15).
Kl. ARNOLD, De Viris Illustribus. Aus den Anfangen der humanistischen
Literaturgeschichtsschreibung: Johannes Trithemius und andere Schriftstellerkataloge des
15. Jahrhunderts, Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies, XLII(1993), 52–
70.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
MARGÓCSY István, Az irodalomtörténeti hagyomány helyzete a XVIII. század második
felében, ItK, 1984, 291–308.
THIMÁR Attila, „A történetiség boltozata képződik a tudományszak fölött” = Religió,
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen,
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum
Litterarium, 31), 563–576.
KECSKEMÉTI Gábor, A historia litteraria korai történetéhez, ItK, 109(2005), 3–17.
Jan-Dirk MÜLLER, Universalbibliothek und Gedächtnis: Aporien frühneuzeitlicher
Wissenskodifikation bei Conrad Gesner (Mit einem Ausblick auf Antonio Possevino, Theodor
Zwinger und Johann Fischart) = Erkennen und Erinnern in Kunst und Literatur, eds.
Wolfgang FRÜHWALD et al., Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1998, 285–310.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN019 Dialektológia 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: Dialektológia szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN019
(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: 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 kurzus bemutatja a horizontális nyelvvizsgálat elméletét, a dialektológia tudományának
téziseit, alapproblémáit és -kérdéseit, és megismerteti hallgatóit a magyar nyelvjárási régiók
jellemzőivel
hangfelvételek és fonetikusan átírt nyelvjárási szövegek elemzésének segítségével.
Megismerteti hallgatóit a dialektológiai kutatás módszertanával, a nyelvjárásgyűjtés
metodikájával.
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
nyelvtudomány szempontjából értelmezni.
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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 dialektológia alapfogalmai. A mai dialektológia feladatai.
2. A magyar nyelvjárások osztályozása. A nyelvjárási fonetikus lejegyzés.
3. A nyugat-dunántúli nyelvjárási régió sajátosságai
4. A közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régió sajátosságai
5. A dél-dunántúli nyelvjárási régió sajátosságai
6. A palóc nyelvjárási régió sajátosságai
7. Az északkeleti nyelvjárási régió sajátosságai
8. A Tisza–Körös-vidéki nyelvjárási régió sajátosságai
9. A dél-alföldi nyelvjárási régió sajátosságai
10. A mezőségi nyelvjárási régió sajátosságai
11. A székely nyelvjárási régió sajátosságai
12. A moldvai csángó nyelvjárási régió sajátosságai
13. Hangfelvételek elemzése. Elemzési gyakorlatok.
14. 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
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:
Imre Samu 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest
Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv
(elérhető itt: http://geolingua.elte.hu/hkonyv/Hangoskonyv2_index.html)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Kiss Jenő 2006. Egy új magyar nemzeti nyelvatlasz szükséges voltáról. Magyar Nyelv CII,
129–142.
A Geolingvisztikai Kutatócsoport honlapja: geolingua.elte.hu
Babbie, Earl 1999. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest
(angolul: 1989. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN020 Szociolingvisztika
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: Szociolingvisztika
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN020
(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: 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 szeminárium célja a modern szemléletű szociolingvisztika bemutatása, a diszciplína
mibenlétének, tárgyának, feladatának, kutatási területeinek felvázolása oly módon, hogy a
tudományterület egyes képviselőinek szemléletét megismerve, ezen elméleteket egymás
mellé állítva, egymással ütköztetve a hallgatók megismerjék a stúdium definiálási,
önmeghatározási problémáit.
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
nyelvtudomány szempontjából értelmezni.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek társadalmilag meghatározottak és
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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 szociolingvisztika alapfogalmai. A diszciplína mibenléte, feladata, kutatási területei. A
magyar és a nemzetközi szociolingvisztika előzményei, legfontosabb kutatási témái.
2. Nyelvi változók, a nyelv heterogenitása
3. Sándor Klára szociolingvisztikai elmélete
4. Kontra Miklós elmélete. Szociolingvisták vs. nyelvművelők.
5. Kemény Gábor válasza Kontra Miklós bírálatára
6. Kiss Jenő szociolingvisztikai tankönyvének szemlélete
7. Kis Tamás bírálata, véleménye a magyar szociolingvisztikai gondolkodásról
8. Bartha Csilla szociolingvisztikai tankönyvének tartalmi felépítése
9. Cseresnyési László szociolingvisztikai nézőpontja
10. Ronald Wardhaugh szociolingvisztikai összefoglalójának tematikai egységei
11. A Magyarországon megjelent szociolingvisztikai tankönyvek, összefoglalók tematikája
12. Az Élőnyelvi Konferenciák
13. Konzultáció a beadandó szemináriumi dolgozat megírásához
14. Vita, beszélgetőkör a hallgatók választott témáiról
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:
3. óra: Sándor Klára 1999. Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Galgóczi László (szerk.)
Nyelvtan,
nyelvhasználat, kommunikáció. Szeged, JGyF Kiadó, 133–171.
4. óra: Kontra Miklós 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon.
Osiris Kiadó, Bp. (Bevezető)
5. óra: Kemény Gábor 2007. Nyelvi mozaik. Tinta Könyvkiadó, Bp. (Bevezető)
6. óra: Kiss Jenő 2005. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
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7. óra: Kis Tamás: Szubjektív vázlatpontok egy kis magyarszociolingvisztika-történethez.
Szomorú-igaz paródia három tételben (kézirat). Elérhető:
http://web.unideb.hu/~tkis/sl/szltort.htm
8. óra: Bartha Csilla 1998. A szociolingvisztika alapjai. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi
Tanszék, Budapest.
9. óra: Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Tinta
Könyvkiadó, Bp.
10. óra: Wardhaugh, Ronald 2005. Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Bp. (angolul: 1998. An
Introduction to Sociolinguistics. Blackwell, Malden)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Az Élőnyelvi Konferenciák eddig megjelent kötetei.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN021 Irodalomtudomány-történet III.: A magyar irodalomtudomány Toldy Ferenctől
napjainkig ea.
Tantárgy neve:
Irodalomtudomány-történet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN015,
BTMMN018, BTMMN021
(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: Irodalomtudomány-történet III.: A magyar irodalomtudomány Toldy
Ferenctől napjainkig ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN021
(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: 1

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 tantárgy célja rámutatni az irodalomtudomány központi területének, az irodalomtörténetírásnak a fejlődéstendenciáira. A szükséges fogalmi tisztázás után szisztematikusa kerülnek
tárgyalásra az irodalomtörténet-írás alakulástörténetének éppen aktuális tudománytörténeti
kontextusai.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezzen a magyar irodalomtudomány alapvető
elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően.
képesség: A hallgató legyen képes a magyar nyelv, illetve az irodalom jelenségeit a maguk
történetiségében, változásaiban és változatosságában elemezni.
attitűd: A hallgató legyen érdeklődő, nyitott és elkötelezett szakterületi ismereteinek és
készségeinek bővítésében.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az irodalomtudományi kutatások
történeti és kulturális beágyazottságára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A nemzet-fogalom történetisége. A nemzeti öntudat hazai formái a 18–19. sz. fordulóján
2. A „lettre” és „litérature” és a megfelelő fogalmak megnevezései a 18. sz. európai
irodalmaiban. A „literatura” mint 18. századvégi magyar jövevényszó
3. A művészi irodalom (költészet, próza) megkülönböztetésének jelei
4. Az önelvűen fejlődő művészi irodalmiság hazai megjelenése mint nemzetközi és nemzeti
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fejlemény
5. Toldy Ferenc a magyar irodalomtörténet visszamenőleges kontinuitás és diszkontinuitás
problémáinak felfedezõje és az első grand récit alkotója
6. Romantika és irodalomtudomány
7. Irodalomtudomány romantika és pozitivizmus között
8. Pozitivizmus és irodalomtudomány
9. Szellemtörténet és irodalomtudomány
10. Marxizmus és irodalomtudomány
11. Strukturalizmus és irodalomtudomány
12. Irodalomtudomány a strukturalizmus után I.
13. Irodalomtudomány a strukturalizmus után II.
14. Irodalomtudomány a strukturalizmus után III.
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:
SZILI József, Az irodalomfogalmak rendszere, Bp., Akadémiai, 1993.
TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelen korig rövid
előadásban [1864–65], Bp., 1987.
DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar
irodalomtörténet, Bp., 2004.
HORVÁTH János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., 1976.
BÓKAY Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Bp., 1997.
SZILI József, After the Fall: Literary Histories after the Fall of Literary History,
Neohelicon, 2007/1, 269–282.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bevezetés az irodalomelméletbe, szerk. DOBOS István, Debrecen, 1995.
BOGOLY József Ágoston, Ars philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi
pozitivizmus öröksége, Pécs, 1994.
HORVÁTH János, Petőfi Sándor, Bp., 1922.
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SZILI József, A magyar irodalomtörténet önelvű rendszerezése: 1922 Horváth János:
Magyar irodalomismeret -- A rendszerezés alapelvei = A magyar irodalomtörténetei, III,
szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Bp. 2007, 37–51.
Az irodalomtörténet elmélete, I–II, szerk. SZILI József, Bp., 1989.
René WELLEK, Concepts of Criticism, New Haven, 1963.

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN022 Kulturális nyelvészet ea.
Tantárgy neve:
Kulturális nyelvészet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN022
(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: Kulturális nyelvészet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN022
(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: 1

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 előadásokon a hallgatók megismerik a kultúra és a nyelv közötti legfontosabb
összefüggéseket, a kultúra rétegeit és elemeit, a világ globális nyelvi rendszerét: a
hipercentrális, a szupercentrális, a centrális és a periférikus nyelveket, a nyelvcsaládokat, a
pidzsin és a kreol nyelvek kialakulását és sajátosságait, a mesterséges nyelvek. A kurzus
foglalkozik a kulturális és nyelvi identitással, a kultúraközi kommunikációval, a nyelvi
kontaktusokkal, a nyelvi érintkezéssel. Kitér a nyelvek és kultúrák együttélésére a Kárpátmedencében, illetve az Európai Unióban. A témák érintik a kognitív nyelvészet kutatási
területeit is.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Európai és hazai kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismeri a magyar nyelv
kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak fő sajátosságait.
Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi
értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén.
képesség: Képes átlátni a magyar nyelvi és irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti
identitásképző
diskurzusok felépítésében, és elhelyezi e jelenségeket a szakterülete szempontjából releváns
hazai és európai kontextusban.
attitűd: 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. Tudatosan
képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány dolgozik.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kulturális nyelvészet alaptételei
2. A kulturális nyelvészet mint módszer
3. A kultúra fogalma. Kultúra-értelmezések.
4. A kulturális nyelvészet interdiszciplinaritása, határterületei
5. A frazeologizmusok mint a kultúra lenyomatai a nyelvben
6. A nyelv és a kultúra összefüggését tárgyaló elméletek
7. A kognitív nyelvészet alapelvei
8. Kategorizáció, jelentés, prototípus.
9. Kategorizáció-modellek.
10. A világ globális nyelvi rendszere
11. A nyelvi kontaktusok
12. Interkulturalitás
13. Multikulturalitás
14. A mesterséges nyelvek
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:
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp.
Balázs Géza–Veszelszki Ágnes 2012. Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Magyar
Szemiotikai Társaság. Bp.
Swaan, Abram De 2004. A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Typotex, Bp.
Sharifian, Farzad 2017. Cultural Linguistics. John Benjamins Publishing Company, Monash
University
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Andor Csaba 1980. Jel − kultúra – kommunikáció. Gondolat, Bp.
Hidasi Judit 2004. Interkulturális kommunikáció. Scolar, Bp.
Ong, Walter 1982. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London–New
York,
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN101 Propedeutika: kritikatörténet, textológia I.: Textológiai-filológiai-módszertani
alapok ea.
Tantárgy neve:
Propedeutika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1001,
BTMMN101, BTMMN105
(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: Propedeutika: kritikatörténet, textológia I.: Textológiai-filológiaimódszertani alapok ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN101
(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 előadás, 6 konzultáció

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: 4

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 szakirány elvégzéséhez szükséges módszertani hozzáértés megalapozása,
az alapvető segédkönyvek megismertetése és a textológiai-filológiai alapismeretek
elsajátíttatása.
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.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A magyarországi és magyar irodalom fogalma.
2. A kéziratos szöveg. A könyvírás és a kurzív írástípusok.
3. A régi könyv fogalma. Az inkunábulumok és antikvák nemzetközi nyilvántartásai.
4. A régi magyar könyv fogalma: az RMK I-III, az RMNy és Petrik József bibliográfiája.
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5. Nyomdászattörténet Magyarországon a kézi sajtó korában.
6. A könyvkereskedelem és könyvkötészet története.
7. Muzeális könyvtárak, kézirattárak és levéltárak.
8. A filológia fogalmának és gyakorlatának alakulástörténete.
9. A kritikai kiadás fogalma és funkciói.
10. A szöveg kritika alapvető módszerei I.: kolláció és emandálás. Olvasati problémák.
11. A szöveg kritikai alapvető módszerei II: variáns és invariáns szövegek, szövegstemmák,
új filológia.
12. A kritikai kiadás apparátusa I.: forráskutatás, a források elemzése leírása, kritikája,
szövegváltozatok.
13. A kritikai kiadás apparátusa II.: biográfia, kronológia, tárgyi- és nyelvi magyarázatok,
motívumkutatás
14. Digitális szövegfeldolgozás, adatbázisok.
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:
Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp.,
Universitas Könyvkiadó, 20033.
TOLNAI Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Pécs, 1922; reprintje: Pécs, Baranya
Megyei Könyvtár, 1991 (Pannónia Könyvek).
Textológia vagy textológiák?, Helikon, 1998/4.
W. W. GREG, The Rationale of Copy-Text, Studies in Bibliography, Vol. 3 (1950/1951), pp.
19-36 (https://www.jstor.org/stable/pdf/40381874.pdf )
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
(Új) filológia, Helikon, 2000/4.
Textológiai összeállítás, Irodalomtörténet, 2004/3.
V. Ecsedy Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 1473-1800,
Budapest, Balassi Kiadó, 1999.
Jacques BARZUN, Henry F. GRAFF, The Modern Researcher, New York, Chicago San
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Francisco, Atlanta, Harcourt, Brace & World, Inc., 1970.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN102 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Humanizmus ea.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Régiség

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN102,
BTMMN103, BTMMN106, BTMMN107,
BTMMN110, BTMMN111
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Humanizmus ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN102
(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: BTMMN110: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN102, BTMMN103,
BTMMN106, BTMMN107, BTMMN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN102, BTMMN106, BTMMN110:
kollokvium, BTMMN103, BTMMN107,
BTMMN111: 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: BTMMN102, BTMMN103,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN106 BTMMN107:2, BTMMN110,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTMMN111: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a humanizmus korának műfaj- és eszmetörténeti szempontú áttekintése, a
hallgatók megismertetése e korszak legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. A korszak
kiemelkedő alkotói: Vitéz János, Janus Pannonius, Antonio Bonfini és Mátyás udvarának
további itáliai humanistái, a Jagelló-kor szerzői, a hazai erazmisták. Fontosabb tárgykörök:
Az antik irodalmi szövegek és jelenségek ismerete Magyarországon: recepció és kultusz. A
humanista befogadói közösségek. Itáliai humanista oktatás. Bölcseleti rendszerek:
arisztotelianizmus és platonizmus. A korszak reprezentatív műfajainak jellemzői, mintái,
hagyományai. Utánzás, imitáció, epigonizmus. Retorikai, poétikai rendszerek. A korszak
tanulmányozásának története.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A kurzus elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai
identitás konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a
magyar és a világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv
alapvető összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a
határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző
kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének
hagyományos és elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: A kurzus előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló
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munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve
képes legyen feltárni egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye
a vizsgált irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az
irodalmi jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A humanizmus irodalomtörténeti fogalmának kialakítása, különbségtétel a szó mai
köznyelvi jelentésétől (filantrópia, altruizmus). A humanizmus jelentése: a klasszikus
antikvitás szövegkorpuszával kialakított reflektált viszony
2. A klasszikus antikvitás szövegkorpuszának kora újkori tanulmányozása: humanista
nemzedékek, a filológiai és textológiai tevékenységek (szövegkiadás, szövegösszevetés,
szövegkritika, kommentár, sztemma, crux, editio princeps). Ope ingenii és ope codicum
3. A studia litteraria iskolai formái a klasszikus antik szövegkorpusz alapján: analysis,
genesis, imitatio, aemulatio, parodia
4. Humanista volt-e Vitéz János?
5. Janus Pannonius itáliai tanulmányai és az itáliai epigrammák
6. Janus Pannonius elégiái és filozófiai hátterük
7. Mátyás király udvarának itáliai humanistái. Eszme- és irodalomtörténeti értékelés
8. A humanista historiográfia jellemzői. Antonio Bonfini működése
9. A Bonfini-recepció a 16–17. században
10. Erasmus. Az erazmista filológiai és eszmei törekvések.
11. Magyarországi erazmisták
12. A 16. század latin nyelvű irodalma Magyarországon: műfajok
13. A 16. század latin nyelvű irodalma Magyarországon: alkotók
14. A magyarországi humanista filológia 16. századi európai rangú teljesítménye: Sambucus
(Zsámboky János)
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.
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Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
HORVÁTH János, Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus, Bp., 1935, 19442;
reprintjük: bev. CSAPODI Csaba, Bp., Akadémiai, 19883 (Az Akadémiai Kiadó Reprint
Sorozata).
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964 (A
Magyar Irodalom Története, 1).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József,
KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998.
Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad., jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp.,
Szépirodalmi, 1982 (Magyar Remekírók).
Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith
(1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe, Leiden etc., Brill, 2009
(Brill’s Studies in Intellectual History, 185).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.
„Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény, I,
16–17. század, szerk. SZABÓ András, Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998.
„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).
Anthony GRAFTON, Lisa JARDINE, From Humanism to the Humanities: Education and the
Liberal Arts in Fifteenth and Sixteenth Century Europe, Cambridge MA, Harvard
University Press, 1986.
Interpretations of Renaissance Humanism, ed. Angelo MAZZOCCO, Leiden etc., Brill, 2006
(Brill’s Studies in Intellectual History, 143).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN103 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Humanizmus szem.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Régiség

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN102,
BTMMN103, BTMMN106, BTMMN107,
BTMMN110, BTMMN111
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Humanizmus szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN103
(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: BTMMN110: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN102, BTMMN103,
BTMMN106, BTMMN107, BTMMN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN102, BTMMN106, BTMMN110:
kollokvium, BTMMN103, BTMMN107,
BTMMN111: 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: BTMMN102, BTMMN103,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN106 BTMMN107:2, BTMMN110,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTMMN111: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a humanizmus korának műfaj- és eszmetörténeti szempontú áttekintése, a
hallgatók megismertetése e korszak legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. A korszak
kiemelkedő alkotói: Vitéz János, Janus Pannonius, Antonio Bonfini és Mátyás udvarának
további itáliai humanistái, a Jagelló-kor szerzői, a hazai erazmisták. Fontosabb tárgykörök:
Az antik irodalmi szövegek és jelenségek ismerete Magyarországon: recepció és kultusz. A
humanista befogadói közösségek. Itáliai humanista oktatás. Bölcseleti rendszerek:
arisztotelianizmus és platonizmus. A korszak reprezentatív műfajainak jellemzői, mintái,
hagyományai. Utánzás, imitáció, epigonizmus. Retorikai, poétikai rendszerek. A korszak
tanulmányozásának története.
A szeminárium a tárgyi, nyelvi, művelődéstörténeti magyarázatokra koncentrálva kívánja
kialakítani a korszak értésének alapvető készségeit.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A kurzus elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai
identitás konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a
magyar és a világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv
alapvető összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a
határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző
kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének
hagyományos és elektronikus forrásaira vonatkozólag.
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képesség: A kurzus előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló
munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve
képes legyen feltárni egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye
a vizsgált irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szeminárium menetének és a követelmények megbeszélése; a referátumok,
szemináriumi dolgozatok szétosztása
2. A humanizmus irodalomtörténeti fogalmának kialakítása, különbségtétel a szó mai
köznyelvi jelentésétől (filantrópia, altruizmus). A humanizmus jelentése: a klasszikus
antikvitás szövegkorpuszával kialakított reflektált viszony
3. A klasszikus antikvitás szövegkorpuszának kora újkori tanulmányozása: humanista
nemzedékek, a filológiai és textológiai tevékenységek (szövegkiadás, szövegösszevetés,
szövegkritika, kommentár, sztemma, crux, editio princeps). Ope ingenii és ope codicum
4. A studia litteraria iskolai formái a klasszikus antik szövegkorpusz alapján: analysis,
genesis, imitatio, aemulatio, parodia
5. Humanista volt-e Vitéz János?
6. Janus Pannonius itáliai tanulmányai és az itáliai epigrammák
7. Janus Pannonius elégiái és filozófiai hátterük
8. Mátyás király udvarának itáliai humanistái. Eszme- és irodalomtörténeti értékelés
9. A humanista historiográfia jellemzői. Antonio Bonfini működése
10. A Bonfini-recepció a 16–17. században
11. Erasmus. Az erazmista filológiai és eszmei törekvések. Magyarországi erazmisták
12. A 16. század latin nyelvű irodalma Magyarországon: műfajok, alkotók
13. A magyarországi humanista filológia 16. századi európai rangú teljesítménye: Sambucus
(Zsámboky János)
14. A félév és a szemináriumi dolgozatok 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
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beosztásban:
HORVÁTH János, Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus, Bp., 1935, 19442;
reprintjük: bev. CSAPODI Csaba, Bp., Akadémiai, 19883 (Az Akadémiai Kiadó Reprint
Sorozata).
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964 (A
Magyar Irodalom Története, 1).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József,
KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998.
Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad., jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp.,
Szépirodalmi, 1982 (Magyar Remekírók).
Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith
(1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe, Leiden etc., Brill, 2009
(Brill’s Studies in Intellectual History, 185).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.
„Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény, I,
16–17. század, szerk. SZABÓ András, Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998.
„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).
Anthony GRAFTON, Lisa JARDINE, From Humanism to the Humanities: Education and the
Liberal Arts in Fifteenth and Sixteenth Century Europe, Cambridge MA, Harvard
University Press, 1986.
Interpretations of Renaissance Humanism, ed. Angelo MAZZOCCO, Leiden etc., Brill, 2006
(Brill’s Studies in Intellectual History, 143).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN104 Az irodalom medialitása, társművészetek I.: Színház- és drámatörténet ea.
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN104
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek I.: Színház- és drámatörténet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN104
(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 előadás, 3 konzultáció

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: 4

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 az irodalom társművészetei közül a színház felé tekint ki. Lényegében a drámai
műnem régi magyar irodalomtörténeti hosszmetszetét adja, a színjátszás történetének
párhuzamos áttekintésével. A tárgyhoz tartozó előadás a rendszeres áttekintéssel foglalkozik,
a gyakorlati jártasságok, készségek kialakítására pedig a konzultációs órák szolgálnak.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A dialógus formájú értekezés és a dráma elhatárolása
2. A középkori drámai műfajok: misztérium, mirákulum, moralitás
3. A humanista drámaelmélet, dramaturgia és drámapoétika
4. Klasszikus antik drámaadaptációk
5. A reformáció hitvitázó drámái
6–7. Az iskolai színjátszás, az iskoladráma, felekezeti és szerzetesrendi sajátosságok
8. Az udvari dráma kérdése
9. A közjáték
10. A népi dramatikus hagyományok
11–12. A régi magyar drámairodalom 20–21. századi átdolgozásai, előadásai, filmadaptációi,
előadhatóságának elméleti és gyakorlati kérdései
13–14. Drámaszövegek kritikai szövegkiadásai, azok sajátosságai
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:
Protestáns iskoladrámák, kiad. VARGA Imre, Bp., Akadémiai Kiadó, 1989, I–II (RMDE
XVIII/1); Minorita iskoladrámák, kiad. KILIÁN István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1989 (RMDE
XVIII/2); Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai,
kiad. VARGA Imre, Bp., Akadémiai Kiadó, 1990 (RMDE XVIII/3); Jezsuita iskoladrámák,
Bp., Argumentum Kiadó, 1992, I, Ismert szerzők, kiad. ALSZEGHY Zsoltné, CZIBULA Katalin,
VARGA Imre; II, Ismeretlen szerzők, programok, színlapok, szerk. VARGA Imre, kiad.
ALSZEGHY Zsoltné, BERECZ Ágnes, CZIBULA Katalin, KERESZTES Attila, KISS Katalin,
KNAPP Éva, VARGA Imre (RMDE XVIII/4). Piarista iskoladrámák, I, kiad. DEMETER Júlia,
KILIÁN István, KISS Katalin, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Akadémiai Kiadó, 1992 (RMDE
XVIII/5/1). Piarista iskoladrámák, II, kiad. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, KILIÁN István,
PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Akadémiai Kiadó, 1992 (RMDE XVIII/5/2). Ferences
iskoladrámák, I, Csíksomlyói passiójátékok 1721– 1739, kiad. DEMETER Júlia, KILIÁN István,
PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Akadémiai Kiadó, 2009 (RMDE XVIII/6/1).
KILIÁN István, A minorita színjáték a XVIII. században: Elmélet és gyakorlat, Bp.,
Argumentum Kiadó, 1992 (Irodalomtörténeti Füzetek, 129).
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PINTÉR Márta Zsuzsanna, Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században, Bp., Argumentum
Kiadó, 1993 (Irodalomtörténeti Füzetek, 132).
KILIÁN István, A piarista dráma és színjáték a XVII–XVIII. században: Iskolai színjátékaink
témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján, Bp.,
Universitas, 2002.
Jonathan LEVY, Floraine KAY, The Use of Drama in Jesuit Schools, 1551‒1773, Youth
Theatre Journal 10(1996), 56–66.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KILIÁN István, A barokk színház, a barokk dráma Magyarországon = Festett egek: a jezsuita
iskoladráma és a színpadi világ, szerk. ÁCS Piroska, Bp., Corvina, 2011 (Színháztudományi
Szemle, 40) 17–48.
A magyar színház születése: Az 1997. évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia,
Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000 (A Régi Magyar Színház, 1).
A magyar színjáték honi és európai gyökerei: Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk.
DEMETER Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003 (A Régi Magyar Színház, 2).
Rainer STILLERS, Drama und Dramentheorie der Antike in der Poetik des italienischen
Humanismus = Antike Dramentheorien und ihre Rezeption, ed. by Bernhard ZIMMERMANN,
Springer, Stuttgart, M. und P. Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1992 (Drama, Bd. 1),
140–158.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN105 Propedeutika: kritikatörténet, textológia II.: Kritikatörténet ea.
Tantárgy neve:
Propedeutika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1001,
BTMMN101, BTMMN105
(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: Propedeutika: kritikatörténet, textológia II.: Kritikatörténet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN105
(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 előadás, 6 konzultáció

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: 4

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 az irodalomról való gondolkodás története, az ún. kritikatörténet alapvető
fogalmainak és módszereinek megismertetése. Fontosabb tárgykörök: A régi magyarországi
irodalom irodalomelméleti nézetei, hagyományai. Az irodalom önmagáról alkotott
elképzelései. Az elméleti irányzatok magyarországi befogadása. A korszak korstílusainak
elmélete.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A középkori értelmiség erudíciója
2. Középkori iskoláskönyveink
3. Az imitatio és a reneszánsz nyelvi eszménye
4. Az anyanyelvek grammatizálásának kezdetei Európában
5. Nyelv és etika. Erasmus európai hatása
6. Korai magyar nyelvtanok
7. Balassi Bálint követői és a magyar irodalmi nyelv állapota
8. 16–17. századi bibliafordításaink nyelvi és hermeneutikai problémái
9. Nyelv- és kultúrfilozófiai problémák szótárirodalmunk hátterében
10. A reformáció retorikája
11. A barokk korszak retorikája
12. Stílusviták a puritanizmus korában
13. A magyar nyelv szűk volta. A fordításirodalom problémavilága
14. A magyar nyelv mint a tudományok hordozója. A terminológia kérdése
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:
James Jerome MURPHY, Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from
Saint Augustine to the Renaissance, Berkeley etc., University of California Press, 1974.
TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika).
KECSKEMÉTI Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A
magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Bp., Universitas Kiadó,
2007 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok).
TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomszemlélet kezdetei Magyarországon Sylvester Jánostól
Zsámboky Jánosig, Bp., Akadémiai, 1988 (Humanizmus és Reformáció, 15).
BÁN Imre, Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században, Bp.,
Akadémiai, 1971 (Irodalomtörténeti Füzetek, 72).
BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”: Irodalmi gondolkodás
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Magyarországon 1630–1700 között, Bp., Akadémiai Kiadó–Universitas Kiadó, 1998
(Irodalomtudomány és Kritika).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Retorikák a reformáció korából, vál., kiad., bev., jegyz., tan., szerk. IMRE Mihály, ford.
BARTA Gábor, CZÁR Csaba János, CZEGLÉDI Sándor, JÁNOS István, JÁVOR György, KÁLNY
Beatrix, KÁPLÁR Edit, LÁZÁR István Dávid, MIKÓ Gyula, NÉMETH Béla, RESTÁS Attila,
SZALAI Zsuzsanna, TÓTH Orsolya, TÓTH Szilvia, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000
(Csokonai Universitas Könyvtár: Források – Régi Kortársaink, 5).
Retorikák a barokk korból, vál., szerk., tan. BITSKEY István, ford. JÁNOS István, MIKÓ Gyula,
NÉMETH Béla, PUSKÁS István, RESTÁS Attila, SZÖGEDI Gabriella, Debrecen, Kossuth
Egyetemi Kiadó, 2003 (Csokonai Universitas Könyvtár: Források – Régi Kortársaink, 10).
KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd
a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5).
Renaissance Eloquence: Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, ed.
James Jerome MURPHY, Berkeley etc., University of California Press, 1983.
James J. MURPHY, Latin Rhetoric and Education in the Middle Ages and Renaissance,
Aldershot–Burlington, Ashgate, 2005 (Variorum Collected Studies, 827).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN106 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformáció ea.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Régiség

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN102,
BTMMN103, BTMMN106, BTMMN107,
BTMMN110, BTMMN111
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformáció ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN106
(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: BTMMN110: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN102, BTMMN103,
BTMMN106, BTMMN107, BTMMN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN102, BTMMN106, BTMMN110:
kollokvium, BTMMN103, BTMMN107,
BTMMN111: 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: BTMMN102, BTMMN103,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN106 BTMMN107:2, BTMMN110,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTMMN111: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a reformáció korának műfaj- és eszmetörténeti szempontú áttekintése, a
hallgatók megismertetése e korszak legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. Alapvető
cél a reformáció korának teológiai irányzatai és egyházi-vallási szerzői közötti eligazodás,
azonban a humanizmus megújulása és a korszak világi irodalma is a tárgyalás része. A
korszak kiemelkedő alkotói: Heltai Gáspár, Bornemisza Péter, Károlyi Gáspár, Tinódi
Sebestyén, Balassi Bálint. Fontosabb tárgykörök: Egyház- és liturgiatörténet. Egyetemi és
akadémiai oktatás, külföldi peregrináció. Teológiai és bölcseleti rendszerek:
arisztotelianizmus és rámizmus. Az antik és a vulgáris nyelvű irodalmi szövegek és
jelenségek ismerete Magyarországon: recepció, kultusz, fordítás. Befogadói közösségek. A
korszak reprezentatív műfajainak jellemzői, mintái, hagyományai. Utánzás, imitáció,
epigonizmus. Retorikai, poétikai rendszerek. Az olvasás társadalmi és kulturális jelensége.
Irodalomszociológiai regiszterek. A korszak tanulmányozásának története.
Az előadás a rendszeres áttekintéssel foglalkozik.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A kurzus elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai
identitás konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a
magyar és a világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv
alapvető összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a
határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző
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kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének
hagyományos és elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: A kurzus előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló
munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve
képes legyen feltárni egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye
a vizsgált irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A reformáció fogalma. A németországi reformáció kezdetei, Luther fellépése.
Eseménytörténet az augsburgi vallásbékéig
2. A németországinál radikálisabb reformátori törekvések Svájcban. Kálvin Genfben és a
kálvinizmus. A zürichi reformáció jelentősége
3. Melanchthon szerepe a lutheránus Wittenbergben. A protestantizmus egyeztető törekvései
4. A reformáció irányzatainak magyarországi és erdélyi recepciója. A régiók vallási
arculatának kialakulása. Antitrinitárius irányzatok Erdélyben
5. Heltai Gáspár eszmei fejlődése. Műveinek eszmetörténeti vonatkozásai és jelentősége
6. Heltai műveinek retorika- és poétikatörténeti, filológiai jelentősége
7. A prédikációirodalom fejlődésének története: homília, sermo, concio. A prédikáció műfaji
besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás korszakai. Andreas Gerardus Hyperius
8. Bornemisza Péter prédikációi. Az Ördögi kísértetek
9. A humanista Bornemisza. A Szophoklész-fordítás keletkezése és fogadtatása
10. A magyar bibliafordítás a 16. században. A Vizsolyi Biblia
11. Balassi Bálint élete, kapcsolata Bornemiszával. Balassi műveinek recepciótörténete, a
Balassa-kódex
12. A Nagyciklus értelmezése
13. A Célia-versek
14. A Campianus-fordítás
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
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beosztásban:
HORVÁTH János, A reformáció jegyében: A Mohács utáni félszázad magyar
irodalomtörténete, Bp., Akadémiai, 1953; 19572.
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964 (A
Magyar Irodalom Története, 1).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
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.
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 (Osiris Klasszikusok).
Loránt CZIGÁNY, The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times to
the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984. (A vonatkozó fejezetek.)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (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.
„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).
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
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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.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. (A vonatkozó fejezetek.)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN107 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformáció szem
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Régiség

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN102,
BTMMN103, BTMMN106, BTMMN107,
BTMMN110, BTMMN111
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformáció szem
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN107
(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: BTMMN110: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN102, BTMMN103,
BTMMN106, BTMMN107, BTMMN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN102, BTMMN106, BTMMN110:
kollokvium, BTMMN103, BTMMN107,
BTMMN111: 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: BTMMN102, BTMMN103,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN106 BTMMN107:2, BTMMN110,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTMMN111: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja a reformáció korának műfaj- és eszmetörténeti szempontú áttekintése, a
hallgatók megismertetése e korszak legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. Alapvető
cél a reformáció korának teológiai irányzatai és egyházi-vallási szerzői közötti eligazodás,
azonban a humanizmus megújulása és a korszak világi irodalma is a tárgyalás része. A
korszak kiemelkedő alkotói: Heltai Gáspár, Bornemisza Péter, Károlyi Gáspár, Tinódi
Sebestyén, Balassi Bálint. Fontosabb tárgykörök: Egyház- és liturgiatörténet. Egyetemi és
akadémiai oktatás, külföldi peregrináció. Teológiai és bölcseleti rendszerek:
arisztotelianizmus és rámizmus. Az antik és a vulgáris nyelvű irodalmi szövegek és
jelenségek ismerete Magyarországon: recepció, kultusz, fordítás. Befogadói közösségek. A
korszak reprezentatív műfajainak jellemzői, mintái, hagyományai. Utánzás, imitáció,
epigonizmus. Retorikai, poétikai rendszerek. Az olvasás társadalmi és kulturális jelensége.
Irodalomszociológiai regiszterek. A korszak tanulmányozásának története.
A szeminárium a tárgyi, nyelvi, művelődéstörténeti magyarázatokra koncentrálva kívánja
kialakítani a korszak értésének alapvető készségeit.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A kurzus elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai
identitás konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a
magyar és a világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv
alapvető összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a
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határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző
kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének
hagyományos és elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: A kurzus előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló
munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve
képes legyen feltárni egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: A kurzus előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye
a vizsgált irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A reformáció fogalma. A németországi reformáció kezdetei, Luther fellépése.
Eseménytörténet az augsburgi vallásbékéig
2. A németországinál radikálisabb reformátori törekvések Svájcban. Kálvin Genfben és a
kálvinizmus. A zürichi reformáció jelentősége
3. Melanchthon szerepe a lutheránus Wittenbergben. A protestantizmus egyeztető törekvései
4. A reformáció irányzatainak magyarországi és erdélyi recepciója. A régiók vallási
arculatának kialakulása. Antitrinitárius irányzatok Erdélyben
5. Heltai Gáspár eszmei fejlődése. Műveinek eszmetörténeti vonatkozásai és jelentősége
6. Heltai műveinek retorika- és poétikatörténeti, filológiai jelentősége
7. A prédikációirodalom fejlődésének története: homília, sermo, concio. A prédikáció műfaji
besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás korszakai. Andreas Gerardus Hyperius
8. Bornemisza Péter prédikációi. Az Ördögi kísértetek
9. A humanista Bornemisza. A Szophoklész-fordítás keletkezése és fogadtatása
10. A magyar bibliafordítás a 16. században. A Vizsolyi Biblia
11. Balassi Bálint élete, kapcsolata Bornemiszával. Balassi műveinek recepciótörténete, a
Balassa-kódex
12. A Nagyciklus értelmezése
13. A Célia-versek
14. A Campianus-fordítás
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.
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Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
HORVÁTH János, A reformáció jegyében: A Mohács utáni félszázad magyar
irodalomtörténete, Bp., Akadémiai, 1953; 19572.
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964 (A
Magyar Irodalom Története, 1).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
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.
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 (Osiris Klasszikusok).
Loránt CZIGÁNY, The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times to
the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984. (A vonatkozó fejezetek.)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (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.
„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).
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,
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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.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. (A vonatkozó fejezetek.)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN108 Az irodalom medialitása, társművészetek II.: Irodalom és képzőművészet ea.
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN108
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek II.: Irodalom és képzőművészet
ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN108
(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 előadás, 3 konzultáció

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: 4

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 az irodalom társművészetei közül a képzőművészet felé tekint ki. A régi magyar
irodalomtörténet képzőművészeti – ikonográfiai, ikonológiai, emblematikai –
vonatkozásaival foglalkozik. A tárgyhoz tartozó előadás a rendszeres áttekintést végzi el, a
gyakorlati jártasságok, készségek kialakítására pedig a konzultációs órák szolgálnak.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Ikon, jelkép, vizuális szimbólum, tipologikus megjelenítés
2. Az ars memoriae képi vonatkozásai
3. Retorika és képiség: ekphraszisz
4–5. Embléma, impréza, concetto és ezek reprezentatív gyűjteményei a kora újkorban
6. A szimbolikus értelműnek tekintett képi ábrázolások (hieroglifák, hermetikus rendszerek)
7–8. Heraldikai ikonográfia és annak irodalmi kiaknázása
9. Képzőművészeti és irodalmi programok párhuzamossága, címlapkép, tézislap
10. A régi nyomdászat illusztrációi: fametszet, rézmetszet, nyomdászjelvény, körzet, szedett
dekorációk.
11–12. A populáris grafika, szentkép, képi propaganda
13. A képvers
14. A képiség kultúrszociológiája
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:
Az ikonológia elmélete: Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet
szimbolizmusáról, szerk. PÁL József, Szeged, JATEPress, 1986; 19972 (Ikonológia és
Műértelmezés, 1); valamint a sorozat többi kötete.
A keresztény művészet lexikona (1980), szerk. Jutta SEIBERT, ford. HARMATHNÉ SZILÁGYI
Anikó, Bp., Corvina, 1986.
GALAVICS Géza, Kössünk kardot az pogány ellen: Török háborúk és képzőművészet, Bp.,
Képzőművészeti Kiadó, 1986.
KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században, Bp.,
Universitas Könyvkiadó, 2003 (Historia Litteraria, 14).
KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor, Populáris grafika a 17–18. században, Bp., Balassi Kiadó, 2004.
KILIÁN István, Régi magyar képvers (Old Hungarian Pattern Poetry), Miskolc, Bp.,
Felsőmagyarország Kiadó, Magyar Műhely Kiadó, 1998 (Vizuális költészet Magyarországon
[Visual Poetry in Hungary], 1).
Murray KRIEGER, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, Baltimore–London, The Johns
Hopkins University Press, 1992.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája: Tanulmányok, szerk. KISS
Attila Atilla, SZŐNYI György Endre, Szeged, JATEPress, 2003 (Ikonológia és Műértelmezés,
9).
SZILÁRDFY Zoltán, Ikonográfia – Kultusztörténet: Képes tanulmányok, Bp., Balassi, 2003.
Kathleen S. LAMP, A City of Brick: Visual Rhetoric in Roman Rhetorical Theory and
Practice, Philosophy and Rhetoric, 44(2011)/2, 171–193.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN109 Szövegolvasás, interpretáció I.: Történeti retorika szem.
Tantárgy neve:
Szövegolvasás, interpretáció

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN109,
BTMMN113, BTMMN1004, BTMMN1008
(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: Szövegolvasás, interpretáció I.: Történeti retorika szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN109
(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: 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):
A tantárgy a régi magyar irodalom alkotásainak történeti retorikai olvasási lehetőségeit
mutatja be. Alapvetően kulcsalkotások szövegeinek elemzésére épül. A vizsgált szövegek – a
történeti stúdiumokban való előrehaladással összhangban – a humanizmus és a reformáció
korszakából kerülnek ki. Mivel ez az olvasásmód különösen nagy interpretációs hozammal
bír az argumentatív invenciójú szövegek vizsgálatakor, a tanulmányozott szövegeket
nagyrészt az ilyen szerveződési módú műfajok köréből válogatjuk (szónoklatok, prédikációk,
vitairatok, politikai művek, értekezések).
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
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beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Farkas András: A zsidó és magyar nép rokonságáról
2. Károlyi Gáspár: Két könyv
3. Kulcsár György, Telegdi Miklós és Bornemisza Péter posztillái
4. Heltai Gáspár: Háló
5. Alvinczi Péter: Magyarország panasza és Magyarország panaszainak megoltalmazása
6. Veresmarti Mihály: Megtérése históriája
7. Pázmány Péter: Isteni igazságra vezérlő kalauz
8. Pázmány Péter: Nyolc okok
9. Czeglédi István: Barátsági dorgálás – Halotti beszéd II. Rákóczi György felett
10. Sámbár Mátyás: Három üdvösséges kérdés és a felső-magyarországi hitvita
11. Medgyesi Pál: Dialogus politico-ecclesiasticus
12. Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések
13. Szalárdi János: Siralmas magyar krónika
14. Bethlen Miklós: Olajágat viselő Noé galambja
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:
BALÁZS Mihály, Teológia és irodalom: Az Erdélyen kívűli antitrinitarizmus kezdetei, Bp.,
Balassi Kiadó, 1998 (Humanizmus és Reformáció, 25).
HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, Bp., Balassi Kiadó, 1994,
(Humanizmus és Reformáció, 21.)
KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd
a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5).
Gábor KECSKEMÉTI, The Role of Neo-Latin Handbooks of Rhetoric in the Literary Theory
and Practice of Early Modern Hungary = Acta conventus neo-Latini Bonnensis: Proceedings
of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies, Bonn, 3–9 August 2003, general
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ed. Rhoda SCHNUR, Tempe, AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2006
(Medieval and Renaissance Texts and Studies, 315), 407–416.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Az egyházi irodalom műfajai a 17–18. században: Tanulmányok,
Bp., Argumentum Kiadó, 2002 (Irodalomtörténeti Füzetek, 151).
„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne...” Tanulmányok
XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem
BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005.
HARGITTAY Emil, Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi
fejedelmi tükrökben, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2001 (Historia Litteraria, 10).
István BITSKEY, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn,
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien, Peter Lang Verlag, 1999.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN110 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: Ellenreformáció
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Régiség

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN102,
BTMMN103, BTMMN106, BTMMN107,
BTMMN110, BTMMN111
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: Ellenreformáció
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN110
(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: BTMMN110: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN102, BTMMN103,
BTMMN106, BTMMN107, BTMMN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN102, BTMMN106, BTMMN110:
kollokvium, BTMMN103, BTMMN107,
BTMMN111: 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: BTMMN102, BTMMN103,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN106 BTMMN107:2, BTMMN110,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTMMN111: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja az ellenreformáció korának műfaj- és eszmetörténeti szempontú áttekintése,
a hallgatók megismertetése e korszak legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. Alapvető
cél az ellenreformáció korának teológiai irányzatai közötti eligazodás, azonban az egyházivallási szerzőkre, valamint a késő humanizmusra és a korszak barokk világi irodalmára
egyenlő súly esik.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
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autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1 A felekezeti ortodoxiáktól távol maradni kívánó intellektuális elit irodalma, a késő
humanizmus. A hagyományosan manierizmusnak nevezett jelenség. A korszakfogalomként
való alkalmazhatóság mérlegelése
2. Rimay János irodalmi eszménye Rákóczi Györgyhöz Prágai András fordításáról írott
levele alapján
3. Rimay Justus Lipsiushoz írott levelének eszmetörténeti kérdései. A neosztoicizmus
4. A katolikus megújhodás eszmei és irodalmi kérdései Európában. A magyarországi
ellenreformáció
5. Ellenreformáció és barokk
6. Pázmány Péter vitairatai. A Felelet és az Öt szép levél részletesebb elemzése
7. Pázmány prédikációi
8. A magyarországi kálvinizmus kontinentális kapcsolatrendszere
9. Szenci Molnár Albert tudomány-, művelődéspolitikai és irodalmi jelentősége
10. A kálvinizmus orientációs pontjainak módosulása a harmincéves háború során:
Németalföld, Anglia. Apácai Csere János
11. Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem. Poétikai kérdések
12. A Szigeti veszedelem politikai eszmetörténeti kontextusa
14. Bethlen Miklós önéletírása
14. Gyöngyösi István költészete
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 magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai,
1964 (A Magyar Irodalom Története, 2).
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta, összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp.,
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Szépirodalmi, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1).
Magyar gondolkodók: 17. század, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi,
1979 (Magyar Remekírók).
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.
István BITSKEY, Katholische Reform und Gegenreformation in Ungarn: Ein Bericht über
neuere Forschungen, Historisches Jahrbuch, 125(2005), 395–412.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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 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).
István BITSKEY, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn,
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien, Peter Lang Verlag, 1999.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN111 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: Ellenreformáció szem.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Régiség

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN102,
BTMMN103, BTMMN106, BTMMN107,
BTMMN110, BTMMN111
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: Ellenreformáció szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN111
(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: BTMMN110: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN102, BTMMN103,
BTMMN106, BTMMN107, BTMMN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN102, BTMMN106, BTMMN110:
kollokvium, BTMMN103, BTMMN107,
BTMMN111: 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: BTMMN102, BTMMN103,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN106 BTMMN107:2, BTMMN110,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTMMN111: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja az ellenreformáció korának műfaj- és eszmetörténeti szempontú áttekintése,
a hallgatók megismertetése e korszak legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. Alapvető
cél az ellenreformáció korának teológiai irányzatai közötti eligazodás, azonban az egyházivallási szerzőkre, valamint a késő humanizmusra és a korszak barokk világi irodalmára
egyenlő súly esik. A szeminárium a tárgyi, nyelvi, művelődéstörténeti magyarázatokra
koncentrálva kívánja kialakítani a korszak értésének alapvető készségeit.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
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irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A felekezeti ortodoxiáktól távol maradni kívánó intellektuális elit irodalma, a késő
humanizmus. A hagyományosan manierizmusnak nevezett jelenség. A korszakfogalomként
való alkalmazhatóság mérlegelése
2. Rimay János irodalmi eszménye Rákóczi Györgyhöz Prágai András fordításáról írott
levele alapján
3. Rimay Justus Lipsiushoz írott levelének eszmetörténeti kérdései. A neosztoicizmus
4. A katolikus megújhodás eszmei és irodalmi kérdései Európában. A magyarországi
ellenreformáció
5. Ellenreformáció és barokk
6. Pázmány Péter vitairatai. A Felelet és az Öt szép levél részletesebb elemzése
7. Pázmány prédikációi
8. A magyarországi kálvinizmus kontinentális kapcsolatrendszere
9. Szenci Molnár Albert tudomány-, művelődéspolitikai és irodalmi jelentősége
10. A kálvinizmus orientációs pontjainak módosulása a harmincéves háború során:
Németalföld, Anglia. Apácai Csere János
11. Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem. Poétikai kérdések
12. A Szigeti veszedelem politikai eszmetörténeti kontextusa
14. Bethlen Miklós önéletírása
14. Gyöngyösi István költészete
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 magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai,
1964 (A Magyar Irodalom Története, 2).
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Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta, összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp.,
Szépirodalmi, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1).
Magyar gondolkodók: 17. század, vál., kiad., jegyz. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi,
1979 (Magyar Remekírók).
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.
István BITSKEY, Katholische Reform und Gegenreformation in Ungarn: Ein Bericht über
neuere Forschungen, Historisches Jahrbuch, 125(2005), 395–412.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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 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).
István BITSKEY, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn,
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien, Peter Lang Verlag, 1999.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN112 Az irodalom medialitása, társművészetek III.: A régi irodalom mint téma- és
kifejezéskészlet ea.
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN112
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek III.: A régi irodalom mint témaés kifejezéskészlet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN112
(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: 1 előadás, 6 konzultáció

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: 4

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 a régi magyar irodalom alkotásainak modern adaptációival, valamint az általuk
ihletett 19–21. századi irodalmi és művészeti alkotásokkal foglalkozik. A tárgyhoz tartozó
előadás a rendszeres áttekintéssel foglalkozik, a gyakorlati jártasságok, készségek
kialakítására pedig a konzultációs órák szolgálnak.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1–2. A régi magyar irodalom alkotásai alapján készült modern dráma- és filmadaptációk
3–4. A régi magyar irodalom szerzői, szereplői, helyzetei és cselekményelemei mint témák
az újabb magyar irodalomban
5–6. A korszak megjelenítése filmekben
7–8. A magyar irodalom tárgytörténete
9–10. Az irodalomtörténeti tárgyú színmű, regény és novellisztika
11. A lírai helyzetdal hagyománya
12–13. A posztmodern magyar irodalom archaizáló témaválasztása és nyelvezete
14. A kultusztörténeti módszertan
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:
Dézsi Lajos, Magyar történeti tárgyú szépirodalom, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1927;
ua. = BARTONIEK Emma, GÁRDONYI Albert, DÉZSI Lajos, A magyar történettudomány
kézikönyve, Bp., Könyvértékesítő Vállalat, 1987 (Tudománytár), 269– 434.
SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták: Fejezetek a magyarországi latin hősepika
történetéből, Bp., AmfipressZ, 1993.
BITSKEY István, Eszmék, művek, hagyományok: Tanulmányok a magyar reneszánsz és
barokk irodalomról, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai Universitas
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 7).
István BITSKEY, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn,
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien, Peter Lang Verlag, 1999.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BITSKEY István, Virtus és religió: Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről,
Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999.
VARGA Imre, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Történelem a színpadon: Magyar történelmi tárgyú
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iskoladrámák a 17–18. században, Bp., Argumentum Kiadó, 2000 (Irodalomtörténeti
Füzetek, 147).
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a német jezsuita
színpadon, ItK, 111(2007)/4–5, 343–387.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN113 Szövegolvasás, interpretáció II.: Narrációelmélet szem.
Tantárgy neve:
Szövegolvasás, interpretáció

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN109,
BTMMN113, BTMMN1004, BTMMN1008
(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 egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Szövegolvasás, interpretáció II.: Narrációelmélet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN113
(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: 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):
A tantárgy a régi magyar irodalom elbeszélő alkotásainak narrációelméleti reflexiókkal
számoló olvasási lehetőségeit mutatja be. Ez az olvasásmód nagy interpretációs hozammal
bír az énelbeszélések különböző műfajainak vizsgálatakor, így a tanulmányozott szövegek
egy részét e műfajok köréből válogatjuk (napló, emlékirat, történeti feljegyzés, útleírás). Az
elemzett szövegek másik csoportját a fiktív cselekményű művek adják (fiktív narrációként
olvasható versciklus, széphistória, eposz). Szintén figyelemre érdemesek az elbeszélés elemi
egységei, a nem narratív műfajok betéteiként is megtalálható exemplumok.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Elősegíti, hogy a hallgató értse az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a
világirodalom történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető
összefüggéseit. Ismereteket biztosít az irodalomtudomány, valamint a határtudományok
jellemző kutatási kérdéseire, azok nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és
elektronikus forrásaira vonatkozólag.
képesség: Előmozdítja az irodalom jelenségeinek a maguk történetiségében, változásaiban és
változatosságában való elemzését, valamint hogy a hallgató önálló munkával, elméleti és
módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes legyen feltárni
egy adott irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.
attitűd: Előmozdítja, hogy a hallgató kutatásai és munkája során figyelembe vegye a vizsgált
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: Előmozdítja, hogy a hallgató tudatosan reflektáljon az irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
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beágyazottságára, továbbá kritikus tudatosság jellemezze a szakterületéhez kapcsolódó
kérdésekben.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Sztárai Mihály: Az igaz papság tüköre; Válaszúti komédia
2. Szép ének a gyulai vitézekről
3. Tinódi Lantos Sebestyén: Cronica
4. Heltai Gáspár: Pontiánus históriája
5. Eurialus és Lukrécia
6. Balassi Bálint Nagyciklusa
7. Illyefalvi István Jefte tragédiája
8. Rimay János szerelmes és vitéz énekei, istenes és bölcselkedő költészete
9. Pázmány Péter: Öt szép levél
10. Protestáns és katolikus prédikációk exemplumai
11. Keresztúri Pál: Mennyei társalkodás
12. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
13. Gyöngyösi István: Márssal társalkodó murányi Vénusz
14. Bethlen Kata önéletírása
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:
KECSKEMÉTI Gábor, Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. században,
StudLitt, 32(1994), 73–89.
NAGY Levente, Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi magyar eposzban
(Szigeti veszedelem, Kemény János emlékezete, Rákóczi-eposz), ItK, 2000, 197–223.
TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi
János), Bp., Universitas Könyvkiadó, 1997 (Historia Litteraria, 3).
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.
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István BITSKEY, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn,
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien, Peter Lang Verlag, 1999.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
HELTAI János, Balassi és Buchanan Iephtese, ItK, 1997, 541–549.
Amedeo DI FRANCESCO, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban, Bp.,
Universitas Kiadó, 2005 (Historia Litteraria, 19).
KIRÁLY Erzsébet, Tasso és Zrínyi: A „Szigeti veszedelem” olasz epikai modelljei, Bp.,
Akadémiai, 1989 (Humanizmus és Reformáció, 16).
SZILASI László, Argumenta mortis (Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság
a régi magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban), ItK, 1997, 217–234.
NAGY Levente, Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi magyar eposzban
(Szigeti veszedelem, Kemény János emlékezete, Rákóczi-eposz), ItK, 2000, 197–223.
CZINTOS Emese, Példától az olvasmányig: A (szép)história a 16. század magyar
irodalmában, Bp., Reciti, 2017 (Irodalomtörténeti Füzetek, 179).
Christoph DAXELMÜLLER, Narratio, Illustratio, Argumentatio: Exemplum und
Bildungstechnik in der frühen Neuzeit = Exempel und Exempelsammlungen, Hrsg. Haug
WALTER, Burghart WACHINGER, Tübingen, Niemeyer, 1991, 77–94.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Propedeutika: kritikatörténet, textológia I.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN201
(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 Nyelvés Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Propedeutika: kritikatörténet, textológia I.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN201
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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 előadás, 6 konzultáció

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

(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: 4

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 célja a klasszikus magyar irodalom szakirány elvégzéséhez szükséges módszertani
hozzáértés megalapozása. Az első tantárgyi egységben kerül sor a textológiai-filológiai ismeretek
továbbfejlesztésére. Az elméleti tudásanyaghoz a klasszikus magyar irodalom tárgykörébe
illeszkedő példaanyag kapcsolódik.
.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A filológia fogalmáról
2. A pozitivista filológia
3. Modern és posztmodern a filológiában
4. Szövegvizsgálat
5. Szövegmagyarázat
6. Szövegtörténet
7. Szövegvariánsok
8. Forrástudomány
9. Szövegek népszerű és tudományos kiadása
10. A genetikus szövegkiadás
11. Digitális szövegfeldolgozás
12. Adatbázisok
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat beadása
stb.):
nincsen félévközi számonkérés
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
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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:
-Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 20033.
-TOLNAI Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Pécs, 1922 [reprint: 1991].
-KULCSÁR Péter, A szövegkiadás, Miskolc, 2008.
-Noel CORBETT, What’s New in Philology?, Romance Philology, 16 (1992), 29–39.
-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, 1998.
-TÓTH Réka, A szöveggenetika elmélet és gyakorlata, Debrecen, 2012 (Csokonai Könyvtár.
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 52).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-BOGOLY József Ágoston, Ars philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus
öröksége, Pécs, 1994.
-Textual Criticism and Literary Interpretation, ed. Jerome J. MCGANN, Chicago–London, 1985.
-Gunter MARTENS, Mi az, hogy szöveg? (Szempontok a szövegfilológia kulcsfogalmának
meghatározásához), Literatura, 1990/3.
-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:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN202,
BTMMN203
(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
Tantárgyi egység: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Felvilágosodás
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN202
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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):
BTMMN202: kollokvium, BTMMN203:
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: BTMMN202: 2, BTMMN203: 3

(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 tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a klasszikus magyar irodalom
legfontosabb eszmetörténeti kérdéseivel, reprezentáns poétikai és retorikai nézeteivel, a
korszak vizsgálatához szükséges alapfogalmakkal. A tantárgy első szemesztere áttekinti a
felvilágosodás kori irodalomfogalmak rendszerét, tudatosítja a nemzet fogalmának
poliszémiáját, tárgyalja a nemzet „csinosításának”, „pallérozásának” (versengő) koncepcióit,
vizsgálja az irodalomnak tulajdonított (közösségi) funkciók alakulástörténetét, a „tudós
hazafiak”, a literátorok önreprezentációs törekvéseit és a meghatározó kánonalakítási
műveleteket.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Nemzetfogalmak
2. Politikai beszédmódok
3. Irodalomfogalmak
4. Tudomány és popularitás
5. A nyilvánosság formái, sajtóviszonyok
6. Kulturális modernizációs programok I. (Bessenyei György)
7. Kulturális modernizációs programok II. (Kármán József)
8. Literatúra, hírnév, szakralitás
9. Csokonai Vitéz Mihály, A méla Tempefői
10. A költészet helye a művészetek modern rendszerében
11. Költészet és etika (Kazinczy Ferenc, A két természet)
12. Kánonalakítási törekvések I. (Kazinczy)
13. Kánonalakítási törekvések II. (Berzsenyi)
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Félév közben nincs számonkérés.
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:
Benedict R. O’G. ANDERSON, Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, London, Verso, 1991, 1–48.
• BÉCSY Ágnes, Berzsenyi Dániel, Bp., Korona Kiadó, 2001 (Klasszikusaink).
• BÍRÓ Ferenc, A magyar felvilágosodás korának irodalma, Bp., Balassi, 19983.
• DEBRECZENI Attila, „Tudós hazafiság” (Egy beszédmód a XVIII. század végének magyar
irodalmában), It, 2001/4.
• Debreczeni Attila, Csokonai, az újrakezdések költője (A felvilágosult szemléletmód fordula
életműben), Debrecen, Csokonai Kiadó, 1993 (Csokonai Könyvtár, 1).
• HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első
felében, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem, 2000 (Csokonai
Könyvtár, 21).
• SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Kossuth
Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem, 1998 (Csokonai Könyvtár, 16).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
•

•

•
•
•
•

Paul Oskar KRISTELLER, The Modern System of the Arts: A Study in the History of
Aesthetics = Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays, Princeton, University
Press Princeton (N. J.), 1990, 163–227.
Rendszerek: A kezdetektől a romantikáig, írta és összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos,
Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1),
A magyar sajtó története I: 1705–1848, szerk. KÓKAY György, Bp., Akadémiai Kiadó,
1979.
TAKÁTS József, Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (A keret), ItK,
1998/5–6, 668–686.
SZILI József, Az irodalomfogalmak rendszere, Bp., Akadémiai, 1993.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN202,
BTMMN203
(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
Tantárgyi egység: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I. szem.: Felvilágosodás
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN203
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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):
BTMMN202: kollokvium, BTMMN203:
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: BTMMN202: 2, BTMMN203: 3

(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 tantárgy célja, hogy elmélyítse, bővítse és legfőképpen szövegforrásokból eredeztetett
tudássá tegye az előadás anyagát. Ennek érdekében az előadás kulcsszövegeinek kontextusba
helyezésére és szoros olvasására törekszünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a szövegek
metaforakészletének felfejtésére és értelmezésére, valamint a nyelvezet régiségéből származó
nehézségek tudatosítására.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Bessenyei György, Magyarság és Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék
3. Bessenyei György, A magyar néző
4. Kármán József, Bévezetés és A nemzet csinosodása
5. Magyar Museum (Batsányi János és Kazinczy Ferenc programírásai)
6. Bárdköltészet
7. Mesterkedő költészet
8. Kisfaludy Sándor, Kesergő szerelem
9. Csokonai Vitéz Mihály, Lilla
10. Csokonai Vitéz Mihály, Cultura
11. Kazinczy Ferenc, Tövisek és virágok
12. Kölcsey Ferenc Csokonai-recenziója
13. Berzsenyi Dániel episztolái
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Prezentáció és szemináriumi dolgozat beadása.
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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:
BÉCSY Tamás, Drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben, Bp., Akadémiai
Kiadó, 1980 (Irodalomtörténeti Füzetek, 98).
• DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a
XVIII. század végének magyar irodalmában, Budapest, Universitas Kiadó, 2009.
• GYAPAY László, „A tisztább ízlésnek regulájival” Kölcsey kritikusi pályakezdése, Bp.,
Universitas Kiadó, 2001 (Klasszikusok), 21–73, 244–261.
• Paul Oskar KRISTELLER, The Modern System of the Arts: A Study in the History of
Aesthetics = Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays, Princeton, University
Press Princeton (N. J.), 1990, 163–227.
• MARGÓCSY István, Kazinczy és Kisfaludy Sándor, It, 1981/3, 753–760.
• CSOKONAI VITÉZ Mihály, Lilla, szerk., s. a. r., jegyz. DEBRECZENI Attila, Bp., Ikon
Kiadó, 1996 (Matúra Klasszikusok, 24).
• PORKOLÁB Tibor, „Nagyjainknak pantheonja épül” Közösségi emlékezet, panteonizáció,
emlékbeszéd, Bp., Anonymus Kiadó, 2005, 11–62.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
•

•

•
•
•
•

HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első
felében, Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2000 (Csokonai
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 21).
HORVÁTH János, Berzsenyi és íróbarátai, Bp., Akadémiai Kiadó, 1959.
MEZEI Márta, Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt, Bp., Akadémiai Kiadó, 1974
(Irodalomtörténeti Könyvtár, 30).
A szétszórt rendszer. Tanulmányok Bessenyei György életművéről, szerk. Csorba Sándor,
Margócsy Klára Klára, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 1998.
Jerome MCGANN, The Poetics of Sensibility, A Revolution in Literary Style, Oxford,
Oxford University Press, 1996.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek IIII.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN204,
BTMMN208, BTMMN212
(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
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek I.: Irodalom és nyilvánosság
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN204
(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., 4.

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: BTMMN204, BTMMN208: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN202: 1
előadás, 6 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: 4

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 egyrészt az irodalmi nyilvánosság struktúraváltozásait, az irodalom társadalmi
funkcióit, másrészt az irodalom mediális beágyazottságát, harmadrészt az irodalom és a
társművészetek viszonyát tárgyalja. Az első tanegységben az irodalom kultúrában elfoglalt
helyének, funkcionalitásának megértéséhez a társadalomtörténeti feltételek felvázolása
szolgál keretül. Ebben helyezkednek el a nyilvánosság szerkezetére (és e szerkezet 18–19.
századi változásaira), valamint az irodalom „külpolitikájára” vonatkozó rendszerelméleti
illetve kultuszkutatási elgondolások és felismerések. Az elméleti ismertanyagot elsősorban a
klasszikus magyar irodalomból vett példaanyag teszi szemléletessé.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az irodalmi nyilvánosság modelljei
2. Szociális rendszer és társadalom
3. Az irodalmi kommunikáció rendszere
4. Az irodalom civilizatorikus funkciója
5. Az irodalom kommemorációs funkciója
6. Irodalom és nemzetépítés
7. Az irodalom intézményrendszere
8. Társaskörök, testületek, akadémiai mozgalom
9. Könyvkiadás, lapok, folyóiratok, a kritika intézményesülése
10. Kánonformálás
11. Kultusz és irodalom
12. Panteonizáció
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
nincs félévközi beszámoló
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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-Jürgen HABERMAS, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása: vizsgálódások a polgári
társadalom egy kategóriájával kapcsolatban, Bp., 1999.
-A. D. SMITH , National Identity, London, 1991.
-RÁKAI Orsolya, Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja
és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, Bp., 2008.
-DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII.
század végének magyar irodalmában, Bp., 2009.
-TAKÁTS József, A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok = T. J., Ismerős idegen terep.
Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, Bp., 2007, 152–160.
-PORKOLÁB Tibor, „Nagyjainknak pantheonja épűl”: Közösségi emlékezet, panteonizáció,
emlékbeszéd, Bp., 2005 (Belépő).
-FÁBRI Anna, Az irodalom magánélete: Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten, 1779–
1848, Bp., 1987.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-HAUSER Arnold, A művészet és irodalom társadalomtörténete, I–II, ford. NYILAS Vera,
SZÉLL Jenő, Bp., 1980.
-The Invention of Tradition, eds. Eric HOBSBAWM, Trence RANGER, Cambridge, 1983.
-A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis a
rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról, szerk. RÁKAI
Orsolya, Bp.–Szeged, 2001.
-Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény, szerk. TAKÁTS József, Bp.,
2003.
-KOSÁRY Domokos, Művelődés a 18. századi Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1983.
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-SZAJBÉLY Mihály, A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában
Világos után, Bp., 2005.
-MARGÓCSY István, „…Égi és földi virágzás tükre…” Tanulmányok a magyar irodalmi
kultuszokról, Bp., 2007.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Propedeutika: kritikatörténet, textológia II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN205
(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
Tantárgyi egység: Propedeutika: kritikatörténet, textológia II.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN205
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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 előadás, 6 konzultáció

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

(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: 4

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 célja a klasszikus magyar irodalom szakirány elvégzéséhez szükséges módszertani
hozzáértés megalapozása. A második tantárgyi egységben kerül sor az irodalomról való
gondolkodás történetének, az. ún. kritikatörténetnek a tárgyalására. Az elméleti
tudásanyaghoz a klasszikus magyar irodalom tárgykörébe illeszkedő példaanyag
kapcsolódik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kritikatörténet tárgya
2. A kritikai norma fogalma
3. A korszak irodalomfogalmai és irodalomszemléleti módjai
4. Az irodalom önleírásai
5. Irodalmi kultuszjelenségek
6. Tollharcok, pennacsaták
7. Kánon, kanonizáció, rekanonizáció
8. Intézményesülés
9. Kritikatörténet és irodalomtörténet
10. Korszakfogalmak
11. Stílustörténet és stílustipológia
12. (Fejlődés)történeti narratívák
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
nincs félévközi számonkérés
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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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
DÁVIDHÁZI Péter, Elméleti kiindulópont egy kritikusi életmű vizsgálatához = D. P., Hunyt
mesterünk: Arany János kritikusi öröksége, Bp., 1992, 15–71.
DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar
irodalomtörténet, Bp., 2004 (Irodalomtudomány és Kritika).
KOROMPAY H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai
gondolkodása, Bp., 1998 (Irodalomtudomány és Kritika).
SZAJBÉLY Mihály, „Idzadnak a’ magyar tollak”: Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., 2001 (Irodalomtudomány és
Kritika).
DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII.
század végének magyar irodalmában, Bp., 2009.
Samuel H. MONK, The Sublime. A Study of Critical Theories in XVIII-century England,
Michigan, 1960.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
René WELLEK, Austin WARREN, Theory of Literature, Middlesex, 1970.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., 2005.
Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS
Gábor, munkatárs BRETZ Annamária, Bp., 2006 (Irodalomtudomány és Kritika.
Tanulmányok).
FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért 1817–1830, Bp., 1976 (Irodalomtudomány és
Kritika).
FENYŐ István, Valóságábrázolás és eszményítés 1830–1842, Bp., 1990 (Irodalomtudomány
és Kritika).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN206,
BTMMN207
(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
Tantárgyi egység: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformkor
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN206
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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):
BTMMN206: kollokvium, BTMMN207:
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: BTMMN206: 2, BTMMN207: 3

(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 tantárgyi egység célja a reformkori magyar irodalom intézményrendszerének, reprezentatív
szerzőinek és szövegeinek, műfaj-, eszme- és hatástörténetének, valamint a vonatkozó
szakirodalomnak a megismertetése. Főbb témakörök: műfajok és eszmék, irodalmi élet,
irodalmi nézetek, írói csoportosulások, folyóiratok, viták a magyar reformkor időszakában.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Nyilvánosság, ünnepségek, összejövetelek, folyóiratok a reformkorban
2. A reformkori irodalom vitái
3. Irodalmi társaságok a reformkorban
4. Berzsenyi Dániel irodalmi nézetei
5. Kölcsey Ferenc irodalmi nézetei
6. A kat’ exochén irodalomtörténet-írás kezdetei (Toldy Ferenc)
7. Népköltészet és európaiság: Erdélyi József
8. Az irodalomkritika hőskora
9. A magyar dráma a XIX. század első felében (Katona József)
10. A magyar verses epika a reformkorban (Vörösmarty Mihály)
11. A reformkori magyar elbeszélő prózairodalom Jósikától Eötvösig
12. A reformkori magyar szónoklatok
13. A líra Vörösmarty és Petőfi között
14. Népköltészet és népiesség Petőfinél
15. A Petőfi-kultusz másfél évszázada
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): nincs
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
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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:
BENKŐ Samu, Erdélyi Muzéum (sic!) 1814 –1818, Bukarest, 1979.
BERZSENYI Dániel, Prózai munkái, szerk. FÓRIZS Gergely, Bp., 2011. = Berzsenyi Dániel
Összes munkái, 29–165, 177–423 és jegyzeteik.
BÉCSY Ágnes: A szövegtől a szerzőig – költészet és kritika: Kölcsey Ferenc: Berzsenyi
Dániel versei = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II.,
1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 57–72.
CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség: Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar nyelvújítás
korszakában, Bp., 1990, 294–361.
FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért: Irodalomelméleti gondolkodásunk fejlődése
1817–1830, Bp., 1976, 125–323.
FENYŐ István, Valóságábrázolás és eszményítés, 1830–1842, Bp., 1990, 62–130, 216–351.
HÁSZ-FEHÉR Katalin, A keszthelyi Helikon-ünnepség a XIX. század elején = KALLA Zsuzsa
(szerk.), Az irodalom ünnepei: Kultusztörténeti tanulmányok, Bp., 2000, 173–187.
HITES Sándor, A magyar regénytörténet „megalapítása”, Jósika Miklós: Abafi ősbemutatója
= SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól
1919-ig, Bp., 2007, 196–211.
KERÉNYI Ferenc, A Petőfi-kultusz korai szakaszának szociológiájából = KALLA Zsuzsa
(szerk.), Az irodalom ünnepei: Kultusztörténeti tanulmányok, Bp., 2000, 173–187.
KERÉNYI Ferenc, Katona József dilemmái:A Bánk bán kassai ősbemutatója = SZEGEDYMASZÁK Mihály, Veres András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919-ig, Bp.,
2007, 184–195.
KOROMPAY H. János, A „Jellemzetes” irodalom jegyében, Bp., 1998, 191–264, 289–391.
MARGÓCSY István, Petőfi-kísérletek, Tanulmányok Petőfi Sándor életművéről, Pozsony,
2011.
MILBACHER Róbert, A népnemzeti program elméleti alapvetése, Erdélyi János
Népköltészetről = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei
II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 220–233.
RÁKAI Orsolya: A magyar nyelv ünnepei? A Marczibányi-jutalom első két kiosztása = KALLA
Zsuzsa (szerk.), Az irodalom ünnepei: Kultusztörténeti tanulmányok, Bp., 2000, 67 –86.
ROHONYI Zoltán, „Úgy állj meg itt, pusztán”: Közelítés XIX. százai irodalmunkhoz, Bp.,
1996, 167–200.
SZAJBÉLY Mihály, Könyv- és lapkiadás a felvilágosodás idején és a reformkorban:
Megjelenik Kisfaludy Károly Aurora című évkönyvének első kötete = SZEGEDY-MASZÁK
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Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 73–
90.
SZALAI Anna (szerk.), Pennaháborúk, Bp., 1980, 451–580.
T. ERDÉLYI Ilona, Irodalom és közönség a reformkorban: Regélő Pesti Divatlap, Bp., 1970.
TAKÁTS József (szerk.), Vörösmarty és a romantika, Pécs, Budapest, 2001.
TAKÁTS József: Magyar politikai beszédmódok a XIX. század elején = Szajbély Mihály
(szerk.), Mesterek, tanítványok: Ünnepi tanulmányok a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére,
Bp., 1999, 224–248.
TARNAI Andor, CSETRI Lajos (szerk.) A magyar kritika évszázadai I: Rendszerek: A
kezdetektől a romantikáig, Bp., 1981, 447 –491.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BENKŐ Krisztián, Intermedialitás, irónia, szinesztézia: Kisfaludy Károly és az Aurora =
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919ig, Bp., 2007, 91–106.
BODOLAY Géza, Irodalmi diáktársaságok, 1785–1848, Bp., 1963, 160–352, 501–603.
CSETRI Lajos, Nem sokaság, hanem lélek: Berzsenyi-tanulmányok, Budapest, 1986.
FENYŐ István, Haza s emberiség: A magyar irodalom 1815–1830, Bp., 1983.
FÓRIZS Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti
szövegeiben, Bp., 2009
HORVÁTH János, Tanulmányok, I–II, Debrecen, 1997.
HORVÁTH János: Petőfi Sándor, Bp., 1922.
MARGÓCSY István: Jöjjön el a te országod…, Bp., 1988.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN206,
BTMMN207
(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
Tantárgyi egység: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II. szem.: Reformkor
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN207
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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):
BTMMN206: kollokvium, BTMMN207:
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: BTMMN206: 2, BTMMN207: 3

(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 tantárgyi egység célja a reformkori magyar irodalom reprezentatív szerzőinek és
szövegeinek, műfaj-, eszme- és hatástörténetének, valamint a vonatkozó szakirodalomnak a
megismertetése. A hasonló témájú előadáshoz képest nem az átfogó kép bemutatását tűzi ki
célul, hanem egyes szerzőkre, műfajokra, jelenségekre teszi a hangsúlyt, mintegy
mélyfúrásokat végezve.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Reformkori verseskötet-kompozíciók
2. A Berzsenyi-versek textológiai problémái
3. Halljad, Flaccus arany lantja mit énekel – Berzsenyi Horatius-élménye
4. Kölcsey verseinek szöveghagyománya
5. Színműirodalom Katona Józsefen innen és túl
6. Vörösmarty hexameterei
7. A Csongor és Tünde
8. Nagy mesterek árnyékában: Bajza és a két Kisfaludy
9. Nemzeti tematika, nemzeti irodalom
10. Toldy Ferenc és az irodalomtörténet
11. Eötvös József: A karthauzi
12. Az emlékbeszéd a reformkorban
13. A korszak humoros költészete Berzsenyitől Petőfiig
14. Shakespeare mint a magyar irodalom része: Vörösmarty, Petőfi és Arany fordításai
15. Petőfi saját kötetei tükrében
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): szemináriumi dolgozat, prezentáció
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ

1

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:
BÉCSY Ágnes, Berzsenyi Dániel, Bp., 2001.
BERZSENYI Dániel, Versek: Teljes, gondozott szövegek, szerk. ONDER Csaba, Bp., 1998.
CSETRI Lajos, Nem sokaság, hanem lélek: Berzsenyi-tanulmányok, Budapest, 1986.
FENYŐ István, Haza s emberiség: A magyar irodalom 1815–1830, Bp., 1983, 59–65, 76–
124., 133–296.
FENYŐ István, Valóságábrázolás és eszményítés, 1830–1842, Bp., 1990, 216–269.
GÁNGÓ Gábor: Megjegyzések Eötvös József A karthauzi című regényének
szöveghagyományáról, ItK 1999/2–3, 369–375.
IMRE Zoltán, (Nemzeti) Színház és (nemzeti) identitás: A Pesti Magyar Színház megnyitása,
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919ig, Bp., 2007, 212–219.
KERÉNYI Ferenc, A magyar népszínmű: Szigligeti Ede Szökött katona = SZEGEDY-MASZÁK
Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 234–
242.
KERÉNYI Ferenc, Petőfi Sándor kötetei, A Versek 1842–844 című kötet megjelenése =
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919ig, Bp., 2007, 243–257.
KOROMPAY H. János, A „Jellemzetes” irodalom jegyében, Bp., 1998, 27–63.
KŐRIZS Imre, Berzsenyi-lustrum, ItK 2004, 729–761.
ONDER Csaba, A klasszika virágai (antholgía [sic!] – praetexta – narratíva), Debrecen,
2003.
SZABÓ G. Zoltán, A kézirattól a kiadásig: Kölcsey Ferenc verseinek szöveghagyománya,
Bp.,1999.
Tverdota György, Az emlékbeszéd mint a kultikus és kritikai beállítottság és nyelvhasználat
közötti átmenet modellje = KALLA Zsuzsa (szerk.), Az irodalom ünnepei: Kultusztörténeti
tanulmányok, Bp., 2000,67–86.
ZENTAI Mária, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
András, A magyar irodalom történetei II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 169–183.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
DÁVIDHÁZI Péter, Irodalomtörténet és ünnep beszéd = KALLA Zsuzsa (szerk.), Az irodalom
ünnepei: Kultusztörténeti tanulmányok, Bp., 2000, 137–141.
DÁVIDHÁZI Péter: Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar
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irodalomtörténet, Bp., 2004.
HORVÁTH János, Kisfaludy Károly és íróbarátai, Bp., 1955.
KERÉNYI Ferenc, Hagyomány és újítás az 1810-es évek magyar drámairodalmában = KULIN
Ferenc, MARGÓCSY István (szerk.) Klasszika és romantika között, Bp., 1990, 94–115.
TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története, Bp., 1987.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek IIII.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN204,
BTMMN208, BTMMN212
(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
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek II.: Az irodalom
közvetítőeszközei
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN208
(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., 4.

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: BTMMN204, BTMMN208: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN202: 1
előadás, 6 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: 4

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 egyrészt az irodalmi nyilvánosság struktúraváltozásait, az irodalom társadalmi
funkcióit, másrészt az irodalom mediális beágyazottságát, harmadrészt az irodalom és a
társművészetek viszonyát tárgyalja. A második tanegység abból a felismerésből indul ki,
hogy az irodalom előállítására és fogyasztására vonatkozó módok, egyéni és közösségi
gyakorlatok, az irodalom megjelenési fórumainak, felületeinek (szóbeliség és írásbeliség,
kéziratos és nyomtatott nyilvánosság, könyv- és folyóirat-kultúra) vizsgálata megkívánja a
változó relevanciájú és hierarchiájú lejegyző- és közvetítőeszközök cserélődésének nyomon
követését. E cserélődések technológiatörténeti, irodalomszociológiai és antropológiai
konzekvenciái között kölcsönösség áll fönn. Az elméleti ismertanyagot elsősorban a
klasszikus magyar irodalomból vett példaanyag teszi szemléletessé.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Médiaelméletek
2. A kommunikáció materialitása
3. Az irodalom és a technikai médiumok
4. Multimedialitás
5. Intermedialitás
6. Szóbeliség és írásbeliség
7. Kéziratos és-nyomtatott nyilvánosság
8. Népköltészet, közköltészet, műköltészet
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9. Kéziratos gyűjtemények, „énekeskönyvek”
10. Röpíves irodalom
11. Könyvirodalom
12. Hírlapirodalom
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
nincs félévközi számonkérés
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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technikák története Homérosztól Heideggerig,
szerk. NYÍRI Kristóf, SZÉCSI Gábor, Bp., 1998.
-Walter J. ONG, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London–New York,
1982.
-SZAJBÉLY Mihály, Intermediális randevúk a 19. században, Pécs, 2008.
-A látható könyv. Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből, szerk. HÁSZ-FEHÉR Katalin,
Szeged, 2006 (Klasszikus – Magyar – Irodalom – Történet. Tanulmányok, 2).
-Friedrich. KITTLER: Optikai médiumok, ford. KELEMEN Pál, Bp., 2005.
-Walter BENJAMIN, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában = W. B.,
Kommentár és Prófécia, Bp., 1969, 301–334.
-KIBÉDI VARGA Áron, A műfajok multimedialitása = K. V. Á., Szavak, világok, Pécs, 1998,
161–176.
-PORKOLÁB Tibor, Normativitás, intézményesültség, multimedialitás = P. T., „Nagyjainknak
pantheonja épűl” Közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd, Bp., 2005 (Belépő),
122–139.
-Történelem, kultúra, medialitás, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Ernő, SZIRÁK Péter, Bp., Balassi,
2003.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
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-Antropológia és irodalom: Egy új paradigma útkeresése, szerk. BICZÓ Gábor, KISS Noémi,
Debrecen, 2003.
-Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, SZIRÁK Péter,
Budapest, 2004.
-Friedrich KITTLER, Aufschreibesysteme 1800/1900, München, 1987.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegolvasás, interpretáció I.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN209
(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
Tantárgyi egység: Szövegolvasás, interpretáció I.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN209
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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: 3

(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 tantárgy a klasszikus magyar irodalom alkotásainak történeti poétikai olvasási lehetőségeit
mutatja be. A tárgyalandó szövegek a líra műfajába és az elméleti poétikai tanulmányok
körébe tartoznak. A vizsgálat során különös hangsúlyt kap a lírai alkotások szembesítése a
szerző és a kortárs olvasók poétikai felfogásával. Ez a tárgyalásmód alkalmat ad a korszak
jelentős poétikai-nyelvi vitáinak (pl. Kazinczy – Kisfaludy Sándor, Kölcsey – Berzsenyi,
Petőfi fogadtatása stb.) tanulmányozására is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Csokonai Vitéz Mihály, Az ember: a poézis első tárgya
3. Csokonai Vitéz Mihály, Halotti versek
4. Kazinczy és Kisfaludy Sándor
5. Berzsenyi Dániel, Osztályrészem
6. Kölcsey Ferenc Berzsenyi-kritikája
7. Berzsenyi válaszai Kölcseynek
8. Kölcsey Ferenc, Vanitatum vanitas és fogadtatása
9. Petőfi Sándor tájversei
10. Petőfi fogadtatása
11. A fenséges kategóriája és Arany János Dante-ódája
12. Erdélyi János kritikája Arany János Kisebb költeményeiről
13. Arany János és Reviczky Gyula
14. A versbeszéd módosulása (Vajda János)
15. A versbeszéd módosulása (Komjáthy Jenő)
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Prezentáció és szemináriumi dolgozat beadása.
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:
• BÍRÓ Ferenc, A lélek halhatatlanságának istenfogalmáról, ItK, 1983, 259–266.
• BORBÉLY Szilárd, A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, Fehérgyarmat, Kölcsey
Társaság, 1995 (A Kölcsey Társaság Füzetei, 7).
• BÉCSY Ágnes, Osztályrészem = B. Á., „halljuk, miket mond a lekötött kalóz...”:
Berzsenyi-versek elemzése, értelmezése, Bp., Tankönyvkiadó, 1985, 7–29.
• FÓRIZS Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek” A képzés eszménye Berzsenyi elméleti
szövegeiben, 2009 (Klasszikusok).
• DÁVIDHÁZI Péter, A kitagadástól az irodalmi kánonig. A Vanitatum vanitas és a magyar
kritika = D. P., Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára, 1998.
• EISEMANN György, A későromantikus magyar líra, Bp., Ráció Kiadó, 2010.
• MARGÓCSY István, Petőfi Sándor: Kísérlet, Bp., Korona Kiadó, 1999 (Klasszikusaink).
• Thomas WEISKEL, The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of the
Transcendence, Baltimore, London, The John Hopkins University Press, 1976, 3–33.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
•
•

•
•
•

William EMPSON, Seven Types of Ambiguity, London, Chatto & Windus, 1963.
KOROMPAY H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében: Az 1840-es évek
irodalomkritikai gondolkodása, Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, 1998
(Irodalomtudomány és Kritika).
Z. KOVÁCS Zoltán, „»Vanitatum vanitas« maga is humor”: Az irónia (korlátozásának)
változatai a magyar romantika irodalmában, Bp., Osiris 2002 (Doktori Mestermunkák).
NÉMETH G. Béla, 11 vers: Verselemzések, versértelmezések, Bp., Tankönyvkiadó, 1977.
SZAUDER József, Az éj és a csillagok (Tanulmányok Csokonairól), kiad. BÍRÓ Ferenc,
Bp., Akadémiai, 1980.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN210,
BTMMN211
(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
Tantárgyi egység: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: A 19. század 2. fele
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN210
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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: BTMMN201: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN211: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN210: kollokvium, BTMMN211:
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: 3

(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 tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a klasszikus magyar irodalom
legfontosabb eszmetörténeti kérdéseivel, reprezentáns poétikai és retorikai nézeteivel, a
korszak vizsgálatához szükséges alapfogalmakkal. A tantárgy harmadik szemesztere a
műfajrend alakulását az intézményrendszer és a közösségi funkció szempontjából vizsgálja, a
„hosszú 19. század” második felét szimbolikus határokkal két szakaszra osztva: 1846–1882
(Arany Toldijának megjelenésétől Arany haláláig) és 1882–1908 (Mikszáth Jó palócok című
kötetének megjelenésétől a Nyugat indulásáig). Az első szakasz műfajrendjének szerkezetmeghatározó mozzanata a nemzeti nagyelbeszélés igénye, a másodiké pedig a fellendülő
folyóirat- és hírlapirodalom révén a tárcaműfajok.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Előzmények (Vörösmarty Mihály, Zalán futása; Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok)
2. Arany János, Toldi, Toldi estéje
3. A „kiengesztelődés” világnézeti normája a magyar kritikában és Arany életművében
4. A nemzeti költészet és az eposzi hitel elmélete
5. A történelmi regény I. (Jósika Miklós)
6. A történelmi regény II. (Kemény Zsigmond)
7. Gyulai Pál, Egy régi udvarház utolsó gazdája és Jókai Mór, Az új földesúr
8. Arany László, Asbóth János
9. Vajda János
10. A századvég lírája
11. Az anekdota mint a nagyobb elbeszélés elemi egysége (Jókai, Mikszáth, Eötvös Károly)
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12. Mikszáth Kálmán
13. Petelei István, Gozsdu Elek
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Félév közben nincs számonkérés.
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:
• DÁVIDHÁZI Péter, Hunyt mesterünk: Arany János kritikusi öröksége, Bp., Argumentum
Kiadó,1992.
• EISEMANN György, Mikszáth Kálmán, Bp., Korona Kiadó, 1998 (Klasszikusaink).
• SZAJBÉLY Mihály, A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában
Világos után, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2005.
• Jerome MCGANN, Walter Scott’s Romantic Postmodernity = Scotland and the Borders of
Romanticism, eds. Leith DAVIS, Ian DUNCAN, Janet SORENSEN, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004, 113–129.
• SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Világkép és stílus: Történeti-poétikai tanulmányok, Bp.,
Magvető, 1980 (Elvek és Utak).
• TÖRÖK Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média- társadalomtörténeti
elemzés, Bp., Ráció Kiadó, 2011 (Ligatura, 7).
• SZÖRÉNYI László, „Álmaim is voltak, voltak…” Tanulmányok a XIX. századi
irodalomról, Bp., Balassi–Akadémiai, 2004.
• S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai: A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a
19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., Balassi, 2005.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Lóránt CZIGÁNY, The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present, Oxford, Calderon Press 1986. Neten elérhető:
http://mek.oszk.hu/02000/02042/html/13.html
• EISEMANN György, Népiesség és klasszicitás: 1857 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó
gazdája = A magyar irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK
Mihály, VERES András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007,407–417.
• HITES Sándor, Még dadogtak, amikor ő megszólalt: Jósika Miklós és a történelmi regény,
Bp., Universitas Kiadó, 2007 (Irodalomtörténeti Könyvtár: Új Folyam).
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•

•

Irányok: Romantika, népiesség, pozitivizmus, írta és összeáll. FENYŐ István, NÉMETH G,
Béla, SŐTÉR István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai,
2–3).
SZAJBÉLY Mihály, Jókai Mór, Bp., Pesti Kalligram Kft., 2010 (Magyarok Emlékezete).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN210,
BTMMN211
(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
Tantárgyi egység: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III. szem.: A 19. század 2. fele
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN211
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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: BTMMN201: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN211: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN210: kollokvium, BTMMN211:
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: 3

(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 tantárgy célja, hogy elmélyítse, bővítse és legfőképpen szövegforrásokból eredeztetett
tudássá tegye az előadás anyagát. Ennek érdekében az előadás kulcsszövegeinek kontextusba
helyezésére és szoros olvasására törekszünk. A félév első felében a nemzeti irodalom
problematikája áll a középpontban, a másodikban pedig a századvég különböző törekvéseire
kerül a hangsúly.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Vörösmarty Mihály, Zalán futása
3. Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok I.
4. Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok II.
5. Erdélyi János, Egy századnegyed a magyar szépirodalomból
6. Arany János, Naiv eposzunk
7. Az emlékbeszédíró Gyulai Pál (Kemény Zsigmond, Arany János)
8. Arany László, Délibábok hőse
9. Asbóth János, Álmok álmodója
10. Vajda János, Harminc év után
11. Komjáthy Jenő, A homályból című kötete
12. Czóbel Minka
13. Mikszáth Kálmán, Az új Zrínyiász
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Prezentáció és szemináriumi dolgozat beadása.
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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:
• 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.
• NÉMETH G. Béla, Az emlékbeszédszerző Gyulai, Irodalomtörténet, 1980/4, 456–466.
• SZAJBÉLY Mihály, Álmok álmodói: Irodalomtörténeti tanulmányok, Bp., Magvető
Könyvkiadó, 1997.
• Szívből jövő emlékezet: Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című
írásáról, szerk. FÓRIZS Gergely, Bp., reciti, 2012 (Hagyomnyfrissítés, 1).
• SZÖRÉNYI László, „…s hű a’ haladékony időhöz” (Kompozíció és történelemszemlélet a
Zalán futásában) = SZ. L., „Multaddal valamit kezdeni” Tanulmányok, Bp., Magvető
Könyvkiadó, 1989 (JAK Füzetek, 45), 36–84.
• Stephen PRICKETT, Modernity and the Reinvention of Tradition: Backing into the Future,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 1–88.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• EISEMANN György, Átmenet vagy fordulat? 1876 Vajda János: Újabb költemények = A
magyar irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály,
VERES ANDRÁS, BP., GONDOLAT KIADÓ, 2007, 540– 547.
• MILBACHER Róbert, „… földben állasz mély gyököddel…” A magyar irodalmi népiesség
genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata, Bp., Osiris, 2000
(Doktori Mestermunkák).
• Arnado D. MOMIGLIANO, „Historiography on Written Tradition and Historiography on
Oral Tradition” = A. D. M., Studies in Historiography, New York, Evanston, Harper and
Row, 1966, 211–220.
• T. SZABÓ Levente, Mikszáth, a kételkedő modern: Történelmi és társadalmi
reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában, Bp., L’Harmattan, 2007 (Ligatura).
• S VARGA Pál, „Népies-nemzeti”, „nemzeti klasszicizmus” – a nemzeti irodalom
hagyományközösségi szemlélete: 1860 Arany János: Naiv eposzunk = A magyar
irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007, 445–460.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek IIII.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN204,
BTMMN208, BTMMN212
(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
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek III.: Az irodalom és a
társművészetek
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN212
(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., 4.

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: BTMMN204, BTMMN208: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN202: 1
előadás, 6 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: 4

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 egyrészt az irodalmi nyilvánosság struktúraváltozásait, az irodalom társadalmi
funkcióit, másrészt az irodalom mediális beágyazottságát, harmadrészt az irodalom és a
társművészetek viszonyát tárgyalja. A harmadik tanegység arra kíván rámutatni, hogy az
irodalom és a társművészetek viszonya az adaptáció és a kölcsönös átjárhatóság arányaiban
írható le. A látható, a hallható és olvasható különbsége és összjátéka az illusztráció és az
illusztrált, az adaptáció és az adaptált dinamikus felcserélődését vonja maga után. A színpadi
és zenei adaptációk, illusztrációk kapcsán nem pusztán műfaji, hanem mediális különbségek
előállásával és dinamikus változásával is számolni kell. Az elméleti ismertanyagot
elsősorban a klasszikus magyar irodalomból vett példaanyag teszi szemléletessé.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az irodalom és a társművészetek
2. Illusztráció és adaptáció
3 Hang és irodalom
4. „Ut musica poesis”
5. Kép és irodalom
6. „Ut pictura poesis”
7. Ikonográfia
8. Képversek
9. Színház és irodalom
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10. Film és irodalom
11. Narratológia: vizuális, akusztikai és nyelvi elbeszélések
12. Összművészet
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
nincs félévközi számonkérés
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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-Kép – írás – művészet, szerk. KÉKESI Zoltán, PETERNÁK Miklós, Bp., 2006.
-A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg, szerk. JENEY Éva, SZEGEDY -MASZÁK Mihály,
Bp., 2006.
-Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, szerk. PETHŐ Ágnes,
Kolozsvár, 2002.
-MARGÓCSY István, Kép és vers – Vörösmarty írásban és képben = M. I., „…a férfikor
nyarában…” Tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról, Pozsony, 2013
(Margócsy István Válogatott Munkái), 177–188.
-PORKOLÁB Tibor, Panteonizáció és vizuális reprezentáció = P. T., „Nagyjainknak
pantheonja épűl” Közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd, Bp., 2005 (Belépő), 86–
109.
-Vizuális költészet Magyarországon, I–II, Bp. 1998.
-Narratívák 1. Képleírás. Képi elbeszélés, szerk. THOMKA Beáta, Bp., 1998.
-Nelson GOODMAN, Languages of art. An approach to a theory of symbols, Indianapolis,
1976.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-Hans BELTING, Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok, ford. KELEMEN Pál. Bp., 2003.
-SZEGEDY -MASZÁK Mihály, Szó, kép, zene, Pozsony, 2007.
-Kép, beszéd, írás, szerk. NEUMER Katalin, Bp., 2003.
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-History of the Literary Cultures of East-central Europe: Junctures and Disjunctures in the
19th and 20th Centuries, I, eds. Marcel CORNIS-POPE, John NEUBAUER, Amsterdam–
Philadelphia, 2004.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegolvasás, interpretáció II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN213
(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
Tantárgyi egység: Szövegolvasás, interpretáció II.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN213
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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: 3

(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 tantárgy a klasszikus magyar irodalom prózai elbeszélő alkotásainak narrációelméleti
reflexiókkal számoló olvasási lehetőségeit mutatja be. Ez az olvasásmód nagy interpretációs
hozammal bír a regény- és elbeszélés-irodalom különböző típusainak vizsgálatakor. Az egyes
kiválasztott szövegek tárgyalásakor figyelmet szentelünk a művek és a korabeli elméleti
megnyilatkozások szembesítésére. Így lehetőség nyílik a dráma, az eposz és a (történelmi)
regény egymáshoz való viszonyának tanulmányozására is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Bessenyei György, Tariménes utazása
3. Kisfaludy Sándor, Két szerető szívnek története
4. Kölcsey Ferenc, A kárpáti kincstár
5. Komikus novellák (Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály)
6. Eötvös József, Magyarország 1514
7. Petőfi Sándor, A hóhér kötele
8. Kemény Zsigmond, Eszmék a regény és dráma körül
9. Kemény Zsigmond, Özvegy és leánya
10. Gyulai Pál, Egy régi udvarház utolsó gazdája
11. Jókai Mór, A jövő század regénye
12. Mikszáth Kálmán, A tót atyafiak, A jó palócok
13. Gozsdu Elek novellái (Ultima ratio, Nemes rozsda, Őszi eső)
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Prezentáció és szemináriumi dolgozat beadása.
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
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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:
• Meyer H. ABRAMS, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical
Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1953.
• DEBRECZENI Attila, Kisfaludy Sándor „érzékeny” évtizede = Kisfaludy Sándor,
Szépprózai művek, s. a. r., tan., jegyz., DEBRECZENI Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó, 1997 (Csokonai Könyvtár Források: Régi Kortrsaink), 211–225.
• Northop FRYE, A kritika anatómiája, ford. SZILI József, Bp., Helikon, 1998.
• GYÁNI Gábor, Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Bp., Napvilág, 2000.
• IMRE László, Műfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó Debreceni Egyetem, 1996 (Csokonai Könyvtár, 9).
• IMRE László, Egy tartósan tetszhalott regény „újdonságai”: Bessenyei: Tariménes
utazása = In honorem Tamás Attila, szerk. GÖRÖMBEI András, Debrecen, Kossuth
Egyetemi Kiadó, 2000, 51–64.
• SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kemény Zsigmond, Bp., Szépirodalmi, 1989.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BORI Imre, A magyar irodalom modern irányai, I–II, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1985,
1989.
• Alastair FOWLER, Kinds of Liretarure: An Introduction to the Theory of Genres and
Modes, Oxford, New York, Oxford University Press, 2002.
• MARTINKÓ András, A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése, Bp., Akadémiai
Kiadó,1965 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 17).
• Paul de MAN, A temporalitás retorikája, ford. BECK András = Az irodalom elméletei: I,
szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 5–60.
• MILBACHER Róbert, „… földben állasz mély gyököddel…” A magyar irodalmi népiesség
genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata, Bp., Osiris, 2000
(Doktori Mestermunkák).
• SZABÓ G. Zoltán, Kölcsey Ferenc (1790–1838), Pozsony, Kalligram, 2011 (Magyarok
Emlékezete).
• René Wellek, The Concept of Realism in Literary Scholarship = R. W., Concepts of
Criticism, ed. Stephen G. NICHOLS, New Haven and London, Yale University Press
19653, 222–255.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN301
(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
Tantárgyi egység: Irodalomelmélet
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN301
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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): kollokvium

(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: 4

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):
Az irodalomelmélet lényegében a primérirodalom-olvasás gazdagítása a hozzá kapcsolható
humántudományos diskurzusok, elméletek, művek olvasásával és fordítva. A kurzus
feladata: 1.) néhány elemi és sokat tárgyalt retorikai, nyelvészeti, filozófiai,
társadalomtudományi, kultúrtörténeti fogalom alaposabb megismerése, interdiskurzív
körbejárása, továbbá 2.) néhány főbb, részben kortárs irodalomelméleti iskola bemutatása.
Pedagógiai cél: a sokrétű humán műveltségigénynek, vm. komplex történeti, kulturális,
irodalmi jelenségek nagytotálban való elhelyezése képességének fejlesztése. Kollokvium:
négy klasszikus novellát valamely irodalomelméleti nézőpontból megolvasni. Az órák
anyaga több is, kevesebb is, mint a kollokviumi követelmények.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Szemiotika, retorika, nyelv, irodalom
2. Irodalom és a művészetek
3. Jel, jelölő, jelölt, metafora, metonímia, irónia
4. Igazság és irodalom
5. Felvilágosodás, romantika
6. Darwin, evolúcióelméletek
7. Nietzsche és következményei
8. Freud, pszichoanalízis
9. Paradigmaváltás, relativitás- és kvantumelmélet
10. Pozitivizmus, fenomenológia, egzisztencializmus
11. Marxizmus
12. Hermeneutika
13. Strukturalizmus, posztstrukturalizmus
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14. Posztmodern, dekonstrukció
15. Feminizmus, gender studies
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
A kollokviumon a 4 megadott novella valamelyikét valamely irodalomelméleti nézőpont
szemszögéből, diskurzív stílusában kell értelmezni.
Novellák:
E. T. A. HOFFMANN, A Homokember (1813, német), ford. Barna Imre, több kiadásban
E. A. Poe, Az ellopott levél (1844, amerikai), ford. Pásztor Árpád, több kiadásban
J.-L. BORGES, Három Júdás-változat (1944, argentin), ford. Karsai Gábor, több kiadásban
M. KUNDERA, Hamis autóstop (1964, cseh), ford. Zádor Margit = Nevetséges szerelmek, több
kiadásban
Mindegyik rendelkezésre áll elektronikus formában.
Kötelező az alábbi elméleti vagy/ és kritikai szövegek közül közül 3-at olvasni (mindegyik
szöveg letölthető a kurzus holapjáról is pdf-ben, rtf-ben vagy a megadott linken):
1. Hans-Georg GADAMER, A megértés történetiségének hermeneutikai elvvé emelése = HansGeorg GADAMER, Igazság és módszer, Bp., Gondolat, 1984. 191-217. Más kiadása is van.
Második rész / II / 1.
2. Jacques DERRIDA, A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában,
Helikon, 1994/1-2, "Az amerikai dekonstrukció" c. tematikus szám, 21-35.
3. Paul DE MAN, Szemiológia és retorika = Paul DE MAN, Az olvasás allegóriái, Szeged,
Ictus, 1999, 13-34.
4. Paul DE MAN, Mentegetőzések = Paul DE MAN, Az olvasás allegóriái, Szeged, Ictus, 1999,
373-406.
5. Slavoj Žižek, Az inherens törvényszegés, avagy A hatalom obszcenitása. Thalassa
1997/1, http://www.c3.hu/scripta/thalassa/97/01/08ziz.htm
6. Gilles DELEUZE – Félix GUATTARI, Rizóma,
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http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/fu/deleuze/foszoveg.htm
7. Walter BENJAMIN, A történelem fogalmáról = Walter BENJAMIN, Angelus novus, Bp.,
Magyar Helikon, 1980. 959-974.
8. Hayden WHITE, A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája = Hayden
WHITE, A történelem terhe, Bp., Osiris-Gond, 1997, 251-278.
9. FARKAS Zsolt, Győz a jó, Műút, 013 (2009), 56-69,
http://www.muut.hu/korabbilapszamok/013/farkas.pdf
10. FARKAS Zsolt, Nem és nemzet, Kalligram, 2010/11, 47-61,
http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2010/XIX.-evf.-2010.-november/Nem-esnemzet
11. Barbara JOHNSON, A kritikai különbözőség: BartheS/BalZac, Helikon, 1994/1-2. 140-148.
12. Madonna KOLBENSCHLAG, A Szépég kiűzi a gonoszt a Szörnyetegből = Madonna
KOLBENSCHLAG, Búcsúcsók Csipkerózsikának, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1999, 188-240.
13. Stanley FISH, Bizonyítás vagy meggyőzés: A kritikai tevékenység két modellje = Az
irodalom elméletei III, szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor, 1997, 5-27.
+1. Választott könyv vagy fejezet az ajánlott olvasmánylistából.
A kollokviumon követelmény az órák címében szereplő fogalmak, nevek enciklopédikus
bemutatása 8-10 percben.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BACSÓ Béla (szerk.), Szöveg és interpretáció, Bp., Cserépfalvi, 1992.
BÓKAY Antal – ERŐS Ferenc (szerk.), Pszichoanalízis és irodalomtudomány, Bp., Filum,
1998.
Terry EAGLETON, A fenomenológiától a pszichoanalízisig, Bp., Helikon, 2000.
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Bp., Kairosz, 1996.
Roman JAKOBSON, Hang – jel – vers, Bp., Gondolat, 1972.
KISS Attila Atilla – KOVÁCS Sándor s.k. – ODORICS Ferenc (szerk.), Testes könyv I-II.,
Szeged, Ictus–JATE, 1996.
Thomas S. KUHN, A tudományos forradalmak szerkezete, Bp., Osiris, 2002.
Vincent B. LEITCH, Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika, Pécs, JPTE, 1992.
Irena R. MAKARYK (ed.), Encyclopedia of Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms,
Toronto & Buffalo & London, University of Toronto Press, 1993.
Paul DE MAN, Esztétikai ideológia, Budapest, Janus–Osiris, 2000.
THOMKA Beáta (szerk.), Az irodalom elméletei I-V. Pécs, Jelenkor, 1996.
René WELLEK – Austin Warren, Az irodalom elmélete, Bp., Osiris, 2002.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A modernitás műfajai

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN304
(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 Nyelvés Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K:
kötelező,
KV:
SZV: szabadon választható)

kötelezően

választható,

Tárgyfelelős (név, beosztás): Szili József professor emeritus
Tantárgyi egység: A modernitás műfajai
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN304
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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: 1 előadás, 3 konzultáció

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

(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: 3

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 :
Az előadás műfajtörténeti szempontból tekinti át a 20. század irodalom- és művelődéstörténetét. Az
előadások nagyobb része a regény műfajában bekövetkezett változásokat érinti, amelyek a linearitás
és a narráció szerkezetét új alapokra helyezték (tudatfolyam-technika, az esszéregény, francia új
regény stb.). A klasszikus modernizmus, az avantgárd, a neoavantgárd és a posztmodern a
korábbi/meglevő műfajiság többé-kevésbé radikális megszüntetésére irányult/irányul, sőt az
irodalmiság/irodalom/költészet meghaladását feltételezi, felülírja a vers/próza megkülönböztetést,
radikális lépéseket tesz pl. a képiség, az esetlegesség, időfelbontás stb. felé, az írásművek műfaji
megkülönböztetését kerülve csak "szövegekről" vesz tudomást. E bonyodalmak miatt a tárgyalást
egyes prototípusokra fókuszáljuk. (Már Arisztotelész is ősformátumokra alapozta az osztályozó
megkülönböztetést.)
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1-3. James JOYCE: Ulysses
4-5. Marcel PROUST: Az eltűnt idő nyomában (A la recherche du temps perdu 1-7)
6-7. SZENTKUTHY Miklós: Prae
8-9. Albert CAMUS: Közöny (L'Étranger)
10-11. Thomas PYNCHON: Súlyszivárvány (Gravity's Rainbow)
12. Stéphane MALLARMÉ: Un coup de dés (Kockadobás)
13. T. S. ELIOT: The Waste Land (Puszta ország/ Átokföldje/A kopár föld)
14. Ezra POUND: Cantos
15. Allen GINSBERG: Howl (Üvöltés)
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat beadása stb.):
nincs
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
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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 irodalmi elbeszélés elméleti kérdései (narratológiai tanulmányok), szerk. KANYÓ Zoltán,
Szeged, 1980 (Studia Poetica, I).
Umberto ECO , Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 1995.
Tanulmányok az irodalomtudomány köréből, szerk. KANYÓ Zoltán, SÍKLAKI István, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1988.
NAGY Pál, Az irodalom új műfajai, Bp., ELTE–Magyar Műhely, 1995.

Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
ABÁDI NAGY Zoltán, “The Entropic Rhythm of Thomas Pynchon's Comedy in The Crying
of Lot 49.” Hungarian Studies in English 11 (1977): 117-31.
ABÁDI NAGY Zoltán, Thomas Pynchon = uő: Mai amerikai regénykalauz 1970-1975, Bp.,
INTERA Rt, 1995, 430-438.
BÉNYEI Tamás, T. S. Eliot = PÁL József (szerk.), Világirodalom. Bp., Akadémiai, 2005,
813-815.
BÉNYEI Tamás, Több mint ballisztika [Thomas Pynchon, Súlyszivárvány c. regényéről],
Élet és Irodalom, 2009. március 20.)
EÖRSI István, Utószó = Allen GINSBERG, Nagyáruház Kaliforniában, Eörsi István és
Orbán Ottó ford. Bp., Európa, 1973, 99-105.
FEKETE J. József, P.O.S.T. Szentkuthy Miklós és művei, Újvidék, Forum, 2005.
FEKETE J. József, P.O.S.T. Szentkuthy Miklós és művei, 2005, Magyar Elektronikus
Könyvtár: meh.oszk.hu/04000/04004/04004.htm
Allen GINSBERG, Howl/Üvöltés (Orbán Ottó ford.)
http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Ginsberg,_Allen-1926/Howl/hu/9142%C3%9Cv%C3%B6lt%C3%A9s (2013.12.21.)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegolvasási technikák, műelemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN305,
BTMMN310, BTMMN314
(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
Tantárgyi egység: Szövegolvasási technikák, műelemzés I.: Műelemzések a 20. század 1.
felének szövegeiből
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN305
(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., 4.

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: BTMMN305: 3, BTMMN310:
2 előadás, 6 konzultáció, BTMMN314: 1
szeminárium, 6 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN305, BTMMN310: kollokvium,
BTMMN314: 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: BTMMN305: 2, BTMMN310,
BTMMN314: 3

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 tantárgy elsődleges célja, hogy alapos szövegismerethez juttassa a hallgatókat a huszadik
századi magyar irodalom körében. Az így megszerzett tájékozottságra építhetnek a specifikus
irodalomelméleti, műfajtörténeti (stb.) szakórák. A korszak szépirodalmának
legreprezentatívabb, -kanonikusabb (élet)műveinek ismeretét adottnak vesszük, ezt a tudást
bővítjük egyrészt a másodlagos műfajok (kritika, esszé, publicisztika, memoár stb.), másrészt
a korszak másodvonalát alkotó, vagy az irodalomtörténeti főáramtól eltérő szférákban alkotó
szerzők irányába. A három összetartozó kurzus belső tagolása: próza (BTMMN305),
költészet, memoár (BTMMN310), kritika, publicisztika (BTMMN314). A bontásban
megjelölt egyes tételek helyett alternatívák is lehetségesek.
A konzultációs órák arra szolgálnak, hogy a hallgatók a gyakorlatban is elsajátítsák a
professzionális irodalmár által használt műfajokat: elemzéseket, ismertetéseket, kritikákat,
szakrecenziókat írnak, amelyeket a tanárok tutoriális rendszerben, személyre szólóan
értékelnek, és személyre szólóan határozzák meg a feladatokat is. Ez tehát a „creative
writing” szemináriumok specializált formája, egyben a disszertációra (és a további
professzionális szerzői feladatokra) való felkészítést jelent.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Bródy, Cholnoky V. és L.
2-3. Csáth
4-5. Karinthy
5-6. Kassák
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7. Kaffka Margit
8. Tersánszky, Nagy Lajos
9. Zilahy Lajos
10. Rejtő Jenő
11. Sarkady Imre, Sánta Ferenc
12. Moldova György
13. Hajnóczy Péter
14. Wass Albert
15. Egy kortárs próza
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
hallgatónként 3 prezentáció a félév során
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:
A kötelező irodalom a heti bontásban szereplő szerzők művei, melyeket a hallgató a tanárral
konzultálva választ ki. Minden hallgató legalább három szerzőből készül fel, ezek legalább
egy terjedelmesebb művét olvassa el és mutatja be órán.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
SZILI József, szerk., Az irodalomtörténet elmélete I-II, Bp., Akadémiai, 1989.
VERES András, szerk., Az irodalomtörténet esélye, Bp., Gondolat, 2004.
Harold BLOOM, The Western Canon, New York, Riverhead Books, 1994.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Recepciótörténeti vizsgálatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN309
(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
Tantárgyi egység: Recepciótörténeti vizsgálatok
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN309
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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): kollokvium

(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: 4

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 célja: megismertetni a hallgatókkal a recepció- és kultusztörténeti kutatások
módszertanát, értelmezői gyakorlatát, lehetőségeit és korlátait. Ehhez a recepció(történet),
kánon(izáció) és kultusz(képződés) fogalmainak tisztázására van szükség. Az elméleti
ismeretanyag a 19–20. századi magyar irodalom köréből vett esettanulmányok sorával
egészül ki
.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A recepciótörténet mint értelmezői gyakorlat
2. Recepció és kánon
3. Recepció és kultusz
4. A széphalmi mester (A Kazinczy-recepció)
5. „A szent öreg” (A Virág-recepció)
6. A „Petőfi-mythos”
7. Jókai-legendárium
8. Ady-pörök
9. A „költőpátriárka” (A Lévay-recepció)
10. „Babits tanár úr”
11. „Nekro-logika” (A József Attila-recepció)
12. „Iskolák” (Az Ottlik- és az Esterházy-recepció)
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
nincs félévközi számonkérés

1

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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. ROHONYI Zoltán, Bp., 2002.
-Harold BLOOM, The Westwern Canon, New York, 1994.
-DÁVIDHÁZI Péter, Egy irodalmi kultusz megközelítése = D. P., „Isten másodszülöttje” A
magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, 1989, 1–27.
-KESERŰ Katalin, A kultusz köztes helye. Kazinczy magyarországi kultusza = Tények és
legendák, tárgyak és ereklyék, szerk. KALLA Zsuzsa, Bp., 1994, 35–45.
-BÍRÓ Ferenc, A szent öreg – Virág Benedek = B. F., A felvilágosodás korának magyar
irodalma, Bp., 1998, 371–380.
-KOROMPAY H. János, Petőfi fogadtatása = A „jellemzetes” irodalom jegyében: Az 1840-es
évek irodalomkritikai gondolkodása, Bp., 1998 (Irodalomtudomány és Kritika), 393–426.
-SZILASI László, A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája, ItK, 1992/1.
-PORKOLÁB Tibor, „Üdvözletekből font fényes koszorú” A magasztalás toposzai a Lévayemlékkönyvben = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok, szerk. KALLA Zsuzsa,
2000, 119–134.
-N. PÁL József, Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita. Egy konfliktusos
eszmetörténeti pozíció természete és következményei, Jyväskylä–Pécs, 2008 (Spectrum
Hungarologicum, 1).
-Babits Mihály száz esztendeje, szerk. PÓK Lajos, Bp., 1983.
-TVERDOTA György, A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése, Bp., 1998.
-MÉSZÁROS Sándor, Esterházy Péter műveinek recepciója 1986-ig, Alföld, 1989/1.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
-Paul LAUTER, Canon and Contexts, New York, 1991.
-MERÉNYI Annamária, A kultikus beszéd archeológiája és a kortársi Csokonai-recepció,
Szép-literatúrai Ajándék, 1997/1–2.
-MARGÓCSY István, A magyar irodalom kultikus megközelítései. Kommentár és florilegium,
ItK, 1990/3.
-MERÉNYI Annamária, A beavatás kánonja és a szerzői név szerepe Kazinczy körében = A
magyar irodalmi kánon a XIX. században, szerk. TAKÁTS József, Bp., 2000, 57–72.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegolvasási technikák, műelemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN305,
BTMMN310, BTMMN314
(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
Tantárgyi egység: Szövegolvasási technikák, műelemzés II.: Műelemzések a 20. század 2.
felének szövegeiből
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN310
(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., 4.

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: BTMMN305: 3, BTMMN310:
2 előadás, 6 konzultáció, BTMMN314: 1
szeminárium, 6 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN305, BTMMN310: kollokvium,
BTMMN314: 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: BTMMN305: 2, BTMMN310,
BTMMN314: 3

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 tantárgy elsődleges célja, hogy alapos szövegismerethez juttassa a hallgatókat a huszadik
századi magyar irodalom körében. Az így megszerzett tájékozottságra építhetnek a specifikus
irodalomelméleti, műfajtörténeti (stb.) szakórák. A korszak szépirodalmának
legreprezentatívabb, -kanonikusabb (élet)műveinek ismeretét adottnak vesszük, ezt a tudást
bővítjük egyrészt a másodlagos műfajok (kritika, esszé, publicisztika, memoár stb.), másrészt
a korszak másodvonalát alkotó, vagy az irodalomtörténeti főáramtól eltérő szférákban alkotó
szerzők irányába. A három összetartozó kurzus belső tagolása: próza (BTMMN305),
költészet, memoár (BTMMN310), kritika, publicisztika (BTMMN314). A bontásban
megjelölt egyes tételek helyett alternatívák is lehetségesek.
A konzultációs órák arra szolgálnak, hogy a hallgatók a gyakorlatban is elsajátítsák a
professzionális irodalmár által használt műfajokat: elemzéseket, ismertetéseket, kritikákat,
szakrecenziókat írnak, amelyeket a tanárok tutoriális rendszerben, személyre szólóan
értékelnek, és személyre szólóan határozzák meg a feladatokat is. Ez tehát a „creative
writing” szemináriumok specializált formája, egyben a disszertációra (és a további
professzionális szerzői feladatokra) való felkészítést jelent.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az Adyról szóló memoárirodalom
2. A József Attiláról szóló memoárirodalom
3. A Szabó Lőrincről szóló memoárirodalom
4. A Nyugat második vonalának költői
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5. Pilinszky János
6. Vas István, Nemes Nagy Ágnes
7. Nagy László, Juhász Ferenc
8. Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor
9. Váci Mihály, Baranyi Ferenc
10. Petri György, Tandori Dezső
11. Erdély Miklós, Hajas Tibor
12. Romhányi József, Varró Dániel
13. A populáris és alternatív zene dalköltészete
14-15. A szovjet ideológia hatásai az irodalomértelmezésben és -történetírásban
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
hallgatónként 3 prezentáció a félév során
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:
A kötelező irodalom a heti bontásban szereplő szerzők művei, ill. az adott témáról szóló
szakirodalmi tételek, melyeket a hallgató a tanárral konzultálva választ ki. Minden hallgató
legalább három szerzőből/témából készül fel, ezek legalább egy terjedelmesebb művét
olvassa el és mutatja be órán.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
KRÚDY Gyula, Ady Endre éjszakái, Bp., Helikon Kiadó, 1989.
HATVANY Lajos, Ady, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.
VEZÉR Erzsébet, Ady Endre élete és pályája, Bp., Seneca Kiadó, 1997.
BONCZA Berta, Életem könyve, Bp., Magyar Könyvklub, 2003.
ROBOTOS Imre, Az igazi Csinszka, Bp., Ferenczy Könyv- és Lapkiadó, 1995.
BENEDEK István, Ady Endre szerelmei és házassága, Bp., Magyar Könyvklub, 2001.
BOKOR László, szerk., Kortársak József Attiláról (1922-1945) I-III, Bp., Akadémiai Kiadó,
1987.
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JÓZSEF Jolán, József Attila élete, Cserépfalvi Kiadó, 1989.
NÉMETH Andor, József Attiláról, Budapest, Gondolat Kiadó, 1989.
ILLYÉS Gyuláné, József Attila utolsó hónapjairól, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1987.
VÁGÓ Márta, József Attila, Szépirodalmi Kiadó, 1975.
SZÁNTÓ Judit, Napló és visszaemlékezés, Bp., Noran Kiadó, 2005.
SZABÓ Lőrinc, Bírákhoz és barátokhoz: Napló és védőbeszédek 1945-ből, sajtó alá rend.
KABDEBÓ Lóránt, Budapest, Magvető Kiadó, 1990.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Bp., Argumentum Kiadó,
1993
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Határátlépések a 20. század művészetében

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN311
(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
Tantárgyi egység: Határátlépések a 20. század művészetében
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN311
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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: 1

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Ez az előadás az irodalom és a társművészetek közötti átjárásra és ennek művészetelméleti
következményeire helyezi a hangsúlyt. Azokat az irodalmi megnyilvánulás-formákat mutatja
be, amelyek a képzőművészet felé (vizuális irodalom), a zene felé (fónikus irodalom), vagy a
színház felé (performansz) mozdítják el az irodalmi műalkotás súlypontját. Kitér azokra a
lehetőségekre is, amelyek mű és befogadó újfajta, nyitott interakcióját kínálják fel. Az
előadás gazdag audiovizuális példaanyagra épít. Bemutatja a téma hazai és nemzetközi
vonatkozásait, a történeti előzményeket.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Irodalom és hangzás, irodalom és látvány: paretextusok, tördelés, rím, ritmus,
mondat, sor, bekezdés, szakasz, illusztrációk
2. A modern multimedialitás előzményei: az énekelt költészet: antikvitás, trubadúrok,
népdal
3. Illusztrálásból multimedialitásba
4. Antik dráma, Gesamtkunstwerk, modern opera
5. Zene és kép a XX. századi irodalmi szövegekben
6. Irodalmi művek és a zene
7. Konkrét költészet
8. Performansz
9. Koncept art
10. Szöveges képzőművészet, street art, graffiti
11. Netes kollektív alkotások
12. A magas irodalom szóbeli folklórja: pletykák, anekdoták, az ún. sírversköltészet
13. A filmadaptáció lehetőségei és lehetetlenségei
14. Kortárs költészet-e a dalszöveg?
15. A képregény
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): nincs
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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BACSÓ Béla (szerk.) Kép, fenomén, valóság, Pécs, 1997.
ERDÉLY Miklós, Művészeti írások, Bp., 1991.
FRÁTER Zoltán, Petőcz András (szerk.), Médium-art, Bp., 1990.
FRIEDMAN, Ken (ed.): The Fluxus Reader, New York, 1998
KILIÁN István, Régi magyar képvers. Old Hungarian Pattern Poetry, Miskolc, Budapest,
1998.
NIETZSCHE, Friedrich. A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, Bp., 2007.
PAPP Tamás (szerk.), Jelenlét – Szógettó, Bp., 1989.
PEREMICZKY Szilvia, A magyar irodalom és a zene, Megjelenik Gozsdu Elek Ének a zenéről
című novellája = SZEGEDY -MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei
II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 598–610.
PETHŐ Ágnes (szerk.) Képátvitelek: Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből,
Kolozsvár, 2002.
SUGÁR János (szerk.) Buldózer: Médiaelméleti antológia, Bp., 1997
SZŐKE Annamária (szerk.), A performance-művészet, Bp., 2000.
VARRÓ Attila, Cult-comics, Bp., 2007.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BRILL, Dorothée, Shock and the Senseless in Dada and Fluxus, Hanover, London, 2010.
DUCHAMP, Marcel, Az eltűnt idő mérnöke, Bp., 1991.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, Zalán Tibor (szerk.) Ver(s)ziók, Bp., 1982.
MCFARLANE, Brian: Novel to Film, Oxford, 1996.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Kortárs magyar irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN313
(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): Kabdebó Lóránt professor emeritus
Tantárgyi egység: Kortárs magyar irodalom
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN313
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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: 3

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: 3

(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: Az előadások és szemináriumok azokat a meglátásokat
összegezik, amelyeket az utóbbi évtizedben írott tanulmányaim és kritikáim során
megtapasztaltam a kortárs magyar lírában. Arra a kérdésre keresem a válaszokat, miként
szervül bele a kortárs lírába az irodalmi modernség különböző poétikai formációja. „Harc az
ünnepért”, illetőleg „tragic joy” címet tudnék adni ezeknek az óráknak, amelyekben sajátos
erővel törnek fel a múlt század derűt kereső poétikai megnyilvánulásai. Egy kritikusi élet
tapasztalatait összegezem, és társítom azokkal a megfigyeléseimmel, amelyeket
irodalomtudósként a modernség lírai beszédformái során leírhattam. Személyes emlékek, és
önmagammal is szembesülő elgondolkozások összeszövése a feladata és célja az elkövetkező
óráknak. Felvételét azoknak ajánlom, akik a modernség magyar és európai költészetében
tájékozottak, Rilke, Yeats, T. S. Eliot, Kavafisz, Benn és Ezra Pound viszonylatában keresem
a magyar költészet helyét a világirodalomban. A tantárgy felvételének előfeltétele a
Parnasszus című költészeti folyóirat Centrum és Redivivus című rovataiban való
tájékozottság.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Juhász Ferenc helye a magyar költői kánonban.
2. Juhász Ferenc: Halott feketerigó – összegezés és fordulat.
3. Virágok hatalma és A Pegazus istállói.
4. Petri György, monográfusainak tükrében.
5. A modernség illegalitásban (klasszikusok az ötvenes években).
6. Weöres Sándor poétikájának költői pillanata.
7. Költészet az ezredforduló után.
8. Térey János költői alakulása.
9. Borbély Szilárd költészetének jellemzői.
10. Hagyomány és modernitás jelenléte az ezredforduló költészetében (Turczi István)
11. Beney Zsuzsa, József Attila értelmezője és költő.
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12. A műfordítás, mint eredeti műforma a magyar lírában.
13. A derű keresése, Szepesi Attila költészetének jellemzői.
14. Jánosy István és Lakatos István költészeti hagyatéka.
15. Visszatekintés és áttekintés.
Félévközi számonkérés módja: elbeszélgetés alapján gyakorlati jegy.
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:
Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó
Ernő, Osiris, Bp. 2003.
KABDEBÓ Lóránt, The „Gaps” of the Western Mind and Modern Poetics, Neohelicon,
2007/1, 145–194.
KABDEBÓ Lóránt, Weöres Sándor irodalomtörténeti pillanata, megjelenés alatt, a PPKE
BTK Weöres-konferenciája alapján készülő tanulmánykötetben (kötetnyi terjedelmű
összegező tanulmány: 95.841 karakter)
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
KABDEBÓ Lóránt: Centrum és redivivus [Egri kihívások (A Parnasszus-táborban),
Churchill – a példázat, A Szabó Lőrinc-vers mondhatósága, A megszenvedett elégikusság
(Juhász Ferenc: A halottak királya), „vorwärts dupla lénung, rükwärts kartács schissen” (Vas
István költészetének példázatossága), Lehet feltámadás? (Zelk Zoltán verseiről
gondolkozva), Képekből szőtt gondolat (Tornai József versbeszéde), „Mégis csak létünknek
kedveskedem” (Kalász Mártonról egy elmaradt monográfia helyett), Lélekkarambol
(Jegyzetek Ágh István költészetéről), Áraszály – avagy lehet-e a nyűtt vonóból bot? (Buda
Ferenc haikui), A műfordítás összeköt] = Parnasszus Könyvek Magasles sorozat VIII.,
Budapest, 1012.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegolvasási technikák, műelemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN305,
BTMMN310, BTMMN314
(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
Tantárgyi egység: Szövegolvasási technikák, műelemzés III.: Műelemzések a 21. század
szövegeiből
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN314
(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., 4.

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: BTMMN305: 3, BTMMN310:
2 előadás, 6 konzultáció, BTMMN314: 1
szeminárium, 6 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN305, BTMMN310: kollokvium,
BTMMN314: 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: BTMMN305: 2, BTMMN310,
BTMMN314: 3

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 tantárgy elsődleges célja, hogy alapos szövegismerethez juttassa a hallgatókat a huszadik
századi magyar irodalom körében. Az így megszerzett tájékozottságra építhetnek a specifikus
irodalomelméleti, műfajtörténeti (stb.) szakórák. A korszak szépirodalmának
legreprezentatívabb, -kanonikusabb (élet)műveinek ismeretét adottnak vesszük, ezt a tudást
bővítjük egyrészt a másodlagos műfajok (kritika, esszé, publicisztika, memoár stb.), másrészt
a korszak másodvonalát alkotó, vagy az irodalomtörténeti főáramtól eltérő szférákban alkotó
szerzők irányába. A három összetartozó kurzus belső tagolása: próza (BTMMN305),
költészet, memoár (BTMMN310), kritika, publicisztika (BTMMN314). A bontásban
megjelölt egyes tételek helyett alternatívák is lehetségesek.
A konzultációs órák arra szolgálnak, hogy a hallgatók a gyakorlatban is elsajátítsák a
professzionális irodalmár által használt műfajokat: elemzéseket, ismertetéseket, kritikákat,
szakrecenziókat írnak, amelyeket a tanárok tutoriális rendszerben, személyre szólóan
értékelnek, és személyre szólóan határozzák meg a feladatokat is. Ez tehát a „creative
writing” szemináriumok specializált formája, egyben a disszertációra (és a további
professzionális szerzői feladatokra) való felkészítést jelent.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Ady: Petőfi nem alkuszik
2. Babits: Petőfi és Arany
3. Ady: „Négy fal között”
4. Kosztolányi: Az írástudatlanok árulása
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5. Szabó Dezső: Filozopter az irodalomban
6. Kosztolányi: Szabó Dezső
7. József Attila: „Az istenek halnak, az ember él”
8. Németh László: Nincsen apám, se anyám
9. Remenyik Zs.: Költő és Valóság
10-11. Az „Új Szellemi Front” szövegei
12-13. Az „Új Szellemi Front” kritikái
14. Csoóri Sándor: Nappali hold
15. Kritika-vita a 90-es években
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
prezentáció
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:
Az egyes órákon tárgyalt szövegek a következő gyűjteményekben érhetők el:
NYERGES András, szerk., Gorombaságok könyve, Bp., Helikon, 1999
NAGY Péter, szerk., A népi–urbánus vita dokumentumai 1932–1947, Bp., Rakéta Kk., 1990.
CSOÓRI Sándor, Nappali hold = CSOÓRI Sándor, Nappali hold, Bp., Püski, 1991, 241-332.
A „Kritika-vita” dokumentumai a Jelenkor 1996-os évfolyamában.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány megszületése, Bp., Universitas, 2006.
SZIRÁK Péter interjúi, Pályák emlékezete, Bp., Balassi, 2002.
Frank LENTRICCHIA – Thomas MCLAUGHLIN, eds., Critical Terms for Literary Study,
Chicago & London, Chicago UP, 1990.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelv, szöveg, irodalom I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN401,
BTMMN402, BTMMN406, BTMMN412
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Nyelv, szöveg, irodalom I.: Szóbeliség és írásbeliség
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN401
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN401, BTMMN402:
nincs, BTMMN406: BTMMN401 és
BTMMN402, BTMMN412: BTMMN406
(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: BTMMN401: 1 előadás, 3
konzultáció, BTMMN402, BTMMN406: 1,
BTMMN412: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN401: kollokvium, BTMMN402,
BTMMN406, BTMMN412: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Az európai pastoral
Az antikvitás szövegeit alapvetően határozta meg a szó- és írásbeliség együttes jelenléte,
másrészt a retorika szabályrendszere. Az előadás olyan műfaj történetét követi nyomon,
amelynek narratívái e hármasság jegyeit folyamatosan és egyszerre magukon viselik. Az
antik görög bucolikus költészetből kinőtt pastoral búvópatakként mutatja meg magát
folyamatosan az irodalomtörténet minden korszakában és műfajában. A választott szövegek
elemzésével nemcsak azt kísérjük figyelemmel, hogy milyen kanonikussá lett műveket
inspirált ez az imaginárius világ, hanem azt is, hogy a narratíva és a retorikai szerkesztés
sokfélesége miként teremti meg ennek a korszakokon átívelő narratív jelenlétnek az alapját.
1-3. A műfaj heuretésze: Theokritosz
Kötelező olvasmányok:
XI. idill (Kyklópsz), XXIV. idill (A kicsi Héraklés)
I. idill (Thyrsis), VI. idill (Pásztori dalverseny),VII. idill (Aratóünnep),
II. (Férfi-bűvölés), XV. (Syracusai-i asszonyok Adónis ünnepén),
XVII. (Dicsőítő ének Ptolemaiosról), XXXII. (Berenikéről) = Pásztori Múzsa, ford. és
utószó KERÉNYI Grácia, Helikon, Bp., 1961.
KAPITÁNFFY István, SZEPESSY Tibor (szerk.), Az ókori görög irodalom, Egységes egyetemi
jegyzet, 164–167. (bármelyik kiadás)
4-7. A műfaj megújítója: Vergilius
Kötelező olvasmányok:
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VERGILIUS, Eklogák = Vergilius összes művei, ford. LAKATOS István, Bp., Európa, 1984,
7–35.
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Vergilius pásztori Múzsája = UŐ, Vallástörténeti
tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Bp., 1981, 278 - 314, különösen 297 - 314.
W. V. CLAUSEN: Theocritus and Virgil = (Ed.) E. J. KENNEY, W. V. CLAUSEN, The
Cambridge History of Classical Literature II: Latin Literature, Cambridge, 1982, 301-319.
BORZSÁK István, Utószó = Vergilius összes művei, Európa, Bp., 1984, 409 - 422.
KERÉNYI Károly, Vergilius, a megváltó ezredik év költője = UŐ, Halhatatlanság és Apollónvallás, Magvető, Bp., 1984, 54-64.
Michael von ALBRECHT, A római irodalom története I., ford. TAR Ibolya, Balassi, Bp., 2003,
492–500.
SIMON L. Zoltán, Aranykor a műfajok határvidékén = KROÓ Katalin, FERENCZI Attila
(szerk.), Aranykor — Árkádia. Jelentés és irodalmi hagyományozódás (Párbeszéd-kötetek
3.), L'Harmattan, Bp., 2007, 82-127.
8. A pásztorregény mint ekphrasis: Longosz
Kötelező olvasmány:
LONGOSZ: Daphnisz és Chloé, ford. DÉTSHY Mihály Bp. (bármelyik kiadás)
DÉTSHY Mihály utószava a szövegkiadások végén: Longosz és a pásztorregény
KAPITÁNFFY István, SZEPESSY Tibor (szerk.), Az ókori görög irodalom, Egységes egyetemi
jegyzet, 236 – 243. (bármelyik kiadás)
SZEPESSY Tibor, Héliodóros és a görög szerelmi regény, Akadémiai Kiadó, Bp., 1987, 1-54.
9. Válogatás az antikvitás utáni századok irodalmából:
John MILTON: Lycidas c. elégiája
Jacopo SANNAZARO: Arcadia
SZENCZI Miklós, Milton Agonistes (Utószó a fenti kötetben), 453-495, különösen 459-461.
SANNAZZARO költeménye magyar fordításban nem olvasható, így csak összefoglalóan
beszélünk a jelentőségéről.
10. Arcadia idilli világa és a földön járó politika: Az ún. Árkádia-per
A téma szakirodalmának nyilvánvalóan alapos ismeretére építve, ezért felsorolását itt
mellőzve, azonban mindenképpen:
BORBÉLY Szilárd, Csokonai karaktere és az Árkádia-per = szerk. DEBRECZENI Attila,
GÖNCZI Mónika: „Et in Arcadia ego” A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és
értelmezése, Debrecen, 2005, 171-203. (Csokonai Könyvtár 36.)
11-13. A bucolikus líra kiteljesedése a magyar irodalomban: Radnóti Miklós eclogái
Kötelező irodalom:
RADNÓTI Miklós I – V. és VII – VIII. eklogái, valamint Töredék és Száll a tavasz
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Radnóti Miklós eklogái = UŐ, Humanizmus és nemzeti
irodalom, Akadémiai, Bp., 1966, 296–319.
POMOGÁTS Béla, Radnóti Miklós, Gondolat, Bp., 1977.
FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Osiris, Bp., 2005.
KŐRIZS Imre: „Dallama már a fülembe motoz” Radnóti hatása Vergiliusra, Holmi 2010.
szeptember, 1150-1157.
14-15.Pásztori világ – angol kertkultúra – egy mai angol sikerdrámában:Tom Stoppard
Kötelező olvasmány:
Tom STOPPARD, Árkádia, ford. VÁRADY Szabolcs = Holdfény. Öt mai angol dráma.
Európa, Bp., 1995, 49-171.
UPOR lászló, Majdnem véletlen: Tom Stoppard fokozatos megközelítése, Kolozsvár 2009.
NYUSZTAY Iván, Az önazonosság alakváltozatai az abszurd drámában: Samuel Beckett,
Harold Pinter, Tom Stoppard, L’Harmattan, Bp., 2010.
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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:
Ld. a tematikát, valamint az egész kérdéskörhöz alapvető kötelező szakirodalom:
W. ISER, A fiktív és az imaginárius, ford. MOLNÁR Gábor Tamás, Osiris, Bp., 2001, 44-117.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
G. HIGHET, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature.
Oxford, 1976.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelv, szöveg, irodalom I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN401,
BTMMN402, BTMMN406, BTMMN412
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Nyelv, szöveg, irodalom I. szem.: A narratíva és a retorikai szerkesztés
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN402
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN401, BTMMN402:
nincs, BTMMN406: BTMMN401 és
BTMMN402, BTMMN412: BTMMN406
(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: BTMMN401: 1 előadás, 3
konzultáció, BTMMN402, BTMMN406: 1,
BTMMN412: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN401: kollokvium, BTMMN402,
BTMMN406, BTMMN412: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgyi egység bevezetést nyújt a narratív szövegek retorikai alakzatainak elemzésébe.
Történeti összefüggésben vizsgálja a retorikát mint stilisztikát, illetve mint a narráció
tudományát. Az elbeszélő és a befogadó szempontjából értékeli a narratív művek retorikai
eszközeit, a szorosan vett nyelvi, irodalmi, illetve irodalomszociológiai közeg (pl.
nőirodalom) figyelembevételével.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban.
1. Az antik rétorika mint stilisztika és mint a narráció tudománya
2. A modern rétorika mint stilisztika és mint a narráció tudománya
3. A média mint jelentésképző tényező
4. A szóbeli megvalósulás hatása az epikus irodalmi szövegek szerkesztésére
5. A humor, a paródia és a pastiche retorikai eszközei
6. Az irónia retorikai szerepe és eszközei elbeszélő művekben (Ovidius, Thomas Mann,
Esterházy Péter)
7. A nyelvi megelőzöttség megjelenése a szövegben
8. A posztmodern idézettechnika
9. „Szent és profán szövegek” – retorikai megközelítésben
10. A retorikus szerkesztés strukturalista szempontból
11. Műelemzés és beszédaktus
12. Az elbeszélő dekonstruálódása
13. Az önéletrajz
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14. A nőirodalom retorikai jellegzetességei
15. Retorikai nyomozás a narrációban: az Iskola a határon mint krimi
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.) prezentáció, szemináriumi dolgozat
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:
ARISZTOTELÉSZ, Rétorika, ford. ADAMIK Tamás, Bp., 1982.
FOUCAULT, Michel, A szavak és a dolgok, Bp., 2000.
JAKUS Ildikó, HÉVIZI Ottó, Ottlik-veduta, Pozsony, 2004.
KÁLMÁN C. György, A beszédaktus-elmélet és az irodalomelmélet = SZILI József (szerk.), A
strukturalizmus után, Bp., 1992, 199–238.
KAPPANYOS András, A gyermeki olvasat, avagy a félrehallás poétikai jelentősége, ItK 199/ I.
23–52.
KRUPP József, Distanz und Bedeutung. Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie,
Heidelberg, 2009.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, Beszédmód és horizont, Bp., 1995.
DE MAN, Paul, Az olvasás allegóriái, ford. FOGARASI György, Szeged, 1999.
MENYHÉRT Anna, Női irodalmi hagyomány, Bp., 2013.
ONG, Walter, J., Szóbeliség és írásbeliség, Bp., 2010.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BOJTÁR Endre, Az irodalom gépezete (Puskin és Esterházy) = Uő, Egy kelet-européer az
irodalomelméletben, Bp., 1983, 159 –178.
BROOKS, Peter. Reading for the Plot, Cambridge, Mass., 1992.
DERRIDA, Jacques, Mémoires Paul de Man számára, ford. SIMON Vanda, Bp., 1998.
FÜZI Izabella, ODORICS Ferenc, Paul de Man „retorikája”, Szeged 2004.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, Megkülönböztetések. Médium és jelentés az irodalmi modernségben,
Bp., 2010.
DE MAN, Paul, Az önéletrajz mint arcrongálás, ford. FOGARASI György, Pompeji 1997/2–3,
93–107.
SZABÓ Gábor, Esterházy: Esti: Ének-e? Tiszatáj, 2010/10, 86–94.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Irodalom és társművészetek I-II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN403,
BTMMN407, BTMMN408
(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
Tantárgyi egység: Irodalom és társművészetek I.: A verbális és a vizuális művészetek
kapcsolata
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN403
(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.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN403, BTMMN408:
nincs, BTMMN407: BTMMN403
(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: BTMMN403, BTMMN407: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN408: 1
(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: BTMMN403, BTMMN407: 4,
BTMMN408: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN403, BTMMN407: kollokvium,
BTMMN487: gyakorlati jegy
(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):
„Exegi monumentum.” Triumphális művészet az ókortól napjainkig: Róma, Párizs,
Washington
Az előadás szándéka annak a megmutatása, hogy a mindenkori hatalmi központok hogyan
jelenítik meg nagyhatalmi pozíciójukat az irodalom, az építészet és a képzőművészet
műfajaival és eszköztárával. Az imperium–gondolat verbális és vizuális reprezentálásáról van
szó, amelynek első példáját a császárkori Róma teremtette meg és kínálja mind a mai napig.
A másik két példa a Napóleon korabeli Párizs és Washington D. C.. (olykor kiegészítve
Berlin és London egy-egy építészeti analógiájával). Ennek a két, új- és jelenkori központnak
a térképzése, valamint az építészeti és a szobrászati emlékei nemcsak a továbbélést mutatják
meg, hanem reprezentálják Európa közös kultúrkincsének, az antikvitásnak a
felbecsülhetetlen hatását és véget nem érő jelenlétét is. Így nemcsak a hatalom
reprezentációiként értelmezhetők, hanem a kulturális identitás megteremtésének és
közvetítésének ikónikus alakzataiként is.
1. Az obeliszk
- Res gestae divi Augusti; Plinius, Nat. Hist. 36, 64-74.
- Augustus horologiumának rekonstrukciója
2. Az obeliszk
- Róma (Piazza del Popolo, Piazza Montecitorio, San Giovanni in Laterano előtti obeliszk, a
Vatikán Szent Péter tere) és Párizs (Concorde tér) obeliszkjei.
- a Washington Monument
3. A diadalív
- Plinius, Nat. Hist. 34, 27.
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- Augustus susai diadalíve; Titus, Septimius Severus és Constantinus diadalíve Rómában
4. A diadalív
- a párizsi Arc de Triomphe
- a berlini Brandenburger Tor
5. A diadaloszlop
- Plinius, Nat. Hist. 34, 20-21, 27.
- Traianus és Marcus Aurelius diadaloszlopa Rómában
- Napóleon diadaloszlopa: a párizsi Vendôme oszlop
- Nelson diadaloszlopa: a londoni Trafalgar oszlop
6. A templom
- Res gestae divi Augusti
- Portunus temploma (Róma, Forum Boarium) és az ú. n. Maison Carrée (Nimes)
- a párizsi La Madeleine
7. A Pantheóntól a panteonig
- Plinius, Nat. Hist. 34, 13; 36, 38.
- M. Agrippa és Hadrianus Pantheonja Rómában
8. A Pantheóntól a panteonig
- a párizsi Panthéon
- a washingtoni Thomas Jefferson Memorial
- a washingtoni Capitolium
9. A kolosszus
- Plinius, Nat. Hist. 34, 39-48.
- Pausanias, Görögország leírása 5, 11.
- a rhodosi kolosszus („rekonstrukció”)
- a Nero-kolosszus („rekonstrukció”)
10. Kolosszus és panteonizáció
- az athéni Parthenón kultusz-szobra: az Athéna parthenos (rekonstrukció)
- az olympiai Zeus-templom kultusz szobra (rekonstrukció)
- Abraham Lincoln ülő szobra (Lincoln Memorial, Washington D.C.)
- George Washington Zeusként (Történeti Múzeum, Washington D.C.)
11. A szöveg- és a tér architektúrája mint a hatalom reprezentációja
- Vergilius: Aeneis VI, 679-887. és a Forum Augusti (Róma)
- Horatius, Carmen Saeculare és az Ara Pacis Augustae
- a Mars mező Augustus kori építészeti együttese: az Ara Pacis Augustae, a Mausoleum és a
Horologium Augusti
12. A szöveg- és a tér architektúrája mint a hatalom reprezentációja
- a National Mall Washingtonban: a Capitolium, a Washington Monument, a Lincoln
Memorial, a White House és a Jefferson Memorial együttese
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.
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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:
Res gestae divi Augusti = BORZSÁK I. (szerk.), Római történeti chrestomathia,
Tankönyvkiadó, Bp., 1963, 193-198.
Vergilius, Aeneis, ford. LAKATOS I., VI. és VIII. ének (bármelyik kiadás)
Horatius, Carmen saeculare (Százados ének)
Idősebb PLINIUS, Természetrajz. Az ásványokról és a művészetekről. Ford. DARAB Á.,
GESZTELYI T., Enciklopédia, Bp., 2001. (a megjelölt részletek)
CASTIGLIONE László, Római művészet, Corvina, 1971.
E. H. GOMBRICH, A művészet története, Gondolat, Bp., 1975. (különösen 35-98, 360-405.)
K. GALINSKY, Augustan Culture, Princeton 1996.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
P. ZANKER, Augustus und die Macht der Bilder, C. H. Beck Verlag, München 1987.
T. CORNELL, J. MATTHEWS, A római világ atlasza, Helikon, Bp., 1991.
M. GRANT, Róma császárai, Corvina, Bp., 1996.
SZENTKIRÁLYI Z., Az építészet világtörténete I-II, 1980. (különösen I.: 146-229; II.: 244321.)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A kultúra intézményei és regiszterei I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN404,
BTMMN409, BTMMN414, BTMMN415
(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
Tantárgyi egység: A kultúra intézményei és regiszterei I.: A kulturális emlékezet irodalmi és
intézményi formái
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN404
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1., 3., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN404, BTMMN415:
nincs, BTMMN409: BTMMN404,
BTMMN414: BTMMN409
(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: BTMMN404, BTMMN414: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN409,
BTMMN415: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN404, BTMMN409, BTMMN414:
kollokvium, BTMMN415: 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: BTMMN404, BTMMN414,
BTMMN415: 3, BTMMN409: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A kurzus arra tesz kísérletet, hogy a kultúra, az emlékezet, a történetírás, a szubjektivitás és
az identitáspolitika fogalmi körének felvázolása mentén egy lehetséges genealógiáját és
narratíváját adja egy manapság elengedhetetlen fontosságú tudományterület, a kulturális
emlékezet kutatásának. Az előadássorozat kitér a kulturális emlékezet különböző megjelenési
formáira és intézményeire: az irodalomra, a filmre, a könyvtárra, az archívumra, a
múzeumra, a városra, valamint az emlékezethelyekre.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kultúra fogalomrendszere, a kulturális fordulat
2. Az emlékezet és a felejtés pszicho- és szociodinamikája
3. Az emlékezet az irodalomban
4. Történetírás, újhistorizmus, és a posztmodern historiografikus metafikció
5. Szubjektivitás és identitáspolitika
6. A kulturális emlékezet
7. Emlékezethelyek
8. A trauma és a Holocaust helye a kulturális emlékezetben
9. „Mózes és a multikulturalizmus”: Mózes figurája a kulturális emlékezetben
10 A múzeum és a város mint a kulturális emlékezet színtere
11. A film mint a kulturális emlékezet médiuma
12. A test mint emlékezethely
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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:
Aleida ASSMANN, Az emlékezés terei, Debreceni Disputa 2004/10.
Jan ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis, Verlag C. H. Beck, München, 1992.
Hannes BÖHRINGER, Romok a történelmen túli időben, Nappali Ház, 1990/1.
DOBOS István, Az irodalomértés formái, Csokonai, Debrecen, 2002. 48-103.
ERŐS Ferenc, Trauma és történelem, Jószöveg, Bp., 2007. 13-26.
Frantz FANON, Feketének lenni = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, SZAMOSI Gertrud, SÁRI
László, A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Osiris, 2002, 614-629.
Herbert J. GANS, Népszerű kultúra és magaskultúra = WESSELY Anna (szerk.), A kultúra
szociológiája. Bp., Osiris, 2003, 114-149.
K. HORVÁTH Zsolt, Az eltűnt emlékezet nyomában, Aetas 1999/3.
KISS Attila Atilla, Ki olvas? Posztszemiotika = Helikon 1995/1-2. 5-13.
MURAI András, Film és kollektív emlékezet – Magyar múltfilmek a rendszerváltozás után,
Savaria, Szombathely, 2008.
Pierre NORA, Emlékezet és történelem között = Aetas 1999/3.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai, Balassi, Bp., 2005. 13-81.
SZIRÁK Péter, Helyettesíthetetlenség, Mediárium 2009/3-4.
Harald WEINRICH, Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, Verlag C. H. Beck, München,
1997.
WESSELY Anna, A kultúra szociológiai tanulmányozása = WESSELY Anna, szerk. A kultúra
szociológiája, Bp., Osiris, 2003, 7-27.
Raymond WILLIAMS, A kultúra elemzése és Kultúra = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, SZAMOSI
Gertrud, SÁRI László, szerk. A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Osiris, Bp.,
2002, 385-395.
William WORDSWORTH, Esszé sírfeliratokról I-III = Pompeji 1997/2-3.
James E. YOUNG, Az emlékezés szövete = Regio 2002/3.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Judith BUTLER, Jelentős testek, Új Mandátum, Bp., 2005.
Jane CAPLAN (szerk.), Written on the Body: The Tattoo in European and American History,
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Princeton, New Jersey, Princeton UP, 2000.
Sigmund FREUD, Álomfejtés, Bp., Helikon, 2000, 373-378.
Sigmund FREUD, „Feljegyzés a varázsnoteszről” BÓKAY Antal, ERŐS Ferenc (szerk.),
Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum, Bp., 1998, 285-287.
Sigmund FREUD, Mózes, Európa, Bp., 1987.
Carl Gustav JUNG, Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, Európa, Bp., 2000, 43-52, 59-72.
Hayden WHITE, A történelem terhe. Osiris, Bp., 1997, 68-142.
SZIRÁK Péter, Kertész Imre, Magvető, Bp., 2002.

3

TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Komparatisztika I-IV.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN405,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416,
BTMMN417
(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
Tantárgyi egység: Komparatisztika I.: Korszakok és kánonok a világirodalomban
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN405
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN405: nincs,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416:
BTMMN405, BTMMN417: BTMMN410,
BTMMN411
(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: BTMMN405, BTMMN416: 1
előadás, 3 konzultáció, BTMMN410,
BTMMN417: 1, BTMMN411: 1
szeminárium, 3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN405, BTMMN416: kollokvium,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN417:
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: BTMMN405, BTMMN411,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN416, BTMMN417: 2, BTMMN410: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
1
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A cél a kultúra, az irodalom eleven folyamatszerűségének bemutatása, annak megértetése,
hogy a kultúra, akárcsak a nyelv, nem emberi alkotás, bár kell hozzá ember. További cél az
ebből a felismerésből származó rémület enyhítése, annak bemutatása, hogy a korszakolás, az
előzmények – előzménykénti – megteremtése mintegy szemléleti szükségszerűség. A tárgy
során a hallgatók megismerkednek a kulturális emlékezet formáival, faktoraival és
intézményeivel, az irodalmi korszakolás előnyeivel és hátrányaival.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A kulturális emlékezet mechanizmusai és eszközei
2. Korszak, korszakok, korszakolás
3. A korszakolás szüksége és lehetetlensége
4. Átmenetek, korszakküszöbök
5. Korstílusok, stílusirányzatok
6. Múltgyártás – irányzatok elődteremtései
7. A kánon fogalma, bibliai kánonok
8. Klasszikus antik kánonok
9. Elfelejtett és újra-felfedezett szerzők Horatiustól Shakespeare-ig
10. Az irodalom intézményrendszere: kolostorok, udvarok, könyvtárak, folyóiratok,
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könyvsorozatok, kiadók, egyetemek
11. A humán faktor – asztaltársaságok, körök mint kánonképző tényezők a 19–20.
században.
12. Kánonok kánonjai – szub-, ellen- és populáris kulturális kánonok, felépítésük,
egymáshoz való viszonyuk, intézményrendszerük
13. A kanonizáló – Harold Bloom
14. Az irodalmi Nobel-díj
15. Sikerlisták, bestsellerek
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:
ASMANN, Jan, A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai
magaskultúrákban, Bp., 2004.
BOJTÁR Endre, „Hazát és népet álmodánk…” Felvilágosodás és romantika a közép- és keleteurópai irodalmakban, Bp., 2008.
BRUNETIÈRE, Ferdinand, Az irodalmi műfajok fejlődése = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla
(szerk.) A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., 1998, 60–63.
BLOOM, Harold, The Western Canon: The Books and School of the Ages, New York, 1994.
HOLLIER, Denis (ed.), A New History of French Literature, Cambridge, Mass., 1994.
KAPPANYOS András, Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról, Bp., 2008.
PERNECZKY Géza, A korszak mint műalkotás, Bp., 1988.
RENARD, Georges, Hogyan határozhatjuk meg egy irodalmi korszak határait? = BÓKAY
Antal, VILCSEK Béla (szerk.) A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., 1998, 64–67.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Irodalmi kánonok, Debrecen, 1998.
SZILÁGYI János György: Legbölcsebb az idő, Bp., 1987.
SZILI JÓZSEF, Az irodalomtörténet korszakolás = Sz. J. (szerk.), Az irodalomtörténet elmélete
I., Bp., 1989., 315–378.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BOJTÁR Endre, Az irodalmi irányzat = SZILI József (szerk.), Az irodalomtörténet elmélete I.,
Bp., 1989., 379–404.
TINYANOV , Jurij, Az irodalmi fejlődésről = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla (szerk.) A modern
irodalomtudomány kialakulása, Bp., 1998, 240–247.
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ESPMARK, Kjell, Az irodalmi Nobel-díj: Száz év története, Bp., 2004.
SZILI József, Az irodalom mint folyamat = Sz. J. (szerk.): A strukturalizmus után: Érték, vers,
hatás, történet, nyelv, az irodalomelméletben, Bp., 1992., 153–197.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelv, szöveg, irodalom I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN401,
BTMMN402, BTMMN406, BTMMN412
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Nyelv, szöveg, irodalom II.: Stílusgyakorlatok
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN406
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN401, BTMMN402:
nincs, BTMMN406: BTMMN401 és
BTMMN402, BTMMN412: BTMMN406
(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: BTMMN401: 1 előadás, 3
konzultáció, BTMMN402, BTMMN406: 1,
BTMMN412: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN401: kollokvium, BTMMN402,
BTMMN406, BTMMN412: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A cél, hogy a hallgatók alkotói szempontból is megismerjék az – elsősorban irodalmi –
szövegformálás módozatait. A tanegység alkotói szempontból közelíti meg a stílusrétegek,
műfajok, formák kérdéseit. A félév során nagy hangsúly kerül a folyamatos munkára, a
szövegírásra, egymás szövegeinek bírálatára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A nyelvi forma – műforma, stílusok, szóhasználat
2. Nyelvhasználat és nyelvhelyesség
3. „Jókedvvel, bőséggel” – Értjük-e, amit olvasunk?
4. Közmondások, panelek, zsurnalizmusok, trendek, közhelyek, sznobizmus
5. Archaizálás, neologizmusok, a szöveg avulása
6. Irodalmi szövegek alkotói szempontú elemzése
7. Az irodalmi szerkesztés
8. Húzd, ameddig húzhatod – a terjedelem szerepe
9. Vers, próza, fordítás, nyersfordítás, műfordítás
10. Lábjegyzet vagy bőbeszédűség? A fordítás nehézségei – idiómák, kulturális
referenciák
11. A paródia
12. Vers – a forma tükrében. Lehet-e időjárás-jelentésből verset írni?
13. Mechanikus írás, szekreter, kalapvers, megkötések
14. „Másnak térkép e táj” – ugyanaz más műfajban: tárca, glossza, novella, útleírás
15. „Édesanyám igen tisztelt tyúkja!” – stílushatár-átlépések
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): Szövegalkotás óráról órára, egymás szövegeinek írásos bírálata.
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:
DOMOKOS Mátyás, LATOR László, Versekről, költőkkel, Bp., 1982.
HERNÁDI Miklós, Közhelyszótár, Bp., 2001.
MARTINKÓ András, Értjük vagy félreértjük a költő szavát? Bp., 1983.
NEMES NAGY Ágnes Szőke bikkfák: Válogatott verselemzések, Bp., 1988.
QUENEAU, Raymond, Stílusgyakorlatok, ford. BOGNÁR Róbert, Bp., 1974.
VÁRADY Szabolcs, A rejtett kijárat: Versek, fordítások, próza, egyebek, Bp., 2003, 223–419,
467–527.
VAS István, Az ismeretlen isten: Tanulmányok, 1934–1973, Bp., 1974, 737–997.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
CSOKONAI Lili, Tizenhét hattyúk, Bp., 1987.
JENEY Éva, JÓZAN Ildikó, Nyelvi álarcok, Tizenhárman a fordításról, Bp., 2008.
KARINTHY Frigyes, Így írtok ti (számos kiadás)
SZEPES Erika, SZERDAHELYI István, Verstan, Budapest, 1981.
VARRÓ Dániel kötetben megjelent (Bögre azúr, Bp., 1999) és meg nem jelent paródiái.
WEÖRES Sándor, Psyché (számos kiadás)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Irodalom és társművészetek I-II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN403,
BTMMN407, BTMMN408
(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
Tantárgyi egység: Irodalom és társművészetek II.: Kép és zene az irodalomban
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN407
(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.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN403, BTMMN408:
nincs, BTMMN407: BTMMN403
(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: BTMMN403, BTMMN407: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN408: 1
(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: BTMMN403, BTMMN407: 4,
BTMMN408: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN403, BTMMN407: kollokvium,
BTMMN487: gyakorlati jegy
(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):
Az irodalom és a társművészetek kapcsolatával foglalkozó előadás a festészet és az irodalom,
illetve a zene és az irodalom kapcsolatára fókuszál. Az ekphraszisz fogalmának tisztázása
után a kurzus kísérletet tesz a festészet mediális sajátosságainak tisztázására és a
képértelmezés mikéntjének megragadására. Ezt követően a zene mediális jellegzetességeinek
megfogalmazása után számos példán keresztül mutatja be a kurzus ennek a területnek is a
gyakorlati hasznát.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Bevezetés: az ekphraszisz fogalma, poétikái és alakzatai
2. A festészet medialitása. Festmények értelmezése
3. A festészet és az irodalom egymásra hatása
4. William Blake költészete és rézmetszetei
5. A zene mint médium
6. Charles Perrault, Kékszakáll – Balázs Béla, Bartók Béla, A készakállú herceg vára
7. Moliére, Don Juan – Mozart, Don Giovanni
8. Zeneiség Edgar Allan Poe költészetében
9. Henry James, A csavar fordul egyet – Benjamin Britten, A csavar fordul egyet
10. Thomas Mann, Doktor Faustus
11. Bret Easton Ellis, Amerikai psycho
12. Konklúzió. A kurzus lezárása
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): nincs
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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:
BATTA Barnabás (szerk.), Médium, hang, esztétika, Univ K., Szeged, 2009.
DOBOS István, Irodalom és más médiumok (Mindentudás Egyeteme előadás)
FÖLDÉNYI F. László, Képek előtt állni, Kalligram, Pozsony, 2010.
GRABÓCZ Márta, Zene és narrativitás, Jelenkor, Pécs, 2004.
Eduard HANLISCK, A zenei szép, Typotex, Bp., 2007.
KULCSÁR-SZABÓ Ernő, SZIRÁK Péter (szerk.), Az esztétikai tapasztalat, Ráció, Bp., 2004.
Friedrich KITTLER, Optische Medien, Merve Verlag, Berlin, 2002.
Erwin PANOFSKY, Ikonográfia és ikonológia = A jelentés a vizuális művészetekben.
Gondolat, Bp., 1984. 284-307.
K. Ludwig PFEIFFER, Das Mediale und das imaginare, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Szó, kép, zene, Kalligram, Pozsony, 2007.
VÁLYI Gábor, A rögzített zene kritikai kutatása = Replika 49, 1-19.
René WELLEK, Austin WARREN, Az irodalom és a többi művészet = Uő., Az irodalom
elmélete, Osiris, Bp., 2002, 127-136.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Gottfried BOEHM, A képleírás = THOMKA Beáta (szerk.), Narratívák 1. Kijárat, Bp., 1998,
19-36.
Oskar BÄTSCHMANN, Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába, Corvina, Bp., 1998, 3657.
Shoshana FELMAN, The Scandal of the Speaking Body, CA, Stanford UP, Stanford, 2003.
Murray KRIEGER, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, The Johns Hopkins UP,
Baltimore, 1992.
W.J.T. MITCHELL, Picture Theory, U of Chicago P, Chicago, 1995.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Irodalom és társművészetek I-II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN403,
BTMMN407, BTMMN408
(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
Tantárgyi egység: Irodalom és társművészetek II. szem.: Irodalom, színház, film, fotográfia
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN408
(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.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN403, BTMMN408:
nincs, BTMMN407: BTMMN403
(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: BTMMN403, BTMMN407: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN408: 1
(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: BTMMN403, BTMMN407: 4,
BTMMN408: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN403, BTMMN407: kollokvium,
BTMMN408: gyakorlati jegy
(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 szeminárium célja, hogy irodalmi művek segítségével szemléltesse, milyen hatással volt a
fotográfia megjelenése a valóság értelmezésére. Az új médiumhoz való viszony változásain
át nyomon követhetjük annak tudatformáló hatását: a fényképek megjelenése az irodalomban
eleinte csak a mimézis szolgálatában áll, később a fotók egyre gyakrabban válnak
szövegpoétikai eszközzé, szerepük a referencialitástól, az emlékezet mechanizmusainak
imitálásán át, a percepció szubjektív voltának illusztrálásáig terjed. A kurzus első fele
bevezetést jelent a kérdés tárgyalásához, a második pedig a holokausztirodalomból vett
példák segítségével szemlélteti a jelenséget.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Fotográfia – egy új médium megjelenése
2. A fotográfia referencialitása
3. Fotográfia és emlékezet
4. Irodalom és fotográfia (Ivo Andric A fotoplasztikon, Julio Cortazár Nagyítás)
5. Michelangelo Antonioni Nagyítás – a filmes adaptáció értelmezése
6. Roland Barth és Andrzej Stasiuk André Kertész Vak muzsikus című képéről
7. Holokausztirodalom és fotográfia – képtilalom, tanúság, utóemlékezet
8. Pilinszky és az auschwitzi fotográfia (Auschwitz, Egy fénykép hátlapjára)
9. A fényképek szerepe Márton László Árnyas főutca című regényében
10. A lappangó fotóalbum és a regény. Mennyiben módosíthatja Ács Irén
fényképgyűjteményének megjelenése az Árnyas főutca értelmezését? (Ács Irén – Levendel
Júlia, Őrizd meg…)
11. Austerlitz fotói Seebald Austerlitz c. regényében

1

12. Pillanatfelvételek a tragédia előtt – a képek szerepe Piotr Szewc regényeiben (Pusztulás,
Alkonyok és reggelek)
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): szemináriumi dolgozat
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:
BENJAMIN, Walter, A fényképezés rövid története = Angelus Novus, Magyar Helikon, 1980.
687–709.
SONTAG, Susan, A fényképezésről, Európa, Budapest, 1981.
BARTHES, Roland, Világoskamra: jegyzetek a fotográfiáról, Európa, Budapest, 1985.
Visual Culture and the Holocaust, ed. ZELIZER, Barbie, New Brunswick, Rutgers Depth of
Field Series, 2001.
BELTING, Hans, Képantropológia, Kijárat Kiadó, Budapest, 2003.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
ANDRIĆ, Ivo, A fotoplasztikon = A lőportorony, Újvidék, Forum, 1974. 145–185.
CORTAZÁR, Julio, Nagyítás, Európa, Budapest, 1977.
ZÁVADA Pál, A fényképész utókora, Magvető, Budapest, 2004.
SZEWC, Piotr: Pusztulás, JAK – Jelenkor, Pécs, 1994.
MÁRTON László, Árnyas főutca, Jelenkor, Pécs, 1999.
ZÁVADA Pál, A fényképész utókora, Magvető, Budapest, 2004.
W. G. SEBALD, Austerlitz, Európa Kiadó, Budapest, 2007.
LÉNÁRT Tamás, A szó-kép probléma és a technikai médiumok. Fotográfia és irodalom.
Alföld, 2010. 5.
ÁCS Irén – LEVENDEL Júlia, Őrizd meg… Liget, Budapest, 2005.
KISS Noémi, Mondta Austerlitz, mondta Sebald. W. G. Sebald Austerlitz című kötetéről.
Beszélő, 2008. 8.
SZEWC, Piotr, Alkonyok és reggelek, Balassi, Budapest, 2002.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A kultúra intézményei és regiszterei I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN404,
BTMMN409, BTMMN414, BTMMN415
(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
Tantárgyi egység: A kultúra intézményei és regiszterei II.: Közép-Európa a 19–20. században
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN409
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1., 3., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN404, BTMMN415:
nincs, BTMMN409: BTMMN404,
BTMMN414: BTMMN409
(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: BTMMN404, BTMMN414: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN409,
BTMMN415: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN404, BTMMN409, BTMMN414:
kollokvium, BTMMN415: 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: BTMMN404, BTMMN414,
BTMMN415: 3, BTMMN409: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A kollokvium célja a szovjet dominancia alá kényszerített Közép-Európa irodalmának és
kultúrájának bemutatása, a sztálini modelltől, a „3 T” gyakorlatán át, a második nyilvánosság
térnyeréséig. Foglalkozik a közép-európai identitásnak az államszocializmus felszámolása
utáni újraértelmezésével. Kitér olyan jelenségekre, mint az abszurd és a groteszk keleteurópai adaptálása, a posztkolonialista elméletek recepciója, és a Közép-Európa
reprezentációk változásai. A korszak verbális emlékei mellett bevezet a korszak vizuális
kultúrájába is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Sztálinizmus és szocialista realizmus a kelet-európai országokban
2. Szovjetoroszország – a jövő múltja (a TÖMEGÍR Mihail Bulgakov Mester és
Margarita c. regényében, az első szovjet írókongresszus Nagy Lajos Tízezer
kilométer Szovjetoroszország földjén c. könyvében)
3. Az irodalom államosítása (Czesław Miłosz Rabul ejtett értelem, Milan Kundera Az
élet máshol van)
4. Költők a zsarnokságról – Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról, Zbigniew
Herbert Az ízlés hatalma
5. A “3 T” gyakorlata
6. A kelet-európai groteszk
7. A totalitarizmusok tapasztalata és a groteszk poétikája
8. A kelet-európai dráma mesterei (Sławomir Mrożek, Örkény István, Václav Havel)
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9. Közép-Európa koncepciók az 1980-as években (Milan Kundera A megrabolt Nyugat
avagy Közép-Európa tragédiája)
10. Cenzúra, öncenzúra, kiadói gyakorlat
11. A szamizdat kultúrája
12. Közép-Európa mint Atlantisz (Krzysztof Czyzewski A határvidék perspektívájából.
Atlantisz-komplexus, avagy Közép-Európa a világvége után)
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:
MIŁOSZ, Czesław, A rabul ejtett értelem, Európa, Budapest, 2011.
CZIGÁNY Lóránt, Lépéskényszer, az irodalom államosítása Magyarországon, 1946–1951.
= CZIGÁNY Lóránt, Nézz vissza haraggal! Gondolat, Budapest, 1990, 11-69.
BERKES Tamás, Senki sem fog nevetni… Groteszk irányzat a hatvanas évek közép- és keleteurópai irodalmában, Gondolat, Budapest, 1990.
ESSLIN, Martin, Mrozek, Beckett, and the Theatre of the Absurd, New Theatre Quarterly,
vol. 10 (issue 40), November 1994, 377–381.
Szamizdat. Alternatív kultúrák Közép- és Kelet-Európában, Budapest, Stencil, 2004.
THOMPSON, Ewa, Közép-Európa története mint posztkolonialista elbeszélés, Nagyítás
2010. 3. http://www.nagyitas.hu/common/main.php?cikk–id=262&pgid=cikk
PÁLFALVI Lajos, Posztkolonializmus a határ két oldalán, Szépirodalmi Figyelő, 2012. 4.
23–26.
RJABCSUK, Mikola, Nyugati „eurázsianizmus” és az „új Kelet-Európa”:
A kirekesztés diskurzusa, Szépirodalmi Figyelő, 2012. 4. 59–70.
SKÓRCZEWSKI, Dariusz, Európa kellemetlen (poszt)kolóniái, Szépirodalmi Figyelő, 2012.
4. 42–58.
BABKOU, Ihar, A modern/posztkoloniális a kelet-európai határvidéken, Szépirodalmi
Figyelő, 2012. 4. 27–41.

Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
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RÉVÉSZ, Sándor, Aczél és korunk, Sík Kiadó Kft, Budapest,1997.
VERES András, Az írók és a hatalom a hatvanas évek Magyarországán = SZEGEDYMASZÁK Mihály, VERES András (szerk.), A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig,
Gondolat, Budapest, 2007, 520-535.
BERKES Tamás, Örkény groteszk pályafordulata = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
András (szerk.), A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig. Gondolat, Budaőpest,
2007, 564 -572
HAVASRÉTI József, Alternatív regiszterek: a kulturális ellenállás formái a magyar
neoavantgárdban, Typotex, Budapest, 2006.
BRODSKY, Joseph, Less Than One: Selected Essays, New York: Farrar, Straus & Giroux,
1986.
KORNAI János, A gondolat erejével, Osiris, Budapest,2005.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Komparatisztika I-IV.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN405,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416,
BTMMN417
(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
Tantárgyi egység: Komparatisztika II.: Magas- és populáris kultúra
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN410
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN405: nincs,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416:
BTMMN405, BTMMN417: BTMMN410,
BTMMN411
(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: BTMMN405, BTMMN416: 1
előadás, 3 konzultáció, BTMMN410,
BTMMN417: 1, BTMMN411: 1
szeminárium, 3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN405, BTMMN416: kollokvium,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN417:
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: BTMMN405, BTMMN411,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN416, BTMMN417: 2, BTMMN410: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
1
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgyi egység feladata bevezetést nyújtani a populáris kultúra poétikájába, műfajaiba,
alkotói és befogadói stratégiáiba és piacának szerkezetébe. Bemutatja a populáris kultúra
vizsgálatához használható módszereket és eszközöket. Rámutat a magas és populáris kultúra
határterületeire, összefüggéseire, ezek jelenségeinek a másikban való megjelenési formáira.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Kultúra, kultúrák, szubkultúrák, ellenkultúrák; kultúra és civilizáció
2. Populáris kultúra a régi irodalomban, két példa: Shakespeare és Gyöngyösi István.
3. Mitől költészet? – az „Országúton hosszú a jegenyesor”, az „Árok mellett üszkös a fa
dereka” és a „Galagonya”. Az „Ezüsthálóval foglak” és az „Ez lett a vesztünk”
4. A paródia poétikája
5. A gyermekirodalom
6. A krimi
7. A ponyva – a Romana és Sárbogárdi Jolán
8. Egy határátlépő: Rejtő Jenő
9. A képregény
10. Popzene és lírai költészet. Slam.
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11. Internet és irodalom, irodalmi blogok, fanfic,
12. Szövegből film
13. Hálózatkutatás – véletlen gráfok, Karinthy „láncszemek”-je és az Erdős-számok
14. Street art
15. „Ha Shakespeare ma élne, a Drótot írná” (Barack Obama) – az amerikai
kábelsorozatok aranykora.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): Prezentáció (Prezi vagy PowerPoint), szemináriumi dolgozat,
gyermekirodalom: versírás.
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:
1. A Műút folyóirat bármely három számának képregény-melléklete.
2. BARTOS Erika bármely könyve az Anna, Peti, Gergő sorozatból.
3. ENSMINGER, David A.,Visual Vitriol. The Street Art and Subcultures of the Punk and
Hardcore, Jackson, 2011
4. Friss tinta, Mai gyerekversek, Bp., 2005.
5. KARINTHY Frigyes, Így írtok ti, Bp., 1994 (Matúra Klasszikusok).
6. KOMÁROMI Gabriella, RIGÓ Béla, Szövegek metamorfózisa és vándorlása a
gyermekirodalomban = SZEGEDY-MASZÁK Mihály,VERES András (szerk.), A magyar
irodalom történetei, 1920-től napjainkig, 2007, 463–476.
7. KONDOR Vilmos, Budapest noir, Bp., 2008.
8. MCCLOUD, Scott: A képregény felfedezése, Bp., 2007.
9. REJTŐ Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (számos kiadás).
10. SHAUGHNESSY, Robert (ed.), The Cambridge Companion to Shakespeare and Popular
Culture, Cambridge, 2007.
11. VERES András, A ponyva klasszikusa = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András
(szerk.), A magyar irodalom történetei, 1920-től napjainkig, 2007, 381–389.
12. WEÖRES Sándor: Bóbita (számos kiadás).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
1. MCFARLANE, Brian, Novel to Film, Oxford, 1996.
2. VARRÓ Attila, Cult-comics, Bp., 2007.
3. ZEMPLÉNYI Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom. Bp., 1998.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Komparatisztika I-IV.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN405,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416,
BTMMN417
(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
Tantárgyi egység: Komparatisztika III.: Motívum, archetípus, toposz, szimbólum
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN411
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN405: nincs,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416:
BTMMN405, BTMMN417: BTMMN410,
BTMMN411
(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: BTMMN405, BTMMN416: 1
előadás, 3 konzultáció, BTMMN410,
BTMMN417: 1, BTMMN411: 1
szeminárium, 3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN405, BTMMN416: kollokvium,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN417:
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: BTMMN405, BTMMN411,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN416, BTMMN417: 2, BTMMN410: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
1
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A szeminárium témája a világirodalom kezdeteitől folyamatosan újabb és újabb szövegek
alapját képező ’hajó–hajózás’ és ’szárny–repülés’ mint motívum, toposz és szimbólum,
valamint a kettő ötvözetéből felépülő archetípusok és archetipikus történetek: Iaszón és
Médeia; Daidalosz és Ikarosz.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1-3. Elméleti alapozás: a fogalmak tisztázása, értelmezése. Valamint a konkrét történetek
mitológiai-irodalmi és képzőművészeti hagyományának, ill. recepciójának az áttekintése.
Szakirodalom:
R. TROUSSON, Az összehasonlító irodalomtörténet egy problémája = LENGYEL Béla (szerk.):
Az összehasonlító irodalomtörténet klasszikusai, Universitas, Bp., 1995, 183-198.
PÁL József, ÚJVÁRI Edit (szerk.), Szimbólumtár: Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és
a magyar kultúrából, Balassi, Bp., 1997. (a megfelelő szócikkek)
R. WELLEK, A. WARREN, Kép, metafora, szimbólum, mítosz = R. WELLEK, A. WARREN, Az
irodalom elmélete, Osiris, Bp., 2002, 187-216.
P. RICOEUR, Az élő metafora, Osiris, Bp., 2006, 15-72.
KERÉNYI Károly, Görög mitológia (bármelyik kiadás): Az első hajó és hajóút: az Argonauták
vállalkozása; Iaszón és Médeia; Daidalosz és Ikarosz
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4-6. Hajó és hajózás
Alkaios, Az állam hajója
Catullus, Hajócska (IV)
Horatius I. 3. (A Vergiliust Athénba vivő hajóhoz), II. 10. (Licinius Murenához), I. 14. (Az
államhoz)
7-9. Hajó és hajózás
Berzsenyi Dániel, Osztályrészem
Tóth Árpád, Hajó a dokkban
A. Rimbaud, A részeg hajó
10-11. Szárny és szárnyalás
Ovidius, Átváltozások VIII, 152-235.
Tompa Mihály, Ikarus
Kosztolányi Dezső, Icarus
12-13. Szárny és szárnyalás
Dsida Jenő, Kréta szigetén
Ch. Baudelaire, Az albatrosz
14-15. A hajózás és a repülés metaforikája mint a szöveget strukturáló erő
Seneca, Medea
Lj. Ulickaja, Médea és gyermekei, Magvető, Bp., 2003.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): prezentáció, zárthelyi dolgozat
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:
A szemináriumi munka alapvetően épít és épül a BA képzésben megszerzett ismeretekre.
Ezért az egyes költőkről és életművükről, valamint azok kor- és stílustörténeti kontextusairól
az irodalomtörténeti áttekintések, a monográfiák és a kötetek elő- és utószói, valamint
folyóirat tanulmányok olvasandók, amelyeket a hallgatók önálló könyvtári kutatómunkával
gyűjtenek és dolgoznak fel. Az önállóan összeállított szakirodalom listát a konzultációkon
beszéljük meg, még a prezentáció előtt.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
A fentiekhez kiegészítésképpen:
GLOVICZKI Zoltán, Icarus, Antik Tanulmányok XLVI (2002) 109-117.
RITOÓK Zsigmond, Amphión és Icarus = RITOÓK Zs., Vágy, költészet, megismerés. Válogatott
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tanulmányok, Osiris, Bp., 2009, 367-380.
DARAB Ágnes, „Icarus sorsát vállalom.” Az Icarus-mítosz recepciója a magyar
irodalomban, ITK CXIII (2009)/3, 337-347.
DARAB Ágnes, Médeia útjai (Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei), Alföld 60 (2009)/9,
85-93.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelv, szöveg, irodalom I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN401,
BTMMN402, BTMMN406, BTMMN412
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Nyelv, szöveg, irodalom III.: A műfordítás elmélete és gyakorlata
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN412
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN401, BTMMN402:
nincs, BTMMN406: BTMMN401 és
BTMMN402, BTMMN412: BTMMN406
(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: BTMMN401: 1 előadás, 3
konzultáció, BTMMN402, BTMMN406: 1,
BTMMN412: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN401: kollokvium, BTMMN402,
BTMMN406, BTMMN412: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgyi egység bevezetést nyújt a műfordítás elméleteibe, az elméletek történetébe.
Vizsgálja a műfordításnak a különböző korokban játszott irodalomszociológia szerepét, a
témát a primér irodalom kontextusától leválaszthatatlanul kezelve. A tantárgyi egység
mindemellett gyakorlati bevezetést nyújt a műfordítás gyakorlatába is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A műfordítás történeti távlatban – fordítás az antikvitásban, nemzeti nyelvű
bibliafordítások, magyar bibliafordítások
2. Régi fordításelméletek Luthertől Goethéig
3. Újabb fordításelméletek Nietzschétől Wilamowitz-Moellendorffon át Ezra Pounding
4. A tel-avivi iskola
5. Az egyenértékűség problémái, idiómák, nevek, kulturális referenciák
6. Forma, műforma, versforma és tartalom
7. A paródia, a rájátszás, a hamisítás
8. A nyelvújítás műfordítói elvei és gyakorlata
9. Arany János mint műfordító
10. A Nyugat első nemzedékének fordítói elvei gyakorlata
11. Trencsényi Waldapfel Imre Horatius Nosterei
12. Devecseri Gábor munkássága és az 1961-es kétnyelvű Horatius vitája
13. Rómeók és Júliák – Shakespeare-fordítások
14. Shakespeare és Dante újrafordítva – Nádasdy Ádám fordítói elvei és gyakorlata
15. A műfordítás ma – a világlíra a kortárs irodalmi folyóiratokban
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Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Műfordítások, formagyakorlatok készítése, műfordítás-kritikai esszé írása, prezentáció.
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:
DEVECSERI Gábor, Antik Tanulmányok II., Műhely és varázs, Bp. 1981, 461–503.
DEVECSERI Gábor, Levél Horatiushoz, avagy a fordítás művészete = Horatius Összes versei
(szerk. BORZSÁK István és D. G.), Bp., 1961, 601–623.
HEGYI György, Antik műfordításunk két útja, Antik Tanulmányok 28 (1981) 40–43.
JÓZAN Ildikó, JENEY Éva, HAJDU Péter, Kettős megvilágítás, Fordításelméletei írások Szent
Jeromostól a 20. század végéig, Bp., 2007.
KŐRIZS Imre, Régi magyar műfordítások, Bp., é.n. (2001).
RÁBA György, A szép hűtlenek, Bp., 1969.
RÁKOS Sándor, Bart István (szerk.), A műfordítás ma, Bp., 1981.
VARGHA Balázs (szerk.), Homér és Osszián I–II, Bp., 1957.
VAS István, Az ismeretlen isten, Tanulmányok 1934–1973, Bp., 1974, 39–644.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
JENEY Éva, JÓZAN Ildikó, Nyelvi álarcok, Tizenhárman a fordításról, Bp., 2008.
JÓZAN Ildikó, SZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.), A „boldog Bábel”. Tanulmányok az
irodalmi fordításról, Bp., 2005.
POLGÁR Anikó, Catullus noster, Pozsony, 2003.
VAS István, Igen is, nem is, 167–239.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Technika, médium, művészet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN413
(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
Tantárgyi egység: Technika, médium, művészet
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN413
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 előadás, 3 konzultáció

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

(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: 4

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):
Az előadás röviden bemutatja a kéziratos és a nyomtatott könyvkiadás megszületésének
körülményeit, egymáshoz való viszonyukat, kulturális-irodalmi hatásukat. Bővebben a
digitális technikának az irodalmi művek alkotására, közzétételére és befogadására gyakorolt
hatásait veszi szemügyre. Olyan, folyamatos vitát gerjesztő kérdésekre tér ki, mint a
nyomtatott könyv linearitása és a web nyújtotta lehetőségek (szöveg, kép, hang együttes
jelenléte; linkek); a digitális technika alkalmazhatósága az információs és az esztétikai célú
szövegek közzétételében; irodalmi textus és hypertext viszonya; az internet hatása a
művészetekre; az intermedialitás új lehetőségei; a technika filozófiai értelmezései; eredetiség,
szimuláció, hamisítás stb.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az írásbeliség után?
2. McLuhan
3. Nyelv, írás és szóbeliség az internet korában
4. Az írás és a többi médium
5. Technológia és kultúra
6. A modern művészettörténet születése
7. Muzeológia, a művészet intézményesülése
8. A fényképezés forradalmai: analóg, digitális
9. Útfüggőség
10-13. Eredetiség, szimuláció, hamisítás
14-15. Internet, hipertext, multimedialitás
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
nincs
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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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Legalább 7 tétel az alábbiak közül:
1-4. óra:
Marshall MCLUHAN, A Gutenberg-galaxis: A tipográfiai ember létrejötte, Bp., Trezor Kiadó,
2001.
NYÍRI Kristóf – SZÉCSI Gábor, szerk., Szóbeliség és írásbeliség: A kommunikációs
technológiák története Homérosztól Heideggerig, Bp., Áron Kiadó, 1998
NYÍRI Kristóf, Bölcsészettudomány az írásbeliség után, Világosság, 1996/6, 3–16.
KAPPANYOS András, Irodalom a digitális közegben, Literatura, 2003/1, 59–79.
Vilém FLUSSEL, Az írás: Van-e jövője az írásnak?, Bp., Balassi Kiadó, 1997.
5. óra:
Martin HEIDEGGER, Kérdés a technika nyomán = TILLMANN J. A. (szerk.), A későújkor
józansága II., Bp., Göncöl Kiadó 2004. 111-134.
Jean-Francois LYOTARD, A posztmodern állapot, Bp., Osiris, 1993.
6-7. óra:
RADNÓTI Sándor, Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése: Winckelmann és a
következmények, Bp., Atlantisz, 2010.
Arthur DANTO, A közhely színeváltozása, Bp. Enciklopédia K., 2003.
GYÖRGY Péter, Esszencializmus és institucionalizmus között = GYÖRGY Péter, Az eltörölt
hely – a Múzeum, Bp., Magvető, 2003, 105-131.
GYÖRGY Péter, A másik teste = György Péter, Digitális Éden, Bp., 1998, 133-149.
8. óra:
Walter BENJAMIN, A fényképezés rövid története = Walter BENJAMIN, Angelus Novus, Bp.,
Magyar Helikon, 1980, 689-709.
Roland BARTHES, Világoskamra: Jegyzetek a fotográfiáról, Bp., Európa (Mérleg) 1985.
Errol MORRIS, Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?, 2000, 2011/7-8.
9. óra:
Douglas PUFFERT, Path Dependence, http://eh.net/encyclopedia/path-dependence/ (2013)
10-13. óra:
Jean BAUDRILLARD, A szimulákrum elsőbbsége = Testes könyv I, KISS Attila Atilla –
KOVÁCS Sándor s.k. – ODORICS Ferenc, szerk., Szeged, ICTUS és JATE Irodalomelmélet
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Csoport, 1996, 161-171.
SZILÁGYI János György, Legbölcsebb az Idő, Bp., Corvina, 1987.
RADNÓTI Sándor, Hamisítás, Bp., Magvető, 1995.
Lord KILBRACKEN, A van Meegeren-dosszié, Bp., Gondolat, 1973.
14-15. óra:
George P. LANDOW. ed., Hyper/Text/Theory, Baltimore & London, The John Hopkins
University Press 1994.
SUGÁR János (szerk.), Hypertext + multimédia, Bp., Artpool, 1996,
http://www.artpool.hu/hypermedia/
ROPOLYI László, Az internet természete, Bp., Typotex, 2006.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Ld. a kötelező irodalomban felsorolt műveket
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A kultúra intézményei és regiszterei I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN404,
BTMMN409, BTMMN414, BTMMN415
(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
Tantárgyi egység: A kultúra intézményei és regiszterei III.: Irodalom és politika
kölcsönhatása
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN414
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1., 3., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN404, BTMMN415:
nincs, BTMMN409: BTMMN404,
BTMMN414: BTMMN409
(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: BTMMN404, BTMMN414: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN409,
BTMMN415: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN404, BTMMN409, BTMMN414:
kollokvium, BTMMN415: 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: BTMMN404, BTMMN414,
BTMMN415: 3, BTMMN409: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Az előadás a művészet és a hatalom viszonyrendszerét mutatja be irodalmi művek és filmek
példáján. Szemlélteti, hogy kik és milyen megfontolásból írtak a totalitarizmusokról, milyen
tanulságokat fogalmaztak meg saját korukra nézve. Megvizsgálja, miként viszonyul a
határon túli és az anyaországi értelmiség a nemzet és a haza fogalmához, számba veszi az
utóbbi évtized kultúrpolitikájának prioritásait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Művészet és hatalom: Klaus Mann Mefisztója és Szabó István Mephisto című filmje
2. A német önvizsgálat regénye: Günter Grass Bádogdob
3. Mihail Bulgakov levele a Szovjetunió kormányához, Oszip Mandelstam Sztálinversei
4. A totalitarizmus alapkönyve: George Orwell 1984
5. Danilo Kiš a sztálinizmus bűneiről: bűnösök és áldozatok Danilo Kiš Borisz
Davidovics síremléke, Hét fejezet egy közös történetből című elbeszéléskötetében
6. Változatok a szocreálra: a termelési regénytől a gyűlöletbeszédig (Tadeusz Konwicki
Vasútépítők, Tadeusz Borowski Dorota asszony gondjai)
7. Édes Erdély, édes kádári Magyarország – Csurka István Megmaradni c. drámája
8. Művészsorsok és politika Kelet-Európában – áthallások Spiró György Imposztor c.
drámájában
9. Ellenzéki szerepek és értelmiségi attitűdök az 1980-as években (Kőszeg Ferenc K.
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történetei, Taduesz Konwicki Kis apokalipszis)
10. A trianoni trauma és a Wass Albert-kultusz
11. Sérelmi politika vagy hibrid identitás. A határon túli irodalom recepciója az
ezredfordulón
12. Viták a nemzeti kánonról – irodalom és emlékezetpolitika
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:
MANN, Klaus, Mefisztó, Európa, Budapest, 2013.
GRASS, Günter, A bádogdob, Európa, Budapest, 2010.
ORWELL, George, 1984, Európa, Budapest, 2007.
KIŠ, Danilo, Borisz Davidovics síremléke, Hét fejezet egy közös történetből, Maecenas,
Budapest, 1990.
CSURKA István, Megmaradni, Csokonai, Debrecen, 1988.
SPIRÓ György, Az imposztor, http://www.szinjatekos.hu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=71&cf_id=24
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
GEREBEN Ágnes, Művészet és hatalom: orosz írók a XX. században, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1998.
Kevin M. F. PLATT, David BRANDENBERGER (Eds.), Epic Revisionism: Russian History
and Literature as Stalinist Propaganda, The University of Visconsin Press, Wisconsin, 2006.
Lexikon der „Vergangenheitsbewältigung” in Deutschland: Debatten- und
Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945, Hrsg. FISCHER, Torben, LORENZ,
Matthias N., Transcript Verlag, Bielefeld, 2007.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A kultúra intézményei és regiszterei I-III.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN404,
BTMMN409, BTMMN414, BTMMN415
(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
Tantárgyi egység: A kultúra intézményei és regiszterei III. szem.: A történelem irodalmi
reprezentációja
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN415
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1., 3., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN404, BTMMN415:
nincs, BTMMN409: BTMMN404,
BTMMN414: BTMMN409
(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: BTMMN404, BTMMN414: 2
előadás, 3 konzultáció, BTMMN409,
BTMMN415: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN404, BTMMN409, BTMMN414:
kollokvium, BTMMN415: 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: BTMMN404, BTMMN414,
BTMMN415: 3, BTMMN409: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A szeminárium történelmi témák megjelenését vizsgálja 19–20. századi irodalmi
alkotásokban. Bemutatja a hitelesség, a referencialitás és a fikció összefüggéseit. Bevezet a
történettudományban jelentkező új áramlatokba, kitér a szépirodalomra és az
irodalomtudományra gyakorolt hatásukra. A vizsgált művek azt szemléltetik, miként válik le
a történelem és a történelmi eseményekben való részvétel a hagyományos történelmi
narratívákról, és hogy lép helyükbe a kívülállás, a „mi és ők” szembeállítással való
azonosulás lehetetlensége.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Nyelvi fordulat a történettudományban és hatása az irodalomra
2. Múltreprezentáció az irodalomban
3. A történelmi regény
4. Történelem, nemzet, egyén – a napóleoni háborúk klasszikus történelmi regényekben (Del
Dongo márki a waterlooi csatában / Stendhal Pármai kolostor; Andrej Bolkonszkij a
borogyinói csatában / Tolsztoj Háború és béke)
5. Baradlayné és Esterházyné – az anya-fiú viszony dekonstrukciója (Jenő átveszi Ödön
halálos ítéletét / Jókai A kőszívű ember fiai; a hős anyja a siralomházban / Danilo Kiš Mily
dicső a hazáért halni)
6. A heroikus éthosz felülírása (Jaroslav Hašek Švejk, Kurt Vonnegut Az ötös számú vágóhíd)
7. Múltszemlélet és ellenségkép két törökkori témájú regényben (Gárdonyi Géza Egri
csillagok; Ivo Andrić Híd a Drinán)
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8. Andrići reminiszcenciák Balázs Attila Kinek Észak, kinek Dél című regényében
9. Kísérlet 1956 deheroizálására (Spiró György Tavaszi tárlat)
10. Szembenézés a magyar holokauszt feldolgozatlanságával (György Péter Apám helyett)
11. Barbaricum és impérium között: az antik örökség 20. századi kontextusa
Herbert, Brodszkij és Venclova műveiben
12. Pannónia és Szittyaföld: emlékezet és emlékezetpolitika az ezredfordulón
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
szemináriumi dolgozat
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:
HAYDEN, White, Metahistory, John Hopkins University Press, Baltimore, 1973.
TOLDI Éva, A múltreprezentáció lehetőségei, Újvidék, Forum, 2008.
GYÁNI Gábor, Történelem és regény: a történelmi regény, Tiszatáj, 2004. 4. 78–92.
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/04-04/gyani.pdf
KISANTAL Tamás, Az irodalmi alkotás mint történelmi szöveg, Tiszatáj, 2004. 11. 75–100
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/04-11/kisantal.pdf
NORA, Pierre, Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, Múlt és Jövő, 2003.
4, 3–16. (Második, módosított kiadás.)
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
KISANTAL Tamás, A történelem extremitása: Kurt Vonnegut „Az ötös számú vágóhíd” =
Túlélő történetek. Ábrázolásmód és történetiség a holokauszt művészetében, Kijárat,
Budapest, 2009, 131–168.
GINZBURG, Carlo, Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem, (Spatium 11.) Kijárat Kiadó,
Budapest, 2010.
BOJTÁR Endre, Családban marad. (Esterházy Péter plagizál Danilo Kištől)
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre70/bojtar%2001.htm
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Komparatisztika I-IV.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN405,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416,
BTMMN417
(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
Tantárgyi egység: Komparatisztika IV.: Műfajtörténet és műfajelmélet
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN416
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN405: nincs,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416:
BTMMN405, BTMMN417: BTMMN410,
BTMMN411
(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: BTMMN405, BTMMN416: 1
előadás, 3 konzultáció, BTMMN410,
BTMMN417: 1, BTMMN411: 1
szeminárium, 3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN405, BTMMN416: kollokvium,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN417:
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: BTMMN405, BTMMN411,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN416, BTMMN417: 2, BTMMN410: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
1
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgyi egység bevezetést nyújt az irodalom műfajfogalmaiba. Megismertet a jelentős
európai műfajokkal, ezek jellemzőivel és történetével. Sor kerül néhány műfaj hazai és
világirodalmi reprezentánsának szoros olvasására is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az irodalom műnemei.
2. Mitől vers a vers? (Szabad vers, prózavers, képvers, koncept-költészet)
3. A szonett
4. A dal
5. Az eposz
6. A regény története
7. A regény fajtái (nevelődési regény, kulcsregény, történelmi regény stb.)
8. A novella
9. A dráma – színpadok, technikák
10. A dráma – dramaturgiák
11. A műfordítás mint irodalom
12. Egy versforma születése: a „Születésnapomra”-strófa
13. A krimi – a megbízhatatlan elbeszélő
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14. Műfajok határán – verses regény, elbeszélő költemény
15. Intermedialitás az irodalomban
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:
BÁRÁNY Tibor, VÁRI György, Budapest noir, (B.T. és V.Gy. e-mail interjúja Kondor Vilmos
íróval), Műút 200919, 84–89.
BÉCSY Tamás, A cselekvés lehetősége: A drámai akció története Shakespeare-től a 19.
század végéig, Bp., 2006.
DOBOS István, Önéletírás és regény: Megjelenik Márai Sándor Egy polgár vallomásai című
regénye = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei III.:
1920-tól napjainkig, 323–335
EICHENBAUM, Borisz, Hogy készült Gogol Köpönyege = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla
(szerk.) A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., 1998, 289–299.
FENYŐ D. György, Egy különleges versforma mint költői hagyomány (József Attila
Születésnapomra című versének utótörténete), Új Forrás, 2005/8.
FRÁTER Zoltán, PETŐCZ András (szerk.), Médium-art, Bp., 1990.
HAJDU Péter, POLGÁR Anikó, Papírgaluska: Tanulmányok a görög és latin klasszikusok
fordításáról, Bp., 2006.
HORVÁTH Iván, A vers, Bp., 1992.
JAKOBSON, Roman, Hang, jel, vers, Bp., 1969, 278–325.
KERESZTESI József, Minden csak kitartás, Térey János: Protokoll, regény versekben = K. J.,
Anabázis (esszék, kritikák), 144–156.
KUNDERA, Milan, A regény művészete, Bp., 2008.
MARGÓCSY István, Térey János: Paulus = M.I., Hajóvonták találkozása, Bp., 2003, 160–
173.
PROPP, Vlagyimir, A mese morfológiája = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla (szerk.) A modern
irodalomtudomány kialakulása, Bp., 1998, 316–319.
RIFFATERRE, Michael, Költői struktúrák leírása: Baudelaire Macskák cmű költeményének
kétféle megközelítése = BÓKAY Antal, VILCSEK Béla (szerk.) A modern irodalomtudomány
kialakulása, Bp., 1998, 606–623.
SOMLYÓ György (vál.), Szonett, aranykulcs, Bp., 1991.
SZEPES Erika, SZERDAHELYI István, Verstan, Budapest, 1981.
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Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BARTHES, Roland, Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe = BÓKAY Antal, VILCSEK
Béla (szerk.) A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., 1998, 523–526.
KERESZTESI József, A nagy szabásminta (Térey János: Paulus) = K.J., Hamisopera, Bp.,
2007, 81–102.
FENYŐ D. György, Széténeklés: József Attila Születésnapomra című versének utótörténetéről
– másodszor, Bárka Online, http://www.barkaonline.hu/kezd-mainmenu-1/20-minden/2375szueletesnapomra-parafazisok
FENYŐ D. György, Folklorizáció: József Attila Születésnapomra című versének
utótörténetéről – harmadszor, http://www.arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/fenyo_folklorizacio
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Komparatisztika I-IV.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN405,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416,
BTMMN417
(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
Tantárgyi egység: Komparatisztika IV. szem.: A centrum és a periféria változásai
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN417
(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., 4.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: BTMMN405: nincs,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN416:
BTMMN405, BTMMN417: BTMMN410,
BTMMN411
(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: BTMMN405, BTMMN416: 1
előadás, 3 konzultáció, BTMMN410,
BTMMN417: 1, BTMMN411: 1
szeminárium, 3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN405, BTMMN416: kollokvium,
BTMMN410, BTMMN411, BTMMN417:
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: BTMMN405, BTMMN411,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMMN416, BTMMN417: 2, BTMMN410: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
1
Tantárgyi egység feladata és célja (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgyi egység célja bepillantást nyújtani abba folyamatba, amely az
irodalomszociológiai értelemben, tematikusan és földrajzilag értett periféria és centrum
közötti ozmózisként írható le. Általános irodalmi tendenciák és jelenségek (avantgárd,
nőirodalom stb.) mellett a félév során sor kerül a magyar irodalom esetében speciális szerepű
határon túli irodalom, illetve népiesség, a kommunista represszió idején felvirágzó
gyermekirodalom bemutatására stb. is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az orosz formalizmus elmélete a központról és a perifériáról
2. Központ a szélen: az OULIPO
3. Periféria a centrumban – Szomory Dezső: Párizsi regény
4. Centrumban a periféria – Illyés Gyula: Puszták népe
5. A népiesség megjelenése a XIX. és XX. század irodalmában.
6. A magyar avantgárd és neoavantgárd
7. A határon túli magyar irodalom
8. A jól megcsinált vers: az újholdas líra felemelkedése és kortárs bírálói
9. A populáris kultúra: ponyva, popzenei szövegek
10. A nőirodalom

1

11. A magyar gyermekirodalom a XX. század középső harmadában
12. A hamisítás, a másolás mint művészet
13. Egy kortárs sikertörténet: a Telep-csoport intézményesülésének tanulságai
14. Hazai siker a külföldi után: Rubin Szilárd
15. Aktuális beavatkozási kísérletek az irodalmi kánonba (Nyírő József stb.)
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): szemináriumi dolgozat, prezentáció.
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:
BEZECZKY Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén, Pozsony, 2008.
BÓKAY Antal, Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban, Bp., 1997, 156–172.
BORGOS Anna, SZILÁGYI Judit, Irodalmi és női szerepek a Nyugatban, Bp., 2011.
DECZKI Sarolta: A tisztaság mítosza, (Szabó Dezső, Wass Albert és Nyírő József egy-egy
művében) Jelenkor 2013. január, 74–80.
DOBOS István, Az idegenség retorikája, Megjelenik Illyés Gyula Puszták népe című
önéletírása = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei III.:
1920-tól napjainkig, 345–351.
ERDÉLY Miklós, Művészeti írások, Bp., 1991.
FARKAS Zsolt, Győz a jó, Műút 013, 58–71.
FENYŐ István, Valóságábrázolás és eszményítés, 1830–1842, Bp., 1990, 404–435.
FOURNEL, Paul, Clefs pour la littérature potentielle, Paris, 1972.
GRENDEL Lajos, A modern magyar irodalom története: Magyar líra és epika a 20. században,
Pozsony, 2010, 165–180.
HITES Sándor, A száműzetés prózairodalmáról a 20. század második felében: A hollandiai
Mikes Kelemen Kör konferenciája a nyugati magyar irodalomról = SZEGEDY-MASZÁK
Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, 701–717.
JENEY Éva, Transzszilvanizmus: Jelszó és mítosz vita = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
András, A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, 352–362.
KÉKESI Zoltán, SCHULLER Gabriella, Magyar avantgárd: Megjelenik a Világanyám =
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól
napjainkig, 25–36.
KERESZTESI József (szerk.), Telep-antológia, Bp., 2009.
KERESZTESI József, Rubin Szilárd: Pályarajz, Bp., 2012
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KOMÁROMI Gabriella, RIGÓ Béla, Szövegek metamorfózisa és vándorlása a
gyermekirodalomban = SZEGEDY-MASZÁK Mihály,VERES András (szerk.), A magyar
irodalom történetei, 1920-től napjainkig, 2007, 463–476.
MENYHÉRT Anna, Női irodalmi hagyomány, Bp., 2013.
RADNÓTI Sándor, Hamisítás, Bp., 1995.
SZÉNÁSI Zoltán, A prédikátor és a bujdosó (Költői szerepértelmezések Mécs László és Wass
Albert írásaiban), Jelenkor 2013. január, 81–86.
SZILÁGYI János György: Legbölcsebb az Idő, Bp., 1987.
VERES András, A ponyva klasszikusa: Megjelenik a Piszkos Fred, a kapitány = SZEGEDYMASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig,
381–389.
VERES András, Magyar irodalmi kánon a hetvenes években, Beszélő 1996/6, 135–147.
VERES András, Szabó Dezső újraértékelése, Jelenkor 2013. január, 61–68.
VIRÁG Zoltán, A margó vándorai: Az Új Symposion = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
András, A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, 536–548.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
ANGYALOSI Gergely, A székely ember mítosza Wass Albert Tizenhárom almafa és és Nyírő
József Kopjafák című művében, Jelenkor 2013. január, 69–73.
KELLÉR Andor: Író a toronyban, Bp., 1984.
MILBACHER Róbert, A népnemzeti program elméleti alapvetése, Erdélyi János
Népköltészetről = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom történetei
II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 220–233.
TAKÁTS József, Rövidtörténet, 1986, posztmodern = Károlyi Csaba (szerk.) Csipesszel a
lángot: Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról, Bp., 1994, 9–22.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelvtörténeti és névtani propedeutika I.
Kutatásmódszertan II. Záródolgozati
szeminárium

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN501,
BTMMN507
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: Nyelvtörténeti kutatásmódszertan
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN501
(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.

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: BTMMN501: 2 előadás, 2
konzultáció, BTMMN507: 1 szeminárium, 1
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN501: kollokvium, BTMMN507:
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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Az előadás átfogó képet nyújt a különböző nyelvi szintekhez kötődő vizsgálati módszerekről,
a nyelvi változás mibenlétéről, a nyelv történeti, művelődéstörténeti és társadalmi
meghatározottságának leírási típusairól.
Az előadás főbb témakörei: A változó nyelv. A nyelvi változás időhatárai és okai. Szinkrónia
és diakrónia, a szinkrón kutatás módszerei és a diakrón kutatás módszerei. Az idegen nyelvek
hatása a nyelvi változásokra. A társadalom hatása a nyelvi változásokra. A nyelvi változások
és a nyelv belső tagolódása. A nyelvi változás és a nyelvi részrendszerek. Szótárak,
kézikönyvek, sorozatok, folyóiratok a magyar nyelvtörténeti kutatásban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A diakrón szemlélet és vizsgálati módszerei.
2. Szinkrónia és diakrónia összefüggése.
3. A nyelvi változás mibenléte.
4. Az idegen nyelvek hatása a nyelvi változásokra.
5. A társadalom hatása a nyelvi változásokra.
6. A nyelvi változások lingvális okai.
7. A nyelvi alrendszerek változásérzékenysége.
8. A nyelvtörténeti korszakolás és a történeti korszakolás összefüggése és különbözősége.
9. Nyelvtörténeti izoglosszák.
10. A nyelvtörténet forrásai.
11. A nyelvtörténeti kutatás eszközei (szótárak, kézikönyvek).
12. Nyelvtörténeti folyóiratok.
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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:
• BENKŐ Loránd, A történeti nyelvtudomány alapjai, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,
1998.
• CSER András, A történeti nyelvészet alapvonalai, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, 2000.
• Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003, 11–
68.
• SÁROSI Zsófia, Történeti szociopragmatika – magyar nyelvtörténet más
megközelítésben, MNy, 99(2006), 434–448.
• Állapot és történet – szinkrónia és diakrónia viszonya a nyelvben, szerk. HORVÁTH
Katalin, LADÁNYI Mária, Bp., ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék, 1993.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Theodora BYNON, Történeti nyelvészet, Bp., Osiris Kiadó, 1997.
• KÁROLY Sándor, Nyelvtörténet és kommunikáció, ÁNyT, VIII, 1972, 119–131.
• Winfred P. LEHMANN, Historical Linguistic: an introduction, London–New York,
Routledge, 1992.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Finnugrisztikai tanulmányok I. Uralisztika II.
Finn/észt nyelv

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN502,
BTMMN503
(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: Uralisztika
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN502
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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: BTMMN502: 2 előadás, 2
konzultáció, BTMMN503: 2 szeminárium, 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN502:kollokvium, BTMMN503:
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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Az előadás megismerteti a hallgatókat az uráli összehasonlító nyelvészet legfontosabb
elveivel és eredményeivel. A nyelvfejlődés modelljei. A nyelvrokonság fogalma. Az
alapnyelv fogalma. A történeti összehasonlító módszer. Az alapnyelvi rekonstrukció. Az
uralisztikai kutatások története. Szótárak, kézikönyvek, szakfolyóiratok az uralisztikában. Az
uráli alapnyelv jellemzése: a szófajok, a névszó, az ige, a szóalkotás, a műveltetés a és a
műveltető szerkezetek. Az uráli nyelvek kapcsolatai más nyelvcsaládokkal.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A nyelvfejlődés modelljei. A nyelvrokonság fogalma. Az alapnyelv fogalma. A történeti
összehasonlító módszer. Az alapnyelvi rekonstrukció.
2. Az uralisztikai kutatások története. Szótárak, kézikönyvek, szakfolyóiratok az
uralisztikában
3. Az uráli alapnyelv jellemzése: A szófajok
4. Az uráli alapnyelv jellemzése: A névszó. A névszói esetragozás.
5. Az uráli alapnyelv jellemzése: A névszó. Számjelölés.
6. Az uráli alapnyelv jellemzése: A névszó. A névszó determinálása.
7. Az uráli alapnyelv jellemzése: A névszó. A birtokos személyragozás és a birtokos
szerkezetek.
8. Az uráli alapnyelv jellemzése: A névszó. A melléknevek fokozása.
9. Az uráli alapnyelv jellemzése: Az ige. Igeragozás.
10. Az uráli alapnyelv jellemzése: Az ige. Igeidő és aspektus.
11. Az uráli alapnyelv jellemzése: Az ige. Igemódok.
12. Az uráli alapnyelv jellemzése: A szóalkotás. Szóképzés.
13. Az uráli alapnyelv jellemzése: A szóalkotás. Szóösszetételek.
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14. Az uráli alapnyelv jellemzése: A műveltetés és a műveltető szerkezetek.
15. Az uráli nyelvek kapcsolatai más nyelvcsaládokkal.
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:
Uralisztika. Uráli nyelvészet, szerk. KOZMÁCS István, SIPŐCZ Katalin, Bp., Bölcsész
Konzorcium, 2006.
BERECZKI Gábor, A magyar nyelv finnugor alapjai, Bp., Universitas Kiadó, 1996.
HAJDÚ Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba, Bp., Tankönyvkiadó, 1966.
HAJDÚ Péter, Az uráli nyelvészet alapkérdései, Bp., Tankönyvkiadó, 1991.
UEW = Uralisches Etymologisches Wörterbuch, szerk. RÉDEI Károly, Bp.–Wiesbaden,
Akadémiai Kiadó–Otto Harrasowitz, 1986–88.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
RÉDEI Károly, A magyar alaktan uráli (finnugor) háttere, MNy, XCII(1966), 129–138.
HONTI
László,
Az
uráli
birtokos
szerkezetek,
Bp.,
MTA,
2004
(http://www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000302.pdf)
HAVAS Ferenc, A tárgy tárgyában. Mondattipológiai fontolgatások. Bp., MTA
Nyelvtudományi Intézet, 2003 (Budapesti Uráli Műhely III.), 7–44.
SIPŐCZ Katalin, Melléknevek vagy főnevek-e a vogul színnevek?, NyK 100(2003), 264–280.
FEJES László, Összetett szavak a finnugor nyelvekben, doktori disszertáció, 2005.
(http://nytud.hu/~fejes)
The Uralic Languages, szerk. ABONDOLO Daniel, London, New York, 1998.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Finnugrisztikai tanulmányok I. Uralisztika II.
Finn/észt nyelv

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN502,
BTMMN503
(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: Finn/észt nyelv
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN503
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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: BTMMN502: 2 előadás, 2
konzultáció, BTMMN503: 2 szeminárium, 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN502:kollokvium, BTMMN503:
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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Az órákon a hallgatók megismerik a finn nyelv szerkezetét, rendszerét, különös tekintettel a
magyar és a finn nyelv közötti szerkezeti és anyagi egyezésekre.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Finnország és a finnek.
2. A finn nyelv rövid története.
3. A finn nyelv hangrendszere.
4. A fokváltakozás.
5-6. Grammatikai és határozói esetek a névszóragozásban.
7-8. A többes szám és a birtokos jelölése a névszóragozásban, a melléknév fokozása.
9. Igeragozás: személyragok, igeidők, igemódok, személytelen ragozás.
10-11. Infinitívuszok és particípiumok.
12-13. A szórend.
14. A finn szókincs uráli rétege.
15. Mondattani sajátosságok.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): zárthelyi dolgozat
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
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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:
MATICSÁK Sándor, Anna TARVAINEN, Finn nyelv, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002.
POMOZI Péter, A finn nyelv = Nyelvrokonaink, szerk. NANOVFSZKY György, Bp., Teleki
László Alapítvány, 2000, 199–209.
VARGA Judit, Finn mozaikok = Finnugor kalauz, szerk. CSEPREGI Márta, Bp., Panoráma,
1998, 157–169.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Matti KLINGE, Finnország rövid története, Nyíregyháza, Forma Kiadó, 1993.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A magyar nyelv rendszertörténete I-II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN504,
BTMMN508
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: A magyar nyelv rendszertörténete I.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN504
(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.

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 előadás, 2 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy a hallgatót megismertesse a magyar nyelv rendszertörténetének
fejlődésével két egymásra épülő előadásban. A magyar nyelv rendszertörténete I. előadás
témái: a nyelv mint jelrendszer, zárt és nyílt rendszerek sajátosságai; az ősmagyar kori
hangrendszer változásai, az ómagyar kori hangrendszer változásai, a középmagyar kori
hangrendszer változásai; a névszó- és igetövek rendszertörténete; a névszó- és igeragozási
rendszer fejlődéstörténete; igejelek, névszójelek; a képzőrendszer átstrukturálódása; lexémák
grammatikalizálódása; szófaji rendszerünk fejlődéstörténete.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A nyelv mint jelrendszer, zárt és nyílt alrendszerek a nyelvben.
2. A hangváltozások okai és típusai.
3. Az ősmagyar kori magánhangzórendszer fejlődéstörténete.
4. Az ómagyar kori magánhangzórendszer fejlődéstörténete.
5. Az ősmagyar kori mássalhangzórendszer fejlődéstörténete.
6. Az ómagyar kori mássalhangzórendszer fejlődéstörténete.
7. A középmagyar kori magán- és mássalhangzórendszer fejlődéstörténete.
8. A névszótövek rendszere, változásuk hangtörténeti okai.
9. Igetövek rendszere, változásuk hangtörténeti okai.
1011. A névszójelek fejlődéstörténete.
1213. Az igejelek fejlődéstörténete.
14. Képző rendszerünk átstrukturálódása a különböző nyelvtörténeti korszakokban.
15. Képzéssel összefüggő szófajbeli változások.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
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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:
• A magyar nyelv történeti nyelvtana I, II/1, II/2 , főszerk. BENKŐ Loránd, Bp.,
Akadémiai, 1991, 1992, 1995.
• S. HÁMORI Antónia, Az eredeti és a másodlagos szófaji kettősség néhány kérdése,
MNy, 1983, 429–445.
• Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
Helyesírás-történet, Hangtörténet, Morfématörténet, Szófajtörténet.
• Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből, szerk. KISS Jenő,
SZŰTS László, Bp., Akadémiai, 1991.
• ZELLIGER Erzsébet, Gondolatok a magyar nyelvtörténet szociolingvisztikai szempontú
megközelítéséhez, MNyj, 1999, 505–512.

Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Theodora BYNON, Történeti nyelvészet, Bp., Osiris Kiadó, 1997.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szókészlettörténet I. Propedeutika II.
Lexémaváltozás

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN505,
BTMMN510
(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: A szókészlet története
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN505
(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.

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: 1 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a lexikológiai változások okával és azok
művelődéstörténeti hátterével.
A tantárgy tartalma: A neologizmusok és az archaizmusok korrelatív viszonya. A szavak
jelentésváltozásának okai és típusai; az explication de texte, a nyelvi szövegmagyarázat
jelentősége a szépirodalmi művek értelmezése során. A különböző rétegnyelvek szerepe és
jelentősége a kommunikációban. A lexikográfia múltja, jelene és jövője.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Lexikológia, lexikográfia, fogalmi magyarázatok
2. A szókészlet rendszertani jellemzői
3. Neologizmusok és archaizmusok korrelatív viszonya
4. A lexémaváltozások okai és típusai
5. A hangtani változások lexémákra gyakorolt hatása
6. Morfémarendszerünk változásainak lexémákra gyakorolt hatása
7. A szófaji rendszeren belüli átstrukturálódása a szavaknak
8-9. A jelentésváltozások okai és típusai
10. Explication de texte
11. Választott szépirodalmi szöveg elemzése a lexémaváltozások tükrében
12. Választott szépirodalmi szöveg elemzése a lexémaváltozások tükrében
13. Választott szépirodalmi szöveg elemzése a lexémaváltozások tükrében
14. Választott szépirodalmi szöveg elemzése a lexémaváltozások tükrében
15. Választott szépirodalmi szöveg elemzése a lexémaváltozások tükrében
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K

1

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:
Poliszémia, homonímia, szerk. GECSŐ Tamás, Bp., Tinta Könyvkiadó, 1999.
Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
MARTINKÓ András, Értjük vagy félreértjük a költő szavát? , Bp., RTV-Minerva, 1983.
LANSTYÁK István, Nyelvből nyelvbe. Pozsony, Kalligram, 2006.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
MARTINKÓ András, A szó jelentése. Lazi Kiadó, Szeged, 2001.
MINYA Károly, Mai magyar nyelvújítás, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2003.
D. Alan CRUSE, Lexical semantics, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Névelmélet I. Propedeutika II. Ritkább
névfajták története

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN506,
BTMMN519
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: Névelmélet
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN506
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2., 4.

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: 1 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A Névelmélet előadás célja, hogy megismertesse a hallgatót a névkutatás módszertani és
elméleti alapjaival: a tulajdonnév fogalmának hagyományos, szemiotikai, strukturális,
pragmatikai értelmezésével; a tulajdonnév nyelvi rendszertani helyével. Így az előadás
központi témája annak a kérdésnek a többirányú megválaszolása, hogy „Mi a tulajdonnév”.
További témák: az identifikáció, konnotáció, denotáció értelmezése; köznév és tulajdonnév
viszonya.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1-3. A tulajdonnév szemiotikai, strukturális és pragmatikai megközelítése Arisztotelésztől
napjainkig. Nemzetközi szakirodalom.
4-6. A tulajdonnév szemiotikai, strukturális és pragmatikai megközelítése Gombocz
Zoltántól napjainkig. Hazai szakirodalom.
7. A tulajdonnév meghatározásai, rendszertani helye a hazai leíró nyelvtanokban.
8. Van-e a magyarban tulajdonnév?
9. A tulajdonnév újabb definíciói, definíciós problémák és azok lenyomata a leíró
grammatikákban.
10. A tulajdonnevek rendszere I. Személynevek.
11. A tulajdonnevek rendszere II. Helynevek.
12. A tulajdonnevek rendszere III. Ritkább névfajták.
13. A tulajdonnév helyesírási jellemzői, problémái
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:

1

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:
• BALÁZS János, A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében, ÁNyT, 1(1963), 41–52.
• BALÁZS János, A nevek általános nyelvészeti vonatkozásai = NytudÉrt, 70(1970),
295–301.
• BARABÁS András, KÁLMÁN C. György, NÁDASDY Ádám, Van-e a magyarban
tulajdonnév? , NyK, 79(1977), 135–155.
• GOMBOCZ Zoltán, Jelentéstan és nyelvtörténet, Bp., Akadémiai, 1997.
• HAJDÚ Mihály, Általános és magyar névtan, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
• HEGEDŰS Attila, Mi a tulajdonnév? , NÉ, 19(1997), 5–8.
• MARTINKÓ András, A tulajdonnév jelentéstanához, Pais-Eml., 1956, 189–195.
• J. SOLTÉSZ Katalin, A tulajdonnév funkciója és jelentése, Bp., Akadémiai, 1979.
• NYIRKOS István, A tulajdonnevek szófaji besorolásának kérdéséhez, Acta Academicae
Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXIV, Eger, ETFK, 1989.
• VÁRNAI Judit Szilvia, Bárhogy nevezzük…: A tulajdonnév a nyelvben és a
nyelvészetben, Bp.,Tinta Könyvkiadó, 2005.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BOZSIK Gabriella, Az új keletű intézménynevek és alapítványnevek nyelvi jellemzői és
helyesírási kérdései, NyelvKomm, 1999, 669–676.
• J. SOLTÉSZ Katalin, Személynevek az intézménynevekben, NévtÉrt, 5(1981), 34–42.
• RAÁTZ Judit, A ciklonok, hurrikánok, tájfunok neveiről, NévtÉrt, 28(2006), 155–161.
• HAVAS Péter, Kávéház- és eszpresszónevek Budapesten (1920–1944), NévtÉrt,
28(2006), 129–49.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelvtörténeti és névtani propedeutika I.
Kutatásmódszertan II. Záródolgozati
szeminárium

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN501,
BTMMN507
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: Nyelvtörténeti/névtani záródolgozati szeminárium
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN507
(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.

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: BTMMN501: 2 előadás, 2
konzultáció, BTMMN507: 1 szeminárium, 1
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN501: kollokvium, BTMMN507:
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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A szeminárium célja egy záródolgozat készítése, amelyben a hallgató a nyelvtörténeti
kutatásmódszertan előadáson és / vagy a Névelmélet módszertani előadáson szerzett
ismereteit gyakorlati formában alkalmazza. Az elmélet gyakorlatra válthatóságát az oktató
által irányított levéltári és könyvtári gyakorlaton keresztül sajátíthatja el a hallgató, ahol
megismerkedhet a leendő korpuszok tárolási, keresési és feldolgozási módszerével, a kutatói
munkához szükséges szótárak, kézikönyvek, sorozatok, folyóiratok használatával. Végül a
hallgató egy általa választott korpuszhoz rendelve mindezen ismereteit összegzi dolgozat
formájában
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1-3. Nyelvtörténeti/névtani kutatásmódszertani alapok.
4-6. Témakijelölés.
7-10. Tézisek, hipotézisek megfogalmazása.
11-12. Elemzéssegítő eszközök szerkesztése (grafikák, adatbázisok stb.).
13. Irodalomjegyzék, bibliográfia válogatása.
14-15. Szintézis, rezümé.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): záródolgozat
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
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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:
• GYURGYÁK János, Szerkesztők és szerzők kézkönyve, Bp., Osiris Kiadó, 1997.
•
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot, ford. KLUKON Beatrix, Szentendre,
Kairosz, 2005.
A hallgató választott témájához illeszkedő szakkönyvek, kézikönyvek (oktatói konzultáció
alapján).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A magyar nyelv rendszertörténete I-II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN504,
BTMMN508
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: A magyar nyelv rendszertörténete II.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN508
(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.

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 előadás, 2 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy a hallgatót megismertesse a magyar nyelv rendszertörténetének
fejlődésével két egymásra épülő előadásban. A magyar nyelv rendszertörténete II. előadás
témái: a hozzárendelő szerkezet és az egyszerű mondat fejlődéstörténete; az alárendelő
szószerkezetek és az alárendelő összetett mondatok fejlődéstörténete; a mellérendelő
szerkezetek és a mellérendelő összetett mondatok fejlődéstörténete; mondat és
szövegmondat; mikro-szöveg szerkezeti jellemzői.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Az egyszerű mondat fejlődéstörténete I. A kötött szórend átstrukturálódása.
2. Az egyszerű mondat fejlődéstörténete II. Félszabad, szabad szórend kialakulása.
3-4. Az alárendelő szószerkezetek fejlődéstörténete.
5-6.. Az alárendelő összetett mondatok fejlődéstörténete.
7-8. A mellérendelő szószerkezetek fejlődéstörténete.
9-10.. A mellérendelő összetett mondatok fejlődéstörténete.
11-12. Mondat és szövegmondat.
13-14. Mikro-szöveg szerkezeti jellemzői.
15. Újabb mondattani kutatások eredményei.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
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
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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:
• A magyar nyelv történeti nyelvtana I., II/2., szerk. BENKŐ Loránd, Bp., Akadémiai,
1991, 1995, 585–781.
• HAADER Lea, Változások a történeti szintaxisban – pragmatikai hátérrel, MNyr,
128(2004), 464–469.
• Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
Szószerkezet-történet, Mondattörténet, Szövegtörténet.
• DÖMÖTÖR Adrienne. A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban, MNy,
2000, 193–206.
• DÖMÖTÖR Adrienne, Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései
ómagyarban és a középmagyar kor elején, MNy, 2002, 56–74.
• DÖMÖTÖR Adrienne, Az áljelzői mellékmondatok a középmagyar korban.= A
nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV., szerk. BÜKY László, FORGÁCS Tamás,
Szeged, Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2006. 37–
45.
• Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből, szerk. HAADER Lea, HORVÁTH
László, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2008.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, szerk. BÜKY László, FORGÁCS Tamás,
Szeged, JATE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 1999.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A nyelvtörténet forrásai I. Szórványemlékek
II. Korai magyar szövegek III. Újabb magyar
szövegek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN509,
BTMMN514, BTMMN515, BTMTN111
(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): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Tantárgyi egység: Szórványemlékek
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN509
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4.

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: BTMMN509, BTMMN514,
BTMMN515: 1 szeminárium, 1 konzultáció,
BTMTN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: BTMMN509, BTMMN514,
BTMMN515: 2, BTMTN111: 3

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):
Három egymásra épülő szeminárium (Szórványemlékek, Korai magyar szövegek, Újabb
magyar szövegek) keretében sajátíthatják el a hallgatók a komplex forráselemzés módszerét,
amelyben egyaránt hangsúlyt fektetünk a nyelven kívüli, de a forráselemzéshez szükséges
adatok kiválasztására, a nyelvi szintek szerinti elemzés elsajátítására, a művelődéstörténeti
vonatkozások ismeretére és a források intertextualitására.
A Szórványemlékek tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a magyar nyelv külföldi
és hazai szórványemlékeivel, s azok komplex elemzési módszerével. Tantárgyi program: a
szórványok helye a nyelvemlékek rendszerében, külföldi szórványok bemutatása
(mohamedán források, görög források, latin források), hazai szórványok nyelvi elemzése
(hangtani, alaktani, jelentéstani, etimológiai vizsgálata). A nyelvi elemzés mellett a komplex
elemzési módszer kiterjed a nyelvemlékek művelődéstörténeti hátterének bemutatására is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Tantárgyi bevezetés, a szórványokról általában; Mohamedán (arab–perzsa) szórványaink
(tanári magyarázattal, a továbbiakban folyamatos hallgatói felkészüléssel is)
2. Konsztantinosz Porphyrogennétosz (bizánci) görög származású (magyar) szórványai
3. A fenti témakör folytatása; Liutprand „Antapodosis”-ának szórványaiból
4. A veszprémvölgyi apácák adománylevele (a görög szöveg és latin átirata) szórványaiból
5. A tihanyi apátság alapítólevelének szórványai
6. A fenti témakör folytatása
7. A fenti témakör folytatása
8. A fenti témakör folytatása
9. A tihanyi apátság birtokösszeírása, a Váradi Regestrum és Anonymus szórványaiból
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10. A fenti témakör folytatása
11. Zárthelyi dolgozat írása
12. A (kijavított) zárthelyi dolgozat tanulságainak megbeszélése
13. Összefoglalás
14. Kiselőadások
15.
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): zárthelyi dolgozat; a folyamatos hallgatói felkészülés szóbeli, esetenként rövid
írásbeli ellenőrzése.
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:
• Árpád-kori oklevelek, szerk. GYÖRFFY György, Bp., Balassi Kiadó, 1997.
• BÁRCZI Géza, A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék, Bp., Akadémiai Kiadó,
1951 (részletek).
• BENKŐ Loránd, A szórványemlékek = BÁRCZI Géza, BENKŐ Loránd, BERRÁR Jolán, A
magyar nyelv története, Bp., Tankönyvkiadó, 1967 (és további kiad.), 38–42.
• HOFFMANN István, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás, Debrecen,
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (részletek). www.mek.oszk/08700/08750/08750.pdf
• KOROMPAY Klára, Helyesírás-történet (Az ómagyar kor) = Magyar nyelvtörténet, szerk.
KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003, 281–293.
• MOLNÁR József, SIMON Györgyi, Magyar nyelvemlékek, Bp., Tankönyvkiadó, 1976, 2.
kiad. 1977, 10–25.
• A Tihanyi alapítólevél szövege, közzéteszi SZENTGYÖRGYI Rudolf = HOFFMANN i. m.
21–41.
• www.nyelvemlekek.oszk.hu (részletek)
• ZELLIGER Erzsébet, A Tihanyi Alapítólevél, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2005
(részletek).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• GYÖRFFY György, Diplomata Hungariae Antiquissima, Bp., Akadémiai Kiadó, 1992.
• HOFFMANN István, Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről =
Helynévtörténeti tanulmányok 1., szerk. HOFFMANN István, TÓTH Valéria. Debrecen,
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•
•
•
•

Debreceni
Egyetem
Magyar
Nyelvtudományi
Tanszéke,
2004,
9–61.
http://ht.unideb.hu/ht1.php
MORAVCSIK Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai, közreadja
KAPITÁNFFY István, RITOÓK Zsigmond. Bp., Akadémiai Kiadó, 1984, 2. kiad. 1988.
Ó-magyar olvasókönyv, összeáll. JAKUBOVICH Emil, PAIS Dezső. Pécs, Danubia, 1929.
PAIS Dezső, A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék, Bp., 1939
(MNyTK, 50).
SZENTPÉTERY Imre, Magyar oklevéltan, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1930, reprint:
Bp., Hatágú Síp Alapítvány, 1995.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szókészlettörténet I. Propedeutika II.
Lexémaváltozás

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN505,
BTMMN510
(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: Lexémaváltozás
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN510
(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.

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: 1 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a lexéma különböző aspektusainak változásaival.
A tantárgy tartalma: a lexémák helye a nyelvi rendszerben; lexémák átkerülése nyelvből
nyelve; szócsalád és produktivitás; önálló lexémák agglutinációja morfémákká; a lexémák
átszemantizálódása; az alaki változás és a szófaji változás összefüggése; aktuális szófaji érték
és az állandó szófaji érték; az alaki változás és a jelentésváltozás összefüggése; a
jelentésváltozás típusai.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A lexémák helye a nyelvi rendszerben
2. Lexémák átvétele nyelvből nyelvbe
3. Lexémák átstrukturálódása a nyelvi rendszereken belül
4. Változás és produktivitás
5. Változás és a szócsalád
6. Lexémák grammatikalizációja
7-8. Önálló lexémák agglutinációja a nyelvtörténeti korszakokban
9. A lexémán belüli átszemantizálódás
10. Az alaki változás és szófaji változás összefüggése
11. Az alaki változás és a jelentésváltozás összefüggése
12. Választott szövegelemzés a lexémaváltozások tükrében
13. Választott szövegelemzés a lexémaváltozások tükrében
14. Választott szövegelemzés a lexémaváltozások tükrében
15. Választott szövegelemzés a lexémaváltozások tükrében
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
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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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
B. GERGELY Piroska, Az által ~ át igekötő, illetve névutó történetéhez = A magyar nyelv
grammatikája: A Magyar Nyelvészek III. Nemzetközi Kongresszusának előadásai, 1977.
augusztus 23−27, Bp., Akadémiai, 1980 (NytudÉrt, 104), 351–356.
HADROVICS László, Magyar történeti jelentéstan, Bp., Akadémiai, 1992.
Magyar nyelvtörténet: Szófajtörténet, Szójelentés-történet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc,
Bp., Osiris Kiadó, 2003.
LANSTYÁK István, Nyelvből nyelvbe, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2006.
D. MÁTAI Mária, Szófaj és szóalkotás: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II,
Szeged, JATE, 2001, 19–29.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
GRÉTSY László, Szóhasadás, Bp., Akadémiai, 1962.
KÁROLY Sándor, Általános és magyar jelentéstan, Bp., Akadémiai, 1970.
MARTINKÓ András, A szó jelentése. Lazi Kiadó, Szeged, 2001.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Történeti névtan I. A magyar személynevek
története II. Magyar helynévkutatás III.
Névtani terepgyakorlat

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN511,
BTMMN512, BTMMN518
(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: A magyar személynevek története
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN511
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4., a tanári 1. sz.
mintatanterv szerint 3.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: nincs
(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: BTMMN511, BTMMN512: 1
előadás, 1 konzultáció, BTMMN518: 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN511, BTMMN512: kollokvium,
BTMMN518: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a magyar személynévkutatás történetével, a
magyar személynévadás sajátosságaival, történeti személyneveink rendszerével. Az előadás
tartalma: a személynév fogalma, fajtái; a magyar személynévadás korszakai; az egyelemű
nevek; a kételemű nevek; megkülönböztető nevek és családnevek; a ragadványnevek
rendszerezési lehetőségei; a becenevek és becézőnevek; az asszonynevek történeti és mai
névhasználati sajátosságai.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A személynév fogalma, fajtái (a hazai és nemzetközi műszórendszer)
2. A magyar nyelvtörténet és személynévtörténet korszakai
3. Az ősmagyar kori személynévadás jellemzői, különös tekintettel az egyelemű nevekre
4. Az ómagyar kori személynévadás jellemzői, különös tekintettel a kételemű nevekre és a
megkülönböztető nevekre
5. A középmagyar kori személynévadás jellemzői, különös tekintettel a családnevekre és
ragadványnevekre
6. Új és újabb magyar kori személynevek típusai
7. A személynévhasználat felekezeti jellemzői
8. A becenevek és becézőnevek fejlődéstörténete
9. Asszonynevek fejlődéstörténete
10. A személynévhasználatban bekövetkezett változások az EU-csatlakozás után
11. Napjaink névdivatja
12. Szabályok és szabályozatlanságok napjaink névhasználatában
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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:
BERRÁR Jolán, Női neveink 1400-ig, Bp., 1952 (MNyTK, 80).
FEHÉRTÓI Katalin, A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek, Bp., Akadémiai, 1969
(NytudÉrt, 68).
B. GERGELY Piroska, Az újabb kori magyar személynév-szintézisek megalapozása. V.
Névt.Konf, MNyTK, 209(1997), 10–23.
B. GERGELY Piroska, A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és
ellenreformáció korában, MNyTK, 219(2003).
B. GERGELY Piroska, Tanulmányok az Erdélyi Fejedelemség név- és nyelvhasználata
köréből, Miskolc, 2012.
FARKAS Tamás, A névválasztás szempontjai a magyar családnév-változtatásokban, NévtÉrt,
21(1999), 200–204.
HAJDÚ Mihály, Általános és magyar névtan, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
KARÁCSONY Sándor Zsigmond, Személyneveink 1500-tól 1800-ig, Bp., Akadémiai, 1961.
ÖRDÖG Ferenc, Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén, Bp., Akadémiai, 1973.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BENKŐ Loránd, A régi magyar személynévadás, Bp., Akadémiai, 1949.
KÁZMÉR Miklós, Régi magyar családnevek szótára: XIV–XVII. század, Bp., MNYT, 1993.
Névtani Értesítő;
A Magyar Névarchívum Kiadványai;
Magyar Névtani Dolgozatok;
Onomastica Uralica számai
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Történeti névtan I. A magyar személynevek
története II. Magyar helynévkutatás III.
Névtani terepgyakorlat

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN511,
BTMMN512, BTMMN518
(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: Magyar helynévkutatás
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN512
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4., a tanári 1. sz.
mintatanterv szerint 3.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: nincs
(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: BTMMN511, BTMMN512: 1
előadás, 1 konzultáció, BTMMN518: 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN511, BTMMN512: kollokvium,
BTMMN518: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a magyar helynévkutatás történetével, a
magyar történeti helynevek rendszerével és a helynevek nyelvi modellálásával. Az előadás
tartalma: helynevek vagy földrajzi nevek műszóhasználati problémái; a magyar történeti
helynévkutatás áttekintése; a névfajták bővülő rendszere; az etimológiai alapú
helynévrendszerezések; helyneveink nyelvi rendszertani elemzése; a helynevek változási
modellje.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Helynév-földrajzi név. Terminológiai problémák
2. Hivatalos név és népi névadás helyneveinkben
3-4. A magyar helynévkutatás története
5. Hajdú Mihály helynév-rendszerezési modellje
6. Az etimológiai alapú helynévrendszerezések
7. Hoffmann István helynév-rendszerezési modellje
8. Funkcionális-lexikológiai helynév-rendszerezési modellje
9. Helynévképzők
10. Helynév-változási modellek
11. Névjárások (helynevek nyelvjárási jellemzői)
12. A Magyar Névarchívum legújabb kutatási eredményei
13. Helynévtörténeti Tanulmányok legújabb kutatási eredményei
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): KSZ
A kód jelentése:
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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:
BENKŐ Loránd, Név és történelem: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., Akadémiai, 1998.
HOFFMANN István, Helyneveink nyelvi elemzése, Debrecen, KLTE Magyar Nyelvtudományi
Intézet, 1993.
HOFFMANN István, Magyar helynévkutatás, 1958–2002, Debrecen, 2003 (A Magyar
Névarchívum Kiadványai, 7).
INCZEFI Géza, Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata, Bp., Akadémiai, 1970.
KISS Lajos, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése, Bp., Akadémiai, 1995 (NytudÉrt, 139).
KRISTÓ Gyula, Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához, Szeged, 1976 (Acta
Historica, Tomus LV).
LŐRINCZE Lajos, Földrajzi neveink élete, Bp., Akadémiai, 1947.
MEZŐ András, Patrocíniumok a középkori Magyarországon, Bp., 2003 (METEM, 40).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
KÁZMÉR Miklós, A „falu” a magyar helynevekben, Bp., Akadémiai, 1970.
Névtani Értesítő;
A Magyar Névarchívum Kiadványai (http://mnytud.arts.unideb.hu/nevarch.php);
Magyar Névtani Dolgozatok;
Helynévtörténeti tanulmányok (http://ht.unideb.hu/)
Onomastica Uralica I–V.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A nyelvtörténet forrásai I. Szórványemlékek
II. Korai magyar szövegek III. Újabb magyar
szövegek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN509,
BTMMN514, BTMMN515, BTMTN111
(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): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Tantárgyi egység: Korai magyar szövegek
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN514
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4.

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: BTMMN509, BTMMN514,
BTMMN515: 1 szeminárium, 1 konzultáció,
BTMTN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: BTMMN509, BTMMN514,
BTMMN515: 2, BTMTN111: 3

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):
Három egymásra épülő szeminárium (Szórványemlékek, Korai magyar szövegek, Újabb
magyar szövegek) keretében sajátíthatják el a hallgatók a komplex forráselemzés módszerét,
amelyben egyaránt hangsúlyt fektetünk a nyelven kívüli, de a forráselemzéshez szükséges
adatok kiválasztására, a nyelvi szintek szerinti elemzés elsajátítására, a művelődéstörténeti
vonatkozások ismeretére és a források intertextualitására.
A Korai magyar szövegek tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatót a szövegelemzés
módszerébe, bemutassa a magyar nyelv korai szövegemlékeit, amelyeken keresztül
tanulmányozhatják a diákok az ómagyar kor nyelvállapotát. Tantárgyi program: a
szövegemlékek helye a nyelvtörténeti források között, a korai és késői ómagyar kor
művelődéstörténeti bemutatása, szövegemlékek olvasása, nyelvi (hangtani, morfológiai,
lexikai, szintaktikai, mondattani és szöveggrammatikai) elemzése. Az elemzésre szánt
szövegek között a Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Königsbergi Töredék és
Szalagjai mellett választható szövegemlékek is szerepelnek.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Tantárgyi bevezető; az írás és az olvasat kérdései (a Halotti Beszédből is vett példákkal)
2. A Halotti Beszéd nyelvi (és művelődéstörténeti) elemzése (tanári magyarázattal,
folyamatos hallgatói felkészüléssel)
3. A fenti témakör folytatása
4. A fenti témakör folytatása
5. A fenti témakör folytatása
6. Az Ómagyar Mária-siralom nyelvi (és művelődéstörténeti) elemzése
7. A fenti témakör folytatása
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8. A fenti témakör folytatása
9. A Königsbergi Töredék és Szalagjai nyelvi (és művelődéstörténeti) elemzése
10. Más, választott szöveg(ek), főleg kódexek nyelvi (és művelődéstörténeti) elemzése, pl.
Laskai Sorok; Jókai-kódex, Bécsi kódex, Müncheni kódex, Margit-legenda (részletek)
11. A fenti témakör folytatása
12. Zárthelyi dolgozat írása
13. A (kijavított) dolgozat tanulságainak megbeszélése
14. Összefoglalás
15. Konzultáció
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): zárthelyi dolgozat; a folyamatos hallgatói felkészülés szóbeli, esetenként rövid
írásbeli ellenőrzése.
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:
• BENKŐ Loránd, Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1980.
• DÖMÖTÖR Adrienne, Régi magyar nyelvemlékek, Bp., Akadémiai Kiadó, 2006. 24–95.
• KECSKÉS Judit, Nyelvemlékelemző segédkönyv, Miskolc, Euroteam, 2007.
• Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
• 282–576.
• A. MOLNÁR Ferenc, A legkorábbi magyar szövegemlékek, Debrecen, A Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Klasszika-filológiai Tanszék, 2005.
• A. MOLNÁR Ferenc, A korai magyar írásbeliségről, a legkorábbi magyar szövegekről.
http://magyarszak.uni-miskolc.hu/ ; a Szakirodalom, ill. a Nyelvtörténet címek alatt.
• www.nyelvemlekek.oszk.hu (részletek).
• A választott egyéb nyelvemlé(ke)khez kapcsolódó legfontosabb szakirodalom (vö. előző
tétel is)
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BÁRCZI Géza, A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése, sajtó alá rend. és szerk. E.
ABAFFY Erzsébet, N. ABAFFY Csilla. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982.
• HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos, Középkori leveleink 1541-ig, Bp., Tankönyvkiadó, 1992.
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HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei, Bp., Magyar Szemle Társaság,
1931, reprint: Bp., Akadémiai Kiadó, 1988.
JAKAB László, A Jókai-kódex mint nyelvi emlék. Debrecen, DE Magyar Nyelvtudományi
Tanszéke, 2002.
KESZLER Borbála, A magyar írásjel-használat története a XVII. század közepéig, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1995 (NytudÉrt, 141).
KNIEZSA István, A magyar helyesírás története, Bp., Tankönyvkiadó, 19592 jav. kiad.
B. LŐRINCZY Éva, A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1953.
MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből, Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó, 2002.
MÉSZÖLY
Gedeon, Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1956.
A. MOLNÁR Ferenc, Újabb adatok legkorábbi szövegemlékeink tanulmányozásához, Nyr.
2008, 53–63. http://www.c3.hu/
MOLNÁR József, SIMON Györgyi, Magyar nyelvemlékek, Bp., Tankönyvkiadó, 1976, 2.
kiad. 1977.
TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1984.
TÓTH Péter, A Königsbergi Töredék és Szalagjai újabb vizsgálata = „Látjátok feleim…”.
Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Országos Széchényi Könyvtár, 2009, 97–121.
VIZKELETY András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben. Die
Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im „Löwener Kodex”, Bp., Akadémiai
Kiadó, 2004.
A választott egyéb nyelvemlé(ke)khez kapcsolódó fontosabb szakirodalom
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A nyelvtörténet forrásai I. Szórványemlékek
II. Korai magyar szövegek III. Újabb magyar
szövegek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN509,
BTMMN514, BTMMN515, BTMTN111
(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): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Tantárgyi egység: Újabb magyar szövegek
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN515
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4.

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: BTMMN509, BTMMN514,
BTMMN515: 1 szeminárium, 1 konzultáció,
BTMTN111: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: BTMMN509, BTMMN514,
BTMMN515: 2, BTMTN111: 3

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):
Három egymásra épülő szeminárium (Szórványemlékek, Korai magyar szövegek, Újabb
magyar szövegek) keretében sajátíthatják el a hallgatók a komplex forráselemzés módszerét,
amelyben egyaránt hangsúlyt fektetünk a nyelven kívüli, de a forráselemzéshez szükséges
adatok kiválasztására, a nyelvi szintek szerinti elemzés elsajátítására, a művelődéstörténeti
vonatkozások ismeretére és a források intertextualitására.
Az Újabb magyar szövegek tantárgy célja a szövegelemzési ismeretek elmélyítése. A
szemináriumon bemutatott kései szövegemlékeken keresztül tanulmányozhatják a diákok a
középmagyar kor és az újmagyar kor nyelvállapotát. Tantárgyi program: a középmagyar kor
és az újmagyar (valamint az újabb magyar) kor nyelvi állapotának bemutatása
művelődéstörténeti háttérrel; a nyelvi egységesülés folyamata, szövegemlékek olvasása,
nyelvi (hangtani, morfológiai, lexikai, szintaktikai, mondattani és szöveggrammatikai)
elemzése.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Tantárgyi bevezető. A középmagyar kor rövid történelmi, művelődés- és egyháztörténeti
jellemzése; Bornemisza- és Heltai-szövegrészletek nyelvi (és művelődéstörténeti)
elemzése (pl. ezek közül: Elektra, prédikációk, ill. Heltai Fabula-fordítása)
2. Balassi-szövegek elemzése (választott vers/ek/, a Szép magyar komédia, levelezés)
3. A Vizsolyi Biblia; Szenci Molnár Albert szótárai, nyelvtana, zsoltárfordításai
4. Káldi György bibliafordítása; Pázmány-szövegek elemzése (részletek a Kalauzból)
5. Szövegelemzések: Tótfalusi Kis Miklós, Mentség; Mikes Kelemen-levelek
6. Köznyelvi szövegek elemzése (pl. Károlyi Mihály levelei feleségéhez /1704–1724/)
7. Az újmagyar kor (a felvilágosodástól Trianonig) rövid történelmi és művelődéstörténeti

1

jellemzése; részletek Bessenyei György műveiből (pl. Magyarság, Magyar néző)
8. A nyelvújítási mozgalom szövegeiből (Mondolat, Felelet a Mondolatra, Kazinczy Ferenc:
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél)
9. A nyelvi standardizációról, az irodalmi nyelv alakulásáról; Kölcsey: Hymnus, Vörösmarty:
Szózat c. verseinek nyelvi elemzése
10. Petőfi- és Arany-szövegek elemzése (vers és levelezés)
11. Ady- és Kosztolányi-szövegek elemzése (vers és publicisztika)
12. A mai magyar nyelv állapota, változásai, új jelenségei; a „határtalanítás”); a magyar
nyelvet beszélők száma és lakóhelye
13. Zárthelyi dolgozat írása
14. A kijavított zárthelyi dolgozatok megbeszélése
15. Összefoglalás, konzultáció
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): zárthelyi dolgozat; a folyamatos hallgatói felkészülés szóbeli, esetenként rövid
írásbeli ellenőrzése. A (választható) elemzendő szövegeket vagy azok címét, lelőhelyét a
hallgatók előre megkapják.
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:
• BÁRCZI Géza, A magyar irodalmi nyelv kialakulása. MNyj, 1966: 3–21.
• É. KISS Katalin, Anyanyelvünk állapotáról. Bp., Osiris Kiadó, 2004.
• A magyar nyelv, főszerk. KIEFER Ferenc. Bp., Akadémiai Kiadó, 2006. 365–512.
• Magyar nyelvtörténet, szerk. KISS Jenő, PUSZTAI Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003, 377–
893.
TOLCSVAI NAGY Gábor, Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv
történetében, MNy, 2011, 257–276.
• Az oktató által választott újabb magyar kori szövegekhez rendelhető szakirodalom.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BALÁZS Géza, A pesti nyelv. Bp., Inter Nonprofit Kft., 2013.
• BÁRCZI Géza A magyar nyelv életrajza, Bp., 1963 (és további kiad.), 290–387.
• BÁRCZI Géza, A magyar nyelv múltja és jelene. Bp., Gondolat, 1980. 225–369.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BENKŐ Loránd, A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első
szakaszában, Bp., Akadémiai Kiadó, 1960.
DEME László, A XVI. század végi norma kérdéséhez, Bp., Akadémiai Kiadó, 1959
(NytudÉrt, 20).
Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus története köréből, szerk. PAIS Dezső, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1960
Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, szerk. BARCZA József,
Bp., Református Zsinati Iroda, 1990.
Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei, vál., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980.
Károlyi Sándor levelei feleségéhez /1704–1724/, I–II. köt., szerk., jegyz. KOVÁCS Ágnes,
Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1994.
KESZLER Borbála, A magyar írásjel-használat története a XVII. század közepéig, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1995 (NytudÉrt, 141).
KISS Gábor, PUSZTAI Ferenc, Új szavak, új jelentések 1997-ből, Bp., Tinta Könyvkiadó,
1999.
MINYA Károly, Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok
tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2003.
A. MOLNÁR Ferenc, OSZLÁNSZKI Éva, Szenci Molnár Albert zsoltárainak
szöveghagyományozódásáról. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi
Tanszék, 2012. http://magyarszak.uni-miskolc.hu/ ; a Szakirodalom, ill. a Nyelvtörténet
címek alatt.
MOLNÁR József, SIMON Györgyi, Magyar nyelvemlékek, Bp., Tankönyvkiadó, 1976, 2.
kiad. 1977, 196–284.
Nyelvünk a reformkorban, szerk. PAIS Dezső, Bp., Akadémiai Kiadó, 1955.
A magyar kritika évszázadai. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta és összeáll.
TARNAI Andor és CSETRI Lajos. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981.
Mai magyar nyelvünk, szerk. GRÉTSY László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1976.
PAPP László, Nyelvjárás és nyelvi norma a XVI. századi deákjaink gyakorlatában, Bp.,
Akadémiai, 1961 (NytudÉrt, 25).
Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781–1826. Összeáll., jegyz. SZALAI Anna, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980.
PÉNTEK János, A megmaradás esélyei. Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány,
egyetem Erdélyben, Bp., A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 1999.
SZABÓ Zoltán, A magyar szépírói stílus fő irányai. Bp., Corvina, MTA Nyelvtudományi
Intézet, 1998.
SZATHMÁRI István, Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp., Akadémiai
Kiadó, 1968.
SZATHMÁRI István, Mikes és irodalmi nyelvünk, MNy, 1991, 298–306.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Történeti dialektológia

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN516,
BTMMN809
(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
Tantárgyi egység: Történeti dialektológia
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN516
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4.

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: BTMMN516: 1 szeminárium,
1 konzultáció, BTMMN809: 1 szeminárium,
3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
Az előadásra épülő szeminárium megismerteti a hallgatókat a nyelvjárástörténeti
módszertannal. A nyelvjárástörténet kutatásának az előadáson történő elméleti, módszertani
alapozását követően a gyakorlati órán a kutatási módszerek alkalmazását közös és egyéni
vizsgálatok során mélyítik el a hallgatók. A nyelvemlékeknek mint a nyelvjárástörténet
forrásainak vizsgálatát a területi nyelvváltozatok sajátos jellemzői alapján végezzük, ez a
gyakorlatban a nyelvjárási jelenségekre koncentráló szövegelemzést, nyelvemlékelemzést
jelent.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A történeti dialektológia, a nyelvjárástörténet a gyakorlatban
2. A történeti dialektológia, a nyelvjárástörténet módszertana
3. Az ősmagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői.
4. Az ősmagyar korszak művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
5. Az ómagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői.
6. Az ómagyar korszak művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
7. A középmagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői.
8. A középmagyar kor művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
9. Az újmagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői.
10. Az újmagyar kor művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
11. Az egykori jogi szövegek hasznosíthatósága a nyelvjárástörténetben. Beszélt nyelv és írás
viszonya.
12. A misszilisek hasznosíthatósága a nyelvjárástörténetben
13. A perszövegek hasznosíthatósága a nyelvjárástörténeti elemzésben
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14. Szövegelemzési gyakorlatok
15. Szövegelemzési gyakorlatok
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): órai részvétel, választott témából egy kiselőadás megtartása, félév végén
szemináriumi dolgozat egy választott szöveg elemzéséből.
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:
Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Akadémiai Kiadó, Budapest
Kósa László (szerk.) 1997. Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest
Gréczi-Zsoldos Enikő 2007. Nógrád vármegye nyelve a XVII. században. NML, Salgótarján
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Juhász Dezső
1982. A nyelvjárástörténeti kutatások kérdéséhez: Szabó Géza–Molnár Zoltán (szerk.),
Dialektológiai Szimpozion II. VEAB Értesítő. Veszprém, 135–6.
1988. A magyarság táji–történeti tagolódása és a nyelvjáráskutatás néhány kérdése:
Kiss Jenő–Szűts László (szerk.) A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 484–93.
Kiss Jenő 1997. A nyelvtörténet a magyar dialektológiában. Magyar Nyelvjárások XXXIV,
43–50.
Papp László
1959. XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. Nyelvtudományi Értekezések 19,
Budapest
1963. Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Történeti szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN517,
BTMMN810
(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
Tantárgyi egység: Történeti szociolingvisztika
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN517
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4.

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: BTMMN517: 1 szeminárium,
1 konzultáció, BTMMN810: 1 szeminárium,
3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A szeminárium bevezeti a hallgatókat a komplex szemléletű, szociolingvisztikai szemléletű
nyelvemlékelemzésbe. A szeminárium alapvetően szövegelemzésekre épül. A
szövegvizsgálatok során a hallgató elsajátítja azt a módszert, amelynek alapja, hogy a nyelvi
adatokat azok szociológiai-történelmi-társadalmi kontextusában látva elemezzük.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Történeti szociolingvisztika a gyakorlatban
2. A történeti szociolingvisztika módszertana
3. Elemzési problémák: a fej-kéz problematika és a rekonstrukció
4. Suzanne Romaine elmélete a gyakorlatban
5. Egykori jogi szövegek történeti szociolingvisztikai szempontú elemzése
6. Misszilisek elemzése a levélíró szociológiai-társadalmi jellemzőinek figyelembevételével
7. Perszövegek nyelvi jellemzői
8. A boszorkányperek és az etnometodológia
9. Határjárások, határviták
10. Az írásbeliség, az írni-olvasni tudás kialakulása
11. Az egykori írnokok, scriptorok, jegyzők jellemzői
12. A történeti szociopragmatika
13. Szövegelemzések
14. Szövegelemzések
15. Szövegelemzések
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): órai részvétel, együttműködés a szövegek elemzésében, a félév végén
szemináriumi dolgozat írása egy választott szöveg elemzéséből.

1

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:
Romaine, Suzanne 1988. Historical sociolinguistics: Problems and methodology. Sociolinguistics.
Soziolinguistik, edited by Ulrich Ammon; Norbert Dittmar and Klaus J. Mattheier. Walter de Gruyter Verlag,
Berlin, 1452–69.
Gréczi-Zsoldos Enikő 2007. Nógrád vármegye nyelve a XVII. században. NML, Salgótarján
Sárosi Zsófia 2003. Történeti szociopragmatika – magyar nyelvtörténet más megközelítésben: Magyar Nyelv
434–448.

Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Németh Miklós
2008. Nyelvi változás és váltakozás a társadalmi és műveltségi tényezők tükrében – XVIII. századi nyelvi
változók elemzése. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged
2004. Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki
nyelvváltozatban. Akadémiai Kiadó, Budapest
Mattheier, Klaus J. 1988. Das Verhältnis von sozialem und sprachlichem Wandel. Sociolinguistics.
Soziolinguistik (hrgs.) Ulrich Ammon; Norbert Dittmar and Klaus J. Mattheier. Walter de Gruyter Verlag,
Berlin, 1430–1452.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Történeti névtan I. A magyar személynevek
története II. Magyar helynévkutatás III.
Névtani terepgyakorlat

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN511,
BTMMN512, BTMMN518
(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: Névtani terepgyakorlat
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN518
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4., a tanári 1. sz.
mintatanterv szerint 3.
(A szak keresztféléves meghirdetésben nem indul, így páratlan szám
mindig őszi, páros szám tavaszi félévet jelent.)

Előfeltétel: nincs
(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: BTMMN511, BTMMN512: 1
előadás, 1 konzultáció, BTMMN518: 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN511, BTMMN512: kollokvium,
BTMMN518: 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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A terepgyakorlat célja, hogy a Névelmélet, valamint A magyar személynevek története és A
magyar helynévkutatás előadásokon megszerzett ismereteit a hallgató a gyakorlatban
alkalmazza. Az oktatóval egyeztetett (személynévi, helynévi, ritkább névfajták, komplex
névgyűjtés) témához kötődően a hallgató önálló névtani gyűjtést és feldolgozást végez,
amelyet az oktató a konzultációk során irányít. A hallgató a félévi munkáját névtani dolgozat
formájában összegzi.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1-2. Témaválasztás
3. A kutatási terep településtörténeti adatgyűjtése
4. A kutatási terep társadalmi, felekezeti jellemzői (adagyűjtés)
5. A kutatási témának és adatoknak megfelelő módszertan kiválasztása
6. A kutatási témának és adatoknak megfelelő névelméleti alapmunkák kiválasztása
7. Adatközlők kiválasztása
8-11. Gyűjtőmunka
12-15. A terepmunka eredmények feldolgozása
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): szemináriumi dolgozat, prezentáció
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
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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 egyéni témáknak megfelelően az oktató jelöli ki.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Az egyéni témáknak megfelelően az oktató jelöli ki.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Névelmélet I. Propedeutika II. Ritkább
névfajták története

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN506,
BTMMN519
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: Ritkább névfajták története
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN519
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2., 4.

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: 1 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a ritkább névfajták helyével a
tulajdonnevek rendszerében, és bemutassa különböző aspektusokból e nevek tulajdonságait.
Az előadás tárgya: a tulajdonnevek bővülő rendszere; a ritkább névfajták csoportosítása
denotátumuk alapján (cégnevek, alapítványok, színházak, éttermek, kávéházak, hajók,
vonatok stb. nevei); a ritkább névfajták szemantikai jellemzői, szerkezeti tulajdonságai;
pragmatikai és szociolingvisztikai jellemzői.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A névfajták rendszere
2. A ritkább névfajták csoportosítása, szemantikai jellemzői
3. A ritkább névfajták szerkezeti tulajdonságai, helyesírási jellemzői
4. A cégnevek (kitekintéssel a reklámtörvényre)
5. Az éttermek, vendéglátó egységek nevei
6. A boltnevek (kitekintéssel nyelvhelyességi kérdésekre, a nyelvi divatokra)
7-8. Tárgynevek
9. Zöld Sasok és Miskolci Jegesmedvék (a sportcsapatok/klubok névadása)
10-12. Egyéb ritkább névfajták
13. Ritkább névfajták szociolingvisztikai tükörben
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): kollokvium
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
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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:
• BOZSIK Gabriella, Az új keletű intézménynevek és alapítványnevek nyelvi jellemzői és
helyesírási kérdései, NyelvKomm, 1999, 669–76.
• FODOR Katalin, Adalékok az újabb magyar cégnevek tipizálásához, NévtÉrt,
15(1993), 100–105.
• HAVAS Péter, Kávéház- és eszpresszónevek Budapesten (1920–1944), NévtÉrt,
28(2006), 129–149.
• J. SOLTÉSZ Katalin, Személynevek az intézménynevekben, NévtÉrt, 5(1981), 34–42.
• RAÁTZ Judit, A ciklonok, hurrikánok, tájfunok neveiről, NévtÉrt, 28(2006), 155–61.

Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BALÁZS Géza, A hajónévadás egyéni típusáról: a kenunevek, NévtÉrt, 15(1993), 20–
23.
• P. CSIGE Katalin, Intézménynevek Kárpátalján, NévtÉrt, 15(1993), 81–85.
• HAJDÚ Mihály, Magyar hajónevek, MND, 57(1986).
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MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN601 Kutatásmódszertan ea.
Tantárgy neve:
Kutatásmódszertan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN601
(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: Kutatásmódszertan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN601
(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 előadás, 2 konzultáció

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: 4

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 az általános kutatásmódszertan elsajátítása: módszer és metodológia,
módszer és vizsgálandó tárgy, módszer és elmélet, módszer és rendszer összefüggése,
induktív és deduktív, módszerek, az anyaggyűjtés és feldolgozás módszerei.
Feladata továbbá a leíró nyelvészet kutatásmódszertanának elsajátítása: nyelvi rendszer,
nyelvleírás, szinkrónia és diakrónia viszonya, a nyelvi elemzés szintjei, a kontrasztív
nyelvészet, a strukturalizmus módszerei, generatív irányzatok módszerei, posztgeneratív
irányzatok módszertani kérdései.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A különböző nyelvleírási irányzatok elméletének és módszertani kérdéseinek ismerete
képesség: A szaktudományi módszerek alkalmazásának képessége, az összefüggések
felimerésének képessége, a tudás átadásának képessége
attitűd: Az ismeretek folyamatos bővítésének igénye
autonómia és felelősség: Önálló véleményalkotás, szakmai álláspontjának képviselete a
megszerzett tudás birtokában.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Alapfogalmak: tudományos paradigmák, induktív, deduktív kutatás
2. A tudományos bizonyítás módszerei
3. A tudományos szakirodalom fajtái: adatbázisok, forráskritika, forráselemzés
4. A kutatási terv készítése: témaválasztás, probléma-meghatározás, hipotézisállítás.
5.-6. Az elméletekhez választott empirikus kutatás
7. A nyelvi elemzés szintjei, specifikus módszerei
8. Konfrontatív elemző módszerek: komparasztika, kontrasztív nyelvészet
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9. Elemzési irányzatok: strukturalista, generatív, funkcionális kognitív
10. Pragmatikai irányzatok
11. Tudományos szakdolgozat szerkesztése
12. Prezentáció készítése
13. Tudományos teljesítmények értékelése
14. Hivatkozás, plagizálás
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:
Earl Babbie 1996. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó.
Ch. F. Hockett 1965. A course in modern linguistics. New York
B. AS. Szerebrennyikov 1986. Általános nyelvészet: A nyelv belső struktúrája és a
nyelvészeti kutatás módszerei. Budapest: Akadémiai Kiadó
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
M. Teresa Cabré 1998. Terminology. Theory, methods and applications. Amsterdam,
Philadaelphia: John Benjamins.
René Descartes 1980. Válogatott filozófiai művek: Értekezés a módszerről. Budapest:
Akadémiai Kiadó.
Tomcsányi Pál 2000. Általános kutatásmódszertan: Az ismeretalkotás és –közlés
tudományszaktól független elmélete és gyakorlata. Budapest: Akadémiai Kiadó..
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
A nyelvleírás elméletei

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN602,
BTMTN110
(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): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Tantárgyi egység: A nyelvleírás elméletei
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN602
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

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

Óraszám/hét: BTMMN602: 2 előadás, 2
konzultáció, BTMTN110: 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.)

Kreditpont: BTMMN602: 4, BTMTN110: 3

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

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN602: kollokvium, BTMTN110:
gyakorlati jegy
(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 nyelvleírás fontosabb elméleteinek bemutatása. A funkcionális nyelvszemlélet, a generatív
nyelvleírás, a pragmatikai fordulat, a diskurzuselmélet, a szövegstilisztika és a
szövegtipológia legfontosabb hozadéka.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A funkcionális nyelvszemlélet
2. A generatív nyelvelmélet
3. A mondat topik−predikátum tagolódása
4. A predikátum belső szerkezete
5. Az igemódosítót tartalmazó VP belső szerkezete
6. A fókuszt tartalmazó mondat belső szerkezete
7. A pragmatikai fordulat
8. Modern szemantika-elméletek
9. A szövegtan újabb eredményei
10. A szövegértelem tagolódása
11. Diskurzuselmélet
12. Szövegstilisztikai kutatások
13. Szövegtipológiai kutatások
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
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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:
É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest,
1998.
É. Kiss Katalin: Topic and Focus: The Operators of the Hungarian Sentence. Folia
Linguistica 16., 1981, 305−330.
Kabán Annamária: A szövegvizsgálat útjain. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009.
Kenesei István − Irene Vogel: Prosodic phonology in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica
39., 1989, 149−193.
Petőfi S. János: A szöveg mint komplex jel. Bevezetés a szemiotikai-textológiai
szövegszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2001.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Kabán Annamária: Szövegszemiotikai alapkérdések. In: Petőfi S. János − Békési Imre
(szerk.): Szemiotikai szövegtan 2. JGyTF Kiadó, Szeged, 1991, 67−72.
Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1−3. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1992−2000.
Pléh Csaba − Győri Miklós: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest,
1998.
Pléh Csaba: A mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Szabolcsi Anna: Compositionality in Focus. Folia Linguistica 15., 1981, 141−162.
Szathmári István: A magyar stilisztikai kutatások a kezdetektől a XX. század végéig. Tinta
Könyvkiadó, Budapest, 2005.
Tátrai Szilárd − Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta
Könyvkiadó, Budapest, 2008.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN603 Szemantika, szemiotika ea.
Tantárgy neve:
Szemantika, szemiotika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN603
(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: Szemantika, szemiotika ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN603
(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 előadás, 2 konzultáció

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: 4

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 jelelmélet és különösen a nyelvi jelentés értelmezésének és
leírásának legfontosabb jelenkori irányzataival, a szemiotika és a szemantikai iskolák főbb
vizsgálati területeivel, fogalmaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
Tudás: Ismeri a szemiotika és a szemantika általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb
fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Részletekbe menően ismeri a
szemiotika és a szemantika összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
képesség: A szemiotika és a szemantika elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a
problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazza. Képes a szemiotika és a szemantika
egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni.
attitűd: Magáévá teszi azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes
tanulás a közjó szolgálatában áll. Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit
saját fejlődésének szolgálatába állítsa.
autonómia és felelősség: Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai
kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Különböző
bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és
technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szemiotika és a szemantika tárgya és helye a tudományok rendszerében
2. A szemiotika és a szemantika tudománytörténetének vázlata
3. A jel fogalma. A jelek osztályozása
4. A szemiotikai textológia
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5. A jelentés általános kérdései a kognitív szemantika megközelítésében
6. Egyszerű és összetett jelentésszerkezetek
7. A jelentéskiterjesztés
8. Művészetszemiotika
9. A folklór szemiotikája
10. Társadalomszemiotika
11. A nemzetközi kommunikáció szemiotikája
12. Szemantikai irányzatok és kutatások napjainkban
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.): 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:
Jakobson, Roman 1972. A nyelv és az egyéb kommunikációs rendszerek viszonya. In: Uő.:
Hang – Jel – Vers. Budapest: Gondolat. 93–132.
Tolcsvai Nagy Gábor 2011. Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem,
Közép-európai Tanulmányok Kara.
Voigt Vilmos 2009. Bevezetés a szemiotikába. Budapest: Loisir.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Horányi Özséb – Szépe György (szerk.) 1975. A jel tudománya. Budapest: Gondolat.
Kiefer Ferenc [1999] Jelentéselmélet. Budapest: Corvina.
Posner, Roland –Robering, Klaus – Sebeok, Thomas A. 1997. Semiotik / Semiotics. 1.
Teilband. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of
Linguistics and Communication Science (HSK) 13/1. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Maienborn, Claudia – Heusinger, Klaus von – Portner, Paul (ed.) 2011. Semantics. Volume
1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics
and Communication Science (HSK) 33/1. Berlin, New York: De Gruyter Mouton.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN605 Záródolgozati szeminárium
Tantárgy neve:
Záródolgozati szeminárium

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN605
(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): B. Gergely Piroska professor emeritus
Közreműködő oktató(k): B. Gergely Piroska professor emeritus
Tantárgyi egység: Záródolgozati szeminárium
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN605
(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: 1 szeminárium, 2 konzultáció

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 nyelvészeti kutatómunkához szükséges elméleti és módszertani ismeretek elsajátítását
követően a hallgató a gyakorlatban alkalmazza ismereteit egy általa választott téma
feldolgozása során. A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen önálló tudományos
kutatómunka végzésére, az eredmények szakszerű közzétételére.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A leíró nyelvészet, a strukturális és funkcionális kognitív grammatika elméletének,
módszereinek ismerete.
képesség: A megszerzett ismeretek önálló alkalmazása a témakijelöléstől a kutatási
eredmények közléséig.
attitűd: Megalapozott tudás birtokában önálló véleményalkotás, kreativitás, szakmai
álláspont megfogalmazása.
autonómia és felelősség: Megalapozott, széleskörű ismeretek birtokában önálló szakmai
vélemény kialakítása, átfogó szakmai nézőpont megszerzése, koherens tudás átadása
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1-3. Kutatásmódszertani alapok
4 -6. Témakijelölés
7 –10. Tézisek, hipotézisek megfogalmazása
11 -12. Elemzéssegítő eszközök szerkesztése (grafikák, adatbázisok, stb.)
13. Bibliográfia készítése
14. Szintézis, rezümé
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
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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:
Earl, Babbie 1996. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: balassi Kiadó
Ch. F. Hockett 1965. A course in modern linguistics. New York
B. AS. Szerebrennyikov 1986. Általános nyelvészet: A nyelv belső struktúrája és a
nyelvészeti kutatás módszerei. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
M. Teresa Cabré 1998. Terminology. Theory, methods and applications. Amsterdam,
Philadaelphia: John Benjamins.
René Descartes 1980. Válogatott filozófiai művek: Értekezés a módszerről. Budapest:
Akadémiai Kiadó.
Tomcsányi Pál 2000. Általános kutatásmódszertan: Az ismeretalkotás és –közlés
tudományszaktól független elmélete és gyakorlata. Budapest: Akadémiai Kiadó..
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN606 Morfológia ea.
Tantárgy neve:
Nyelvi szintek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN606,
BTMMN607, BTMMN613, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07
(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: Morfológia ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN606
(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: BTMMN606, BTMMN607: 2
előadás, 2 konzultáció, BTMMN613: 2
szeminárium, 2 konzultáció, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07: 2 előadás

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN606, BTMMN607, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07: kollokvium, BTMMN613:
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: BTOMA9N04, BTOSVM4N07: Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
3, BTMMN606, BTMMN607, BTMMN613: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
4
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy feladata a morfológia fogalmainak, elemeinek, rendszereinek elsajátítása.
Morfológiai elméletek. Morfológiai elemek, morfémaszerkezetek és jellemzőik. A magyar
nyelv morfológiájának fő kérdései, a magyar morfológia eszköztára. A morfémák
elhatárolása, funkcióik. Inflexió (ragozás és jelezés). A szóalkotás (kompozíció, deriváció).
Változási folyamatok a morfológiában. A szófajok rendszere a különböző grammatikákban.
A szó, szófaj fogalma, szófaji kategóriák. A névmások, segédigék, igenevek, módosítószók
problémái.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A morfológia elemeinek, fogalmainak, rendszereinek értő elsajátítása, a legfontosabb
hazai és nemzetközi szakirodalom ismerete.
képesség: A morfológia módszereinek ismerete, alkalmazása, az ismeretek szakszerű
átadásának képessége
attitűd: A szakmai ismeretek folyamatos bővítésére, az új eredmények és módszerek
megismerésére való igény kialakítása
autonómia és felelősség: Képessé kell válnia átfogó szakmai kérdések átgondolására, a
morfológia különböző elméleteinek kellően alapos ismeretére.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Morfológiai elméletek
2. Morfológiai elemek, morfémaszerkezetek és jellemzőik
3. A magyar nyelv morfológiájának fő kérdései
4. A magyar morfológia eszköztára
5. A morfémák elhatárolása, funkcióik
6. Inflexió (ragozás és jelezés)
7. A szóalkotás (kompozíció és deriváció)
8. Változási folyamatok a morfológiában
9. A szófajok rendszere a különböző grammatikákban
10. A szó, szófaj fogalma, szófaji kategóriák
11. Alapszófajok, viszonyszók, mondatszók
12. A névmások rendszere, az igenevek
13. A viszonyszók problematikája
14.Módosítószók, mondatszók
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
Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd –
Tolcsvai Nagy Gábor 2017. Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 503-660.
Schachter, Paul 1985. Parts-of-speech systems = Language typology and syntatic
description. Vol. I. ed. by Timothy Shopen, Cambridge, Cambridge University Press 3-61.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc (szerk.) 2000. Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest:
Akadémiai Kiadó. 51-73, 75-136, 519-567.
Kugler Nóra 2003. A módosítószók funkciói. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kálmán C. György – Kálmán László – Nádasdy Ádám – Prószéky Gábor 1989. A magyar
segédigék rendszere. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII. 49-103.
Bybee, Joan L. 1985. Morphology. A study of the relation between meaning and form.
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Amsterdam: John Benjamins.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN607 Mondattan ea.
Tantárgy neve:
Nyelvi szintek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN606,
BTMMN607, BTMMN613, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07
(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: Mondattan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN607
(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: BTMMN606, BTMMN607: 2
előadás, 2 konzultáció, BTMMN613: 2
szeminárium, 2 konzultáció, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07: 2 előadás

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN606, BTMMN607, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07: kollokvium, BTMMN613:
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: BTOMA9N04, BTOSVM4N07: Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
3, BTMMN606, BTMMN607, BTMMN613: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
4
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a strukturális, a transzformációs generatív
és a funkcionális kognitív mondatleírás elméleti alapjait és módszertanát.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A különböző mondatleírások elméletének és módszertanának elsajátítása.
képesség: A mondattani ismeretek értő alkalmazása, átadása, az új kutatási eredmények
önálló elsajátítása
attitűd: Igény a folyamatos ismeretbővítésre, törekvés a megalapozott grammatikai tudás
elsajátítására.
autonómia és felelősség: Megalapozott, széleskörű ismeretek és látásmód megszerzése és
átadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A strukturális és a transzformációs generatív mondatleírás elméleti alapjai és módszertana
2. A funkcionális kognitív mondatleírás elméleti alapjai
3. A mondattan általános kérdései
4. A mondatfajták
5. Funkcionális-szemantikai kategóriák a mondatban
6-7. A mondatrészek
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8. Az egyszerű mondat típusai
9. Az összetett mondatok típusai
10. Az alárendelő összetett mondatok
11. A mellérendelő összetett mondatok
12. Az egyszerű és az összetett mondatok határsávja
13-14. 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.
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. 663-895.
É. Kiss Katalin 1998. Mondattan In É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új
magyar nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 1-184.
É. Kiss Katalin 2002. The syntax of Hungarian Cambridge: Cambridge University Press
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc (szerk.) 1992. Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan Budapest: Osiris
Kiadó.
É. Kiss Katalin 2006. Mondattan In Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv Budapest:
Akadémiai Kiadó. 110-147.
Givón, Talmy 2001. Syntax. An introduction. Volume II. Revised edition. Amsterdam,
Philadelphia: john Benjamins
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN608 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: BTMMN608
(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: 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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MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN609 Pragmatika szem.
Tantárgy neve:
Pragmatika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN609
(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): Dobos Csilla egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dobos Csilla egyetemi docens
Tantárgyi egység: Pragmatika szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN609
(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 szeminárium, 2 konzultáció

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 gyakorlati foglalkozások célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti pragmatika
kialakulásával, alapvető kérdéseivel, a nyelvtudomány pragmatikai fordulatával és annak
hatásával a fordítástudományra. A hallgatók betekintést nyernek a pragmatika jelentős
képviselőinek (Austin, Searle, Grice, Habermas, Labov stb.) műveibe, hogy elsajátítják
azokat a fontos elveket, amelyeknek ismerete a fordítás és különösen a tolmácsolás
szempontjából alapvetően fontos.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Rendelkezik nyelvi és kulturális ismeretekkel a forrás és a célnyelven.
Tisztában van az interkulturális kommunikáció pragmatikai sajátosságaival.
Rendelkezik írásbeli és szóbeli kommunikációs alapismeretekkel.
képesség: Pragmatikai ismereteit képes hatékonyan hasznosítani a fordítás és tolmácsolás
terén.
Képes olyan szöveget alkotni, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott szituáció
pragmatikai elvárásainak is. Megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos
fogalmazási készség birtokában képes a pragmatikai szabályokat alkalmazni.
attitűd: Rugalmasan alkalmazkodik a változó munkafeltételekhez.
Kritikusan gondolkodik és elemzi munkavégzésének mindenkori körülményeit.
Szemlélete kritikus saját szakmai teljesítményével kapcsolatban.
autonómia és felelősség: A megfelelő fordítási műveleteket alkalmazza és a megfelelő
fordítói stratégiát választja ki.
Elfogadja a külső szakmai kritikát, amelyet elemez és amelyből következtetéseket von le, a
következtetések eredményét autonóm módon hasznosítja munkájában.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A pragmatika kialakulása és fejlődése
2. Szemantikai jelentés – pragmatikai jelentés
3. Mesterséges intelligencia kutatás, kognitív tudományok kialakulása
4. Austin: Tetten ért szavak
5. Beszédaktus elmélet
6. Lokúciós, illokúciós és perlokúciós aktusok
7. Boldogulási feltételek
8. Searle: Beszédaktusok
9. A beszédaktusok jellemzése és klasszifikációja
10. Közvetett és közvetlen beszédaktusok
11. Elsődleges és másodlagos illokúciós aktusok
12. Grice: A társalgás szabályai
13. Együttműködési alapelv és a négy maxima
14. Fordítás és pragmatika
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:
Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest:
Tinta Kiadó.
Általános nyelvészeti tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. 2003.
Budapest: Akadémiai Kiadó.
http://lingua.arts.unideb.hu/doc/pragmatika_2013.pdf
Meibauer, J. 2001. Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
Austin, J L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Anne Reboul–Jacques Moeschler 2000. A társalgás cselei. Budapest: Osiris Kiadó.
Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés.
Budapest: Osiris Kiadó.
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Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Searle, J.R. 1971. What is A Speech Act? The Philosophy of Language. J.R. Searle, ed. 39-53.
Wardhaugh, R. 1995. Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég. (12. fejezet: Cselekvés
és társalgás)
Kiefer Ferenc, 2000. Jelentéselmélet. Budapest, Corvina.
Leech, J. 1985, Principles of Pragmatics. London, Longman.
Verschueren, J. 1999, Understanding Pragmatics, London, Arnold.
Mey, J. 1993, Pragmatics. An Introduction. Oxford, Blackwell.
Sinclair, M. 1995: Fitting pragmatics into the mind: Some issues in mentalist pragmatics.
Journal of Pragmatics 23, 509-539.
Davis, S. 1991. Pragmatics. A Reader. Oxford, Oxford Univ. Press.
Claus Ehrhardt; Hans Jürgen Heringer: 2011. Pragmatik. - Fink, Paderborn (UTB; 3480).
Peter Ernst: 2002. Pragmalinguistik. Grundlagen, Methoden, Probleme. Berlin, New York:
de Gruyter
S. C. Levinson 1983/2000. Pragmatik. Tübingen: Niemeyer
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Korpusz- és számítógépes nyelvészet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN610,
BTMMN611
(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): Kemény Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Korpusz- és számítógépes nyelvészet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN610
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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: BTMMN610: 1, BTMMN611:
1 szeminárium, 1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN610: kollokvium, BTMMN611:
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 tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a korpusz- és számítógépes nyelvészet
kutatási és alkalmazási területeit, átfogó képet nyújtson a nyelvészeti vizsgálatokhoz készült
korpuszokról (többek között: Magyar Nemzeti Szövegtár, Magyar Webkorpusz, Szeged
korpusz, Hunglish korpusz, COSMAS), valamint módszertani alapokat nyújtson saját
adatbázisok létrehozásához. A kurzus keretén belül a hallgatók gyakorlati példákon keresztül
ismerhetik meg a formális nyelvek, valamint a gépi tanulás és fordítás főbb kutatási irányait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A korpusz- és számítógépes nyelvészet helye a tudományok között
2-4. A korpuszok típusai, az egyes korpuszok jellemzői
5-8. Korpuszelemzési módszerek
9. A helyes korpusz kiválasztása a kutatáshoz
10. Saját korpusz, adatbázis építése
11. NLP-rendszerek
12. Gépi tanulás
13. Gépi fordítás
14–15. Formális nyelvek, automataelmélet
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
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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:
• Gecső Tamás (szerk.) 2001. Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Könyvkiadó. Budapest.
• Scherer, Carmen 2006. Korpuslinguistik.Universitätsverlag Winter.
• Szirmai Mónika 2006. Bevezetés a korpusznyelvészetbe. A korpusznyelvészet
alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában.Tinta
könyvkiadó. Budapest.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Alberti Gábor 2006. Matematika a természetes nyelvek leírásában. Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához 52. Tinta Könyvkiadó. Budapest.
• Lüdeling, Anke– Kytö, Merja(Hg.) 2009. Corpus Linguistics. An International
Handbook. Walter de Gruyter.
• McCawley, James D. 1981. Everything That Linguists Have Always Wanted to Know
About Logic (But Were Ashamed to Ask). The University of Chicago Press. Chicago.
• Teubert Wolfgang 2005. My version of corpus linguistics. International Journal
of Corpus Linguistics. 10. 1: 1-13.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Korpusz- és számítógépes nyelvészet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN610,
BTMMN611
(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): Kemény Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Korpusz- és számítógépes nyelvészet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN611
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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: BTMMN610: 1, BTMMN611:
1 szeminárium, 1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN610: kollokvium, BTMMN611:
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 tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a korpusz- és számítógépes nyelvészet
kutatási és alkalmazási területeit, átfogó képet nyújtson a nyelvészeti vizsgálatokhoz készült
korpuszokról (többek között: Magyar Nemzeti Szövegtár, Magyar Webkorpusz, Szeged
korpusz, Hunglish korpusz, COSMAS), valamint módszertani alapokat nyújtson saját
adatbázisok létrehozásához. A kurzus keretén belül a hallgatók gyakorlati példákon keresztül
ismerhetik meg a formális nyelvek, valamint a gépi tanulás és fordítás főbb kutatási irányait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A korpusz- és számítógépes nyelvészet helye a tudományok között
2-4. A korpuszok típusai, az egyes korpuszok jellemzői
5-8. Korpuszelemzési módszerek
9. A helyes korpusz kiválasztása a kutatáshoz
10. Saját korpusz, adatbázis építése
11. NLP-rendszerek
12. Gépi tanulás
13. Gépi fordítás
14. Formális nyelvek, automataelmélet
15. Zárthelyi dolgozat
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat beadása
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
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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:
• Gecső Tamás (szerk.) 2001. Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Könyvkiadó. Budapest.
• Scherer, Carmen 2006. Korpuslinguistik.Universitätsverlag Winter.
• Szirmai Mónika 2006. Bevezetés a korpusznyelvészetbe. A korpusznyelvészet
alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában.Tinta
könyvkiadó. Budapest.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Alberti Gábor 2006. Matematika a természetes nyelvek leírásában. Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához 52. Tinta Könyvkiadó. Budapest.
• Lüdeling, Anke– Kytö, Merja(Hg.) 2009. Corpus Linguistics. An International
Handbook. Walter de Gruyter.
• McCawley, James D. 1981. Everything That Linguists Have Always Wanted to Know
About Logic (But Were Ashamed to Ask). The University of Chicago Press. Chicago.
• Teubert Wolfgang 2005. My version of corpus linguistics. International Journal
of Corpus Linguistics. 10. 1: 1-13.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN613 Nyelvi elemzések szem.
Tantárgy neve:
Nyelvi szintek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN606,
BTMMN607, BTMMN613, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07
(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: Nyelvi elemzések szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN613
(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: BTMMN606, BTMMN607: 2
előadás, 2 konzultáció, BTMMN613: 2
szeminárium, 2 konzultáció, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07: 2 előadás

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN606, BTMMN607, BTOMA9N04,
BTOSVM4N07: kollokvium, BTMMN613:
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: BTOMA9N04, BTOSVM4N07: Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
3, BTMMN606, BTMMN607, BTMMN613: (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
4
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy a magyar nyelv leírásának főbb elméleti irányzataira alapozva
kialakítsa a gyakorlati elemzés készségét mind a klasszikus grammatika, mind a strukturális,
mind a funkcionális kognitív nyelvleírás módszereivel.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A magyar nyelv leírásának főbb elméleti irányzatainak és gyakorlati elemzési
módszereinek elsajátítása.
képesség: Az elemzési szempontok és módszerek alkalmazása révén szintaktikai elemzési
kompetenciák kialakítása.
attitűd: A szakmai ismeretek folyamatos bővítésére, az új eredmények és módszerek
megismerésére való igény kialakítása.
autonómia és felelősség: Megalapozott, széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretek és
látásmód megszerzése és átadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1-5. Klasszikus grammatikai elemzési gyakorlatok
6-9. Strukturális grammatikai elemzési gyakorlatok
10-14. Funkcionális kognitív grammatikai elemzési gyakorlatok
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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:
Alberti Gábor 1994. Bevezetés a magyar generatív mondatelemzésbe. Pécs: Janus Pannonius
Egyetemi Kiadó.
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In. Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szrek.):Nyelvtan.
Budapest: Osiris Kiadó.
Rácz Endre – Szemere Gyula 1986. Mondattani elemzések. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó.
Givón, Talmy 2001. Syntax. An introduction. Volume II. revised edition. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Alberti Gábor – Medve Anna 2002. Generatív grammatikai gyakorlókönyv: I. Szabályok és
magyarázatok. Budapest: Janus/Books.
Keszler Borbála – Lengyel Klára 2009. Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Budapest:
Nemzeti Tankönyvkiadó.
É. Kiss katalin 2002. The syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN614 Diskurzuselemzés szem.
Tantárgy neve:
Diskurzuselemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN614,
BTOSVM4N14
(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: Diskurzuselemzés szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN614
(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: BTOSVM4N14: 2
szeminárium, BTMMN614: 1 szeminárium,
1 konzultáció

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 a diskurzuselemzési elméletek és módszerek bemutatása, különös tekintettel a
nyelvészeti elemzési területekre. A félév során a hallgatók megismerkednek a diskurzusok
szerkezeti, tartalmi és funkcionális sajátosságaival, kitérve a szövegek, illetve
megnyilatkozások alkotóinak és befogadóinak társadalmi, kulturális beágyazottságára. A
kurzus során az egyes diskurzustípusok és műfajok elemzési szempontjaival konkrét
elemzéseken, gyakorlatokon keresztül is megismerkednek a hallgatók.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató ismeri a terminológia elméleti és gyakorlati alapelveit, valamint felismeri
és elkülöníti egymástól az alapvető diskurzus típusokat.
képesség: A hallgató képes adekvátan reflektálni a környezetében alkalmazott diskurzusokra.
attitűd: Hallgató váljon nyitottá a tárggyal kapcsolatos szakmai újdonságok iránt.
autonómia és felelősség: A hallgató kreatív módon és egyben kritikusan használja ki a
különböző elméletek eredményeit.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés, terminológiai kérdések
2. Szöveg és diskurzus
3. A diskurzusanalízis tárgya és módszerei
4. A diskurzus egységei és funkciói
5. Diskurzusok a nyelvhasználat különböző formáiban
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6. Beszédaktus-elmélet
7. Diskurzus az interakciós szociolingvisztikában
8. A szóbeli diskurzusok szegmentálási elméletei
9. Korpuszelemzési módszerek az írásos diskurzusokban
10. Internetes diskurzusok nyelvi elemzési módszerei
11. Médiadiskurzus
12. A kritikai diskurzuselemzés nyelvészeti elméletei
13. Interkulturalitás a diskurzusokban
14. 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.): 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:
Austin, J. 1997. Tetten ért szavak. NyKCs. Osiris. Budapest.
de Beaugrande–Dressler, W. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina Kiadó.
Budapest.
Van Dijk, T.A.–Kintsch, W. 2008. A stratégiai beszédfeldolgozás modellje felé. In:
Síklaki István (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai. I. Typotex. Budapest. 38–59.
Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 125: 74–
93
Titscher, S. Et al. 2003. Methods of Text and Discourse Analysis. Sage Publications.
London.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Chafe, W. 1992. Prosodic and Functional Units of Language. In: Edwards, J.–Lampert,
M. (eds.): Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. Lawrence
Erlbaum Associates. Hillsdale.
van Dijk, T.A. (ed.) 1997. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Sage
Publications. London.
Fairclough, Norman 2003. Analysing discourse: Textual analysis for social research.
New York: Routledge
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Géring Zsuzsanna 2005. 3–6–12: avagy összefoglaló művek a diskurzuselmélet
területéről. Szociológiai Szemle. 2: 130–142.
Gumperz, J.G. 1982. Language and Social Identity. Cambridge Unicersity Press.
Cambridge. Marris, P.–Thornham, S. (eds.) 1999. Media Studies. A Reader. Edinburgh
University
Press. Edinburgh.
Németh T. Enikő 1994. Módszertani útmutató a szóbeli diskurzusok
megnyilatkozáspéldányokra történő tagolásához. Magyar Nyelv. 90: 327–330.
Papp Z. Attila 2001. Az eltűnt hokimeccs nyomában. Diskurzuselemzés egy
sportesemény ürügyén. Médiakutató. 1: 18–29.
Searle, J. 1977. A beszédaktus mint kommunikáció. In: Horányi Özséb (szerk.):
Kommunikáció I. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 255–265.
Tátrai Szilárd 2005. A nézőpont szerepe a narratív megértésben. In: Kertész András –Pelyvás
Péter (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. Tanulmányok a kognitív
szemantika köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 207–229
Would, É.a.–Kroger, R.O. 2000. Doing Discourse Analysis. Sage. London.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Kontrasztív nyelvészet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN615
(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): A. Molnár Ferenc professor emeritus
Tantárgyi egység: Kontrasztív nyelvészet
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN615
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 előadás, 2 konzultáció

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

(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: 4

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 feladata a kontrasztív nyelvészeti kutatások főbb területeinek és kutatási
módszereinek, az egyes nyelvi szintek elemzési sajátosságainak bemutatása. Segítséget nyújt
a fordítási folyamatok nyelvészeti elemzéséhez, többek között a különféle átváltási
műveletekhez, referenciakeretek készítéséhez, az interkulturális tartalmak és nyelvi reáliák
vizsgálatához. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a kontrasztív nyelvészet leírási
és alkalmazási módjait, és képesek legyenek önálló elemzést végezni azonos vagy eltérő
nyelvű szövegeken.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Kontrasztív nyelvészet kutatási területei
2. Módszertani, nyelvtipológiai kérdések
3. Grammatikai funkciók és téma–réma szerkezetek
4–5. Szintaktikai műveletek
6. Szórend és morfémarend
7–8. Átváltási műveletek
9. Referenciakeretek megfeleltetése
10. Kontrasztív szemantikai kutatások
11. Fordítás és kontrasztív nyelvészet
12. Linearitás és összehasonlító stilisztika
13. Kontrasztív kutatások a nyelvtörténetben
14. Nyelvrokonság kontrasztív bizonyítékai
15. A kontrasztív elemzések interkulturális aspektusai
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
prezentáció, a félév kollokviummal zárul
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
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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:
• Gecső Tamás (szerk.) 2001. Kontrasztív szemantikai kutatások. Tinta Könyvkiadó.
Budapest.
• Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma (szerk.) 2001. A kontrasztív szövegnyelvészet
aspektusai. Officina Textologica 7. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója.
Debrecen.
• Granger, Sylvia et al. (eds.) 2008. Corpus-based Approaches to Contrastive
Linguistics and Translation Studies. Approaches to Translation Studies. Rodopi
Publishes. Amsterdam.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Budai László 1979. Grammatikai kontrasztivitás és hibaelemzés. Tankönyvkiadó. Budapest.
• Havas Ferenc (szerk.) 1977. Nyelvtipológiai szöveggyűjtemény (XIX. század).
Tankönyvkiadó. Budapest
• Havas Ferenc (szerk.) 1988. Nyelvtipológiai szöveggyűjtemény II. Tankönyvkiadó.
Budapest.
• Jolán Kelemen 1999. De la langue au style - Éléments de linguistique contrastive
francaishongrois. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza.
• Rein, Kurt 1983. Einführung in die kontrastive Linguistik. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft. Darmstadt.
• Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 73–79,
267–287.
• Tronka Krisztián 2001. Vázlat a magyar és a német nazális mássalhangzók
kontrasztív hangtani vizsgálatához. In: Csatár P. – Maitz P. – Tronka K. (szerk.): A
nyelvtantól a szövegtanig. Tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Debreceni
Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen.
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Tantárgy neve:
Spec. koll.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN617
(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): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Spec. koll.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN617
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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: 6 konzultáció

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: 0

(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 hallgatónak 6 kr. értékben 1 előadás és 2 szemináriumot kell elvégeznie a szakirányban.
Észt nyelv (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy.)
Finn-magyar nyelvtudományi és irodalmi kapcsolatok (2 kr. 1 x 15 ea., koll.)
Finnugor népek kulturája (2 kr. 1 x 15 ea., koll.)
Magyar versek nyelvi, stilisztikai és művelődéstörténeti magyarázata (2 kr. 1 x 15 szem.,
gyak. jegy)
Egyházi nyelvhasználatunk múltja és jelene (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
Kétnyelvűség, kettősnyelvűség (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
XVII. századi iratok történeti dialektológiai és történeti szociolingvisztikai vizsgálata (2 kr. 1
x 15 szem., gyak. jegy)
Nyelvpolitika és névhasználat (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
Szövegtipológia (2 kr. 1 x 15 ea. koll.)
A magyar nyelvjárások (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
Nyelvjárási szövegek vizsgálata (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
Régi magyar nyelvemlékek (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
Irodalmi névadás (2 kr. 1 x 15 ea. koll.)
Etimológia és névelmélet (2 kr. 1x 15 ea. koll.)
Szocilingvisztika és dialektológia a nyelvemlékelemzésben (2 kr. 1 x 15 szem., gyak. jegy)
A névhasználat etnikai, társadalmi és felekezeti meghatározottsága (2 kr. 1 x 15 ea. koll)
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
a tematikus leírást a választott tantárgyi egység határozza meg
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): szemináriumi dolgozat, prezentáció
a számonkérés módját a választott tantárgyi egység határozza meg
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): SZ
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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 egyes tematikáknak megfelelően eltérő.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Az egyes tematikáknak megfelelően eltérő.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegtani és stilisztikai propedeutika I.
Szövegtani kutatásmódszertan II. Stilisztikai
kutatásmódszertan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN701,
BTMMN702
(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): Kemény Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: A szövegtani kutatás módszertana
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN701
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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: 1 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tudományelmélet alapkövetelményeinek megfelelően az elmélet, a módszer és az ennek
megfelelő gyakorlat összhangjára építünk. A szöveg elméleti megközelítéseiből következnie
kell az alkalmazott módszernek. A szöveg fogalmának elméleti tisztázásából kiindulva
megközelítésünk szemiotikai, funkcionális és kognitív alapú. Ehhez a legfontosabb
kézikönyvek és szaktanulmányok feldolgozására, majd a kutatási eredmények
összefoglalására kerítünk sort.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Szövegtan, textológia, szövegtudomány
2. A szövegtani kutatások célja
3. A szövegtan feladatai
4. A szövegtan kialakulása és fejlődése
5. A szövegtan a tudományok rendszerében
6. A szövegtan kapcsolata más nyelvészeti tudományágakkal
7. A nemzetközi szövegtani kutatásokról
8. A magyar nyelvű szövegtani kutatásokról
9. A szövegtan elméleti keretei
10. A szemiotikai szövegtan
11. A kognitív elméleti keret
12. Szerkezeti megközelítés és műveleti megközelítés
13. Interdiszciplinaritás
14. Szövegelemzési módszerek
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): prezentáció
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
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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:
• Robert de BEAUGRANDE, Wolfgang DRESSLER, Bevezetés a szövegnyelvészetbe, ford.
SIPTÁR Péter, Bp., Corvina Kiadó−MTA Nyelvtudományi Intézet, 2000 (Általános
Nyelvészet, Egyetemi Könyvtár).
• BÉKÉSI Imre, A gondolkodás grammatikája: A szövegfelépítés tartalmi-logikai
szabályrendszere, Bp., Tankönyvkiadó, 1986.
• FEHÉR Erzsébet, A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben, Bp.,
Akadémiai, 2000 (Nyelvtudományi értekezések, 147).
• Kabán Annamária: A szövegvizsgálat útjain. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
• PETŐFI S. János, A szöveg mint komplex jel: Bevezetés a szemiotikai-textológiai
szövegszemléletbe, Bp., Akadémiai, 2004.
• SZIKSZAINÉ NAGY Irma, Leíró magyar szövegtan, Bp., Osiris Kiadó, 1999 (Osiris
Tankönyvek).
• TOLCSVAI NAGY Gábor, A magyar nyelv szövegtana, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.
• Szöveg és típus: Szövegtipológiai tanulmányok, szerk. TOLCSVAI NAGY Gábor, Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2006 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 63).
• John L. AUSTIN, Tetten ért szavak, Bp., Akadémiai, 1990 (Hermész könyvek).
• Teun A. VAN DIJK, Text and context: Exploration in the semantics and pragmatics of
discourse, London, Longman, 1977.
•
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Békési Imre: Osztatlan filológia. Nyelvészeti irodalmi tanulmányok. Szeged, Tiszatáj,
2001. (Tiszatáj könyvek)
• Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. Miskolc, Bíbor
Kiadó, 2005.
• Ronald LANGACKER, Foundation of cognitive grammar, Volume II: Descriptive
Application, California, Standford, 1991.
• TOLCSVAI NAGY Gábor, A szövegek világa, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Szövegtani és stilisztikai propedeutika I.
Szövegtani kutatásmódszertan II. Stilisztikai
kutatásmódszertan

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN701,
BTMMN702
(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): Kemény Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: A stilisztikai kutatás módszertana
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN702
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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: 1 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 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: a kurzus segítséget nyújt a stilisztikai kutatás
módszereinek megismerésében és azok alkotó alkalmazásában. Áttekinti a stilisztikai
minősítés, a stílusjellemzés és a stíluselemzés főbb iskoláit, módszereit, nagyjából a 20.
század elejétől napjainkig. A kutatási módszereket nyelvi szintek szerint haladva ismerteti.
Tantárgyi egység tematikus leírása:
1. A klasszikus és a modern stílusértelmezés különbsége; a funkcionális stilisztika fogalma,
alapelvei
2. Hangutánzás és hangulatfestés; a hangszimbolika fogalma, jelentősége
3. A szavak, állandó szókapcsolatok, frazémák stílusértéke; az idegen szavak kérdése
4. Elemi, komplex és továbbszőtt képek; a közhely és a képzavar kérdése
5. Szó- és gondolatalakzatok stilisztikai funkciója, alakzatok és metabolák viszonya
6. A mondatfajták stilisztikai funkciója: egyszerű, összetett, többszörösen összetett mondat,
körmondat; alá- és mellérendelés
7. A szöveg konnexitását, kohézióját és koherenciáját biztosító stilisztikai eszközök
8. Tendenciák és divatok a szépirodalmi és a sajtóbeli címadásban
9. A stilisztikai elemzés, stíluselemzés és műelemzés határai, viszonya
10. A szövegszervező (formateremtő) elv fogalma és annak felhasználása a stilisztikai
elemzésben
11. Az egyéni szépírói stílus mint elvonatkoztatás és általánosítás
12. Összefoglalás: a stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig
Félévközi számonkérés módja: szükség esetén zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
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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:
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.
Fónagy Iván: A költői nyelvről. Corvinus, Bp., 1999.
Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Tinta, Bp., 2002.
Ajánlott irodalom:
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Bp., 1998.
Szathmári István: A stíluselemzés elmélete és gyakorlata. Kodolányi János Főiskola,
Székesfehérvár, 2002.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Pragmatika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN703
(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): Dobos Csilla egyetemi docens
Tantárgyi egység: Pragmatika
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN703
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2.

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 előadás, 2 konzultáció

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

(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: 4

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):
Az előadások célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti pragmatika
kialakulásával, alapvető kérdéseivel, a nyelvtudomány pragmatikai fordulatával és annak
hatásával a fordítástudományra. A hallgatók betekintést nyernek azon problémák körébe,
amelyeket a pragmatika jelentős képviselői (Austin, Searle, Grice, Habermas, Labov stb.)
tárgyalnak műveikben, elsajátítják ezáltal a nyelvészeti pragmatika alapfogalmait és
kategóriáit, valamint azokat a fontos elveket, amelyeknek ismerete a fordítás és különösen a
tolmácsolás szempontjából alapvetően szükségesek a fordítási / tolmácsolási szituációban. A
szemináriumi foglalkozásokon azt vizsgáljuk, hogy miként tükröződnek az egyes
pragmatikai elvek a mindennapi kommunikációban és a fordítási / tolmácsolási szituációban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A pragmatika kialakulása és fejlődése. Szemantikai jelentés – pragmatikai jelentés
2. Mesterséges intelligencia kutatás, kognitív tudományok kialakulása
3. Austin: Tetten ért szavak
4. Beszédaktus elmélet
5. Lokúciós, illokúciós és perlokúciós aktusok
6. Boldogulási feltételek
7. Searle: Beszédaktusok
8. A beszédaktusok jellemzése és klasszifikációja
9. Közvetett és közvetlen beszédaktusok
10. Elsődleges és másodlagos illokúciós aktusok
11. Grice: A társalgás szabályai
12. Együttműködési alapelv és a négy maxima
13. Zárthelyi dolgozat
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Gyakorlat: Szemináriumi dolgozat, prezentáció, aktív részvétel az órákon
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Előadás: Zárthelyi dolgozat, rendszeres óralátogatás.
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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
1. Általános nyelvészeti tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. 2003.
Budapest: Akadémiai Kiadó.
2. Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata.
Budapest: Tinta Kiadó.
3. Meibauer, J. 2001. Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
4. Austin, J L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
1. Anne Reboul–Jacques Moeschler 2000. A társalgás cselei. Budapest: Osiris Kiadó.
2. Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció,
cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó.
3. Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó.
4. Searle, J.R. 1971. What is A Speech Act? The Philosophy of Language. J.R. Searle,
ed. 39-53.
5. Wardhaugh, R. 1995. Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég. (12. fejezet:
Cselekvés és társalgás)
6. Kiefer Ferenc, 2000. Jelentéselmélet. Budapest, Corvina.
7. Leech, J. 1985, Principles of Pragmatics. London, Longman.
8. Verschueren, J. 1999, Understanding Pragmatics, London, Arnold.
9. Mey, J. 1993, Pragmatics. An Introduction. Oxford, Blackwell.
10. Sinclair, M. 1995: Fitting pragmatics into the mind: Some issues in mentalist
pragmatics. Journal of Pragmatics 23, 509-539.
11. Davis, S. 1991. Pragmatics. A Reader. Oxford, Oxford Univ. Press.
12. Claus Ehrhardt; Hans Jürgen Heringer: 2011. Pragmatik. - Fink, Paderborn (UTB;
3480).
13. Peter Ernst: 2002. Pragmalinguistik. Grundlagen, Methoden, Probleme. Berlin, New
York: de Gruyter
14. S. C. Levinson 1983/2000. Pragmatik. Tübingen: Niemeyer
További részletes szakirodalom: ld. Szili Katalin, 2004. Tetté vált szavak – A
beszédaktusok elmélete és gyakorlata, Budapest, Tinta Könyvkiadó. 175-186. old.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Funkcionális és kognitív alapú szövegleírás

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN706
(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): Mózesné Kabán Annamária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Funkcionális és kognitív alapú szövegleírás
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN706
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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 előadás, 2 konzultáció

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

(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: 4

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 szövegkommunikáció alkotóelvei és szabályozó elvei. A tárgyalás során a szöveg
multidiszciplináris (mondattani alapú hagyományos, szemiotikai, funkcionális és kognitív)
megközelítésére helyezzük a hangsúlyt. A szövegszerűség ismérvei maguk is támaszkodnak
a megismerés, a tervezés és a társadalmi-kulturális környezet tényezőire. A szöveg szerkezeti
és műveleti megközelítését egyaránt fontosnak tartjuk. Foglalkozunk a mentális apparátus
percepciós technikáival, a szövegstruktúrák és kognitív struktúrák összefüggéseivel, a
szövegvilág megszervezésének kérdéseivel.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Tudománytörténeti háttér
2. Szövegtan, szövegnyelvészet, szövegelmélet
3. Szemiotikai szövegtan
4. A pragmatikai háttér
5. A kognitív elméleti keret
6. A mentális apparátus percepciós technikái
7. Szövegstruktúrák, kognitív struktúrák
8. A szövegértelem makroszintje: a szövegvilág
9. A szövegértelem mezoszintje
10. A szövegértelem mikroszintje
11. A szöveg stílusa
12. Kommunikáció és szöveg
13. Szövegalkotás és szövegértés
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Prezentáció
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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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BALÁZS Géza, Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése, Budapest −
Szombathely, Inter Kultúra- Nyelv- és Médiakutató Központ − Berzsenyi Dániel
Főiskola, 2007.
• BALÁZS János, A szöveg, Bp., Gondolat Kiadó, 1985.
• BEAUGRANDE, Robert de, DRESSLER, Wolfgang, Introduction to Text Linguistics, London
and New York, Longman, 1981.
• Robert DE BEAUGRANDE, Wolfgang DRESSLER, Bevezetés a szövegnyelvészetbe, ford.
SIPTÁR Péter, Bp., Corvina Kiadó−MTA Nyelvtudományi Intézet, 2000 (Általános
nyelvészet, Egyetemi könyvtár).
• BÁNRÉTI Zoltán, Téma és anaforikus viszonyok a szövegben, MNy, 1979, 406−415.
• Kabán Annamária, A szövegvizsgálat útjain, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009.
• KERTÉSZ András, A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája, MNyr, 124(2000),
209−225.
• PETŐFI S. János, A szöveg mint komplex jel: Bevezetés a szemiotikai-textológiai
szövegszemléletbe, Bp., Akadémiai, 2004.
• SZIKSZAINÉ NAGY Irma, Leíró magyar szövegtan, Bp., Osiris Kiadó, 1999 (Osiris
Tankönyvek).
• TOLCSVAI NAGY Gábor, A magyar nyelv szövegtana, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• BÉKÉSI Imre, A gondolkodás grammatikája: A szövegfelépítés tartalmi-logikai
szabályrendszere, Bp., Tankönyvkiadó, 1986.
• KIEFER Ferenc, Cognitive linguistics: A new paradigm? = Linguistics in the Morning
Calm, ed. I. H. LEE, Seoul, 93−110.
• PLÉH Csaba, GYŐRI Miklós, A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása, Bp., Pólya Kiadó,
1998.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Komplex textológiai elemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN709
(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): Mózesné Kabán Annamária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Komplex textológiai elemzés
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN709
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3.

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: 1 szeminárium, 2 konzultáció

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: 2

(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 tantárgy célja a szövegtan és stilisztika szakirányt választó magyar nyelv és irodalom
mesterszakos hallgatók megismertetése a szövegelemzés főbb kurrens módszereivel. A
hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a szövegelemzési eljárások elméleti
keretével, majd az elméleti alapozásra építve különböző típusú szövegek elemzései, így
szépirodalmi, retorikai, publicisztikai és hétköznapi szövegek elemzései alkotják a főbb
témákat. A szemiotikai és a generatív megközelítések figyelembevételével elsősorban az
újabb kognitív nyelvészet, valamint a funkcionális nyelvtanok eredményeire építünk.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A szöveg szemiotikai megközelítése
2. A szöveg pragmatikai meghatározói
3. A szöveg szemantikai megközelítése
4. A szöveg grammatikai formái
5. Kognitív szempontú megközelítések
6. A szövegvilág, a tér és az idő jelölése a szövegben
7. A szövegértelem mezoszintjének nyelvtani formái
8. A szövegértelem mikroszintjének nyelvtani formái
9. Nézőpont és szövegszervező stratégiák
10. Intertextualitás
11. Multimedialitás
12. Különböző típusú szövegek komplex elemzése
13. Szépírói szövegek komplex elemzése
14. Tudományos szövegek komplex elemzése
15. Publicisztikai szövegek komplex elemzése

1

Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Szemináriumi dolgozat
Prezentáció, szemináriumi dolgozat, előadás
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:
• BALÁZS János, A szöveg, Bp., Gondolat, 1985.
• BÉKÉSI Imre, Osztatlan filológia: Nyelvészeti-irodalmi tanulmányok, Szeged, Tiszatáj
Alapítvány, 2001 (Tiszatáj könyvek).
• BENCZE Lóránt, Mikor, miért, kinek, hogyan I/1−2, Zsámbék, Corvinus Kiadó, 1996 (A
hét szabad művészet könyvtára).
• DIJK, Teun A. van, Text and context. Exploration in the semantics and pragmatics of
discourse. Longman, London, 1977.
• FÓNAGY Iván, A költői nyelvről, Bp., Corvina, é. n.
• PÉTER Mihály, Nyelv, stílus, költői beszéd: Válogatott tanulmányok, Bp., Tinta Könyvkiadó,
2005.
• KABÁN Annamária, Szövegek színeváltozása: Szórend és értékszerkezet, Miskolc, Bíbor
Kiadó, 2005.
• PETŐFI S. János, BENKES Zsuzsa, Elkallódni, megkerülni: Versek kreatív megközelítése
szövegtani keretben, Veszprém, 1992.
• SZABÓ Zoltán, Stilisztika és szövegnyelvészet, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988.
• SZIKSZAINÉ Nagy Irma, Szövegértés − szövegelemzés − szövegalkotás: Szövegtani
gyakorlatok, Bp., Osiris Kiadó, 2001 (Gyakorlókönyvek).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• HANKISS Elemér. Az irodalmi mű mint komplex modell, Bp., Magvető Kiadó, 1985.
• KANYÓ Zoltán, Szövegelmélet és irodalomelmélet, Bp., Akadémiai, 1976 (Általános
Nyelvészeti Tanulmányok, XI), 167–181.
• KELEMEN János, Szöveg és jelentés, Bp., Akadémiai, 1976 (Általános Nyelvészeti
Tanulmányok, XI), 183–196.
• Lux, Friedemann, Text, Situation, Textsorte, Narr, Tübingen, 1981.
• Hol tart ma a stilisztika?: Stíluselméleti tanulmányok, szerk. SZATHMÁRI István, Bp.,
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•

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
SZATHMÁRI István, A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig, Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2005.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Stíluselemzés I-II.

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN710,
BTMMN712
(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): Kemény Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Stíluselemzés I.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN710
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 3., 4.

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: BTMMN710: 1 szeminárium,
2 konzultáció, BTMMN712: 2 szeminárium,
2 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati
jegy
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés ill.
az Értékelés pontoknál.)

(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: 2

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

A tantárgyi egység feladata és célja: az órákon a hallgatók gyakorlatot szereznek
szépirodalmi, köznyelvi és szaknyelvi szövegek stilisztikai elemzésében. Ennek során
átismétlik és kiegészítik korábbi ismereteiket a legfontosabb stíluseszközökről és azok
funkcióiról. A hallgatók vitaindító kiselőadást tartanak az elemzésre kijelölt szövegről és
annak szerzőjéről, majd tanári vezetéssel megbeszélik az adott szöveg, illetve irányzat
stilisztikai sajátosságait.
A tantárgyi egység tematikus leírása:
1. Elméleti és módszertani bevezető, a témák megbeszélése, kiosztása
2–10. Stilisztikai szövegelemzések a fent leírt módon
11. Zárthelyi dolgozat írása
12. Összefoglalás, értékelés, az érdemjegyek közlése
Félévközi számonkérés módja: zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak végén
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.
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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:
Szathmári István: A stíluselemzés elmélete és gyakorlata. Kodolányi János Főiskola,
Székesfehérvár, 2002.
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris, Bp., 2007.
Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Tinta, Bp., 2010.
Ajánlott irodalom:
Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta, Bp., 2001.
Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? Tinta, Bp., 2011.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Retorikai elemzések I. Szóképek II.
Alakzatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN713,
BTMMN715
(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
Tantárgyi egység: Retorikai elemzések
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN713
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 szeminárium, 2 konzultáció

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: 2

(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 tantárgy célja a magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatókban praktikus és
elmélyült ismereteket, készségeket kialakítani a mindennapi és társadalmi retorika körében.
A tantárgy tartalma: klasszikus és modern szónoklatok elemzése.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A klasszikus antik retorikai hagyomány alapfogalmai: 5 részterület, 3 célkitűzés, 3
stílusréteg
2. A klasszikus antik műfajelmélet: 3 műnem
3. Tacitus nézete a retorika politikai meghatározottságáról. Az elocutio, a delectatio és a
genus demonstrativum előtérbe kerülése a középkorban
4. Szent Ágoston nézete a vallási meggyőződés kialakításának retorikai
meghatározottságáról. A középkori egyházi retorika
5. A reformáció hatása a retorikaelméletre: a negyedik beszédnem és az ars concionandi
6. A klasszicizáló kora újkori retorikák és a common sense brit retorikai hagyomány
7. A strukturalista elvű retorikaelméletek a 20. században. A µ csoport
8. A történeti elvű retorikai vizsgálatok újradinamizálódása. A történeti retorika és a történeti
poétika
9. Klasszikus magyar szónoklatok elemzése arisztotelészi, cicerói és quintilianusi alapokon
10. 20. századi magyar szövegművek elemzése strukturalista alapokon
11. Publicisztikai írásművek elemzése a funkcionális analitika és a diskurzusanalízis
eszközeivel
12. A retorikai és a stilisztikai elemzés viszonya
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
A félév elején egyeztetett időpontban egy választott témáról 15–20 perces prezentáció tartása
előzetesen megkonzultált primér és szekundér források alapján, majd a prezentáció
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szemináriumi dolgozattá továbbfejlesztett változatának benyújtása legkésőbb a félév zárása
előtt két héttel. Az értekező prózává formált dolgozatot kinyomtatott változatban kell
benyújtani, a lábjegyzeteknek az ItK szabályait kell követniük.
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:
A régi új retorika, szerk. A. JÁSZÓ Anna, L. ACZÉL Petra, Bp., Trezor Kiadó, 2000.
A szóképek és a szónoki beszéd, szerk. A. JÁSZÓ Anna, L. ACZÉL Petra, Bp., Trezor Kiadó,
2005.
ADAMIK Tamás et al., 22 híres beszéd, Bp., Móra, 1995.
ADAMIK Tamás, ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna, ACZÉL Petra, Retorika, Bp., Osiris, 2004.
PETHŐ József, Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben = A stilisztikai alakzatok
rendszerezése, szerk. SZATHMÁRI István, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2006, 90–98.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
ARISZTOTELÉSZ, Rétorika, ford. ADAMIK Tamás, Bp., Gondolat, 1982.
GROUPE µ (J. DUBOIS, F. EDELINE, J.-M. KLINKENBERG, P. MINGUET, F. PIRE, H. TRINON),
Rhétorique générale, Paris, Seuil, 1982. (Első kiadása: Paris, Larousse, 1970.)
Heinrich LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik I–II, München, Max Hueber
Verlag, 1960.
Heinrich LAUSBERG, Elemente der literarischen Rhetorik, München, Max Hueber Verlag,
19765.
Encyclopedia of Rhetoric, ed. Thomas O’ SLOANE, Oxford University Press, 2001.
M. Fabius QUINTILIANUS Szónoklattana tizenkét könyvben, ford. PRÁCSER Albert, Bp.,
Franklin, 1913–1921.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Műelemzés a
egységében

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN714
szintaxis

és

a

szemantika

(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 Nyelvés Irodalomtudományi Intézet
Tantárgyelem: K
(K:
kötelező,
KV:
SZV: szabadon választható)

kötelezően

választható,

Tárgyfelelős (név, beosztás): Szili József professor emeritus
Tantárgyi egység: Műelemzés a szintaxis és a szemantika egységében
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN714
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 szeminárium, 2 konzultáció

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.)

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

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 (3–4 mondatban összefoglalva):
A tantárgy célja, hogy irodalmi műveket – főként 20. századi és mai magyar verseket – a jelentés- és
formarendszer belső, szerves összefüggésében elemezze, a versek mélyebb megértését a szintaxis és
szemantika egymásra vonatkoztatásával, kölcsönös összefüggésük feltárásával segítse elő.
A tantárgy tartalma: a kiválasztott mű szövegtani, mondattani és szemantikai, valamint stilisztikai
elemzése. A jelentés és szerkezet belső összefüggésének feltárása, bemutatása és igazolása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 15 heti bontásban (NB. Az előadó szabadon választhat költőt,
verset minden alkalomra a hallgatók egyetértésével is!):
1. Ady Endre: A Kalota partján
2. Ady Endre: Tegnapi Tegnap siratása
3. Babits Mihály: Egy filozófus halálára
4. Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú
5. Füst Milán: Öregség
6. Karinthy Frigyes: Előszó
7. Dsida Jenő: Szerenád Ilonkának
8. József Attila: Óda
9. Radnóti Miklós: Hetedik ekloga
10. Pilinszky János: Apokrif
11. Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz
12. Weöres Sándor:
13. Szabó Lőrinc: A legédesebb, Gergely ÁgnesTücsökzene 298.
14. Lator László: A klinikán mégegyszer (Az egyetlen lehetőség - Válogatott versek, Bp., Európa,
2007, 190-191)
15. Gergely Ágnes: Ajtófélfámon jel vagy
Esetenként előadás és dolgozat adott témáról. Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a
beszámításnál, ponthatárok stb.): A tanár mérlegelése alapján.
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.
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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:Kötelező olvasmányok:
•
•
•

KEMÉNY Gábor, Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2002.
PÉTER Mihály, Nyelv, stílus, költői beszéd: Válogatott tanulmányok, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2005.
SZABÓ Zoltán, Stilisztika és szövegnyelvészet, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988.

Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen nyelvű)
vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
BALÁZS János, A szöveg, Bp., Gondolat, 1985.HANKISS Elemér. Az irodalmi mű mint komplex
modell, Bp., Magvető Kiadó, 1985.
Fónagy Iván, Füst Milán: Öregség, Dallamfejtés , Bp., Akadémiai, 1974.

Büky László, Füst Milán metaforahasználatának alapjai (szótárszerű feldolgozásban,.
Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvészeti
Tanszék, 2002.
HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin szerk., Vers – ritmus – szubjektum: Műértelmezések a XX.
századi magyar líra köréből, Bp., Kijárat Kiadó, 2006.
KANYÓ Zoltán, Szövegelmélet és irodalomelmélet, Bp., Akadémiai, 1976 (Általános Nyelvészeti
Tanulmányok, XI), 167–181.
KELEMEN János, Szöveg és jelentés, Bp., Akadémiai, 1976 (Általános Nyelvészeti Tanulmányok,
XI), 183–196.
Ősi János, PRÓZAKÖLTEMÉNYEK A NYUGAT KORSZAKÁTÓL 1989-IG, doktori
disszertáció ELTE BTK, 2004. (http://doktori.btk.elte.hu/lit/osi/disszertacio.pdf) (2013.12.22.)
PETŐFI S. János, BENKES Zsuzsa, Elkallódni, megkerülni: Versek kreatív megközelítése szövegtani
keretben, Veszprém, 1992.
Rába György, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 1983. 549-551.
NÉMETH G. Béla, 7 kísérlet a kései József Attiláról, Bp., Tankönyvkiadó, 1982.
SZATHMÁRI István, Hol tart ma a stilisztika?: Stíluselméleti tanulmányok, szerk. Bp., Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1996.
SZATHMÁRI István, A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig, Bp., Tinta Könyvkiadó,
2005.
Szili József, Ady borús háborús verse (A Tegnapi tegnap siratása egy tegnapi Ady-könyv
optimista értelmezésében), Alföld 2008/12. 41-48.
Urbán Péter: Szakirodalmi bibliográfia és említési mutató Nemes Nagy Ágnes verseihez=ItK,
2008/5-6., 700-740.
99 híres magyar vers és értelmezése, Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1994.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Retorikai elemzések I. Szóképek II.
Alakzatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN713,
BTMMN715
(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
Tantárgyi egység: A retorikai alakzatok szövegépítő szerepe
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN715
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 szeminárium, 2 konzultáció

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: 2

(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 tantárgy célja a magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatók megismertetése a
retorikai-stilisztikai alakzatok rendszerével és nyelvi szerepével.
A tantárgy tartalma: a retorikai-stilisztikai alakzatok fogalmának, szerepének értelmezése a
retorika és a stilisztika történetében és jelenében, az alakzatok szövegbeli szerepének
vizsgálata funkcionális elemzések keretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. A deviációs alakzatelméletek vs az ontológiai szerepbe állított retorika elméletei
2. Az alakzatok rendszerezésének tudománytörténete. A szó- és a gondolatalakzatok, a
szóképek és az alakzatok megkülönböztetése
3. Metafora
4. Allegória és szimbólum
5. A proszopopoeia mint sui generis irodalmi alakzat
6. Fonológiai alakzatok
7. Szintaktikai alakzatok
8. Szemantikai alakzatok
9. Pragmatikai alakzatok
10. Az alakzatelmélet alkalmazása a műelemzésben
11. Az alakzatelmélet alkalmazása a diskurzusanalízisben
12. Összefoglalás, rendszerezés
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
A félév elején egyeztetett időpontban egy választott témáról 15–20 perces prezentáció tartása
előzetesen megkonzultált primér és szekundér források alapján, majd a prezentáció
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szemináriumi dolgozattá továbbfejlesztett változatának benyújtása legkésőbb a félév zárása
előtt két héttel. Az értekező prózává formált dolgozatot kinyomtatott változatban kell
benyújtani, a lábjegyzeteknek az ItK szabályait kell követniük.
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:
FÓNAGY Iván, Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák, Bp., MTA
Nyelvtudományi Intézete, 1990.
GÁSPÁRI László, A funkcionális alakzatelmélet vázlata, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003.
PETHŐ József, A halmozás alakzata, Bp., Akadémiai, 2004.
A retorikai-stilisztikai alakzatok világa, szerk. SZATHMÁRI István, Bp., Tinta Könyvkiadó,
2003.
Alakzatlexikon: A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. SZATHMÁRI István,
szerk. KOZOCSA Sándor Géza, V. RAISZ Rózsa, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2008 (A Magyar
Nyelv Kézikönyvei, 15).
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Heinrich F. PLETT, Einführung in die rhetorische Textanalyse, Hamburg, Helmut Buske
Verlag, 19918.
Heinrich F. PLETT, Systematische Rhetorik: Konzepte und Analysen, München, Wilhelm Fink
Verlag, 2000.
A stilisztikai alakzatok rendszerezése, szerk. SZATHMÁRI István, Bp., Tinta Könyvkiadó,
2006, 90–98.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Diskurzuselemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN716
(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): Dobos Csilla egyetemi docens
Tantárgyi egység: Diskurzuselemzés
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN716
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 előadás, 2 konzultáció

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

(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: 4

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 célja a diskurzuselemzési elméletek és módszerek bemutatása, különös tekintettel a
nyelvészeti elemzési területekre. A félév során a hallgatók megismerkednek a diskurzusok
szerkezeti, tartalmi és funkcionális sajátosságaival, kitérve a szövegek, illetve
megnyilatkozások alkotóinak és befogadóinak társadalmi, kulturális beágyazottságára. A
kurzus során az egyes diskurzustípusok és műfajok elemzési szempontjaival konkrét
elemzéseken, gyakorlatokon keresztül is megismerkednek a hallgatók.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Bevezetés, terminológiai kérdések
2. Szöveg és diskurzus
3. A diskurzusanalízis tárgya és módszerei
4. A diskurzus egységei és funkciói
5. Diskurzusok a nyelvhasználat különböző formáiban
6. Beszédaktus-elmélet
7. Diskurzus az interakciós szociolingvisztikában
8. Zárthelyi dolgozat
9. A szóbeli diskurzusok szegmentálási elméletei
10. Korpuszelemzési módszerek az írásos diskurzusokban
11. Internetes diskurzusok nyelvi elemzési módszerei
12. Médiadiskurzus
13. A kritikai diskurzuselemzés nyelvészeti elméletei
14. Interkulturalitás a diskurzusokban
15. Zárthelyi dolgozat
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
Zárthelyi dolgozat, prezentáció, aktív órai részvétel
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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 (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1
idegen nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Austin, J. 1997. Tetten ért szavak. NyKCs. Osiris. Budapest.
• de Beaugrande–Dressler, W. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina Kiadó.
Budapest.
• Van Dijk, T.A.–Kintsch, W. 2008. A stratégiai beszédfeldolgozás modellje felé. In:
Síklaki István (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai. I. Typotex. Budapest. 38–59.
• Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 125: 74–
93
• Titscher, S. Et al. 2003. Methods of Text and Discourse Analysis. Sage Publications.
London.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Chafe, W. 1992. Prosodic and functional units of language. In: Edwards, J.–Lampert,
M. (eds.): Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. Lawrence
Erlbaum Associates. Hillsdale.
• van Dijk, T.A. (ed.) 1997. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Sage
Publications. London.
• Fairclough, Norman 2003. Analysing discourse: Textual analysis for social research.
New York: Routledge
• Géring Zsuzsanna 2005. 3–6–12: avagy összefoglaló művek a diskurzuselmélet
területéről. Szociológiai Szemle. 2: 130–142.
• Gumperz, J.G. 1982. Language and Social Identity. Cambridge Unicersity Press.
Cambridge.
• Marris, P.–Thornham, S. (eds.) 1999. Media Studies. A Reader. Edinburgh University
Press. Edinburgh.
• Németh T. Enikő 1994. Módszertani útmutató a szóbeli diskurzusok
megnyilatkozáspéldányokra történő tagolásához. Magyar Nyelv. 90: 327–330.
• Papp Z. Attila 2001. Az eltűnt hokimeccs nyomában. Diskurzuselemzés egy
sportesemény ürügyén. Médiakutató. 1: 18–29.
• Searle, J. 1977. A beszédaktus mint kommunikáció. In: Horányi Özséb (szerk.):
Kommunikáció I. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 255–265.
• Tátrai Szilárd 2005. A nézőpont szerepe a narratív megértésben. In: Kertész András –
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Pelyvás Péter (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. Tanulmányok a
kognitív szemantika köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 207–229
• Would, É.a.–Kroger, R.O. 2000. Doing Discourse Analysis. Sage. London.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN801 A dialektológiai és a szociolingvisztikai kutatás módszertana 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: A dialektológiai és a szociolingvisztikai kutatás módszertana ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN801
(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 hallgatók tanári irányítással önállóan dolgozzák fel az egyes résztémák kijelölt
szakirodalmát, majd az órákon megvitatják az egyes tudományterületek legfontosabb
módszertani problémáit. Megismerik a két nyelvtudományi diszciplína metodikai alapjait,
hogy önálló terepmunkát, nyelvi gyűjtést önállóan is sikeresen elvégezzenek.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
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meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Kétféle nyelvészet: generatív nyelvészet vs. szociolingvisztika
2. A nyelvjárási terepmunka előkészületei
3. A kérdőívezés módszertana
4. A szociolingvisztikai interjú módszertana
5. Motiváció, koncepció, a tudományos környezet felmérése
6. A kutatás segédletei: adatbázisok, lexikonok, szótárak
7. Elektronikus nyelvi adatbázisok I.
8. Elektronikus nyelvi adatbázisok II.
9. Tájékozódás, munkaterv, a terepmunka, a gyűjtés megszervezése
10. A kutatás elméleti tudnivalói
11. A gyűjtés etikája
12. A tervezett terepmunka – a választott terület és módszer bemutatása
13. A gyűjtés bemutatása I.
14. A gyűjtés bemutatása 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
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:
Kontra Miklós 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris
Kiadó, Bp.
Milroy, Lesley– Gordon, Matthew 2008. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Wiley
Kiss Jenő (szerk.) 2005. Magyar dialektológia. Osiris, Bp.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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beosztásban:
Berényi István 1992. Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Bp.
Chambers, J.K. 2010. Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and its Social
Significance. Blackwell Publishers, Malden
Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN802 Szociodialektológia ea.
Tantárgy neve:
Leíró dialektológia és szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN802,
BTMMN803, BTMMN811
(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: Szociodialektológia ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN802
(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: BTMMN802: 2 előads,
BTMMN803, BTMMN811: 1 szeminárium,
1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN802: kollokvium, BTMMN803,
BTMMN811: 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: 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):
Alapozva a BA-képzésre, illetve a Nyelv és társadalom törzstárgyra az előadás áttekinti a
dialektológia és a szociolingvisztika aktuális kérdéseit mind hazai, mind nemzetközi
vonatkozásban, s megismerteti hallgatóságával a két nyelvszemléleti irány, a horizontális és a
vertikális vetület metszéspontjában elhelyezkedő kutatási témákat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A dialektus és a szociolektus
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2. A magyar dialektológia története
3. A hazai szociolingvisztikai kutatások története
4. Nemzetközi és hazai dialektológiai kutatások
5. A modern szociolingvisztikai gondolkodás
6. Szociolingvisztikai kutatások a nagyvilágban
7. Szociolingvisztikai kutatások a Kárpát-medencei magyarság körében
8. A magyarországi és a határon túli magyar nyelvváltozatok variabilitása
9. Nyelvi változók–társadalmi változók
10. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI)
11. A Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat (MNSZV)
11. William Labov munkássága. A nyelvi változó fogalmával, mibenlétével összefüggő
kutatásai.
12. A szociodialektológiai vizsgálatok metodikája
13. Nyelvjáráskutatás és szociolingvisztika
14. Nyelv és környezet, nyelv és kultúra. Edward Sapir és Benjamin Lee Whorf hipotézise.
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:
Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Osiris K., Bp.
Cs. Nagy Lajos–N. Császi Ildikó 2015. Magyar nyelvjárások. Tinta, Bp.
Deme László–Imre Samu (szerk.) 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza I–VI.
Akadémiai K., Bp.
Hernández, Juan Manuel-Campoy – Conde-Silvestre, Juan Camilo (ed.) 2012. The Handbook
of Historical Sociolinguistics. Wiley-Blackwell, Malden–Oxford–Chichester
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Sárosi Zsófia: Történeti szociopragmatika – magyar nyelvtörténet más megközelítésben.
Elérhető itt: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/03-4/sarosi.pdf
Chambers, J.K. 2010. Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and its Social
Significance. Blackwell Publishers, Malden
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Vargha Fruzsina Sára 2017. A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. MNyT., Bp.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN803 Leíró dialektológia és szociolingvisztika szem.
Tantárgy neve:
Leíró dialektológia és szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN802,
BTMMN803, BTMMN811
(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: Leíró dialektológia és szociolingvisztika szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN803
(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: BTMMN802: 2 előads,
BTMMN803, BTMMN811: 1 szeminárium,
1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN802: kollokvium, BTMMN803,
BTMMN811: 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: 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 szeminárium célja a hallgatók megismertetése a szekuláris nyelvészet ismeretanyagával, az
élőnyelvi kutatások metodikájával, a horizontális és a vertikális irányú nyelvvizsgálat
gyakorlati feladataival, a dialektológiai és a szociolingvisztikai kutatásokkal. A szeminárium
a Szociodialektológia című előadáson elhangzó elméleti keretet egészíti ki gyakorlati
vonatkozásokkal.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. A szekuláris nyelvészet
2. Az élőnyelvi kutatások módszertana
3. A dialektusok kutatásának metodikája; a kérdőíves gyűjtés
4. A szociolingvisztikai interjú módszertana
5. Hallgatói beszámoló a nyelvi változás mibenlétéről; ennek megvitatása
6. Hallgatói beszámoló a nyelvjáráskutatás és a szociolingvisztika érintkező területeiről;
ennek megvitatása
7. Hallgatói beszámoló a nyelv és a társadalom összefüggéséről; ennek megvitatása
8. Hallgatói beszámoló William Labovnak a nyelvi változóval kapcsolatos elméletéről
9. Hallgatói beszámoló a nyelv és a környezet összefüggéséről
10. A nyelvjárási fonetikus lejegyzés
11. A magyar nyelvjárások magánhangzó-fonémái
12. A magyar nyelvjárások mássalhangzó-fonémái
13. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú kérdőíveinek és az adatközlői válaszoknak az
elemzése
14. A Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat kérdőíveinek és az adatközlői
válaszoknak az elemzése
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:
Balogh Lajos 1978. Nyelvjáráskutatás és szociolingvisztika. Magyar Nyelv 44–55.
Labov, William 1988. A nyelvi változás és változatok. Szociológiai Figyelő 4: 22–48.
Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A
magyar nyelv
kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp.
Babbie, Earl 1999. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest
(angolul: 1989. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kontra Miklós 2004. Lesley Milroy–Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and
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Interpretation.
Szemle. Magyar Nyelv 1: 91–99.
Labov, William 1975. A nyelvi változás mechanizmusáról. In: Pap Mária–Szépe György
(szerk.):
Társadalom és nyelv. Gondolat Kiadó, Budapest, 253–285.
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society, Penguin English)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN804 Nyelvpolitika és névhasználat szem.
Tantárgy neve:
Nyelvpolitika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN804,
BTMMN815
(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: Nyelvpolitika és névhasználat szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN804
(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: BTMMN804: 1 szeminárium,
1 konzultáció, BTMMN815: 2 előadás

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN804: gyakorlati jegy, BTMMN815:
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.)

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 nyelvi tervezés, nyelvpolitika, többnyelvűség, kisebbségi nyelvhasználat
alapfogalmainak újraértelmezése a tulajdonnevek használatára gyakorolt hatásuk szerint.
Bemutatni az egyes nyelvtörténeti korszakokban, milyen nyelvpolitikai döntések/törvények
alakították (elsősorban a személy)névhasználatunkat, kitekintéssel egy konkrét település
személynévhasználatára. S végül a jelenkori névpolitikai irányvonalak felvázolása.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a nyelvpolitika, nyelvi tervezés és az onomastica alapvető hazai és nemzetközi
fogalomrendszerét; ismeri az EU és az EU tagállamok nyelvpolitikájának irányvonalait; a
tulajdonnévhez kapcsolódó szabályozásokat nyelvpolitikai és névtani összefüggésükben is
látja.
képesség: Alkalmazza névtani gyűjtésben a megismert módszereket.
attitűd: a tulajdonnév rendszertani helyét többféle megközelítésből képes felismerni
autonómia és felelősség: önálló kutatásaiban a tudományos szakirodalomra épít; ismeri a
névadásra vonatkozó nyelvpolitikai szabályozást, tiszteletben tartja más népek névadási
szokásait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Nyelvi tervezés és nyelvpolitika
2. Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, többnyelvűség
3. Kisebbségek típusai
4. Országok és nyelvpolitikai irányvonalak
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5. Kontaktusjelenségek a névhasználatban
6. Társadalmi rétegződés és többnyelvűség a honfoglalás előtti neveinkben
7. Felekezet, etnikum, nyelvi presztízs és politika hatása az ómagyar kori névadásra
8. Felekezet, etnikum, nyelvi presztízs és politika hatása a középmagyar kori névadásra
9. Felekezet, etnikum, nyelvi presztízs és politika hatása az újmagyar kori névadásra
10-11. Miskolc XVIII-XIX. századi névhasználatának jellemző vonásai
12. Névhasználat és nyelvpolitika 1920 után
13. Az EU nyelvpolitikája, névhasználatot érintő döntések
14. A mai magyar névhasználat szabályzói
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:
BÁRDI NÁNDOR–FEDINEC CSILLA–SZARKA LÁSZLÓ 2008. Kisebbségi magyar közösségek a
20. században. Gondolat Kiadó–MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp.
BEREGSZÁSZI ANIKÓ–CERNICSKÓ ISTVÁN 2004. ...itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai
magyarok nyelvhasználatáról. PoliPrint. Ungvár.
FARKAS TAMÁS, KOZMA ISTVÁN (szerk.), A családnév-változtatások történetei időben és
térben, társadalomban. Bp., Gondolat, 2009.
HAJDÚ MIHÁLY, Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó, Bp.
HELLER MÁRIA–KRIZA BORBÁLA (Szerk.) 2013. Identities, Ideologies and Representations in
Post-Transition Hungary. ELTE TÁTK, Bp.
Péntek János 1997. Kontaktusjelenségek és folyamatok a magyar nyelv kisebbségi
változataiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI évf. 1: 37-47.
SÁNDOR KLÁRA 2006. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In Kiefer Ferenc
(főszerk.) Magyar Nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 958–95.
SZÉPE GYÖRGY. Nyelvpolitika, múlt és jövő. http://mek.oszk.hu/01700/01737/
Trends and Directions of Kin-State Policies in Europe and Across the Globe. Minority
Studies 16/2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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NévÉrt. 25: 147-52.
KECSKÉS JUDIT 1999. Naum, egy patrocíniumi név szerepe a miskolci görögkeleti kolónia
névadásában. NévÉrt. 25: 248-51.
KISS JENŐ 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 112-124, 176185, 195-231, 241-254.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN805 Élőnyelvi terepgyakorlatok I.
Tantárgy neve:
Élőnyelvi terepgyakorlatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN805,
BTMMN812
(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: Élőnyelvi terepgyakorlatok I.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN805
(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: BTMMN805: 1 szeminárium,
5 konzultáció, BTMMN812: 1 szeminárium,
4 konzultáció

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 terepgyakorlat célja a Dialektológia, a Szociolingvisztika és A dialektológiai és a
szociolingvisztikai kutatás módszertana c. kurzusokon elsajátított módszertan gyakorlatban
való kipróbálása. A csoport közösen vagy a hallgatók egyénileg élőnyelvi terepgyakorlatot
(nyelvjárásgyűjtést vagy szociolingvisztikai gyűjtést) végeznek.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
A kurzus – formájából adódóan – nem heti bontású. A félév során egyszeri vagy többszöri
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alkalommal egy- vagy kétnapos közös vagy egyéni terepgyakorlaton vesznek részt a
hallgatók.
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:
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
Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A
magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp.
Babbie, Earl 1999. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest
(angolul: 1989. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kontra Miklós 2004. Lesley Milroy–Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and
Interpretation.
Szemle. Magyar Nyelv 1: 91–99.
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society, Penguin English)

2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN807 Dialektológiai-szociolingvisztikai záródolgozati szeminárium
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: KV
(K: kötelező, KV: kötelezően választható,
SZV: szabadon választható)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Közreműködő oktató(k): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Tantárgyi egység: Dialektológiai-szociolingvisztikai záródolgozati szeminárium
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN807
(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: 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 hallgatóknak önálló kutatást kell végezniük dialektológiai vagy szociolingvisztikai
témában, s a félév végére ezt záródolgozat formájában kell bemutatniuk. Az oktató a
tantárgyi egységhez tartozó kutatásmódszertani, gyakorlati és elméleti órák tananyagának
elsajátítását ellenőrzi a munkafolyamat során. A szeminárium célja ennek a munkának
konzultációval való segítése.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
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attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1–14. óra: műhelymunka, hallgatókkal való konzultálás, folyamatos hallgatói beszámoló
munkavégzésük folyamatáról, az oktató részéről a munka kontrollálása és segítése, a
résztvevő hallgatók hozzászólása társaik kutatásához.
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 választott témának megfelelő szakirodalom, illetve mindaz, ami a Dialektológia, a
Szociolingvisztika és A dialektológiai és a szociolingvisztikai módszertan c. kurzusokon
kötelező.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A választott témának megfelelő szakirodalom, illetve mindaz, ami a Dialektológia, a
Szociolingvisztika és A dialektológiai és a szociolingvisztikai módszertan c. kurzusokon
ajánlott.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN808 Történeti dialektológia-szociolingvisztika ea.
Tantárgy neve:
Történeti dialektológia-szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN808,
BTMMN809, BTMMN810
(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: Történeti dialektológia-szociolingvisztika ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN808
(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: BTMMN808: 2 előadás,
BTMMN809, BTMMN810: 1 szeminárium,
3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN808: kollokvium, BTMMN809,
BTMMN810: 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: 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 bemutatja a nyelvjárástörténet és a történeti szociolingvisztika vizsgálati
lehetőségeit. A hallgatók megismerhetik, hogy az ún. hagyományos, rendszerközpontú
nyelvtörténeti elemzésen kívül más lehetőségek, módszerek segítségével is megközelíthetjük
a nyelvemlékeket. Az előadás célja a szociális-társadalmi-történeti-területi összefüggések
láttatása, ennek a szemléletnek a bemutatása és a fenti szempontoknak az érvényesítése az
egykori szövegek elemzésében.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi
értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén. Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány
jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek
alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
1

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A történeti szociolingvisztika tudománya, a diszciplína tárgya, célja, lehetőségei
2. A történeti dialektológia, a nyelvjárástörténet mibenléte, célja, tárgya, kutatási területei
3. A hazai történeti szociolingvisztikai kutatások
4. A történeti szociolingvisztika a nemzetközi nyelvtudományban
5. Suzanne Romaine elmélete
6. A hazai nyelvjárástörténeti kutatások
7. A nemzetközi történeti dialektológiai kutatások
8. A levéltárak szerepe és feladata
9. A nyelvemlékekről általában. A nyelvemlékek műfaji kategóriái.
11. Beszéd és írás viszonya
12. A nyelvi rekonstrukció
13. Az egykori jogi szövegek alműfajai, jellemzői
14. A misszilisek jellemzői
15. A perszövegek jellemzői
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:
Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Akadémiai Kiadó, Budapest
Romaine, Suzanne 1988. Historical sociolinguistics: Problems and methodology.
Sociolinguistics.
Soziolinguistik, edited by Ulrich Ammon; Norbert Dittmar and Klaus J. Mattheier. Walter de
Gruyter Verlag, Berlin, 1452–69.
Gréczi-Zsoldos Enikő 2007. Nógrád vármegye nyelve a XVII. században. NML, Salgótarján
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bynon, Theodora 1997. Történeti nyelvészet. Osiris Kiadó, Bp.
Feldbusch, Elisabeth 1988. Entstehung der geschriebenen Sprache: Sociolinguistics.
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Soziolinguistik (hrgs.) Ulrich Ammon; Norbert Dittmar and Klaus J. Mattheier. Walter de
Gruyter Verlag, Berlin, 1469–1479.
Kiss Jenő 1997. A nyelvtörténet a magyar dialektológiában. Magyar Nyelvjárások XXXIV,
43–50.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN809 Történeti dialektológia szem.
Tantárgy neve:
Történeti dialektológia-szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN808,
BTMMN809, BTMMN810
(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: Történeti dialektológia szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN809
(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: BTMMN808: 2 előadás,
BTMMN809, BTMMN810: 1 szeminárium,
3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN808: kollokvium, BTMMN809,
BTMMN810: 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: 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 előadásra épülő szeminárium megismerteti a hallgatókat a nyelvjárástörténeti
módszertannal. A nyelvjárástörténet kutatásának az előadáson történő elméleti, módszertani
alapozását követően a gyakorlati órán a kutatási módszerek alkalmazását közös és egyéni
vizsgálatok során mélyítik el a hallgatók. A nyelvemlékeknek – mint a nyelvjárástörténet
forrásainak – vizsgálatát a területi nyelvváltozatok sajátos jellemzői alapján végezzük, ez a
gyakorlatban a nyelvjárási jelenségekre koncentráló szövegelemzést, nyelvemlékelemzést
jelent.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi
értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén. Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány
jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek
alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
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irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A történeti dialektológia, a nyelvjárástörténet a gyakorlatban
2. A történeti dialektológia, a nyelvjárástörténet módszertana
3. Az ősmagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői
4. Az ősmagyar korszak művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
5. Az ómagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői
6. Az ómagyar korszak művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
7. A középmagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői
8. A középmagyar kor művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
9. Az újmagyar nyelvjárások kora. Nyelvjárásaink jellemzői.
10. Az újmagyar kor művelődéstörténeti-társadalmi jellemzői
11. Az egykori jogi szövegek hasznosíthatósága a nyelvjárástörténetben. Beszélt nyelv és írás
viszonya.
12. A misszilisek hasznosíthatósága a nyelvjárástörténetben
13. A perszövegek hasznosíthatósága a nyelvjárástörténeti elemzésben
14. Szövegelemzési 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:
Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Akadémiai Kiadó, Budapest
Kósa László (szerk.) 1997. Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest
Juhász Dezső 1982. A nyelvjárástörténeti kutatások kérdéséhez: Szabó Géza–Molnár Zoltán
(szerk.),
Dialektológiai Szimpozion II. VEAB Értesítő. Veszprém, 135–6.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Juhász Dezső 1988. A magyarság táji–történeti tagolódása és a nyelvjáráskutatás néhány

2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
kérdése:
Kiss Jenő–Szűts László (szerk.) A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó, Budapest,
484–93.
Kiss Jenő 1997. A nyelvtörténet a magyar dialektológiában. Magyar Nyelvjárások XXXIV,
43–50.
Papp László 1959. XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. Nyelvtudományi
Értekezések 19.
Budapest
Papp László 1963. Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN810 Történeti szociolingvisztika szem.
Tantárgy neve:
Történeti dialektológia-szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN808,
BTMMN809, BTMMN810
(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: Történeti szociolingvisztika szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN810
(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: BTMMN808: 2 előadás,
BTMMN809, BTMMN810: 1 szeminárium,
3 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN808: kollokvium, BTMMN809,
BTMMN810: 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: 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 szeminárium bevezeti a hallgatókat a komplex szemléletű, szociolingvisztikai szempontú
nyelvemlékelemzésbe. A szeminárium alapvetően szövegelemzésre épül. Az elemzések
során a hallgató elsajátítja azt a módszert, amelynek alapja, hogy a nyelvi adatokat azok
szociológiai-történelmi-társadalmi kontextusában elemezzük.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi
értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén. Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány
jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek
alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Történeti szociolingvisztika a gyakorlatban
2. A történeti szociolingvisztika módszertana
3. Elemzési problémák: a fej-kéz problematika és a rekonstrukció
4. Suzanne Romaine elmélete a gyakorlatban
5. Egykori jogi szövegek történeti szociolingvisztikai szempontú elemzése
6. Misszilisek elemzése a levélíró szociológiai-társadalmi jellemzőinek figyelembevételével
7. Perszövegek nyelvi jellemzői
8. A boszorkányperek és az etnometodológia
9. Határjárások, határviták
10. Az írásbeliség, az írni-olvasni tudás kialakulása
11. Az egykori írnokok, scriptorok, jegyzők írásbeli-nyelvhasználati jellemzői
12. A történeti szociopragmatika
13. Szövegelemzések
14. Szövegelemzések
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:
Romaine, Suzanne 1988. Historical sociolinguistics: Problems and methodology.
Sociolinguistics.
Soziolinguistik, edited by Ulrich Ammon; Norbert Dittmar and Klaus J. Mattheier. Walter de
Gruyter Verlag, Berlin, 1452–69.
Németh Miklós 2008. Nyelvi változás és váltakozás a társadalmi és műveltségi tényezők
tükrében – XVIII. századi nyelvi változók elemzése. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó,
Szeged
Gréczi-Zsoldos Enikő 2015. Térbeli, időbeli és humán dimenzió XVII. századi
nyelvemlékekben. In: Bárth M. János–Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv
dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti,
Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp.
Gréczi-Zsoldos Enikő 2013. A történeti szociolingvisztikáról. In: Kontra Miklós–Németh
Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a
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17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból).
Gondolat, Bp., 173–187.
Sárosi Zsófia 2003. Történeti szociopragmatika – magyar nyelvtörténet más
megközelítésben: Magyar Nyelv 434–448.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Németh Miklós 2004. Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII.
századi szegedi írnoki nyelvváltozatban. Akadémiai Kiadó, Budapest
Mattheier, Klaus J. 1988. Das Verhältnis von sozialem und sprachlichem Wandel.
Sociolinguistics.
Soziolinguistik (hrgs.) Ulrich Ammon; Norbert Dittmar and Klaus J. Mattheier. Walter de
Gruyter Verlag, Berlin, 1430–1452.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN811 Nyelvváltozatok szem.
Tantárgy neve:
Leíró dialektológia és szociolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN802,
BTMMN803, BTMMN811
(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: Nyelvváltozatok szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN811
(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: BTMMN802: 2 előads,
BTMMN803, BTMMN811: 1 szeminárium,
1 konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN802: kollokvium, BTMMN803,
BTMMN811: 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: 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 gyakorlat célja, hogy a nyelvi rétegek, nyelvváltozatok áttekintésével, rendszerezésével
differenciált képet alakítson ki a hallgatókban a nyelv (különösen a magyar nyelv, de elvben
minden nyelv) természetéről, létezési módjáról, arról tudniillik, hogy a nyelv sokféleségében,
változataiban létezik. E változatok mindegyikének megvan a maga normája (és ezáltal
létjogosultsága). A gyakorlat során egyrészt az elméleti alapfogalmak (nyelvváltozat, nyelvi
réteg, nyelvi norma, nyelvi sztenderd) tisztázására, másrészt a legfontosabb nyelvváltozatok
(szaknyelvek, a média nyelve, a szleng, az internetes nyelvhasználat stb.) jellemzésére kerül
sor.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi
értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott
kontextusai és értékelései terén. Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány
jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek
alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
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álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv
területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Nyelvváltozatok, nyelvi rétegek I.
2. Nyelvváltozatok, nyelvi rétegek II.
3. A nyelvi norma
4. A szociolektusok
5. A művészi nyelvhasználat (költészet)
6. A művészi nyelvhasználat (próza, esszé)
7. A szaknyelv fogalma, fajtái
8. A tudományos nyelv
9. A nyomtatott és az elektronikus média nyelve
10. Nyelvjárások, tájnyelv, regionális köznyelv
11. Szleng, argó, bizalmas stílus, nyelvi durvaság
12. Az internetes nyelvhasználat sajátosságai
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:
Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
Tolcsvai Nagy Gábor 1998. A nyelvi norma. Akadémiai Kiadó, Bp.
Kemény Gábor (szerk.) 1992. Normatudat – nyelvi norma. MTA Nyelvtudományi Intézet,
Bp.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp.
Wales, Katie 1991. A Dictionary of Stilistics. Longman, London–New York
Bódi Zoltán 2004. A világháló nyelve. Gondolat Kiadó, Bp.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN812 Élőnyelvi terepgyakorlatok II.
Tantárgy neve:
Élőnyelvi terepgyakorlatok

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN805,
BTMMN812
(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: Élőnyelvi terepgyakorlatok II.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN812
(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: BTMMN805: 1 szeminárium,
5 konzultáció, BTMMN812: 1 szeminárium,
4 konzultáció

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 terepgyakorlat célja a Dialektológia, a Szociolingvisztika és A dialektológiai és a
szociolingvisztikai kutatás módszertana c. kurzusokon elsajátított módszertan gyakorlatban
való kipróbálása. A csoport közösen vagy a hallgatók egyénileg élőnyelvi terepgyakorlatot
(nyelvjárásgyűjtést vagy szociolingvisztikai gyűjtést) végeznek.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
A kurzus – formájából adódóan – nem heti bontású. A félév során egyszeri vagy többszöri
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alkalommal egy- vagy kétnapos közös vagy egyéni terepgyakorlaton vesznek részt a
hallgatók.
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:
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
Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A
magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp.
Babbie, Earl 1999. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest
(angolul: 1989. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kontra Miklós 2004. Lesley Milroy–Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and
Interpretation.
Szemle. Magyar Nyelv 1: 91–99.
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society, Penguin English)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN814 Geolingvisztika ea.
Tantárgy neve:
Geolingvisztika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN814
(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: Geolingvisztika ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN814
(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 előadás, 1 konzultáció

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: 4

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 megismerteti hallgatóságát a nyelvföldrajzi, a geolingvisztikai kutatások
mibenlétével, a tudományterület tárgyával, céljával, módszereivel. A hallgatóság
megismerheti a nyelvi adatok térképes ábrázolásának típusait, az egyes nyelvi atlaszfajtákat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozott a magyar nyelv tagolódásának, jellemzőinek és adatainak körében.
Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési
módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség: Képes értelmezni a magyar nyelv sajátosságait, valamint a magyar nyelvi
hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát. Képes átlátni a magyar nyelvi
hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében.
attitűd: Érti és elfogadja, hogy a nyelvi jelenségek történetileg és társadalmilag
meghatározottak és változóak. Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. A magyar nyelv és
irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A geolingvisztika tárgya, célja, módszere
2. A nyelvföldrajz kezdetei
3. A nyelvföldrajz mint diszciplína története
4. A nyelvföldrajz hazai eredményei
5. A nyelvföldrajz nemzetközi eredményei
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6. A geolingvisztika feladatai ma
7. A nyelvatlaszok típusai
8. Térképtípusok
9. Ábrázolási technikák a nyelvföldrajzi atlaszokon
9. A nyelvföldrajz történeti tanulságai
10. A geolingvisztikával érintkező tudományterületek I.
11. A geolingvisztikával érintkező tudományterületek II.
12. Könyvtári óra: ismerkedés a nyelvföldrajzi atlaszokkal I.
13. Könyvtári óra: ismerkedés a nyelvföldrajzi atlaszokkal II.
14. Elektronikus adatbázisok
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:
Kiss Jenő 1987. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz: Magyar Nyelv 83, 148–
155. 2001. Juhász Dezső 1999. A történeti nyelvtan néhány kérdése a nyelvföldrajz
szemszögéből: Büky László–Forgács Tamás (szerk.), A nyelvtörténeti kutatások újabb
eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. József Attila Tudományegyetem, Magyar
Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 81–90. Juhász Dezső 2002. A dialektológia hármas feladata és
a nyelvföldrajz: Szabó Zoltán–Molnár Zoltán–Guttmann Miklós (szerk.), IV. Dialektológiai
Szimpozion. Szombathely
Goossens, Jan 1988. Dialektgeographie: Ammon, U.–Dittmar, N.–Mattheier, K. J. (Hrsg.),
Soziolingiustics/Soziolinguistic. An International Handbook of the Sience of Language and
Society/Ein internazionales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft.
Berlin–New York, 514–519.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Hutterer Miklós 1963. Nyelvföldrajz és dialektológia. Általános Nyelvészeti Tanulmányok I.
Rot Sándor 1991. A magyar nyelv hatása a kárpáti nyelvi areában működő nyelvekre és
nyelvjárásokra és a plurilingvizmus kérdései: Magyar Nyelv LXXXVII, 50–9.
Kósa László–Filep Antal 1975. A magyar nép táji–történeti tagolódása. Zrínyi Kiadó,
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Budapest.

3

TANTÁRGYI TEMATIKA
Tantárgy neve:
Nyelvpolitika I. Nyelvi tervezés és
kisebbségi nyelvhasználat II. Névhasználat

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN804,
BTMMN815
(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
Tantárgyi egység: Nyelvpolitika, nyelvi tervezés és kisebbségi nyelvhasználat
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN815
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2., 4.

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: BTMMN804: 1 szeminárium,
1 konzultáció, BTMMN815: 2

Számonkérés módja (a/gy/k/b):
BTMMN804: gyakorlati jegy, BTMMN815:
kollokvium

(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: 2

(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 szeminárium első egysége az alapfogalmak (nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvgeopolitika, kétnyelvűség, kisebbség) áttekintése. Ezt követi az ausztriai, kárpátaljai,
romániai, (cseh)szlovákiai, jugoszláviai és utódállamaiban élő magyar nyelvű kisebbségek
életében a 20. században lezajló fontosabb nyelvpolitika döntések/változások bemutatása,
azok hatásainak lenyomata a felekezeti rendszerben, az etnikai és társadalmi szerkezetben.
Az tananyag harmadik része a magyarországi élő kisebbségek sokrétűségére világít rá, végül
összegzi a kisebbségek alapvető jogait az EU-ban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1–3. Nyelvpolitikai alapfogalmak (nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvgeopolitika,
kétnyelvűség, nyelvi kisebbség, vallási kisebbség, etnicizmus, lingvicizmus)
4. A Monarchia felbomlása, magyar közösségek az utód államokban
5. A kárpátaljai magyarság nyelvi helyzete a 20. században
6. A (cseh)szlovákiai magyarság nyelvi helyzete a 20. században
7. A romániai magyarság nyelvi helyzete a 20. században
8. Az ausztriai magyarság nyelvi helyzete a 20. században
9. Az Adriától a magyar határig
10. Magyarország kisebbségpolitikája a két világháború között
11. Magyarország kisebbségpolitikája a II. világháború után
12. Az EU kisebbségpolitikája
13. A 21. századi migráció és a kisebbségek
14. Migráció és emigráció
15. Zárthelyi dolgozat
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.): prezentáció választott témakörből, zárthelyi dolgozat
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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:
Balázs Géza-Marácz László 1996. Nyelvgeopolitika. Nyr. 120. évf. 1: 31-48.
Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László 2008. Kisebbségi magyar közösségek a 20.
században. Gondolat Kiadó–MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp.
Szépe György: Jegyzetek a nyelvi tervezésről és a nyelvpolitikáról. ANyT. XV: 303-29.
Dacz, Enikő 2013. Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern im 20. und 21.
Jahrhundert. Nomos, Baden-Baden.
Péntek János 1997. Kontaktusjelenségek és folyamatok a magyar nyelv kisebbségi
változataiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI évf. 1: 37-47.
Sándor Klára 2006. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In Kiefer Ferenc (főszerk.)
Magyar Nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 958–95.
Szépe György-Derényi András (szerk.) 1999. Nyelv, hatalom, egyenlőség. Corvina, Bp.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
Heller Mária–Kriza Borbála (Szerk.) 2013. Identities, Ideologies and Representations in
Post-Transition Hungary. ELTE TÁTK, Bp.
Szépe György. Nyelvpolitika, múlt és jövő. http://mek.oszk.hu/01700/01737/
Trends and Directions of Kin-State Policies in Europe and Across the Globe. Minority
Studies 16/2013.
Beregszászi Anikó–Cernicskó István 2004. ...itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai
magyarok nyelvhasználatáról. PoliPrint. Ungvár.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN816 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: BTMMN816
(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: 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
Tantárgy neve:
A tömegkommunikáció és az internet
nyelvhasználata

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN817
(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): Kemény Gábor egyetemi tanár
Tantárgyi egység: A tömegkommunikáció és az internet nyelvhasználata
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN817
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 4.

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 előadás, 1 konzultáció

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

(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: 4

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 célja a kommunikáció, tömegkommunikáció, média- és internetkommunikáció
tárgykörébe tartozó fogalmak definiálása, a szóbeli és írásbeli kommunikációs műfajok
bemutatása, valamint az új médiumok használata során létrejövő átmeneti műfajok
jellemzőinek meghatározása. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az interneten
található adatbázisok és szövegkorpuszok rendezési elveivel és elemzési módszereivel.
Tantárgyi egység tematikus leírása 12–15 heti bontásban:
1. Kommunikáció – tömegkommunikáció
2. Tömegkommunikáció – médiakommunikáció
3. Globalitás – túl a tömegkommunikáción – a tömegbefolyásolás
4. Interkulturális kommunikáció
5. A hálózat nyelve
6. Az internet kommunikációs rendszere
7. Az írásbeliség és szóbeliség viszonya a neten
8. Régi és új kommunikációs modellek
9. Szimbolikus írásbeliség a neten
10. A blog és az sms
11. Írás és beszéd – írva csevegés
12. Média és net
13. Média-írástudás – digitális írástudás
14. Szemantika és web
15. Összefoglalás
Félévközi számonkérés módja (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat
beadása stb.):
prezentáció, a félév kollokviummal zárul
Értékelése (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok stb.): K
A kód jelentése:
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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:
• Gászpor Réka 2009. Tömeg/kommunikáció. A mediatikus szövegek néhány
szemiotikai aspektusa. Pont Kiadó. Budapest.
• Hidasi Judit 2004. Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó. Budapest.
• Bódi Zoltán 2004. A világháló nyelve. Gondolat Kiadó. Budapest.
• Balázs Géza (szerk.) 2005. Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat, Infonia
Kiadó. Budapest.
• Crystal, David 2001. Language and Internet. Cambridge University Press.
Cambridge.
Ajánlott irodalom, a tantárgyi egység egészéhez (legalább 3 irodalmi tétel, lehetőleg 1 idegen
nyelvű) vagy 12–15 heti tematikus leírásának megfelelő beosztásban:
• Tolcsvai Nagy Gábor 2004. Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó. Budapest.
• Szretykó György (szerk.) 2005. Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern
társadalomban. Comenius Kiadó. Budapest.
• Benczik Vilmos 2006. Hang, jel, írás: adalékok a nyelv medializálódásának
kérdéséhez. Trezor Kiadó. Budapest.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1001 Propedeutika: kritikatörténet, textológia II. A kritika előfeltevései ea.
Tantárgy neve:
Propedeutika

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1001,
BTMMN101, BTMMN105
(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: Propedeutika: kritikatörténet, textológia II. A kritika előfeltevései ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1001
(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 előadás, 6 konzultáció

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: 4

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 a modernitás irodalomtörténete (19–20. század) szakirány elvégzéséhez
szükséges módszertani hozzáértés megalapozása. Ebben a tantárgyi egységben kerül sor az
irodalomról való gondolkodás történetének, az. ún. kritikatörténetnek a tárgyalására. Az
elméleti tudásanyaghoz a klasszikus magyar irodalom tárgykörébe illeszkedő példaanyag
kapcsolódik.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tisztában azzal, hogy az esztétikai értékítéletek ismeretelméletileg
milyen megalapozottsággal bírnak, és milyen kanonizációs, kultikus és egyéb narratívák
keretében fogalmazódnak meg.
képesség: A hallgató legyen képes a releváns kritikatörténeti kérdések megfogalmazására, a
kérdéssel kapcsolatos szövegkorpusz kijelölésére és elemzésére.
attitűd: A hallgató tekintse a kritikatörténeti megközelítést egy olyan lehetőségnek, melynek
segítségével az irodalom történeti folyamatairól más eszközzel nem pótolható leírást adható.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az kritikatörténeti jelenségek,
valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális beágyazottságára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kritikatörténet tárgya
2. A kritika viszonyítási alapja
3. A kritikai norma fogalma
4. Normatív értékelés és értékelő normaképzés
5. A korszak irodalomfogalmai és irodalomszemléleti módjai
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6. Az irodalom önleírásai
7. Irodalmi kultuszjelenségek
8. Tollharcok, pennacsaták
9. Kánon, kanonizáció, rekanonizáció
10. Intézményesülés
11. Kritikatörténet és irodalomtörténet
12. Korszakfogalmak
13. Stílustörténet és stílustipológia
14. (Fejlődés)történeti narratívák
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:
DÁVIDHÁZI Péter, Elméleti kiindulópont egy kritikusi életmű vizsgálatához = D. P., Hunyt
mesterünk: Arany János kritikusi öröksége, Bp., 1992, 15–71.
DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar
irodalomtörténet, Bp., 2004 (Irodalomtudomány és Kritika).
DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII.
század végének magyar irodalmában, Bp., 2009.
KOROMPAY H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai
gondolkodása, Bp., 1998 (Irodalomtudomány és Kritika).
Samuel H. MONK, The Sublime. A Study of Critical Theories in XVIII-century England,
Michigan, 1960.
SZAJBÉLY Mihály, „Idzadnak a’ magyar tollak”: Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., 2001 (Irodalomtudomány és
Kritika).
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
M. H. ABRAMS, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition,
Oxford University Press, 1971.
Northrop FRYE, A kritika anatómiája, Bp., 1998.
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René WELLEK, Austin WARREN, Az irodalom elmélete, Bp., 2006.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., 2005.
Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS
Gábor, munkatárs BRETZ Annamária, Bp., 2006 (Irodalomtudomány és Kritika.
Tanulmányok).
FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért 1817–1830, Bp., 1976 (Irodalomtudomány és
Kritika).
FENYŐ István, Valóságábrázolás és eszményítés 1830–1842, Bp., 1990 (Irodalomtudomány
és Kritika).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1002 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Felvilágosodás ea.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Klasszikus

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1002,
BTMMN1003, BTMMN1007
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet I.: Felvilágosodás ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1002
(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):
BTMMN1002, BTMMN1003: kollokvium,
BTMMN1007: 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: BTMMN1002, BTMMN1003: 2,
BTMMN1007: 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):
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a klasszikus magyar irodalom
legfontosabb eszmetörténeti kérdéseivel, reprezentáns poétikai és retorikai nézeteivel, a
korszak vizsgálatához szükséges alapfogalmakkal. A tantárgy első szemesztere áttekinti a
felvilágosodás kori irodalomfogalmak rendszerét, tudatosítja a nemzet fogalmának
poliszémiáját, tárgyalja a nemzet „csinosításának”, „pallérozásának” (versengő) koncepcióit,
vizsgálja az irodalomnak tulajdonított (közösségi) funkciók alakulástörténetét, a „tudós
hazafiak”, a literátorok önreprezentációs törekvéseit és a meghatározó kánonalakítási
műveleteket.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezzen a magyar irodalomtudomány alapvető
elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően.
képesség: A hallgató legyen képes a magyar irodalom jelenségeit a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában elemezni.
attitűd: A hallgató munkája során vegye figyelembe a vizsgált nyelvi, illetve irodalmi
jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon a magyar nyelvi, illetve irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Nemzetfogalmak
2. Politikai beszédmódok
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3. Nyelvkérdés, nyelvművelés, nyelvújítás
4. A tudós hazafiság programja
5. Literatúra, hírnév, szakralitás
6. A nyilvánosság formái, sajtóviszonyok
7. Tollharcok, pennacsaták
8. A kritika kezdetei
9. Akadémiai mozgalom
10. Integrált és strukturált irodalom
11. Tudomány és popularitás
12. Korszakreprezentáns műfajok
13. Kulturális modernizációs programok
14. Kánonalakítási törekvések
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 felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., 1998.
DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a
XVIII. század végének magyar irodalmában, Bp., 2009.
HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első
felében, Debrecen, 2000 (Csokonai Könyvtár, 21).
TAKÁTS József, Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (A keret), ItK, 1998/5–6,
668–686.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., 2005.
Benedict R. O’G. ANDERSON, Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, London, 1991, 1–48.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZILI József, Az irodalomfogalmak rendszere, Bp., 1993.
DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések költője (A felvilágosult szemléletmód
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fordulata az életműben), Debrecen, 1993 (Csokonai Könyvtár, 1).
Paul Oskar KRISTELLER, The Modern System of the Arts: A Study in the History of
Aesthetics = Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays, Princeton, 1990, 163–227.
BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., 2010.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1003 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformkor ea.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Klasszikus

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1002,
BTMMN1003, BTMMN1007
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet II.: Reformkor ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1003
(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):
BTMMN1002, BTMMN1003: kollokvium,
BTMMN1007: 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: BTMMN1002, BTMMN1003: 2,
BTMMN1007: 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):
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a klasszikus magyar irodalom
legfontosabb eszmetörténeti kérdéseivel, reprezentáns poétikai és retorikai nézeteivel, a
korszak vizsgálatához szükséges alapfogalmakkal. A tantárgy második szemesztere áttekinti
a reformkori nemzetépítés, az írói hivatásosodás és kultuszképződés, az irodalom
intézményrendszere kiépülésének jelenségeit, a kor legfontosabb esztétikai, poétikai, retorika
fejleményeit, a műfajok alakulástörténetét.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezzen a magyar irodalomtudomány alapvető
elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően.
képesség: A hallgató legyen képes a magyar irodalom jelenségeit a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában elemezni.
attitűd: A hallgató munkája során vegye figyelembe a vizsgált nyelvi, illetve irodalmi
jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon a magyar nyelvi, illetve irodalmi
jelenségek, valamint az irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Nemzetépítés
2. A közösségi emlékezet toposzai
3. Irodalomtörténeti narratíva és közösségi identitás
4. Kommemoráció
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5. Szerzői imázsformálás
6. Irodalmi kultuszképződés
7. Az író mint társadalmi jelenség
8. Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság
9. Tollharcok, pennacsaták
10. A kritika intézményesülése
11. Az irodalmi piac
12. Népiesség, népköltészet, népköltő
13. Korszakreprezentáns műfajok
14. Romantikus pátosz – romantikus irónia
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:
TAKÁTS József, Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (Keret), ItK, 1998/5–6.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., 2005.
SZILÁGYI Márton, Irodalomtörténet és társadalomtörténet = Bevezetés a
társadalomtörténetbe, szerk. BÓDY Zsombor, Ö. KOVÁCS József, Bp., 2006.
DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar
irodalomtörténet, Bp., 2004.
Ernest GELLNER, Nations and Nationalism, Oxford, 1983.
MARGÓCSY István, Petőfi-kísérletek. Tanulmányok Petőfi Sándor életművéről, Pozsony,
2011.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
HITES Sándor, A magyar regénytörténet „megalapítása”, Jósika Miklós: Abafi
ősbemutatója = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, A magyar irodalom
történetei, II., 1800-tól 1919-ig, Bp., 2007, 196–211.
Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény, szerk. TAKÁTS József, Bp.,
2003.
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DÁVIDHÁZI Péter, Egy irodalmi kultusz megközelítése = „Isten másodszülöttje” A magyar
Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 1989.
KOROMPAY H. János, A „Jellemzetes” irodalom jegyében, Bp., 1998.
Hayden WHITE, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe,
Baltimore–London, 1985.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1004 Szövegolvasás, interpretáció I. szem.
Tantárgy neve:
Szövegolvasás, interpretáció

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN109,
BTMMN113, BTMMN1004, BTMMN1008
(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: Szövegolvasás, interpretáció I. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1004
(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: 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):
A tantárgy a klasszikus magyar irodalom alkotásainak történeti poétikai olvasási lehetőségeit
mutatja be. A tárgyalandó szövegek a líra műfajába és az elméleti poétikai tanulmányok
körébe tartoznak. A vizsgálat során különös hangsúlyt kap a lírai alkotások szembesítése a
szerző és a kortárs olvasók poétikai felfogásával. Ez a tárgyalásmód alkalmat ad a korszak
jelentős poétikai-nyelvi vitáinak (pl. Kazinczy – Kisfaludy Sándor, Kölcsey – Berzsenyi,
Petőfi fogadtatása stb.) tanulmányozására 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 irodalom jelenségeinek, sajátosságainak, valamint a hagyományon
belüli összefüggéseinek, történeti beágyazottságának értelmezése; a magyar irodalom
műfajilag sokszínű szövegeinek és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeknek az
irodalomtudomány szempontjából való értelmezése.
attitűd: Annak megértése, 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.
autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a hallgató és környezete fejlődését, tudatosodását.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Csokonai Vitéz Mihály, Az ember: a poézis első tárgya
3. Csokonai Vitéz Mihály, Halotti versek
4. Kazinczy és Kisfaludy Sándor
5. Berzsenyi Dániel, Osztályrészem
6. Kölcsey Ferenc Berzsenyi-kritikája
7. Berzsenyi válaszai Kölcseynek
8. Kölcsey Ferenc, Vanitatum vanitas és fogadtatása
9. Petőfi Sándor tájversei
10. Petőfi fogadtatása
11. A fenséges kategóriája és Arany János Dante-ódája
12. Erdélyi János kritikája Arany János Kisebb költeményeiről
13. Arany János és Reviczky Gyula
14. A versbeszéd módosulása (Vajda János)
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:
BÍRÓ Ferenc, A lélek halhatatlanságának istenfogalmáról, ItK, 1983, 259–266.
BORBÉLY Szilárd, A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság,
1995 (A Kölcsey Társaság Füzetei, 7).
BÉCSY Ágnes, Osztályrészem = B. Á., „halljuk, miket mond a lekötött kalóz...”: Berzsenyiversek elemzése, értelmezése, Bp., Tankönyvkiadó, 1985, 7–29.
FÓRIZS Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek” A képzés eszménye Berzsenyi elméleti
szövegeiben, 2009 (Klasszikusok).
DÁVIDHÁZI Péter, A kitagadástól az irodalmi kánonig. A Vanitatum vanitas és a magyar
kritika = D. P., Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára, 1998.
EISEMANN György, A későromantikus magyar líra, Bp., Ráció Kiadó, 2010.
MARGÓCSY István, Petőfi Sándor: Kísérlet, Bp., Korona Kiadó, 1999 (Klasszikusaink).
Thomas WEISKEL, The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of the
Transcendence, Baltimore, London, The John Hopkins University Press, 1976, 3–33.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
William EMPSON, Seven Types of Ambiguity, London, Chatto & Windus, 1963.
NÉMETH G. Béla, 11 vers: Verselemzések, versértelmezések, Bp., Tankönyvkiadó, 1977.
SZAUDER József, Az éj és a csillagok (Tanulmányok Csokonairól), kiad. BÍRÓ Ferenc, Bp.,
Akadémiai, 1980.
KOROMPAY H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében: Az 1840-es évek irodalomkritikai
gondolkodása, Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, 1998 (Irodalomtudomány és
Kritika).
Z. KOVÁCS Zoltán, „»Vanitatum vanitas« maga is humor”: Az irónia (korlátozásának)
változatai a magyar romantika irodalmában, Bp., Osiris 2002 (Doktori Mestermunkák).
GYAPAY László, Experiencing Divinity: János Arany’s Interpretation of Dante in 32 Lines,
LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, 6(2017), 361–381. [Internetes
megjelenés: http://www.fupress.net/index.php/bsfm-lea/article/view/22356 (2018. 01. 02.).]
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1005 Az irodalom medialitása, társművészetek I.: Irodalom és nyilvánosság ea.
Tantárgy neve:
Az irodalom medialitása, társművészetek

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1005
(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): Darab Ágnes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Darab Ágnes egyetemi docens
Tantárgyi egység: Az irodalom medialitása, társművészetek I.: Irodalom és nyilvánosság ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1005
(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): 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: 4

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 egyrészt az irodalmi nyilvánosság struktúraváltozásait, az irodalom társadalmi
funkcióit, másrészt az irodalom mediális beágyazottságát, harmadrészt az irodalom és a
társművészetek viszonyát tárgyalja. Az első tanegységben az irodalom kultúrában elfoglalt
helyének, funkcionalitásának megértéséhez a társadalomtörténeti feltételek felvázolása
szolgál keretül. Ebben helyezkednek el a nyilvánosság szerkezetére (és e szerkezet 18–19.
századi változásaira), valamint az irodalom „külpolitikájára” vonatkozó rendszerelméleti
illetve kultuszkutatási elgondolások és felismerések. Az elméleti ismertanyagot elsősorban a
klasszikus magyar irodalomból vett példaanyag teszi szemléletessé.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A tantárgy tárgykörében elmélyült, az irodalom társadalmi kontextusára és a
társművészetekre is kitekintő ismeretek nyújtani a hallgatóknak.
képesség: Azon képességek fejlesztése, amelyek segítségével a hallgató elméleti és
módszertani megalapozottsággal képes képes feltárni a tárgyalt irodalomtudományi
kérdéskört.
attitűd: Arra való törekvés, hogy a hallgató vegye figyelembe a vizsgált nyelvi, illetve
irodalmi jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát, legyen nyitott saját
szakterülete, interdiszciplináris megközelítéseire.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon a magyar irodalmi jelenségek,
valamint
irodalomtudományi kutatások történeti és kulturális beágyazottságára.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az irodalmi nyilvánosság modelljei
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2. Szociális rendszer és társadalom
3. Az irodalmi kommunikáció rendszere
4. . Az irodalom civilizatorikus funkciója
5. Az irodalom kommemorációs funkciója
6. Irodalom és nemzetépítés
7. Az irodalom intézményrendszere
8. Társaskörök, testületek, akadémiai mozgalom
9. Könyvkiadás, lapok, folyóiratok, a kritika intézményesülése
10. Kánonformálás
11. Kultusz és irodalom
12. Panteonizáció
13. Vizuális reprezentáció
14. Képírók, képfaragók és az irodalom világa
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:
Jürgen HABERMAS, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása: vizsgálódások a polgári
társadalom egy kategóriájával kapcsolatban, Bp., 1999.
A. D. SMITH, National Identity, London, 1991.
RÁKAI Orsolya, Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja
és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, Bp., 2008.
DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a
XVIII. század végének magyar irodalmában, Bp., 2009.
TAKÁTS József, A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok = T. J., Ismerős idegen terep.
Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, Bp., 2007, 152–160.
PORKOLÁB Tibor, „Nagyjainknak pantheonja épűl”: Közösségi emlékezet, panteonizáció,
emlékbeszéd, Bp., 2005
A Szép és a Jó. Kazinczy és a képzőművészetek, szerk. Kovács Ida, PIM, Bp., 2009.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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HAUSER Arnold, A művészet és irodalom társadalomtörténete, I–II, ford. NYILAS Vera,
SZÉLL Jenő, Bp., 1980.
The Invention of Tradition, eds. Eric HOBSBAWM, Trence RANGER, Cambridge, 1983.
A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis a
rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról, szerk. RÁKAI
Orsolya, Bp.–Szeged, 2001.
Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény, szerk. TAKÁTS József, Bp.,
2003. KOSÁRY Domokos, Művelődés a 18. századi Magyarországon, Bp., 1983.
FÁBRI Anna, Az irodalom magánélete: Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten, 1779–
1848, Bp., 1987.
CSATKAI Endre, Kazinczy és a képzőművészetek, Bp., 1983.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1006 Hipertext és digitális irodalom szem.
Tantárgy neve:
Hipertext és digitális irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1006
(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: Hipertext és digitális irodalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1006
(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 igyekszik feltérképezni a medialitás és a digitális kultúra hatásait, új és lehetséges
útjait, kihívásaival. Több szempontól elemzi az internet és a hipertext irodalomra és kultúrára
gyakorolt hatásait. Részben magukra a szövegekre, azok megváltozott kontextuális és
paratextuális helyzetére, műfajaira, szerzőségére, szerkezetére. Részben az irodalom- és
tudásközvetítődés intézményes környezetének változásaira. Miként befolyásolja a
hagyományos médiumok és intézmények (könyv, folyóirat; mozi, múzeum; rádió, tv; iskola,
egyetem; tudományos, művészeti diskurzusok stb.) szerepét, közvetítődését. Milyen hasznai
és veszélyei vannak a virtuális, digitális, internetes világ új lehetőségrendszerének a
kulturális hagyomány és értékek számára.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: a kulturális globalizáció és az információs forradalom hatásaival kapcsolatos
jelenségek, következmények irodalma és átgondolása
képesség: a jelenkor új kihívásaival kapcsolatos szenzibilitás és tudatosság kialakítása
attitűd: a számítógépen-okostelefonon nevelkedett generáció számára elemi módon fontos a
korábbi generáció értelmezése a jelenlegi folyamatokról
autonómia és felelősség: a radikális változásban levő jelen és a közeljövő várható
fejleményeivel kapcsolatos tudatosság élesítése
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A személyi számítógép hatása a kultúrára
2. Multi-, transz- és intermedialitás
3. Az internet elsődleges hatása a kultúrára és az irodalomra
4. A hipertext fogalma
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5. Hiper- és hagyományos szöveg
6. Linkek és hálózatok
7. Zárt és nyitott szöveg és interpretáció
8. A hipertext és a műfajok
9. A hipertext és a hagyományos szerző
10. A „bábeli könyvtár”
11. A klasszikus alkotások digitalizációja
12. Hagyományos és internetes fórumok – a nyilvánosság szerkezetváltozása
13. Internet és tudásközvetítődés (a copyright szerepe; a távoktatás
14. Az intermedialitás szerepe a tanítási gyakorlatban
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 hipertext: A Helikon Irodalomtudományi szemle tematikus száma, szerk. Kappanyos
András, 2004/3.
Gács Anna, szerk., A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből, Bp.,
L'Harmattan, 2007.
George P. Landow, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and
Technology, Baltimore and London, John Hopkins UP, 1992, 1997
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában = Uő,
Kommentár és Prófécia, Bp., Gondolat, 1969, 301–334.
Brady, Mark, Blogging: Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web,
Chimera Working Paper, University of Essex, 2005/02.
http://www.essex.ac.uk/chimera/content/pubs/wps/CWP-2005-02-blogging-in-theKnowledge-Society-MB.pdf
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Seán Burke, The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes,
Foucault and Derrida, Edinburgh, EUP, 1992, 1998.
Roger Chartier, A könyv metamorfózisa. Bp., Budapesti Francia Intézet, 2001.
György Péter, Memex: A könyvbezárt tudás sorsa a 21. században, Bp., Magvető, 2002.
Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000.
Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, München, Fink, 1987.
Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, McGraw
Hill, 1964.
Tófalvy – Kacsuk – Vályi, szerk., Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online
hálózatok és az átalakuló zeneipar korában, Bp., L’Harmattan, 2011.
Történelem, kultúra, medialitás, szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter, Bp., Balassi,
2003.
Parádi Andrea: Internetes kritikai szövegkiadás. In: Kiss Farkas Gábor - Hegyi Ádám szerk.:
A magyar irodalom filológiája. Bp., Gépeskönyv, 2005.
http://www.tankonyvtar.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/index.html
Armando Petrucci, Olvasás az olvasásért: Az olvasás jövője = Az olvasás kultúrtörténete a
nyugati világban, szerk. Guglielmo Cavallo – Roger Chartier, Budapest, Balassi, 2000, 381401.
Séllei Nóra, Mért félünk a farkastól? Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.
Sugár János, Hypertext + multimédia, Bp., Artpool, 1996.
Vitaanyag, ELTE (Szűts Zoltán: A hypertext; Pálfi Norbert: Irodalom, szöveg, információ:
Könyv a G2 galaxisban, avagy az ebook helyzete és kilátásai; f-book–team: Új interaktivitás
felé: f-book; Horváth Iván Az internet fenomenológiája) http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/
Martha Woodmansee, The Author, Art, and the Market: Rereading the History of Aesthetics,
New York, Columbia UP, 1994
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1007 Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: A 19. század 2. fele szem.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet,
Klasszikus

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1002,
BTMMN1003, BTMMN1007
(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: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet III.: A 19. század 2. fele szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1007
(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):
BTMMN1002, BTMMN1003: kollokvium,
BTMMN1007: 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: BTMMN1002, BTMMN1003: 2,
BTMMN1007: 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):
A tantárgy célja, hogy elmélyítse, bővítse és legfőképpen szövegforrásokból eredeztetett
tudássá tegye az előadás anyagát. Ennek érdekében az előadás kulcsszövegeinek kontextusba
helyezésére és szoros olvasására törekszünk. A félév első felében a nemzeti irodalom
problematikája áll a középpontban, a másodikban pedig a századvég különböző törekvéseire
kerül a hangsúly.
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 irodalom jelenségeinek, sajátosságainak, valamint a hagyományon
belüli összefüggéseinek, történeti beágyazottságának értelmezése; a magyar irodalom
műfajilag sokszínű szövegeinek és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeknek az
irodalomtudomány szempontjából való értelmezése.
attitűd: Annak megértése, 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.
autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a hallgató és környezete fejlődését, tudatosodását.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Vörösmarty Mihály, Zalán futása
3. Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok I.
4. Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok II.
5. Arany János, Toldi, Toldi estéje
6. Arany János, Naiv eposzunk
7. Erdélyi János, Egy századnegyed a magyar szépirodalomból
8. Az emlékbeszédíró Gyulai Pál (Kemény Zsigmond, Arany János)
9. Arany László, Délibábok hőse
10. Asbóth János, Álmok álmodója
11. Vajda János, Harminc év után
12. Komjáthy Jenő, A homályból című kötete
13. Czóbel Minka
14. Mikszáth Kálmán, Az új Zrínyiász
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:
NÉMETH G. Béla, Az emlékbeszédszerző Gyulai, Irodalomtörténet, 1980/4, 456–466.
SZÖRÉNYI László, „…s hű a’ haladékony időhöz” (Kompozíció és történelemszemlélet a
Zalán futásában) = SZ. L., „Multaddal valamit kezdeni” Tanulmányok, Bp., Magvető
Könyvkiadó, 1989 (JAK Füzetek, 45), 36–84.
SZAJBÉLY Mihály, Álmok álmodói: Irodalomtörténeti tanulmányok, Bp., Magvető
Könyvkiadó, 1997.
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.
Stephen PRICKETT, Modernity and the Reinvention of Tradition: Backing into the Future,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 1–88.Szívből jövő emlékezet: Tanulmányok
Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. FÓRIZS Gergely, Bp., reciti,
2012 (Hagyomnyfrissítés, 1).
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Arnado D. MOMIGLIANO, „Historiography on Written Tradition and Historiography on Oral
Tradition” = A. D. M., Studies in Historiography, New York, Evanston, Harper and Row,
1966, 211–220.
MILBACHER Róbert, „… földben állasz mély gyököddel…” A magyar irodalmi népiesség
genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata, Bp., Osiris, 2000
(Doktori Mestermunkák).
EISEMANN György, Átmenet vagy fordulat? 1876 Vajda János: Újabb költemények = A
magyar irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
ANDRÁS, BP., GONDOLAT KIADÓ, 2007, 540– 547.
S. VARGA Pál, „Népies-nemzeti”, „nemzeti klasszicizmus” – a nemzeti irodalom
hagyományközösségi szemlélete: 1860 Arany János: Naiv eposzunk = A magyar irodalom
történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Bp.,
Gondolat Kiadó, 2007, 445–460.
T. SZABÓ Levente, Mikszáth, a kételkedő modern: Történelmi és társadalmi reprezentációk
Mikszáth Kálmán prózapoétikájában, Bp., L’Harmattan, 2007 (Ligatura).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1008 Szövegolvasás, interpretáció II. szem.
Tantárgy neve:
Szövegolvasás, interpretáció

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN109,
BTMMN113, BTMMN1004, BTMMN1008
(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: Szövegolvasás, interpretáció II. szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1008
(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: 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):
A tantárgy a klasszikus magyar irodalom prózai elbeszélő alkotásainak narrációelméleti
reflexiókkal számoló olvasási lehetőségeit mutatja be. Ez az olvasásmód nagy interpretációs
hozammal bír a regény- és elbeszélés-irodalom különböző típusainak vizsgálatakor. Az egyes
kiválasztott szövegek tárgyalásakor figyelmet szentelünk a művek és a korabeli elméleti
megnyilatkozások szembesítésére. Így lehetőség nyílik a dráma, az eposz és a (történelmi)
regény egymáshoz való viszonyának tanulmányozására 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 irodalom jelenségeinek, sajátosságainak, valamint a hagyományon
belüli összefüggéseinek, történeti beágyazottságának értelmezése; a magyar irodalom
műfajilag sokszínű szövegeinek és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeknek az
irodalomtudomány szempontjából való értelmezése.
attitűd: Annak megértése, 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.
autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a hallgató és környezete fejlődését, tudatosodását.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kurzus, az órai munka és a szemináriumi dolgozat követelményeinek ismertetése
2. Bessenyei György, Tariménes utazása
3. Kisfaludy Sándor, Két szerető szívnek története
4. Kölcsey Ferenc, A kárpáti kincstár
5. Komikus novellák (Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály)
6. Eötvös József, Magyarország 1514
7. Petőfi Sándor, A hóhér kötele
8. Kemény Zsigmond, Eszmék a regény és dráma körül
9. Kemény Zsigmond, Özvegy és leánya
10. Gyulai Pál, Egy régi udvarház utolsó gazdája
11. Jókai Mór, A jövő század regénye
12. Péterfy Jenő portréi Eötvösről, Keményről és Jókairól
13. Mikszáth Kálmán, A tót atyafiak, A jó palócok
14. Gozsdu Elek novellái (Ultima ratio, Nemes rozsda, Őszi eső)
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:
E. M. FORSTER, Aspects of the Novel, Penguin Books, 1976.
IMRE László, Műfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó Debreceni Egyetem, 1996 (Csokonai Könyvtár, 9).
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kemény Zsigmond, Bp., Szépirodalmi, 1989.
DEBRECZENI Attila, Kisfaludy Sándor „érzékeny” évtizede = Kisfaludy Sándor, Szépprózai
művek, s. a. r., tan., jegyz., DEBRECZENI Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997
(Csokonai Könyvtár Források: Régi Kortrsaink), 211–225.
GYÁNI Gábor, Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Bp., Napvilág, 2000.
IMRE László, Egy tartósan tetszhalott regény „újdonságai”: Bessenyei: Tariménes utazása =
In honorem Tamás Attila, szerk. GÖRÖMBEI András, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó,
2000, 51–64.
GYAPAY László, Történetek a képzelőerő hasznáról és káráról: Az ábrándozás formái
Kölcsey novelláiban = A fantázia hippogriffje: A romantikus képzelőerő elbeszélhetősége,
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szerk. NAGY Beáta, SURÁNYI Beáta, ÚJVÁRI Nóra, Bp., Reciti Kiadó, 2017, 15–39.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
MARTINKÓ András, A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése, Bp., Akadémiai
Kiadó,1965 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 17).
René Wellek, The Concept of Realism in Literary Scholarship = R. W., Concepts of
Criticism, ed. Stephen G. NICHOLS, New Haven and London, Yale University Press 19653,
222–255.BORI Imre, A magyar irodalom modern irányai, I–II, Újvidék, Fórum Könyvkiadó,
1985, 1989.
Paul de MAN, A temporalitás retorikája, ford. BECK András = Az irodalom elméletei: I,
szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996, 5–60.
MILBACHER Róbert, „… földben állasz mély gyököddel…” A magyar irodalmi népiesség
genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata, Bp., Osiris, 2000
(Doktori Mestermunkák).
Alastair FOWLER, Kinds of Liretarure: An Introduction to the Theory of Genres and Modes,
Oxford, New York, Oxford University Press, 2002.
SZABÓ G. Zoltán, Kölcsey Ferenc (1790–1838), Pozsony, Kalligram, 2011 (Magyarok
Emlékezete).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1009 A modernitás műfajai ea.
Tantárgy neve:
A modernitás műfajai

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1009
(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: A modernitás műfajai ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1009
(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: 1 előadás, 3 konzultáció

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: 3

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 műfajtörténeti szempontból tekinti át a 20. század irodalom- és
művelődéstörténetét. Az előadások nagyobb része a regény műfajában bekövetkezett
változásokat érinti, amelyek a linearitás és a narráció szerkezetét új alapokra helyezték
(tudatfolyam-technika, az esszéregény, francia új regény stb.). A klasszikus modernizmus, az
avantgárd, a neoavantgárd és a posztmodern az addigi műfajiság többé-kevésbé radikális
megszüntetésére irányult, sőt az irodalmiság / irodalom meghaladását feltételezi, felülírja a
vers / próza megkülönböztetést, radikális lépéseket tesz pl. a képiség, az esetlegesség,
időfelbontás stb. felé, az írásművek műfaji megkülönböztetését kerülve csak "szövegekről"
vesz tudomást. E bonyodalmak miatt a tárgyalást egyes prototípusokra fókuszáljuk.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: a 20. századi irodalom, reprezentatív szerzőinek, műveinek alapos megismerése
képesség: az értelmezést irányító műfaji struktúrák tudatosítása; e jól olvasható, ám
rendkívül komplex művek megkövetelik lényegében minden irodalomolvasási stratégia
aktualizálását és integrációját
attitűd: a magasirodalom legkanonikusabb műveinek élvezetelvű olvasása
autonómia és felelősség: szembesülés a modernitás esztétikai ideológiájával
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1-3. James Joyce: Ulysses
4-5. Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában (A la recherche du temps perdu 1-7)
6-7. Szentkuthy Miklós: Prae
8. Albert Camus: Közöny (L'Étranger)
9-10. Thomas Pynchon: Súlyszivárvány (Gravity's Rainbow)
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11. Stéphane Mallarmé: Un coup de dés (Kockadobás)
12. T. S. Eliot: The Waste Land (Puszta ország / Átokföldje / A kopár föld)
13. Ezra Pound: Cantos
14. Allen Ginsberg: Howl (Üvöltés)
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:
Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései (narratológiai tanulmányok), szerk. Kanyó Zoltán,
Szeged, 1980 (Studia Poetica, I).
Umberto Eco, Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 1995.
Tanulmányok az irodalomtudomány köréből, szerk. Kanyó Zoltán, Síklaki István, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1988.
Nagy Pál, Az irodalom új műfajai, Bp., ELTE–Magyar Műhely, 1995.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
ABÁDI NAGY Zoltán, “The Entropic Rhythm of Thomas Pynchon's Comedy in The Crying
of Lot 49.” Hungarian Studies in English 11 (1977), 117-31.
ABÁDI NAGY Zoltán, Thomas Pynchon = uő: Mai amerikai regénykalauz 1970-1975,
Bp.,INTERA Rt, 1995, 430-438.
BÉNYEI Tamás, T. S. Eliot = PÁL József (szerk.), Világirodalom, Bp., Akadémiai, 2005,
813-815.
BÉNYEI Tamás, Több mint ballisztika [Thomas Pynchon, Súlyszivárvány c. regényéről],
Élet és Irodalom, 2009. március 20.)
EÖRSI István, Utószó = Allen GINSBERG, Nagyáruház Kaliforniában, Eörsi István és
Orbán Ottó ford. Bp., Európa, 1973, 99-105.
FEKETE J. József, P.O.S.T. Szentkuthy Miklós és művei, Újvidék, Forum, 2005; Magyar
Elektronikus Könyvtár: meh.oszk.hu/04000/04004/04004.htm
Allen GINSBERG, Howl / Üvöltés (Orbán Ottó ford.)
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http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Ginsberg,_Allen-1926/Howl/hu/9142%C3%9Cv%C3%B6lt%C3%A9s (2013.12.21.)
GORILOVICS Tivadar, Két korszak határán: Marcel Proust = PÁL József
(szerk.),Világirodalom. Bp., Akadémiai, 2005, 786-789.
HEGYI Katalin, Szentkuthy Miklós, Bp., Elektra, 2001.
KAPPANYOS András, T.S. Eliot: Átokföldje, Doktori disszertáció. ELTE BTK Anglisztikai
Intézet Doktoriskolája, Modern angol irodalom alprogram, 1998.
KAPPANYOS András, Kétséges egység: Az Átokföldje, és amit tehetünk vele, Bp., Balassi–
Janus/Osiris, 2001.
KAPPANYOS András, James Joyce, Ulysses, Bp., Akkord, 2011.
KAPPANYOS András, One Work - Two Authors?: On Ezra Pound's Interference in
theCreation of T. S. Eliot's The Waste Land = Péter HAJDU, Radosvet KOLAROV (szerk.),
Images of the Other in Literary Communication (2). Szófia-Budapest, 2012, 164-173.
KAPPANYOS András, Másodszorra elvész az első? A „klasszikus” avantgárd és
aneoavangárd közötti kontinuitás kérdéséhez = ANDRÁSI Gábor (szerk.), Kassák
Lajos:Tanulmányok, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. 160-173.
KAPPANYOS András, Másodszorra elvész az első? A "klasszikus" és a neoavantgárdközötti
kontinuitás kérdéséhez, Palócföld 55 (2009/3) pp. 68-74.
KAPPANYOS András, Bevezetés és jegyzetek = KAPPANYOS András (szerk.), T S
Eliot,Elveszett költemények, Bp., Orpheus, 1997. 9-25.
KAPPANYOS András, Elkésett úttörés: Nagy Pál: Az irodalom új műfajai = BUKSZ 8 (2)
(1996) 139-147.
KEMENES GÉFIN László, utószó = uő., (vál., ford., utószó), Ezra Pound, Cantók,
1975,Párizs, Magyar Műhely, 161-174.
MÉSZÁROS Vilma: Camus. Bp.: Gondolat, 1973.
MOLNÁR Márton, Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben, Bp., Hamvas Intézet,
2003.
SZILI József, A poétikai műnemek interkulturális elmélete, Bp., Akadémiai Kiadó, 1996.
SZILI József, Műfajok az írástudás és írásbeliség határán, Új Írás, 1986/12, 81-93.
SZILI József, Irodalomalkotó műfajiság, Új Írás, 1988/6, 94-101.
SZILI József, Háromneműség és interkulturális poétika, Literatura, 1993/2, 101-129.
SZILI József, Versfordítás – esszében = KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő,
KULCSÁR SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna (szerk.), A fordítás és
intertextualitásalakzatai, Bp., Anonymus, 1998, 176-196.
SZILI József, Az angol-amerikai modernség magyarországi befogadásának főbb
vonásai.Literatura, 2007/1, 72-85.
SZILI József, A Nyugat modernsége, Kalligram 2008. április. 50-68.
SZILI József, Ady borús háborús verse (A Tegnapi tegnap siratása egy tegnapi Adykönyvoptimista értelmezésében), Alföld 2008/12. 41-48.
SZILI József, Pound-recepciónk pikantériái. Literatura XXXV. évf. 2009/4. 459-479.
TELLÉR Gyula, Mallarmé Kockadobása: Megfejtési kísérlet. Kérdés =
StéphaneMALLARMÉ, Kockadobás, ford., tanulmány Tellér Gyula, Bp., Helikon, 1985, 3156.
TVERDOTA György, Albert Camus: Közöny, Talentum műelemzések, Akkord Kiadó, 2003.
VIRÁGOS Zsolt, Ezra Pound = PÁL József (szerk.), Világirodalom. Bp., Akadémiai, 2005,
818-823.
VIRÁGOS Zsolt, Thomas Pynchon = PÁL József (szerk.), Világirodalom. Bp., Akadémiai,
2005, 901-902.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1010 Szövegolvasási technikák, műelemzés I.: Műelemzések a 20. század első
felének szövegeiből
Tantárgy neve:
Szövegolvasási technikák, műelemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1010
(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: Szövegolvasási technikák, műelemzés I.: Műelemzések a 20. század első
felének szövegeiből
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1010
(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: BTMMN1010: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN1012: 2 előadás, 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

(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

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 feladat és célja kettős. XX. századi magyar irodalmi alkotások elemzése egyrészt
lehetőséget nyújt a jelentős egyedi művek és életművek, illetve műfajok, korszakformációk
tanulmányozására, másrészt gyakorlati interpretációs és elméleti ismereteket is közvetít,
ilyen képességeket is megerősít.
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 irodalom jelenségeinek, sajátosságainak, valamint a hagyományon
belüli összefüggéseinek, történeti beágyazottságának értelmezése; a magyar irodalom
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.
autonómia és felelősség: Olyan – történetileg és világnézetileg koherens – egyéni álláspont
kialakítása, amely segíti a hallgató és környezete fejlődését, tudatosodását.
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Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Ady Endre lírája
2. Babits Mihály költészete
3. Kosztolányi novellisztikája
4. Karinthy és Szép Ernő félhosszú versei
5. Krúdy Gyula, a regényíró
6. Móricz Zsigmond, a regényíró
7. Kassák Lajos, a lírikus
8. Női emlékiratírók: Jászai Mari, Vajda Jánosné Bartos Rozália, Kosztolány Dezsőné
Harmos Ilona
9. Füst Milán: A feleségem története
10. Szomory Dezső: A párizsi regény
11. József Attila lírája
12. Dsida Jenő lírája
13. Radnóti Miklós eklogaköltészete
14. A Nyugat-nemzedékek műfordítási gyakorlata
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:
VEZÉR Erzsébet, Ady Endre élete és pályája, Bp., 2003.
RÁBA György, Babits Mihály költészete, Bp., 1981.
SZEGDY-MASZÁK Mihály, Kosztolányi Dezső, Bp., 2010.
BEZECZKY Gábor, Siker és népszerűség: a legenda kezdete: 1911: Megjelenik Krúdy
Gyula Szindbád ifjúsága című könyve , Villanyspenót.
https://irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/XZvvDb_vSYKN9bI1ti5Zdw
GINTLI Tibor, Az elbeszélői autoritás elvesztése: 1930: Megjelenik Krúdy Gyula Boldogult
úrfikoromban című regénye = SZEGEDY-MASZÁK Mihály – VERES András (szerk.), A
magyar irodalom történetei: 1920-tól napjainkig, Bp., 2007, 162–173.
SZILÁGYI Zsófia: Móricz Zsigmond, Bp., 2013.
ACZÉL Géza: Kassák Lajos, Bp., 1999.
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BORGOS Anna, Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban, Bp., 2011.
SCHEIN Gábor, Füst Milán, Bp., 2017.
RÉZ Pál, Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., 1971.
SZABOLCSI Miklós, József Attila élete és pályája, I–II., Bp., 2005.
POMOGÁTS Béla (szerk.), Dsida Jenő – Tükör előtt, Bp., 2001, In memoriam.
FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Bp., 2009.
RÁBA György, A szép hűtlenek, Bp., 1969.
Marcel CORNIS-POPE– John NEUBAUER, History of the Literary Cultures of EastCentral Europe, Vol. I –II., Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries,
Amsterdam–Philadelphia, 2004–2006. (A releváns fejezetek.)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
ARANY Zsuzsanna, Kosztolányi Dezső élete, Bp., 2017.
KELLÉR Andor, Író a toronyban, Bp., 1958.
KERESZTESI József, Komoly dolog: Karinthy Frigyes költészetéről = KARINTHY Frigyes
Összegyűjtött versei, sajtó a.r. KŐRIZS Imre, Bp., 2016.
KŐRIZS Imre, „Dallama még a fülembe motoz”: Radnóti hatása Vergiliusra, Holmi
22(2010), 1150–1156.
RÉZ Pál (vál., szerk., összeáll.), Az irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Bp., 2004,
Emlékezet.
SZILÁGYI Zsófia, Az éretlen Kosztolányi, Bp., 2017.
TANDORI Dezső, Az erősebb lét közelében, Bp., 1981.
Marcel CORNIS-POPE– John NEUBAUER (eds.), History of the Literary Cultures of EastCentral Europe, Volume IV: Types and stereotypes, Amsterdam–Philadelphia, 2010. (A
releváns fejezetek.)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1011 Avantgárd és interkulturalizmus ea.
Tantárgy neve:
Avantgárd és interkulturalizmus

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1011
(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: Avantgárd és interkulturalizmus ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1011
(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: 1 előadás, 3 konzultáció

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: 3

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 avantgárd a modernség radikális diszkurzusformációja, amely az egyész huszadik
századon átívelve alapjaiban határozza meg a művészetről való gondolkodásunkat, esztétikai
preferenciáinkat. A kurzus ezt a folyamatot követi végig számos, az irodalomból és a
társművészetekből vett példa alapján.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a nemzetközi avantgárd művészet legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, az avantgárd hagyomány
legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
képesség: Az avantgárd irodalom és művészet jelenségek nyelvi, performatív, esztétikai
sajátosságainak, valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli
összefüggéseinek, történeti beágyazottságnak árnyalt értelmezése.
attitűd: A modern művészet történeti és társadalmi meghatározottságának és
változékonyságának megértése, a magyar és az európai identitás nyelvi, ideológiai és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: A modern művészet és irodalom területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalomtudomány és művészetesztétika
módszereinek tudatos képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak
elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés
2. Az avantgárd mint történeti fogalom
3. Az avantgárd eszmetörténeti helye
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4. Az izmusok rendszerezése és előzményei
5. A futurizmus és az expresszionizmus
6. A dadaizmus
7. A konstruktivizmus és a szürrealizmus
8. A kelet-európai avantgárd sajátosságai
9. A neoavantgárd első hulláma
10. A pop-art kora
11. Minimalizmus, koncept art, fluxus és társaik
12. Posztmodern és neoavantgárd
13. A kelet-európai neoavantgárd
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:
BÉLÁDI Miklós, POMOGÁTS Béla, szerk. Jelzés a világba. Budapest: Magvető, 1988.
KASSÁK Lajos. Az izmusok története. Budapest: Magvető, 1972.
DERÉKY Pál, MÜLLNER András, szerk. Né/ma? Tanulmányok a agyar neoavantgárd köréből.
Budapest: Ráció, 2004.
Hans RICHTER. Dada: Art and Anti-art. London: Thames & Hudson, 1965
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BOJTÁR Endre. A kelet-európai avantgarde irodalom. Budapest: Akadémiai, 1977.
DERÉKY Pál, szerk. A magyar avantgárd irodalom (1915–1930) olvasókönyve. Budapest:
Argumentum, 1998.
PASSUTH Krisztina. Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig. Budapest: Balassi, 1998.
SZABÓ Júlia. A magyar aktivizmus művészete. Budapest: Corvina, 1981.
KAPPANYOS András. Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról. Budapest: Balassi Kiadó, 2008.
Peter BÜRGER. The Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of Minnesota, 1984.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1012 Szövegolvasási technikák, műelemzés II.: Műelemzések a 20. század második
felének szövegeiből
Tantárgy neve:
Szövegolvasási technikák, műelemzés

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1012
(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: Szövegolvasási technikák, műelemzés II.: Műelemzések a 20. század
második felének szövegeiből
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1012
(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: BTMMN1010: 2 előadás, 3
konzultáció, BTMMN1012: 2 előadás, 2
konzultáció

Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium
(A teljesítés követelményeit lásd alább a Félévközi számonkérés
módja és értékelése pontnál.)

(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: 3

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 ismerkedni a 20. század második felének gazdag elbeszélő hagyományaival és
újításaival, ezek elméleti és tudományos reflexióival. A kurzus négy fő, egybefonódó
feladata: 1.) a háborúk utáni elbeszélő művészetek néhány jellegzetes remekművének
megismerése. 2.) Tipizálásuk, történetük, néhány főbb áramlat és elbeszélésmód áttekintése.
3.) A legalapvetőbb verses és drámai művek elemző bemutatása. 4.) Ismerkedés néhány
jelentős narratológiai gondolattal, művel, szerzővel.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók átfogó ismereteket szereznek az irodalomtudomány alapvető elméleti
kérdéseiről, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit és terminológiáját
illetően. Átlátják és megértik 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. Átfogó ismereteket
szereznek az irodalomtudomány nemzetközi kontextusáról, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereiről, továbbá a szakterület művelésének hagyományos és
elektronikus forrásairól.
képesség: A hallgatók megtanulják az irodalom jelenségeit a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában értelmezni. Kritikusan és több szempontot mérlegelve,
releváns értelmezési keretben tudják majd elemezni az irodalomnak európai identitás
konstrukciói, valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában,
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fenntartásában és formálásában betöltött szerepét; a világirodalom kulturális, történeti és
társadalmi meghatározottságát. Megtanulják kiválasztani és tudatosan alkalmazni az
irodalom- és kultúratudományi módszereket, képessé válnak az adott kutatás elméleti és
módszertani háttérfeltevéseit reflexió tárgyává tenni és a nemzetközi kutatások
kontextusában értelmezni, a forrásokat és információkat kritikusan elemezni. Megtanulják
önálló munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat
érvényesítve feltárni egy adott irodalom-, illetve kultúratudományi kérdéskör, résztéma
összefüggéseit.
attitűd: A hallgatók a vizsgált jelenségeket történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságukban értelmezik, folyamatosan és következetesen bővítve ismereteiket.
Tudatosan és kritikusan képviselik tudományterületüket, állnak ki a kulturális értékekért.
Nyitottá válnak saját szakterületük, különösen saját résztémájuk interdiszciplináris
megközelítéseire, a nyelvi, illetve irodalmi jelenségek társadalmi és kulturális
összefüggéseinek megismerésére.
autonómia és felelősség: A hallatók megtanulnak tudatosan reflektálni az irodalmi és
kulturális jelenségek, illetve irodalom- és kultúratudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, felelősen képviselni értékrendjüket. Munkájuk során - lehetőség szerint szerepet vállalnak nemzetközi szakmai műhelyekkel, közösségekkel való együttműködések
területén. Kritikus tudatossággal lépnek fel a szakterületükhöz kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviselik tudományterületük, illetve munkájuk szakmai eredményeit, elvárásait és
módszereit és elfogadják más szak- és tudományterületek eltérő sajátságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Romantika, modern és posztmodern irodalom
2. Holocaust, nyelv, „terror és álom” Kertész Imre: A száműzött nyelv
3. Paul Celan költészete és Ingeborg Bachmann: Malina (1971) és/vagy a versei
4. Kertész Imre: Sorstalanság (1975)
5. W. G. Sebald: Austerlitz vagy Kivándoroltak című regényei
6. Sylvia Plath költészete (1955-)
7. A feminizmus második hulláma Agota Kristóf: A nagy füzet in uő: Trilógia (1986)
8. Elfriede Jelinek: A zongoratanárnő (1983)
9. Egzisztencializmus: Thomas Bernhard: A mészégető (1970)
10. Herta Müller: Lélegzethinta, Cartaphilus, 2009.
11. Borbély Szilárd: Nincstelenek, 2013.
12. Bódis Kriszta: Artista, 2006.
13. Kortárs költészet
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
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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:
GENETTR, Gérard: Die Erzählung. Fink, München 1994.
GYÖRFFY Miklós: A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
Huszonöt fontos német regény, Lord és Pannonica, Bp., 1999.
Huszonöt fontos angol regény, Lord és Maecenas, Bp., 1996.
HABERMAS, Jürgen: A modernség: befejezetlen program, in. uő. Válogatott tanulmányok,
Atlantisz, 1994. 259-282.
Uő. Filozófiai diskurzus a modernségről, Helikon, 1998. I., IV., IX. tanulmány
LYOTARD, Jean-Francois: A posztmodern állapot, in. uő. A posztmodern állapot,
Századvég, Gondolat Kiadó, 1993.
KOSELLECK, Reinhart: Elmúlt jövő, A történeti idők szemantikája, Atlantisz, Terror és
álom, 321-345.
Kertész Imre: A száműzött nyelv, 2001. Esszék, Bp. Magvető, 2001. 274-297.
SÉLLEI Nóra: Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most, Kossuth
Kiadó, 2007.
HORVÁTH Györgyi: Nőidő, A történeti narratíva identitásképző szerepe a feminista
irodalomtudományban, Kijárat Kiadó, Bp., 2007.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
RICOEUR, Paul: Zeit und Erzählung. Band II. Zeit und literarische Erzählung.
Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről, (szerk.: SCHEIBNER TamásSZŰCS Zoltán Gábor) L’Harmattan Kiadó, 2002.
KISS Noémi: Határhelyzetek, Paul Celan költészete, Anonymus, 2003.
SÁNTHA József: Lehetséges világok, Agota Kristóf Trilógiájáról, Jelenkor, 2008/9. 975980.
RUS FODOR Dóra: A lótól a hűtőszekrényig, Jelinek: Zongoratanárnő, Korunk, 2008/4.
http://89.42.110.12/oldal.php?ev=2008&honap=4&cikk=5020
BOMBITZ Attila: A mészégető, in. Huszonöt fontos német regény, Pannonica, 1999, 297308.
GYÖRGY Péter: Öt történet, Sebald: Kivándoroltak, Élet és Irodalom, 2006, június 30.
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=KRITIKA0626&article=2006-0703-092820NOSB
KISS Noémi: Mondta Austerlitz, mondta Sebald. W.G. Sebald Austerlitz című művéről,
Beszélő, 2008/május.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/mondta-austerlitz-mondta-sebald
KISS Noémi: Még egyszer a lágerről, Herta Müller: Lélegzethinta, Magyar Narancs,
2010/28., http://magyarnarancs.hu/konyv/konyv_-_meg_egyszer_a_lagerrol__herta_muller_lelegzethinta-74173, in Világtalanul. Világirodalom-kritika Magyarországon,
FISZ-Jelenkor, Bp., Pécs 2015. szerkesztette Zelei Dávid
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1013 Kortárs magyar irodalom szem.
Tantárgy neve:
Kortárs magyar irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1013
(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: Kortárs magyar irodalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1013
(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: 1 szeminárium, 3 konzultáció

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: 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):
A tantárgy feladata a kortárs költészet felvázolása, világirodalmi kapcsolódásának követése.
Mai irodalmi irányzatok, folyóiratok, intézmények ismerete. Az író és a könyve szerepe a
közéletben. Az irodalmi rendszerünk kapcsolódása a művészetpolitikához és az európai
irodalmi és kritikai irányzatok bemutatása.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók átfogó ismereteket szereznek az irodalomtudomány alapvető elméleti
kérdéseiről, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit és terminológiáját
illetően. Átlátják és megértik 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. Átfogó ismereteket
szereznek az irodalomtudomány nemzetközi kontextusáról, különböző kutatási irányzatok
elemzési és értelmezési módszereiről, továbbá a szakterület művelésének hagyományos és
elektronikus forrásairól.
képesség: A hallgatók megtanulják az irodalom jelenségeit a maguk történetiségében,
változásaiban és változatosságában értelmezni. Kritikusan és több szempontot mérlegelve,
releváns értelmezési keretben tudják majd elemezni az irodalomnak európai identitás
konstrukciói, valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában,
fenntartásában és formálásában betöltött szerepét; a világirodalom kulturális, történeti és
társadalmi meghatározottságát. Megtanulják kiválasztani és tudatosan alkalmazni az
irodalom- és kultúratudományi módszereket, képessé válnak az adott kutatás elméleti és
módszertani háttérfeltevéseit reflexió tárgyává tenni és a nemzetközi kutatások
kontextusában értelmezni, a forrásokat és információkat kritikusan elemezni. Megtanulják
önálló munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat
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érvényesítve feltárni egy adott irodalom-, illetve kultúratudományi kérdéskör, résztéma
összefüggéseit.
attitűd: A hallgatók a vizsgált jelenségeket történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságukban értelmezik, folyamatosan és következetesen bővítve ismereteiket.
Tudatosan és kritikusan képviselik tudományterületüket, állnak ki a kulturális értékekért.
Nyitottá válnak saját szakterületük, különösen saját résztémájuk interdiszciplináris
megközelítéseire, a nyelvi, illetve irodalmi jelenségek társadalmi és kulturális
összefüggéseinek megismerésére.
autonómia és felelősség: A hallatók megtanulnak tudatosan reflektálni az irodalmi és
kulturális jelenségek, illetve irodalom- és kultúratudományi kutatások történeti és kulturális
beágyazottságára, felelősen képviselni értékrendjüket. Munkájuk során - lehetőség szerint szerepet vállalnak nemzetközi szakmai műhelyekkel, közösségekkel való együttműködések
területén. Kritikus tudatossággal lépnek fel a szakterületükhöz kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviselik tudományterületük, illetve munkájuk szakmai eredményeit, elvárásait és
módszereit és elfogadják más szak- és tudományterületek eltérő sajátságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A kortárs irodalom intézményei
2. Kritikai műhelyek
3. Az író szerepe és szereplehetőségei
4. Választott művek elemzése (Bodor Ádám, Kertész Imre, Esterházy Péter, Tóth Krisztina,
Ágota Kristóf, Szabó Magda)
5. Kortárs európai szerzők (Herta Müller, W. G. Sebald, Elfriede Jelinek)
6. kortárs angolszász regény
7. kortárs feminista irodalom (Éjszakai állatkert, Bódis Kriszta, Forgács Zsuzsa, Erdős Virág)
8. Saját kritika írása
9. Egy kritika ismertetése és megvitatása
10. Látogatás egy kortárs irodalmi rendezvényre
11. Média és irodalom viszonya, folyóiratok elemzése
12. Internet, előadás és a kortárs irodalom helyei
13. Művek elemzése
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
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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:
Kortárs irodalmi olvasókönyv I-II, szerk MENYHÉRT Anna, KISS Noémi, PARRAGH
Szabolcs, VADERNA Gábor, Anonymus, Bp., 2006.
BODOR Ádám, Sinistra körzet, Magvető, Bp., 2000. (több kiadásban)
BARTIS Attila, Nyugalom, Magvető, Bp., 2015. (több kiadásban)
BÓDIS Kriszta, Kemény vaj, Magvető, Bp., 2003.
ERDŐS Virág, ezt is el, Magvető, Bp., 2013.
FORGÁCS Zsuzsa, Talált nő, Q. E. D., Szeged, 1995.
KUNZE, Chritina: Literatur aus Ungarn, Ost-West, 2007/2.
https://www.owep.de/artikel/601/literatur-aus-ungarn
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Geschichte der ungarischen Literatur, Hg. von Ernő KULCSAR-SZABÓ, De Gruyter, 2013.
www.litera.hu anyagai
Folyóiratok: Alföld, Műút, Jelenkor, Látó, Kortárs, Székelyföld
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTMMN1014 Fordítás és irodalom II.: A kultúraközvetítés problémája szem.
Tantárgy neve:
Fordítás és irodalom

Tantárgy Neptun kódja(i): BTMMN1014
(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: Fordítás és irodalom II.: A kultúraközvetítés problémája szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTMMN1014
(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 előadás, 3 konzultáció

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: 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):
A szeminárium a fordítás voltaképpeni célját, a kulturális közvetítést tárgyalja. Számba vesz
a lehetséges fordítói stratégiákat (a hozzájuk tartozó elméletekkel együtt), áttekinti a fordítás
megítélésének lehetséges mércéit, valamint kitér a fordító előtt álló rendkívüli kihívásokra.
Az elméleti tárgyalást gyakorlati, elemző órák egészítik ki.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a szépirodalmi fordítás legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar fordítási
hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
képesség: Az irodalmi fordítás jelenségeinek nyelvészeti, illetve poétikai sajátosságainak,
valamint a magyar hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti beágyazottságnak árnyalt
értelmezése.
attitűd: Az irodalmi fordítás szerepének, 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 kulturális fordítástudomány területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalom- és kultúratudomány
módszereinek tudatos képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak
elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés
2. A fordítói stratégiák elmélete
3. Referenciakövető stratégiák
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4. Attitűdkövető stratégiák
5. Kulturális távolságok
6. Időbeli, referenciális és komplex távolságok
7. Mércék: küszöbfeltételek
8. Mércék: pontosság és élményszerűség
9. A gyerekkönyv mint kísérleti terep
10. Lapszusok, ellipszisek és más extremitások
11. Az értelmetlen szöveg kulturális funkciói
12. Fordításelemző gyakorlatok
13. Fordításelemző gyakorlatok
14. Összegzés
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:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály. „Fordítás és kánon”. In SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Irodalmi
kánonok, 47–71. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1998.
Walter BENJAMIN. „A műfordító feladata”. In Walter BENJAMIN, Angelus Novus, 69-86.
Budapest: Magyar Helikon Kiadó, 1980.
Paul DE MAN, „Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról”, Átváltozások 2. sz.
(1994), 65–80.
Umberto ECO. Mouse or Rat? London: Phoenix, 2004.
KAPPANYOS András. Bajuszbögre, lefordítatlan. Budapest: Balassi, 2015.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
George STEINER. Bábel után: Nyelv és fordítás I–II. Budapest: Corvina, 2005.
N. KOVÁCS Tímea szerk. A fordítás mint kulturális praxis. Pécs: Jelenkor, 2004.
Susan BASNETT. „The Translation Turn in Cultural Studies”. In Susan BASNETT, André
LEFEVERE eds.
Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, 123–140. Clavendon: Multilingual
Matters Ltd., 1998.
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

3

