MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N01 Bevezetés az irodalomtudományba ea.
Tantárgy neve:
Bevezetés az irodalomtudományba

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor egyetemi docens
Tantárgyi egység: Bevezetés az irodalomtudományba ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N01
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

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

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

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

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N02 Bevezetés az irodalomtudományba szem.
Tantárgy neve:
Bevezetés az irodalomtudományba

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Porkoláb Tibor adjunktus
Közreműködő oktató(k): Porkoláb Tibor adjunktus
Tantárgyi egység: Bevezetés az irodalomtudományba szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N02
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp.,
Universitas Könyvkiadó, 2003.
DEBRECZENI Attila, Csokonai költői életművének kronológiája, Debrecen, 2012 (Cs. V.
M. Összes Művei. Pótkötet), 13–34.
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot, ford. KLUKON Beatrix, Bp., 1992.
D. C. GREETHAM, Textual Scholarship: An Introduction, New York–London, Garland,
1992.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
NAGY Levente, Szövegmobilitás, intertextualitás, filológia, Alföld, 1998/10, 74–81.
Jan ZIOLKOWSKI, „What is Philology”: Introduction, Comparative Literature Studies, 27.1
(1990), 1-12.
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Gunter MARTENS, Mi az, hogy szöveg? (Szempontok a szövegfilológia kulcsfogalmának
meghatározásához), Literatura, 1990/3, 239–260.
A modern textológia, Helikon, 1989/3–4.
Textológia vagy textológiák?, Helikon, 1998/4.
(Új) filológia, Helikon, 2000/4.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N03 Világirodalom I. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N03
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kötelező elsődleges irodalom:
Homérosz, Íliász 1, 6, 16, 18, 22, 24. ének; Odüsszeia 1, 9, 11, 21, 24. ének = Homérosz,
Iliász, Odüsszeia, Homéroszi költemények, ford. Devecseri Gábor, Helikon, Bp., 1974.
Vergilius, Aeneis 1, 4, 6, 8, 12. ének = Vergilius, Összes művei, ford. Lakatos István, Európa,
Bp., 1984.
Ovidius, Átváltozások, ford. Devecseri Gábor, Helikon, Bp., 1975: a világ keletkezése,
Apollo és Daphne, Daedalus és Icarus, Narcissus, Pygmalion, Caesar apotheózisa
A görög és a római elégiához és lírához azok a versek, amelyek a következő két antológiában
megtalálhatók:
Szepessy Tibor (szerk.), Görög költők antológiája, Európa, Bp., 1982.
Horváth István Károly (szerk.), Római költők antológiája, Európa, Bp., 1963.
Aiszkhülosz, Oreszteia, ford. Devecseri Gábor = Aiszkhülosz Drámái, Európa, Bp., 1996.
Szophoklész, Oedipus király, ford. Babits Mihály = Szophoklész Drámái, Osiris, Bp., 2004.
Euripidész, Hippolütosz, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre = Euripidész Összes drámái,
Európa, Bp., 1984.
Seneca, Phaedra, ford. Ruttner Tamás = Seneca Drámái, Szenzár, Bp., 2006 (Seneca III.)
Aristophanész, Békák; Lüszisztraté, ford. Arany János = Arisztophanész vígjátékai, Osiris,
Bp., 2002.
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Menandrosz, Düszkolosz, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre = Menandrosz, A lenyírt hajú
lány, Európa, Bp., 1986.
Plautus, Bögre, ford. Devecseri Gábor = Plautus Vígjátékai I., Helikon, Bp., 1977.
Kötelező szakirodalom:
Kapitánffy István, Szepessy Tibor (szerk.), Az ókori görög irodalom. Egységes egyetemi
jegyzet (bármelyik kiadás)
Adamik Tamás, Római irodalom az archaikus korban (bármelyik kiadás)
Adamik Tamás, Római irodalom az aranykorban (bármelyik kiadás)
Adamik Tamás, Római irodalom az ezüstkorban (bármelyik kiadás)
P. E. Easterling, B. M. W. Knox (edd.), The Cambridge History of Classical Literature,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, Vol. 1/1–2, Vol. 2/3–4.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Martin Hose, David Schenker (edd.), A Companion to Greek Literature, Wiley Blackwell,
2016.
Stephen Harrison (ed.), A Companion to Latin Literature, Blackwell Publishing, 2005.
Kerényi Károly, Görög mitológia (bármelyik kiadás)
Németh György, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szilágyi János György, Görög
művelődéstörténet, Osiris, Bp., 2006.
Karsai György, Homérosz: Íliász, Akkord Kiadó, Bp., 1998 (Talentum műelemzések)
Karsai György, Homérosz: Odüsszeia, Akkord Kiadó, Bp., 1998 (Talentum műelemzések)
Borzsák István, Hősi eposz - nem hősi társadalom = Uő, Dragma I, Telosz Kiadó, Bp., 1994,
100–107.
Ferenczi Attila, Vergilius harmadik évezrede, Gondolat, Bp., 2010.
Hajdu Péter (szerk.), Horatius arcai, reciti, Bp., 2014.
URL: http://reciti.hu/wp-content/uploads/horatius_vn.pdf (hozzáférés ideje 2018-07-03)
Szilágyi János György, Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról,
Magvető, Bp., 1982. (ebből Az ’Átváltozások’ költője, Plautus valamint Seneca, a
tragédiaköltő c. tanulmányok.)
Gloviczki Zoltán, Ovidius ars poeticája. Akadémiai, Bp., 2008.
Szepessy Tibor, Utószó = Aiszkhülosz Drámái, Európa, Bp., 1996, 345-–361.
Bolonyai Gábor, Utószó = Szophoklész drámái, Osiris, Bp., 2004, 421–466. (Osiris
Klasszikusok)
Karsai György, A Szép és a Szörnyeteg. Görög drámák értelmezései. Osiris, Bp., 1999.
Tegyey Imre, Utószó = Menandrosz, A lenyírt hajú lány, Európa, Bp., 1986, 285–322.
Kövendi Dénes, Utószó = Arisztophanész vígjátékai, Osiris, Bp., 2002, 815–850.
Karsai György, Kárpáti András, Vámos Kornélia (szerk.), Az antik dráma útjai.
Tanulmányok a görög-római színjátszásról és hatásáról, reciti, Budapest, 2018.
URL: http://reciti.hu/wp-content/uploads/AntikDrama_vn.pdf (hozzáférés ideje 2018-07-03)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N04 Régi magyar irodalomtörténet I. ea.
Tantárgy neve:
Régi magyar irodalomtörténet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: Régi magyar irodalomtörténet I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N04
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

Kreditpont: BTMAN301, BTMAN207: 3,
Tagozat: nappali
tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN302, BTOMA1N04, BTOMA2N02, (A
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA2N03, BTOSVM1N04,
BTOSVM1N05: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A tantárgy célja az 1772 előtti magyar irodalom kialakulásának és fejlődésének
legáltalánosabb áttekintése, valamint a hallgatók megismertetése a régi magyar irodalom
legfontosabb szövegeivel és szakirodalmával. A tantárgyi egység a középkori és reneszánsz
kori magyarországi irodalom történetét tekinti át, a 16. század végével zárva az előadást.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató szerezzen megalapozott tudást a régi magyar irodalom változó, nyelvi,
ízlésbeli, irodalmi és társadalmi törekvéseiről, folyamatosan alakuló intézményrendszeréről
és műfaji hierarchiájáról.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy történeti kontextusban szemlélje az irodalmi
jelenségeket, és a szakma kínálta megközelítési módokból önállóan válogatva saját
értelmezői magatartást tudjon kialakítani.
attitűd: A hallgató törekedjen szakterületi ismereteinek folyamatos bővítésére, saját
értelmezői készségének fejlesztésére, az irodalmi jelenségek történeti meghatározottságnak
és változékonyságának megértésére.
autonómia és felelősség: A hallgató tudatosan reflektáljon az általa alkalmazott szemléleti és
megközelítés módok alkalmazhatósági körére, lehetőségeire és korlátaira.

1

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Ősköltészet
2. Latin nyelvű legendairodalmunk
3. Árpád-kori magyar nyelvű irodalmunk
4. Középkori krónikáink és gestáink
5. Későközépkori latin nyelvű irodalmunk
6. Vitéz János, Janus Pannonius, Antonio Bonfini
7. A későközépkori magyar nyelvű prózairodalom
8. A későközépkori egyházi és világi költészet
9. A magyarul író erazmisták
10. A reformáció irodalma
11. A históriás ének
12. Heltai Gáspár és Bornemisza Péter
13. Károli Gáspár, a Vizsolyi Biblia és előzményei
14. Balassi Bálint
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
A tételeknél megadott szövegek ismerete kötelező. A szövegek könnyebb elérését segítendő
a fontosabb műveknek minél több szövegkiadását megadtuk, amelyek közül bármely
használható (a választhatóságra a „vagy:” jelölés utal). A felsorolt szakirodalomból
kötelező ismerni a csillaggal megjelölteket, valamint a jelöletlenek közül tételenként
további legalább egy szabadon választott tanulmányt.
A szakirodalomban való tájékozódáshoz:
Az 1970-ig megjelent szakirodalomhoz: STOLL Béla, VARGA Imre, V. KOVÁCS Sándor, A
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig, Bp., Akadémiai Kiadó, 1972 (A Magyar
Irodalomtörténet Bibliográfiája, 1).
Az 1971–1990 között megjelent szakirodalomhoz: A magyar irodalom és irodalomtudomány
bibliográfiája 1971–1990, főszerk. PAJKOSSY György (1971–1982), VELICH Sándorné
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(1983–1988), szerk. NÉMETH S. Katalin (1976, 1977, 1979, 1981), LICHTMANN Tamás
(1976, 1978, 1980), VELICH Sándorné (1981, 1982, 1987, 1989), VARGA Katalin (1983),
DOBÓ Katalin (1984, 1986, 1988), ZÁHONY Éva (1985, 1987), Bp., OSZK, 1977–2000.
Az 1991–1995 között megjelent szakirodalomhoz: B. HAJTÓ Zsófia, CSÓRA Karola, A
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1991–1995, Bp., Akadémiai Kiadó–Argumentum
Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája, 9).
Az 1996 óta megjelent szakirodalom tudományos igényű bibliográfiai feltárása még nem
történt meg. Jobb híján, hiányosságai ellenére, tájékozódásra használható: Irodalmi
kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-től, szerk. PESTI Ernő, elérhető a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár honlapján: www.fszek.hu.
Idegen nyelvű átfogó irodalomtörténet:
Ernő KULCSÁR Szabó, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
1. Ősköltészet
Szövegek:
Hét évszázad magyar versei, I, szerk. KIRÁLY István, KLANICZAY Tibor, PÁNDI Pál,
SZABOLCSI Miklós, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 19785, 7–10 (regösénekek: Ahol
keletkezik…, Ne fuss, ne szaladj…, Porka havak esedeznek…).
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 104–105 (A
Csodaszarvas-monda), 80 (A Turul-monda), 127–128 (A Fehér ló-monda), 114, 130 (A
Botond-monda), 113, 129–130 (Lél-Lehel és Bulcsú mondája), 68–70 (A Csanád-monda),
553–555 (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről).
Szakirodalom:
ARANY János, Naiv eposzunk = ARANY János, Prózai művek 1, Eredeti szépprózai művek,
szépprózai fordítások, kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek [1841–1860], kiad.
KERESZTURY Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 264–
274.
KÉPES Géza, A magyar ősköltészet nyomairól = KÉPES Géza, Az idő körvonalai:
Tanulmányok az ősi és a modern költészetről, Bp., Magvető Kiadó, 1976, 16–28, 96–115.
*KIRÁLY György, A magyar ősköltészet (1921) = KIRÁLY György, A filológus kalandozásai,
vál., kiad., utószó KENYERES Ágnes, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980, 5–113: 7–9,
86–111.
VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1982, 13–19.
2. Latin nyelvű legendairodalmunk
Szövegek:
Szent András és Benedek legendája: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 13–15; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 30–31.
Szent István király legendái: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 16–53; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 32–55.
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Szent Imre herceg legendája: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 62–67; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 55–59.
Szent László király legendája: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 95–102; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar
irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS
Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 59–64.
Szent Gellért püspök legendái: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad.
ÉRSZEGI Géza, ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 68–94; vagy: A magyar középkor irodalma, vál., kiad.,
jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók),
753–782; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–
1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 64–77.
Szakirodalom:
GUOTH Kálmán, Eszmény és valóság Árpád-kori királylegendáinkban, Kolozsvár, Erdélyi
Múzeum-Egyesület, 1944 (Erdélyi Tudományos Füzetek, 187).
*GYÖRFFY György, István király és műve, Bp., Gondolat Kiadó, 19832, 374–394.
KLANICZAY Gábor, István király legendái a középkorban = Szent István és kora:
Tudományos ülésszak, szerk. GLATZ Ferenc, KARDOS József, Bp., MTA
Történettudományi Intézet, 1988, 32–53.
KLANICZAY Gábor, Az uralkodók szentsége a középkorban: Magyar dinasztikus
szentkultuszok és európai modellek, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 305–318.
3. Árpád-kori magyar nyelvű irodalmunk
Szövegek:
Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom: számos kiadás.
Szakirodalom:
TARNAI Andor, A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi
könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI NAGY László, Bp., OSZK, 1989 (Az Országos
Széchényi Könyvtár Kiadványai: Új Sorozat, 3), 39–49.
VIZKELETY András, Adalék a Halotti Beszéd műfajtörténetéhez = Művelődési törekvések a
korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT
Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged, JATE, 1997 (Adattár, 35), 655–660.
*MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből: A kezdetektől a XIV. század
elejéig, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai Universitas Könyvtár:
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 25), 83–125.
A. MOLNÁR Ferenc, A Halotti Beszéd néhány kifejezése és azok latin nyelvű háttere =
Hatalom és kultúra: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001.
augusztus 6–10.) előadásai, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Bp., Nemzetközi
Magyarságtudományi Társaság, 2004, I–II, II, 1047–1066.
*VIZKELETY András, „Világ világa, virágnak virága…”: Ómagyar Mária-siralom, Bp.,
Európa Kiadó, 1986 (Kézirattár).
VIZKELETY András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben – Die
Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im „Löwener Kodex”, Bp., Akadémiai
Kiadó, 2004 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae, 4).
4. Középkori krónikáink és gestáink
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Szövegek:
ANONYMUS (P. MESTER), A magyarok cselekedeteiről, ford. PAIS Dezső = A magyar középkor
irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984
(Magyar Remekírók), 9–64; vagy: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról: Kortársak
és krónikások híradásai, kiad. GYÖRFFY György, munkatársak CZEGLÉDY Károly,
HARMATTA János, HORVÁTH János, KAKUK Zsuzsa, KNIEZSA István, MORAVCSIK Gyula,
NÉMETH Gyula, PAIS Dezső, Bp., Gondolat Kiadó, 1958; 19863 (Nemzeti Könyvtár:
Történelem), 133–181; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 78–103.
KÉZAI Simon, A magyarok viselt dolgai (1283 k.), ford. BOLLÓK János = A magyar középkor
irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984
(Magyar Remekírók), 115–163; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 103–125.
[ISMERETLEN SZERZŐ], Képes Krónika (1358), ford. BOLLÓK János = A magyar középkor
irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984
(Magyar Remekírók), 164–318; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 125–132 (részletek).
KÜKÜLLEI János, Lajos király viselt dolgai (1389 k.), ford. BOLLÓK János = A magyar
középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1984 (Magyar Remekírók), 332–370; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 132–150.
THURÓCZY János, A magyarok krónikája, ford. HORVÁTH János, Bp., Magyar Helikon, 1978
(Bibliotheca Historica); vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 151–160 (részletek).
Szakirodalom:
CSÓKA J. Lajos, A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI–XIV.
században, Bp., Akadémiai Kiadó, 1967 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 20).
KRISTÓ Gyula, A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig, Bp.,
Argumentum Kiadó, 1994 (Irodalomtörténeti Füzetek, 135).
*SZABADOS György, A krónikáktól a Gestáig: Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a 15–18.
században, ItK, 102(1998), 615–641.
KAPITÁNFFY István, Anonymus és az Excidium Troiae, ItK, 75(1971), 726–729.
CSAPODI Csaba, Az Anonymus-kérdés története, Bp., Magvető Kiadó, 1978 (Gyorsuló Idő).
*KULCSÁR Péter, A magyar ősmonda Anonymus előtt, ItK, 91–92(1987–1988), 523–545.
GYÖRFFY György, Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanulmányok, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1988 (Hermész Könyvek).
JANKOVITS László, P. mester, a hazugok, a fecsegők és az álmodozók, ItK, 102(1998), 1–9;
ua. = JANKOVITS László, Hazugok, fecsegők, álmodozók: Tanulmányok a régi magyar
költészetről, Bp., Balassi Kiadó, 2006 (Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 7), 9–20.
SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta
Hungarorumában, Száz, 107(1973), 569–641, 823–873.
HOLLER László, Ki állította össze a Képes Krónikát? Egy új hipotézis, ItK, 107(2003), 210–
242.
5. Későközépkori latin nyelvű irodalmunk
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Szövegek:
Pécsi egyetemi beszédek: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
174–176; vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk
Szent László királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen, Debreceni
Egyetem BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad philologiam
classicam pertinentia quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 15), 58–
77.
TEMESVÁRI Pelbárt Válogatott írásai, vál., jegyz., utószó V. KOVÁCS Sándor, Bp., Európa
Kiadó–Helikon Kiadó, 1982; vagy: A magyar középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V.
KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók), 684–710
(válogatás); vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
176–182 (válogatás); vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori
prédikációk Szent László királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen,
Debreceni Egyetem BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad
philologiam classicam pertinentia quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis
rediguntur, 15), 148–209 (válogatás).
Laskai Osvát prédikációiból: A magyar középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS
Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók), 711–749 (válogatás);
vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530),
főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 182–190
(válogatás); vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk
Szent László királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen, Debreceni
Egyetem BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad philologiam
classicam pertinentia quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 15), 210–
275 (válogatás).
Szakirodalom:
TIMKOVICS Pál, A Pécsi egyetemi beszédek szellemi háttere, ItK, 83(1979), 1–14.
*V. KOVÁCS Sándor, Temesvári Pelbárt egy korszakváltás sodrában = TEMESVÁRI Pelbárt
Válogatott írásai, vál., jegyz., utószó V. KOVÁCS Sándor, Bp., Európa Kiadó–Helikon
Kiadó, 1982, 411–442; ua., Temesvári Pelbárt és a skolasztika bomlása (Út a reneszánsz
irodalom felé) c. = V. KOVÁCS Sándor, Eszmetörténet és régi magyar irodalom:
Tanulmányok, Bp., Magvető Kiadó, 1987 (Elvek és Utak), 185–226.
Plaustrum seculi: Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. BÁRCZI Ildikó, Bp.,
Eötvös Kiadó, 2004.
BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi – a szövegformálás középkori technikája, Berliner Beiträge
zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der HumboldtUniversität zu Berlin, 7(1994), 7–49.
BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi: A kérdés és megoldatlansága, StudLitt, 32(1994), 99–116.
MADAS Edit, A prédikáció magvetésével a magyar nemzet védelmében (Laskai Osvát Gemma
fidei című prédikációskötetének előszava) = Religió, retorika, nemzettudat régi
irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31),
50–58.
*KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd
a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 55–70.
6. Vitéz János, Janus Pannonius, Antonio Bonfini
Szövegek:
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VITÉZ János Levelei és politikai beszédei, vál., kiad., bev. BORONKAI Iván, jegyz. BELLUS
Ibolya, ford. BELLUS Ibolya, BORONKAI Iván, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987
(Magyar Ritkaságok); vagy: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad.,
jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók),
555–602 (válogatás); vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus,
szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 287–309
(válogatás).
JANUS PANNONIUS Összes munkái, kiad., szerk., utószó, jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp.,
Tankönyvkiadó, 19872; vagy: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad.,
jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók), 5–
213 (válogatás); vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó,
1990, 10–65 (válogatás); vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus,
szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 9–285
(válogatás).
Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei (1488–1497), ford. KULCSÁR Péter, Bp.,
Balassi Kiadó, 1995, 696–714 (III. decas, 9. könyv), 879–901 (IV. decas, 8. könyv); vagy:
Antonio BONFINI, Mátyás király, ford. GERÉB László, kiad., bev. KARDOS Tibor, Bp.,
Magyar Helikon, 1959 (Monumenta Hungarica, 2) (ugyane részek).
Szakirodalom:
BORONKAI Iván, Vitéz János retorikai iskolázottsága, ItK, 79(1975), 129–144.
BORONKAI Iván, Vitéz János és az ókori klasszikusok = Janus Pannonius: Tanulmányok,
szerk. KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975 (Memoria
Saeculorum Hungariae, 2), 219–232.
BORONKAI Iván, Vitéz János levelei és beszédei, ItK, 85(1981), 174–180.
*PAJORIN Klára, Vitéz János műveltsége, ItK, 108(2004), 533–540.
A Janus Pannonius-szakirodalomban való tájékozódáshoz: BÉKÉS Enikő, Janus Pannonius
(1434–1472): Válogatott bibliográfia, Bp., Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi
Intézet, 2002; 2., jav., bőv. kiadás: Bp., Balassi Kiadó, 2006.
Laura M. DOLBY, Az intertextualitás Janus Pannonius epigrammáiban, ItK, 96(1992), 320–
323.
*JANKOVITS László, Életrajz, műfaji kompozíció, költői utánzás és versengés Janus
Pannonius Várad-versében, Lit, 19(1993), 44–59; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad
Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó,
2002 (Humanizmus és Reformáció, 27), 117–139.
VADÁSZ Géza, Janus Pannonius epigrammái: Műelemzések és magyarázatok, Bp.,
Argumentum Kiadó, 1993.
TARNÓC Márton, Mátyás király és a magyarországi reneszánsz (1450–1541), Bp., Balassi
Kiadó, 1994.
JANKOVITS László, Ad animam suam (Janus Pannonius platonikus elégiájáról) = Neolatin
irodalom Európában és Magyarországon, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor,
Pécs, JPTE, 1996, 45–53; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés
hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és
Reformáció, 27), 141–221.
JANKOVITS László, Janus Pannonius filozófiai alapműveltségéről = Janus Pannonius és a
humanista irodalmi hagyomány, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs,
JPTE, 1998, 25–35; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés
hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és
Reformáció, 27), 37–44.
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Csezmiczétől Pannóniáig: Janus Pannonius első látogatása
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Rómában = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. JANKOVITS
László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, JPTE, 1998, 7–12; ua. = RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes,
„Nympha super ripam Danubii”: Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi
művelődés köréből, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és Reformáció, 28), 31–36.
*KUBINYI András, Vitéz János és Janus Pannonius politikája Mátyás uralkodása idején =
Humanista műveltség Pannóniában, szerk. BARTÓK István, JANKOVITS László,
KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2000, 7–26.
JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius
költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002 (Humanizmus és Reformáció, 27), 71–82.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Parthenope veszedelme: Újdonságok a Janus Pannoniusfilológia köréből, Bp., Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 2010 (Értekezők –
Etűdök, 2).
KULCSÁR Péter, Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése, Bp., Akadémiai Kiadó,
1973 (Humanizmus és Reformáció, 1).
*KULCSÁR Péter, Antonio Bonfini és műve = Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei
(1488–1497), ford. KULCSÁR Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1995, 1009–1019.
7. A későközépkori magyar nyelvű prózairodalom
Szövegek:
Müncheni Kódex (1466): A négy evangélium szövege és szótára, kiad. DÉCSY Gyula, SZABÓ
T. Ádám, Bp., Európa Kiadó, 1985; vagy: Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János
korától Pázmány Péter századáig, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, 23–60.
A Szent Ferenc-legendából: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 351–359 (részletek).
Barlám és Jozafát legendája: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó,
1992, 374–386.
A Margit-legenda: Árpád-kori legendák és intelmek, vál., bev., jegyz., kiad. ÉRSZEGI Géza,
ford. CSÓKA J. Gáspár, ÉRSZEGI Géza, KURCZ Ágnes, SZABÓ Flóris, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1983, 110–179; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1992, 407–428 (részlet).
A Néma Barát megszólal: Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből, vál., kiad., utószó,
jegyz. MADAS Edit, Bp., Magvető Kiadó, 1985 (Magyar Hírmondó); vagy: A magyar
középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1984 (Magyar Remekírók), 915–955, 988–1012 (válogatás); vagy: Szöveggyűjtemény a
régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor,
szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 387–406, 440–447, 452–461 (válogatás);
vagy: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk Szent László
királyról (Kétnyelvű kiadás), kiad. MADAS Edit, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK
Klasszika-filológiai Tanszék, 2005 (ΑΓΑΘΑ: Studia ad philologiam classicam pertinentia
quae in Aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 15), 277–285 (válogatás).
Példák és látomások: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
429–439, 447–451 (válogatás); dramatizált szövegek: Szöveggyűjtemény a régi magyar
irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS
Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 474–485 (válogatás).
Szakirodalom:
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*TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 244–251
(a Huszita Bibliáról).
SZABÓ Flóris, Huszita-e a Huszita Biblia?, ItK, 93(1989), 118–126.
HADROVICS László, A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága, Bp., Akadémiai
Kiadó, 1994 (Nyelvtudományi Értekezések, 138).
KLANICZAY Gábor, A női szentség mintái Közép-Európában és Itáliában = KLANICZAY
Tibor, KLANICZAY Gábor, Szent Margit legendái és stigmái, Bp., Argumentum Kiadó,
1994 (Irodalomtörténeti Füzetek, 137), 93–244.
Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere: Boldog Margit
élettörténete – Vizsgálat Margit szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről, ford.
BELLUS Ibolya, SZABÓ Zsuzsanna, jegyz. BELLUS Ibolya, bev. KLANICZAY Gábor, Bp.,
Balassi Kiadó, 1999.
KLANICZAY Gábor, A csodatörténetek retorikája a szentté avatási perekben és a legendákban
= Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH
Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár:
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31), 29–49.
BÁN Imre, A Karthausi Névtelen műveltsége, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976 (Irodalomtörténeti
Füzetek, 88).
MEZEY László, Deákság és Európa: Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1979, 197–217.
*TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 257–266,
280–284 (a Karthauzi Névtelenről).
8. A későközépkori egyházi és világi költészet
Szövegek:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 263–264, 268–269 (Szent
Imre hercegről), 273–277 (Szent István verses zsolozsmája), 508 (Himnusz a felfeszített
Krisztushoz), 509–510 (Vásárhelyi András: Cantilena), 510 (Édes anya…), 511 (Ó, kegyes
Szíz Mária…), 512–513 (Verses Tízparancsolat, Az asztalnak szent dicsérete, Jó és gonosz
szerzetösnek dicséreti és szidalma), 515–539 (Alexandriai Szent Katalin verses
legendája).
A deák típusú ének: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor
(1000–1530), főszerk. TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992,
549–552 (Szabács viadala), 545–546 (Geszti László éneke); az egyházias típusú ének:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 540–542 (Szent Lászlóének), 546–547 (Emlékdal Mátyás király halálára); a vágáns típusú ének:
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 544–545 (Apáti Ferenc:
Cantilena).
Szakirodalom:
KURCZ Ágnes, Vásárhelyi András Mária-éneke = A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI
Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungariae, 3), 23–32.
VEKERDI József, Szent László-ének = A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungariae, 3), 11–21.
*A deák típusú ének: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1962 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 7), 19–133; vagy: az egyházias típusú ének: GERÉZDI
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Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Irodalomtörténeti
Könyvtár, 7), 137–210; vagy: a vágáns típusú ének: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra
kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 7), 213–265.
9. A magyarul író erazmisták
Szövegek:
Komjáti Benedek Biblia-fordításának kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”:
Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból,
kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi
Magyar Könyvtár: Források, 14), 35–41.
PESTI Gábor, Esopus fabulái (1536), vál., szerk., jegyz., utószó ÁCS Pál, Bp., Magvető
Kiadó, 1980 (Magyar Hírmondó); vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A
16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter,
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 782–807 (részletek).
Pesti Gábor Biblia-fordításának kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar
nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad.,
jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 42–45.
Sylvester János műveiből: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad., jegyz.
KLANICZAY Tibor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók), 343–363,
735–740, 1098–1108.
Sylvester János Biblia-fordításának kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar
nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad.,
jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 46–66; vagy: Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta,
összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (A Magyar
Kritika Évszázadai, 1), 82–85; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom
történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1990, 138–140.
Szakirodalom:
GERÉZDI Rabán, Irodalmi nyelvünk kialakulásáról (1948) = GERÉZDI Rabán, Janus
Pannoniustól Balassi Bálintig: Tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 1968, 310–330.
ÁCS Pál, Pesti Gábor fabulafordítása = PESTI Gábor, Esopus fabulái (1536), vál., szerk.,
jegyz., utószó ÁCS Pál, Bp., Magvető Kiadó, 1980 (Magyar Hírmondó), 201–232.
Christine CHRIST-VON WEDEL, Hatással voltak-e a magyar erazmisták Erasmusra? A
nőkérdés és a béke ügye, ItK, 107(2003), 137–151.
BALÁZS János, Sylvester János és kora, Bp., Tankönyvkiadó, 1958.
GERÉZDI Rabán, Janus Pannoniustól Balassi Bálintig: Tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó,
1968, 310–354.
*Rendszerek a kezdetektől a romantikáig, írta, összeáll. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1), 38–59.
VARJAS Béla, Sylvester, a humanista filológus (1964) = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz
irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 93–121.
VARJAS Béla, Az első magyar nyomda egy mágnás udvarában = VARJAS Béla, A magyar
reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 91–121.
ÁCS Pál, A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő, ItK,
87(1983), 391–403; ua. = ÁCS Pál, „Az idő ósága”: Történetiség és történetszemlélet a
régi magyar irodalomban, Bp., Osiris Kiadó–2000, 2001, 13–31.
TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomszemlélet kezdetei Magyarországon Sylvester Jánostól
Zsámboky Jánosig, Bp., Akadémiai Kiadó, 1988 (Humanizmus és Reformáció, 15), 19–
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34.
BARTÓK István, Grammatica Hungarolatina – Grammatica Latinogermanica (Sylvester
János és Marcus Crodelius), ItK, 102(1998), 642–654.
BARTÓK István, Grammatica Hungarolatina – Poetica Latinohungarica: Sylvester János
hónapversei és a Balassi előtti világi líra, ItK, 106(2002), 485–501.
BARTÓK István, Sylvester János grammatika-meghatározásának jelentősége és forrásai, ItK,
108(2004), 405–422.
10. A reformáció irodalma
Szövegek:
Szkhárosi Horváth András verseiből: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál.,
kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I,
444–508; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 171–195.
Sztárai Mihály verseiből: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz.
VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 577–605.
SZTÁRAI Mihály, Az igaz papságnak tüköre = Magyar drámaírók: 16–18. század, vál., kiad.,
jegyz. NAGY Péter, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981 (Magyar Remekírók), 17–43;
vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk.
TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 197–207.
FARKAS András, Az zsidó és magyar nemzetről (1538) = Balassi Bálint és a 16. század költői,
I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979
(Magyar Remekírók), I, 383–395.
Szegedi Gergely zsoltáraiból: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad.,
jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 713–
733; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 213–216.
SZÉKELY István, Zsoltárkönyv, Krakkó, 1548, hasonmásban kiad. KŐSZEGHY Péter, tan.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Argumentum Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet,
1991 (BHA, 26), 1–23. fol. (az első huszonöt zsoltár).
Székely István zsoltárainak kísérőszövegeiből: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar nyelvű
bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad., jegyz.
ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 69–70.
Szakirodalom:
*KLANICZAY Tibor, A magyar reformáció irodalma, ItK, 61(1957), 12–47; ua. = KLANICZAY
Tibor, Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1961, 64–150.
KEVEHÁZI László, Sztárai Mihály, TheolSz, 17(1975), 291–298.
LATZKOVITS Miklós, Mikor és miért írta Sztárai Az igaz papságnak tikörét?, ItK, 104(2000),
376–392.
ŐZE Sándor, „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”: Egy bibliai párhuzam vizsgálata a
XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján, bev. BENDA Kálmán, Bp., Magyar
Nemzeti Múzeum, 1991 (Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico
digesta: A Magyar Nemzeti Múzeum kiadványa, 2).
PAP Balázs, „Ment őket az Isten Egyiptomból kihozá”, AHistLittHungAUnivSzeg, 29(2006),
211–219.
VARJAS Béla, A közösségi líra és Szegedi Gergely = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz
irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 255–285.
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11. A históriás ének
Szövegek:
A bibliai história:
BATIZI András, Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája (1541) = Balassi Bálint és a 16.
század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1979 (Magyar Remekírók), I, 434–443.
BARANYAI Pál, Az tékozló fiúról (1545) = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk.,
vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar
Remekírók), I, 509–520.
DÉZSI András, Az ifjú Tóbiásnak házasságáról való história (1550) = Balassi Bálint és a 16.
század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1979 (Magyar Remekírók), I, 535–549.
TINÓDI Sebestyén, Judit asszon históriája = TINÓDI Sebestyén, Krónika (1554), kiad. SUGÁR
István, bev. SZAKÁLY Ferenc, jegyz. SUGÁR István, SZAKÁLY Ferenc, Bp., Európa Kiadó,
1984 (Bibliotheca Historica), 389–406.
Lásd még Sztárai Mihály Judit-históriáját a 10. tételből.
A tudósító históriás ének:
TINÓDI Sebestyén, Krónika (1554), kiad. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, jegyz. SUGÁR
István, SZAKÁLY Ferenc, Bp., Európa Kiadó, 1984 (Bibliotheca Historica); vagy: Balassi
Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 304–311, 321–329, 332–382.
A történeti tárgyú krónikás ének:
ILOSVAI Péter, Toldi Miklós históriája (1574) = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II,
szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar
Remekírók), II, 238–252; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez:
Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó,
1990, 645–654; vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar
nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ
Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 536–546.
Valkai András műveiből: Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz.
VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 867–913.
HUSZTI Péter, Aeneis (1582) = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad.,
jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), II, 617–
682.
A széphistória:
ENYEDI György, Gismunda és Gisquardus históriája (1574) = Balassi Bálint és a 16. század
költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979
(Magyar Remekírók), II, 203–237; vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A
16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter,
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 330–362.
PATAKI NÉVTELEN, Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (1577) = Balassi Bálint és a
16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), II, 456–557; vagy: Régi magyar irodalmi
szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. JANKOVICS
József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 363–
406.
GERGEI Albert, Árgirus históriája = Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál.,
kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), II,
970–1004; vagy: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor,
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főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 659–682;
vagy: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi
irodalma, szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp.,
Balassi Kiadó, 2000, 406–431.
Szakirodalom:
LUDÁNYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar
irodalomban, ItK, 83(1979), 359–370.
*PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 88(1984), 137–149.
GERGEI Albert, Árgirus históriája, kiad., jegyz. STOLL Béla, bev. NAGY Péter, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, az előszó.
KOMLOVSZKI Tibor, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 73(1969), 391–409;
ua., Balassi költészete és az Eurialus és Lucretia c. = KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers
karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 105–126.
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, „Írják gyermek-képben”, ItK, 80(1976), 681–684.
HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai Kiadó,
1982, 262–275.
12. Heltai Gáspár és Bornemissza Péter
Szövegek:
HELTAI Gáspár, A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus (1552) =
HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 7–65.
HELTAI Gáspár, Száz fabula (1566) = HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók),
77–239; vagy: HELTAI Gáspár, Ponciánus császár históriája (1572) = HELTAI Gáspár,
BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 269–405.
Heltai Gáspár Krónikájának részletei: HELTAI Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól
(1575), kiad. KULCSÁR Margit, bev. KULCSÁR Péter, Bp., Magyar Helikon, 1981
(Bibliotheca Historica), 25–27 (Bonfinius Antalról), 197–204 (Hunyadi János, 1–4. rész),
266–276 (Mátyás király, 1–5. rész), 392–402 (Mátyás király dicsíreti); ugyanezek a
részletek bármely kiadásból olvashatók.
HELTAI Gáspár, Háló (1570), kiad. TAMÁS Zsuzsanna, jegyz., utószó KŐSZEGHY Péter, Bp.,
Balassi Kiadó, 2000 (Millenniumi Könyvtár, 116); vagy: HELTAI Gáspár, BORNEMISZA
Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980
(Magyar Remekírók), 241–267 (részletek).
Bornemisza Péter Ördögi kísírtetekje: HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók),
977–1122 (részletek); vagy: BORNEMISZA Péter, Ördögi kísértetek (1578), kiad., jegyz.
ECKHARDT Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1955.
Szophoklész Élektrája bármely kiadásból; Bornemisza Péter Élektrája: HELTAI Gáspár,
BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 541–599; vagy: Szöveggyűjtemény a régi
magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI Andor, szerk. BITSKEY
István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 285–310.
Bornemisza Péter versei: HELTAI Gáspár, BORNEMISZA Péter Művei, vál., kiad., jegyz.
NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980 (Magyar Remekírók), 537,
603–647.
Szakirodalom:
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SZÖRÉNYI László, Heltai Gáspár és az inkvizíció: Forrástanulmány a Hálóról, Vil, 21(1980),
639–643; ua. = SZÖRÉNYI László, Memoria Hungarorum: Tanulmányok a régi magyar
irodalomról, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 18–26.
KULCSÁR Péter, Bevezető = HELTAI Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól (1575), kiad.
KULCSÁR Margit, bev. KULCSÁR Péter, Bp., Magyar Helikon, 1981 (Bibliotheca
Historica), 5–22.
VARJAS Béla, Heltai Gáspár, a könyvkiadó, MKsz, 89(1973), 290–314; ua., Heltai Gáspár,
az író és könyvkiadó c. = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi
gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 220–241.
*KULCSÁR Péter, A történetíró Heltai: Kiadás- és szövegtörténeti áttekintés = Irodalom és
ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1987
(Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 113–133.
BALÁZS Mihály, Heltai Hálójának forrásáról és eszmetörténeti hátteréről, ItK, 97(1993),
167–196.
BALÁZS Mihály, Spiritualizmus és felekezetiség a kései Heltai műveiben = BALÁZS Mihály,
Felekezetiség és fikció: Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról, Bp., Balassi Kiadó,
2006 (Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 8), 76–94.
UTASI Csilla, „Nincsen jobb, hogy az ember az ő hivatalja szerént vigyázzon és dolgot
tegyen”: Heltai Gáspár A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való
Dialogusa, ItK, 111(2007), 19–53.
NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter, az ember és az író, Bp., Akadémiai Kiadó, 1959
(Irodalomtörténeti Könyvtár, 4).
BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp., Akadémiai
Kiadó, 1960, 15–72, 110–113.
*PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 73(1969), 527–555: 527–533,
546–552.
LATZKOVITS Miklós, Bornemisza Electrájának Chorusa: Némaszereplők a magyar
reneszánsz drámákban, AHistLittHungAUnivSzeg, 25(1988), 3–13.
JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Mielőtt nekivágnánk: Válasz egy javaslatra, Lit,
23(1996), 411–416.
NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter: Cantio optima = A régi magyar vers, szerk.
KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungariae, 3),
91–101.
SZUROMI Lajos, Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére = A régi magyar vers,
szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum
Hungariae, 3), 103–116.
OLÁH Szabolcs, Bornemisza Péter és a bártfai 1593-as énekeskönyv: A prédikáció
textusához igazodó gyülekezeti éneklés a Foliopostillában, Magyar Egyházzene, 6(1998–
1999), 191–238.
Frank BARON, A Faust-monda és magyar változatai: Bornemisza Péter és Szenci Molnár
Albert, ItK, 90(1986), 22–31.
SZILASI László, „Szabott módunk” (Szövegosztályok Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
című művében) = Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint
tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged,
JATE, 1997 (Adattár, 35), 561–574.
14. Károli Gáspár, a Vizsolyi Biblia és előzményei
Az előzményekhez lásd a 7., 9., 10. és 12. tételt is (Huszita Biblia, erazmista Biblia-fordítók,
zsoltárfordítások, Heltai Biblia-kiadásai)!
Szövegek:
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KÁROLYI Gáspár, A Vizsolyi Biblia elöljáró beszéde (1590), közli CZEGLE Imre =
Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből,
szerk. BARTHA Tibor, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának
Sajtóosztálya, 1973 (StudAEccl, 3), 519–536; vagy: „Az keresztyén olvasóknak”: Magyar
nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból, kiad.,
jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar
Könyvtár: Források, 14), 171–188.
Károlyi Gáspár Két könyvéből: Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor, vál., kiad., utószó, jegyz.
SZABÓ András, Bp., Magvető Kiadó, 1984 (Magyar Hírmondó), részletek: 7–30, 105–144.
Szakirodalom:
KATHONA Géza, Károlyi Gáspár történelmi világképe: Tanulmány a magyar protestáns
reformátori apokalyptika köréből, Debrecen, 1943.
CZEGLE Imre, A magyar bibliafordítás útja Károlyi Gáspárig = Tanulmányok és szövegek a
magyarországi református egyház XVI. századi történetéből, szerk. BARTHA Tibor, Bp.,
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1973 (StudAEccl, 3),
501–515.
SZABÓ András, A Vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke, ItK, 87(1983), 523–527.
*SZABÓ András, Az ismeretlen Károlyi Gáspár = Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor, vál.,
kiad., utószó, jegyz. SZABÓ András, Bp., Magvető Kiadó, 1984 (Magyar Hírmondó), 195–
208.
Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, szerk. BARCZA József, Bp.,
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1990.
15. Balassi Bálint
Szövegek:
Balassi Bálint Szép magyar comoediája: BALASSI Bálint Összes versei, Szép magyar
comoediája és levelezése, kiad. STOLL Béla, Bp., Magyar Helikon, 1974, 165–235; vagy:
Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók), I, 189–249; vagy: GYARMATI
BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, kiad. KŐSZEGHY Péter, [SZENTMÁRTONI] SZABÓ
Géza, utószó KŐSZEGHY Péter, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990; vagy: BALASSI
Bálint, Szép magyar komédia, kiad., jegyz., utószó KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI
SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Millenniumi Könyvtár, 34); vagy: Régi magyar
irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk.
JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó,
2000, 167–203; vagy: BALASSI Bálint Összes művei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter, Bp.,
Osiris Kiadó, 2004 (Osiris Klasszikusok), 259–336.
Balassi Bálint összes versét ismerni kell. A versszövegek a következő kiadások egyikéből
olvasandók (itt nem említett más kiadás nem használható!): BALASSI Bálint Összes versei,
a versek helyreállított, eredeti sorrendjében, kiad. HORVÁTH Iván, Újvidék, Újvidéki
Egyetem BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1976; vagy: Balassi Bálint és a 16.
század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1979 (Magyar Remekírók), I, 7–188, 253–258; vagy: GYARMATI BALASSI Bálint Énekei,
kiad. KŐSZEGHY Péter, [SZENTMÁRTONI] SZABÓ Géza, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1986; vagy: BALASSI Bálint Versei, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Bp., Balassi Kiadó, 1994; vagy: BALASSI Bálint Összes versei, kiad., jegyz., utószó
KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Millenniumi
Könyvtár, 33); vagy: BALASSI Bálint Összes versei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter,
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Osiris Kiadó, 2004 (Osiris Diákkönyvtár); vagy:
BALASSI Bálint Összes művei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter, Bp., Osiris Kiadó, 2004
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(Osiris Klasszikusok).
Szakirodalom:
A Balassi-szakirodalomban való tájékozódáshoz: STOLL Béla, Balassi-bibliográfia, Bp.,
Balassi Kiadó, 1994 (Balassi-füzetek, 1); SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassibibliográfia (1994–2000), ItK, 105(2001), 107–127; SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Balassi-bibliográfia (1994. június–2004. május), Hungarologische Beiträge (Jyväskylä),
15(2004), 85–116. Balassi nyelvének tanulmányozásához: JAKAB László, BÖLCSKEI
András, Balassi-szótár, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi
Tanszék, 2000 (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár, 8) (szótári rész és statisztikai
függelékek).
Vita Balassi Bálint költészetének megítéléséről (trubadúr vs. humanista, a középkori világi
tárgyú versszerzés folytatója vs. az arisztokratikus regiszterű szerelmi líra hazai
megteremtője): GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai Kiadó,
1962 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 7), 266–303; HORVÁTH Iván, Balassi költészete
történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 192–294; KŐSZEGHY
Péter, HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1982 (recenzió), ItK, 91–92(1987–1988), 310–338; HORVÁTH Iván,
Egy vita elhárítása: Kőszeghy Péter cikke a „Vita”-rovatban, ItK, 91–92(1987–1988),
642–665; KŐSZEGHY Péter, Elhárítva (Megjegyzések Horváth Iván Egy vita elhárítása
című cikkéhez), ItK, 93(1989), 597–604; PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, Bp.,
Balassi Kiadó, 1996 (Humanizmus és Reformáció, 24); SZABICS Imre, A trubadúrlíra és
Balassi Bálint szerelmi költészete, ItK, 100(1996), 543–581; ua.: SZABICS Imre, A
trubadúrlíra és Balassi Bálint, Bp., Balassi Kiadó, 1998 (kötetben); ZEMPLÉNYI Ferenc,
Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998
(Historia Litteraria, 4). A vita tömör összefoglalása: BENKE Gábor, Filológia, poétika,
autonómia (Pirnát Antal Balassi-értelmezéséről): PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája,
Bp., Balassi Kiadó, 1996 (Humanizmus és Reformáció, 24) (recenzió), ItK, 107(2003),
583–595.
Vita Célia személyéről: KŐSZEGHY Péter, Ki volt Balassi Céliája? = Klaniczay-emlékkönyv:
Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó,
1994, 250–255; GÖMÖRI György, Anna örök, azaz még egyszer Balassi Bálint Céliájáról,
Kort, 38(1994)/6, 93–98; ua. = GÖMÖRI György, A bujdosó Balassitól a meggyászolt
Zrínyi Miklósig: Tanulmányok, Bp., Argumentum Kiadó, 1999, 49–61; SZENTMÁRTONI
SZABÓ Géza, Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei, ItK, 103(1999), 635–646.
További szakirodalom: STOLL Béla, Közösségi költészet – népköltészet: Megjegyzések a
XVII. századi kéziratos szerelmi lírához, ItK, 62(1958), 170–176; vagy: Válogatás a régi
magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, I–II, szerk. S. SÁRDI Margit, Bp.,
Tankönyvkiadó, 1983, II, 574–583.
*KLANICZAY Tibor, A szerelem költője (1960), MTA I. OK, 17(1961), 165–246; ua. =
KLANICZAY Tibor, Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, 183–295.
ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó,
1972 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 27).
BÁN Imre, Balassi Bálint platonizmusa (1973) = BÁN Imre, Eszmék és stílusok: Irodalmi
tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976, 122–139.
*VARJAS Béla, Balassi Nagyciklusa, ItK, 80(1976), 585–612; ua., Balassi lírai regénye: a
Nagyciklus c. = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1982, 309–346.
KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992
(Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 1).
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HARGITTAY Emil, A Balassi-kutatás új eredményeinek alkalmazása a verselemzésekben:
Engemet régolta sokféle kínokba… = Irodalomtanítás I–II, szerk. SIPOS Lajos, Bp., Pauz
Kiadó–Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, II, 39–50.
TÓTH Tünde, Balassi, Angerianus és a török bejtek = Neolatin irodalom Európában és
Magyarországon, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 101–
112.
HELTAI János, Balassi és Buchanan Iephtese, ItK, 101(1997), 541–549.
HORVÁTH Iván, Az eszményítő Balassi-kiadások ellen (Előzetes közlemény) = Művelődési
törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS
Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged, JATE, 1997 (Adattár, 35),
191–203; ua. = HORVÁTH Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000, 175–197.
SZŐNYI György Endre, Az énformálás petrarkista technikái Balassi Bálint és Philip Sidney
költészetében, ItK, 103(1999), 251–272.
KOVÁCS Gábor, Metaforikus viszonyok Balassi Bálint „Eredj, édes gyűrőm…” kezdetű
költeményében, ItK, 106(2002), 364–371.
MIHÁLY Eszter, A Coelia-ciklus szimmetrikus szerkezete = Ámor, álom és mámor: A szerelem
a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos
konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29., szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza,
Bp., Universitas Kiadó, 2002, 439–455.
Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra: Fiatal kutatók Balassi-konferenciája, Budapest, 2004.
november 8–9., szerk. KISS Farkas Gábor, Bp., ELTE BTK Régi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék, 2004 (Traditio Renovata, 1).
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII–XVIII. század
magyar nyelvű költészetében = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17.
században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia
előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, SZTE
BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 375–409.
SZILASI László, Júlia mosolya (Balassi Bálint szerelmi költészetének tropológiája mint
utóélet és előzmény: néhány figuratív példa [Bezzeg, nagy bolondság…, Már szintén az
idő…, Eurialus és Lucretia]) = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17.
században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia
előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, SZTE
BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 411–419.
A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István
halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Több tételhez használható alapvető összefoglalások:
HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei: Szent Istvántól Mohácsig, Bp.,
1931; 19442; reprintjük: bev. TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 19883 (Az Akadémiai
Kiadó Reprint Sorozata).
HORVÁTH János, Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus, Bp., 1935; 19442;
reprintjük: bev. CSAPODI Csaba, Bp., Akadémiai, 19883 (Az Akadémiai Kiadó Reprint
Sorozata).
HORVÁTH János, A reformáció jegyében: A Mohács utáni félszázad magyar
irodalomtörténete, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953; 19572.
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1964
(A Magyar Irodalom Története, 1).
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Lóránt CZIGÁNY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Több tételhez használható szövegkiadások és egyetemi szöveggyűjtemények:
Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., kiad., jegyz. VARJAS Béla, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Magyar Remekírók).
Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, vál., kiad., jegyz. KLANICZAY Tibor, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók).
A magyar középkor irodalma, vál., kiad., jegyz. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1984 (Magyar Remekírók).
Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, vál., kiad.,
jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, főszerk. TARNAI
Andor, szerk. BITSKEY István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000–1530), főszerk.
TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992.
„Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény, I,
16–17. század, szerk. SZABÓ András, Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József,
KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi Kiadó, 1998.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar nyelvű világi irodalma,
szerk. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi
Kiadó, 2000.
„Az keresztyén olvasóknak”: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és
ajánlásai a 16–17. századból, kiad., jegyz. ZVARA Edina, szerk. JANKOVICS József, Bp.,
Balassi Kiadó, 2003 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 14).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N05 Régi magyar irodalomtörténet szem.
Tantárgy neve:
Régi magyar irodalomtörténet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Tasi Réka adjunktus
Közreműködő oktató(k): Tasi Réka adjunktus
Tantárgyi egység: Régi magyar irodalomtörténet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N05
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő, 1T

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Idegen nyelvű átfogó irodalomtörténet:
Lóránt CZIGÁNY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
1.
JANKOVITS László, Életrajz, műfaji kompozíció, költői utánzás és versengés Janus Pannonius
Várad-versében, Lit, 19(1993), 44–59; vagy: JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A
műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi Kiadó, 2002
(Humanizmus és Reformáció, 27), 117–139.
2.
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VARJAS Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai, 1982, 125–
255.
PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 88(1984), 137–149.
3.
KOMLOVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 1969, 391–
409., vagy: KOMLOVSZKI Tibor, Balassi költészete és az Eurialus és Lucretia = K. T., A
magyar vers karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 105–126.
4.
KULCSÁR Péter, A történetíró Heltai: Kiadás- és szövegtörténeti áttekintés = Irodalom és
ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1987
(Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 113–133.
BALÁZS Mihály, Heltai Hálójának forrásáról és eszmetörténeti hátteréről, ItK, 97(1993),
167–196.
5.
PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 73(1969), 527–555.
SZILASI László, „Szabott módunk” (Szövegosztályok Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
című művében) = Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint
tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged,
JATE, 1997 (Adattár, 35), 561–574.
6.
KLANICZAY Tibor, A szerelem költője = K. T., Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi
magyar irodalomról, Bp., Szépirodalmi, 1961, vagy Ua., Szeged, Szukits, 19972, 147–
240.
VARJAS Béla, Balassi Nagyciklusa, ItK, 1976, 585–612; ua., Balassi lírai regénye: a
Nagyciklus c. = V. B., A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp.,
Akadémiai, 1982, 309–346.
7.
KŐSZEGHY Péter, Utószó = GYARMATI BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, Bp.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, 91–109.
8.
KECSKEMÉTI Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői, ItK, 109(2005), 222–
242; ua. = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik,
Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–
29., szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007, 177–202.
ÁCS Pál, Utószó = Rimay János írásai, szerk. ÁCS Pál, Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi
Magyar Könyvtár: Források, 1).
9.
HELTAI János, Szenci Molnár Albert: Megemlékezés halálának 300. évfordulóján, Confessio,
1984/3, 68–78.
PÉTER Katalin, A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon, TheolSz,
1986, 335–347.
10.
JANKOVICS József, Devotio és desperatio, avagy az ismétlődés szerepe Tótfalusi Mentsége
szerkezetének kialakulásában = JANKOVICS József, Ex occidente… A 17. századi magyar
irodalom európai kapcsolatai, Bp., Balassi Kiadó, 1999 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 3), 193–203.
11.
KEISZ Ágoston, Magyari és Pázmány vitája = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY
Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001
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(Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 219–250.
12.
KOVÁCS Sándor Iván, A Zrínyi-könyvtár Petrarca-kötetei és az „Adriai tengernek Syrenaia”
kompozíciója = KIRÁLY Erzsébet, KOVÁCS Sándor Iván, „Adria tengernek fönnforgó
habjai”: Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról, Bp., Szépirodalmi, 1983, 34–47.
Gyula LACZHÁZI, Poetik der Leidenschaften in Zrínyis barocker Gedichtsammlung = Militia
et Litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, hrsg. von Wilhelm KÜHLMANN,
Gábor TÜSKÉS, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2009 (Frühe Neuzeit, 141), 174–184.
13.
KOVÁCS Sándor Iván, Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK, 89(1985), 389–
414; ua. = KOVÁCS Sándor Iván, Koboz és virginál: Három tanulmány, Békéscsaba,
Megyei Könyvtár, 1990, 5–42; ua. = KOVÁCS Sándor Iván, „Eleink tündöklősége”:
Tanulmányok, esszék, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 19–50.
14.
TÜSKÉS Gábor, Mikes-problémák, ItK, 114(2010), 291–314.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Átfogó idegen nyelvű irodalomtörténet:
Ernő KULCSÁR Szabó, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
1.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Parthenope veszedelme: Újdonságok a Janus Pannoniusfilológia köréből, Bp., Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 2010 (Értekezők –
Etűdök, 2).
2.
JANKOVITS László, Az orális epika XVI. századi hagyományáról, ItK, 93(1989), 287–293.
BITSKEY István, „Én mast szóllok csak vitézlő dolgokról” (A nemzeti sors toposzai Tinódi
históriás énekeiben), Studia Litteraria, Tomus XXXVI, 1998, 5–15.; vagy UŐ., Virtus és
religió, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 87–113.
3.
RITOÓKNÉ Szalay Ágnes, „Irják gyermek-képben”, ItK, 80(1976), 681–684.
B. KIS Attila – SZILASI László, Még egyszer a Pataki névtelenről (Történeti poétika és
dekonstrukció, névtelenség és dialogicitás), ItK, 96(1992), 646–675.
KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, Bp., Akadémiai, 1967, 235–344.
4.
VARJAS Béla, Heltai Gáspár, a könyvkiadó, MKsz, 89(1973), 290–314; ua., Heltai Gáspár,
az író és könyvkiadó c. = VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi
gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 220–241.
5.
BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp.,
Akadémiai, 1960, 15–72, 110–113.
6.
PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, Bp., Balassi Kiadó, 1996.
7.
Amedeo DI FRANCESCO, A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1979.
8.
ÁCS Pál, A Balassi-imitáció elmélete és gyakorlata Rimay János műveiben = Hagyomány és
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ismeretközlés, Salgótarján, 1986. november 14–15, Salgótarján, 1988 (Discussiones
Neogradiensis, 5), 16–25.
KOMLOVSZKI Tibor, Rimay és a Balassi-hagyomány, ItK, 86(1982), 589–600; Ua.:
KOMLOVSZKI Tibor, Mester és tanítvány (A Balassi-vers és Rimay költészete) = K. T., A
Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár:
Tanulmányok, 1), 67–101.
ŐRY Katinka, Olvasatlanság – olvashatatlanság: Az ambiguitas retorikája Rimay János
Balassi-epicédiumának kísérőszövegeiben, ItK, 111(2007), 555–581.
9.
P. VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai, Bp., Universitas
Kiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21).
10.
BÁN Imre, A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéspolitikai
jelentősége, TheolSz, 1976, 175–178; ua. = BÁN Imre, Költők, eszmék, korszakok, vál.,
szerk. BITSKEY István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997 (Csokonai Universitas
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 11), 205–217.
11.
THIMÁR Attila, Pázmány Péter a vitapartner?, ItK, 103(1999), 114–127.
THIMÁR Attila, „Halhacza mit mond Zent Bernard ti felőletec”: Gondolatok Pázmány
Feleletéről = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely:
Tanulmányok, 2), 205–218.
12.
KISS Farkas Gábor, Zrínyi, Marino és az epikus malom = A magyar költészet műfajai és
formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi
konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István,
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 255–269.
István BITSKEY, Die Topoi des Nationalschicksals bei Zrínyi = Militia et litterae: Die beiden
Nikolaus Zrínyi und Europa, eds. Wilhelm KÜHLMANN, Gábor TÜSKÉS, Tübingen, Max
Niemeyer Verlag, 2009 (Frühe Neuzeit, 141), 159–173.
13.
JANKOVICS József, Gyöngyösi István költészetének poétikai-retorikai forrásvidéke = Religió,
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs,
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca
Studiorum Litterarium, 31), 330–337.
14.
BITSKEY István, Mikes Kelemen és a magyar emlékírók = Irodalom, történelem, folklór:
Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott
előadások, szerk. HOPP Lajos, PINTÉR Márta Zsuzsanna, TÜSKÉS Gábor, Debrecen, Ethnica
Alapítvány, 1992, 67–70.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N06 Verstan szem.
Tantárgy neve:
Verstan

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kőrizs Imre adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kőrizs Imre adjunktus
Tantárgyi egység: Verstan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N06
(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: BTOMA2N01, BTOSVM1N06:
2, BTMAN308: 3

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
David J. CALIFF, A Guide to Latin Meter and Verse Composition, London, 2002.
Győző, Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok, Budapest, 1995.
HORVÁTH János, Rendszeres magyar verstan, Budapest, 1969.
SZEPES Erika – SZERDAHELYI István, Verstan, Budapest, 1981.
HORVÁTH Viktor: A vers ellenforradalma, Bp., 2014.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
IMRE Flóra, Verstan és szöveggyűjtemény a verstan tanulmányozásához, Budapest, 2003.
KECSKÉS András – SZILÁGYI Péter – SZUROMI Lajos, Kis magyar verstan, Budapest,
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1984.
Louis NOUGARET, Traité de métrique latine classique. Paris, 1948.
SZUROMI Lajos, A magyar hexameter és a magyar disztichon, Budapest, 1997.
TAR Ibolya, Latin metrika, Szeged, 1998.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N07 Irodalomelmélet szem.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Irodalomelmélet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N07
(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: BTMAN110, BTOMA3N01,
BTOSVM3N01: 1, BTMAN603,
BTOMA6N01, BTOMA9N01,
BTOMA10N01, BTOSVM1N07,
BTOSVM1N08, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Andrea Dworkin és Camille Paglia írásaiból, Kalligram 1998/7-8-9, 57-85. o.
Benjamin, Walter: A történelem fogalmáról. In: Uő: Angelus novus. Magyar Helikon, Bp.,
1980, 959-974. o.
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Bloom, Harold: An Elegy for the Canon, In: Uő: The Western Canon, Riverhead, New York,
1994, 15-40. o.
Chodorow, Nancy: Feminizmus, nőiség és Freud. Thalassa, 1996/1.
Deleuze, Gilles – Guattari, Félix: Rizóma.
http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/fu/deleuze/foszoveg.htm
Derrida, Jacques: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Helikon,
1994/1-2. "Az amerikai dekonstrukció" tematikus szám. 21-35. o.
Farkas Zsolt: Győz a jó. Műút, 2009, 013, 56-69. o.
Farkas Zsolt: Nem és nemzet. Kalligram, 2010/11, 47-61. o.
Fish, Stanley: Bizonyítás vagy meggyőzés: A kritikai tevékenység két modellje. In: Thomka,
szerk.: Az irodalom elméletei III., Jelenkor, Pécs, 1997., 5-26. o.
Fish, Stanley: Van szöveg ezen az órán? In: Kiss A. A. – Kovács S. s. k. – Odorics F.: Testes
könyv I., Ictus, Szeged, 1996, 265-282. o.
Freud, Sigmund: A kísértetiesről. In: Bókay – Erős, szerk: Pszichoanalízis és
irodalomtudomány. Filum Kiadó, Bp., 1998., 65-82. o.
Gadamer, Hans-Georg: A megértés történetiségének hermeneutikai elvvé emelése. In:
Igazság és módszer, Gondolat, Bp. 1984. 191-217. o.
Jakobson, Roman: Nyelvészet és poétika. In: Uő: Hang – jel – vers, Gondolat, Bp., 1972,
229-276. o.
Jauß, Hans-Robert: Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: Dobos,
szerk., Bevezetés az irodalomelméletbe. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995, 1999,
163–189. o.
Johnson, Barbara: A kritikai különbözőség: BartheS/BalZac. Helikon, 1994/1-2. 140-148. o.
Kolbenschlag, Madonna: A Szépég kiűzi a gonoszt a Szörnyetegből. In: Uő: Búcsúcsók
Csipkerózsikának. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999. 188-240. o.
de Man, Paul: Szemiológia és retorika. In: Az olvasás allegóriái, Szeged, Ictus, 1999.
de Man, Paul: Mentegetőzések, In: uo.
White, Hayden: A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája. In: Uő: A
történelem terhe. Osiris-Gond, Bp., 1997. 251-278. o.
Žižek, Slavoj: Az inherens törvényszegés, avagy A hatalom obszcenitása. Thalassa 1997/1.
Minden szöveg elérhető elektronikus formában is a kurzus honlapján.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bókay Antal – Vilcsek Béla, szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A
pozitivizmustól a strukturalizmusig, Osiris, Bp., 1998.
Bókay Antal – Vilcsek Béla – Szamosi Gertrud – Sári László: A posztmodern
irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig, Osiris, Bp.,
2002.
Makaryk, ed.: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, UTP, Toronto, 1993
Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk, Bp., 1999.
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Gondolat, Bp. 1984.
Bacsó Béla, szerk.: Szöveg és interpretáció, Cserépfalvi, Bp. én.
Kovács Sándor s. k., szerk: Az amerikai dekonstrukció. Helikon, 1994/1-2.
Roland Barthes: A szöveg öröme, Osiris, Bp. 1996.
Paul de Man: Esztétikai ideológia, Janus/Osiris, Bp. 2000.
Hans Robert Jauß: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Bp.,
Osiris 1997.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N08 Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N08
(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: BTMAN110, BTOMA3N01,
BTOSVM3N01: 1, BTMAN603,
BTOMA6N01, BTOMA9N01,
BTOMA10N01, BTOSVM1N07,
BTOSVM1N08, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2

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

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

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

Kreditpont: BTMAN110, BTMAN603:3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTOMA3N01, BTOMA6N01,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadássorozat célja, hogy megismertesse a hallgatókat az irodalom és a különböző
társművészetek mediális alapjaival és intermediális összefüggéseivel. Az előadások
egyszerre törekszenek arra, hogy elmélyítsék a hallgatók elméleti tudását a témában,
valamint arra is, hogy felkészítsék a hallgatókat a medialitás elméleti kereteinek különféle
szövegek olvasása során való felhasználására.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók megismerik az irodalom és a társművészetek ismeretelméleti alapjait,
megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más
tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségi területekkel.
képesség: Képessé válnak a szaktudományi módszerek, eljárások alkalmazására, valamint a
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különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra
hatások felismerésére.
attitűd: Nyitottá válnak a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt.
autonómia és felelősség: A hallgatók átfogó képet kapnak az irodalom és a kultúra
megismerésének fontosságáról és motiválttá válnak ezen ismeretek átadására
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az irodalom és a társművészetek viszonya az alteritás, modernitás és a posztmodernitás
korszakában
2. A kulturális és a mediális fordulat
3-4. Szóbeliség és írásbeliség, a líra és a hang
5. A látás problematikája a modernitásban, a képi fordulat
6-7. Mimézis és reprezentáció
8-9. Szó és kép, a festészet medialitása
10. Képregények medialitása
11. A fotográfia medialitása
12-13. A film mint médium
14. A test mint médium
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:
Simon Goldhill, What is Ekphrasis for? Classical Philology 102/1 (2007) 1-19.
René Wellek, Austin Warren, Az irodalom és a többi művészet. = Az irodalom elmélete,
Osiris, Bp., 2002, 127-136.
Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában.
URL: http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/benjamin.htm (hozzáférés ideje: 2018. 07.
04.)
Friedrich Kittler, Optikai médiumok. Ráció, Bp., 2005, 7-40.
Walter J. Ong, Szóbeliség és írásbeliség. Gondolat, Bp., 2010.
Gottfried Boehm, Látás. Vulgo 2000/1-2, 218-231.
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Hans Blumenberg, A természet utánzása. = Bacsó Béla (szerk.), Kép, fenomén, valóság,
Kijárat, Bp., 1997, 191-219.
Gottfried Boehm, A képleírás. = Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 1. Kijárat, Bp., 1998,
19-36.
Maksa Gyula, Változatok a képregényre, Gondolat, Bp., 2010.
Roland Barthes, Világoskamra, Európa, Bp., 2000.
Susan Sontag, A fényképezésről, Európa, Bp., 2010.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Ruth Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and
Practice, Ashgate, Farnham, 2009.
Benczik Vilmos, Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. Trezor, Bp.,
2006. URL: http://mek.oszk.hu/05100/05152/05152.pdf (hozzáférés ideje: 2018. 07. 04.)
Fodor Péter, „mechanizáció kiazmusa. Bevezetés Marshall McLuhan médiatörténeti
kutatásaiba. = Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter (szerk.), Történelem, kultúra, medialitás,
Balassi, Bp., 2003, 191-201.
Louis Marin, A reprezentáció. = Bacsó Béla (szerk.), Kép, fenomén, valóság, Kijárat, Bp.,
1997, 220-228.
André Bazin, A fénykép ontológiája. = Mi a film? Osiris, Bp., 1993, 16-24. URL:
www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/bazin.htm (hozzáférés ideje: 2018. 07. 04.)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N09 Bevezetés a nyelvtudományba ea.
Tantárgy neve:
Bevezetés a nyelvtudományba

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Bevezetés a nyelvtudományba ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N09
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvtudomány alapjaival, azaz a következő témakörökkel: a
nyelv fogalma, a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és
gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás összefüggései; a nyelv tudományos
vizsgálatának általános kérdései, a nyelvtudomány történetének, illetve a napjaink
nyelvészetének főbb irányzatai, a nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései.
Továbbá a kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti ismeretszerzés
alapjaival, az alapvető kutatási módszerekkel és segédeszközökkel, ezzel megalapozva
további nyelvészeti tanulmányaikat és későbbi szakmai munkájukat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület, azaz a nyelvtudomány
ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint
kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a különböző
tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi
tartalmak integrációjára. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori
sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a
szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének
és mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében
betöltött szerepével, lehetőségeivel.
képesség: Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására. Képes
elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését;
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megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait. Képes az
elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Képes saját
szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató
szakmai kooperációra.
attitűd: Törekszik a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan
benne az igény a szaktudományos kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az
iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére.
autonómia és felelősség: Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításávaltanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az
ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Együttműködés és
felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A nyelv fogalma, állati kommunikáció – emberi nyelv
2. A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi univerzálék
3. Nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás
4. Elméletek, hipotézisek a nyelv eredetéről
5. A világ nyelvei, nyelvtipológia
6. A változó nyelv; nyelvünk sokfélesége
7. A nyelvleírás alapvető módszerei, területei: leíró és történeti, elméleti és alkalmazott
nyelvészet
8. Az egyetemes nyelvtudomány történetének vázlata
9. A magyar nyelvtudomány történetének vázlata
10. Napjaink nyelvtudománya I. Irányzatok és területek (általános áttekintés)
11. Napjaink nyelvtudománya II. A kognitív nyelvészet
12. A nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései
13. A nyelvészeti kutatás legfontosabb segédeszközei. Szótárak, nyelvtanok, kézikönyvek,
nyelvtudományi folyóiratok, sorozatok, évkönyvek, internetes források
14. A nyelvészeti dolgozatok általános tartalmi és formai követelményei
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
H. Bottyánfy Éva – Horváth Mária – Korompay Klára – D. Mátai Mária 2000. Bevezetés az
egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 10–23.; 34–40.
Kenesei István (szerk.) 2011. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó. 9–84.; 165–
254.
Tolcsvai Nagy Gábor (é. n.) A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása.
old.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Tolcsvai_mnyk.rtf
Yule, George 2010. The Study of Language. Cambridge: University Press.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Balázs Géza (szerk.) 2011. Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló.
Budapest: Inter.
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 121–178.
Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
Schlobinski, Peter 2014. Grundfragen der Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Welt
der Sprache(n). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N10 Bevezetés a nyelvtudományba szem.
Tantárgy neve:
Bevezetés a nyelvtudományba

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Bevezetés a nyelvtudományba szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N10
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvtudomány alapjaival, azaz a következő témakörökkel: a
nyelv fogalma, a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és
gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás összefüggései; a nyelv tudományos
vizsgálatának általános kérdései, a nyelvtudomány történetének, illetve a napjaink
nyelvészetének főbb irányzatai, a nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései.
Továbbá a kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti ismeretszerzés
alapjaival, az alapvető kutatási módszerekkel és segédeszközökkel, ezzel megalapozva
további nyelvészeti tanulmányaikat és későbbi szakmai munkájukat.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület, azaz a nyelvtudomány
ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint
kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a különböző
tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi
tartalmak integrációjára. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori
sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a
szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének
és mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében
betöltött szerepével, lehetőségeivel.
képesség: Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására. Képes
elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését;
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megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait. Képes az
elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Képes saját
szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató
szakmai kooperációra.
attitűd: Törekszik a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan
benne az igény a szaktudományos kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az
iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére.
autonómia és felelősség: Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításávaltanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az
ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Együttműködés és
felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A szótárak fajtái
2. Az értelmező szótárak
3. A tájszótárak
4. A történeti szótárak
5. Az etimológiai szótárak
6. Az írói szótárak
7. Helyesírási tanácsadó szótárak. Nyelvművelő szótárak.
8. Szinonimaszótárak. Csoportnyelvi szótárak
9. Egyéb, sajátos rendeltetésű szótárak
10. Frazeológiai gyűjtemények
11. Magyar nyelvészeti folyóiratok (különös tekintettel hivatkozási rendszerükre)
12. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, nyelvészeti
kutatóműhelyek, -csoportok
13. Zárthelyi dolgozat
14. Összegzés, a félévi munka értékelése

1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A nyelv fogalma, állati kommunikáció – emberi nyelv
2. A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi univerzálék
3. Nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás
4. Elméletek, hipotézisek a nyelv eredetéről
5. A világ nyelvei, nyelvtipológia
6. A változó nyelv; nyelvünk sokfélesége
7. A nyelvleírás alapvető módszerei, területei: leíró és történeti, elméleti és alkalmazott
nyelvészet
8. Az egyetemes nyelvtudomány történetének vázlata
9. A magyar nyelvtudomány történetének vázlata
10. Napjaink nyelvtudománya I. Irányzatok és területek (általános áttekintés)
11. Napjaink nyelvtudománya II. A kognitív nyelvészet
12. A nyelvtudomány és az anyanyelv tanításának összefüggései
13. A nyelvészeti kutatás legfontosabb segédeszközei. Szótárak, nyelvtanok, kézikönyvek,
nyelvtudományi folyóiratok, sorozatok, évkönyvek, internetes források
14. A nyelvészeti dolgozatok általános tartalmi és formai követelményei
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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:
H. Bottyánfy Éva – Horváth Mária – Korompay Klára – D. Mátai Mária 2000. Bevezetés az
egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 10–23.; 34–40.
Kenesei István (szerk.) 2011. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó. 9–84.; 165–
254.
Tolcsvai Nagy Gábor (é. n.) A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása.
old.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Tolcsvai_mnyk.rtf
Yule, George 2010. The Study of Language. Cambridge: University Press.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Balázs Géza (szerk.) 2011. Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló.
Budapest: Inter.
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó.
Kálmán László – Trón Viktor 2007. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 121–178.
Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
Schlobinski, Peter 2014. Grundfragen der Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Welt
der Sprache(n). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N11 Kommunikáció szóban és írásban szem.
Tantárgy neve:
Kommunikáció szóban és írásban

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Kommunikáció szóban és írásban szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N11
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Róka Jolán 2002. Kommunikációtan: Fejezetek a kommunikáció elméletéből és
gyakorlatából.
Századvég, Bp.
Aczél Petra–Bencze Lóránt 2001. Mikor – miért – kinek – hogyan. Hatékonyság a nyelvi
kommunikációban I–II. Corvinus Kiadó, Bp.
Reboul, Anne–Moeschler, Jacques 2000. A társalgás cselei. Osiris Kiadó, Bp.
Ingermanson, Randy – Economy, Peter 2010. Writing for Dummies. Wiley Publishing,
Indianapolis
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés.
Osiris, Bp.
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Eco, Umberto 1991. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp.
Perneczky László 2000. Pályázatírás: Gyakorlati és formai tanácsok gyűjteménye. REC
Magyar Iroda, Szentendre
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM1N12 Nyelv és társadalom ea.
Tantárgy neve:
Dialektológia és szociolingvisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Közreműködő oktató(k): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Tantárgyi egység: Nyelv és társadalom ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM1N12
(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: BTMAN 204, BTOMA1N08,
BTMMN019, BTMMN020: 1, BTMAN 113,
BTOMA8N07, BTOSVM1N12,
BTOSVM2N11, BTOSVM3N16,
BTMMN801: 2, BTMMN807: 1
szeminárium, 1 konzultáció

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Cs. Nagy Lajos–N. Császi Ildikó 2015. Magyar nyelvjárások. Tinta, Bp.
Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Osiris, Bp.
Wardhaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris-Századvég, Bp.
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society. Penguin English)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Krónika Nova, Bp.
Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Tinta
Könyvkiadó, Bp.
Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
Chambers, J.K. 2010. Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and its Social
Significance. Blackwell Publishers, Malden.
Deme László–Imre Samu (szerk.) 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza I–VI.
Akadémiai, Bp.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N01 Világirodalom II. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom II. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N01
(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: 2

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BAHTYIN, Mihail, François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája,
Bp., 2002. BÁNKI Éva—SZIGETI Csaba (szerk.): Udvariatlan szerelem. A középkori
obszcén költészet antológiája, 2006 Bp.
Denis HOLLIER (ed.), A New History of French Literature, Cambridge, Mass., 1994.
Milan KUNDERA: A regény művészete, 2008 Bp., Európa Könyvkiadó, ford.: RÉZ Pál.
PÁL József (főszerk.), Világirodalom, Budapest, 2008.
Walther von der VOGELWEIDE, Összes versei, ford. jegyz. és utószó: Márton László, Bp.,
2017.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Andrew CALDER, Molière: The Theory and Practice of Comedy, London – Atlantic
Highlands, 1993.
CSUDAY Csaba, Öt pont a magyar „Quijote” történetéhez, Holmi 17(2005), 317—333.
GÉHER István, Shakespeare-olvasókönyv, Bp., 2015.
Jan KOTT: Kortársunk Shakespeare, Bp., 1970, ford. KERÉNYI Grácia.
SÁRKÖZY Péter, Az új „magyar Dante”, Nádasdy Ádám Isteni Színjáték-fordítása, Magyar
Napló, 2017. ápr., 17–24.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N02 A verbális és a vizuális művészetek kapcsolata ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kertész Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kertész Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: A verbális és a vizuális művészetek kapcsolata ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N02
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő, 1T

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás célja az európai kultúra kanonikus témáinak, illetve azok verbális és vizuális
(színház és film) adaptációinak az elemző és komparatív bemutatása a különböző
művészetekben, műfajokban és korszakokban, kiemelten a kortárs hazai művészetben. A
kiválasztott témák: Antigoné, Oidipus, Phaidra, Médeia.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók átlátják és megértik az irodalomnak a magyar és az európai identitás
konstrukciói, valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában és
formálásában betöltött szerepét. Képessé válnak a különböző tudományterületi, szaktárgyi
tartalmak integrációjára.
képesség: Képessé válnak a szaktudományi módszerek, eljárások alkalmazására, valamint a
különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra
hatások felismerésére.
attitűd: Nyitottá válnak a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt.
autonómia és felelősség: A hallgatók motiválttá válnak ezen ismeretek átadására, a
tudományterületükhöz tartozó kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az
iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1-4. Antigoné
Szophoklész: Antigoné
Eörsi István: Huligán Antigoné
Eörsi István: Tragédia magyar nyelven. Szophoklész Antigonéjából
Dragomán György: A hangár – Antigoné c. novellája
5-7. Oidipus
Aiszkhülosz: Heten Théba ellen
Szopkoklész: Oidipusz király
Euripidész: Phoiníkiai nők
Szálinger Balázs: Oidipusz gyermekei
8-10. Phaidra
Euripidész: Hippolütosz
Seneca: Phaedra
Racine: Phaedra
Jules Dassin: Phaedra (1962)
Tasnádi István: Fédra fitness
11-14. Médeia
Euripidész: Médeia
Seneca: Medea
Lj. Ulickaja: Médea és gyermekei
Pier Paolo Pasolini: Medea (1969)
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:
P. E. Easterling, B. M. W. Knox (edd.), The Cambridge History of Classical Literature, Vol.
1/2: Greek Drama, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
Szophoklész: Antigoné = Szophoklész Drámái, szerk., jegyz. és utószó Bolonyai Gábor.
Osiris, Bp. 2004.
Eörsi István: Huligán Antigoné = Eörsi István: A fogadás. 18 dráma. Noran, Bp. 2004, 247325.
Eörsi István: Tragédia magyar nyelven. Szophoklész Antigonéjából = Eörsi István: A
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fogadás. 18 dráma. Noran, Bp. 2004, 749-792.
Dragomán György: A hangár – Antigoné
https://wmn.hu/kult/47844-dragoman-gyorgy-a-hangar---antigone-2017-novella (hozzáférés
ideje: 2018. 07. 05.)
Aiszkhülosz: Heten Théba ellen = Aiszkhülosz Drámái, Európa, Bp. 1996. Utószó: Szepessy
Tibor
Szopkoklész: Oidipusz király = Szophoklész Drámái, szerk., jegyz. és utószó Bolonyai
Gábor. Osiris, Bp. 2004.
Euripidész: Phoiníkiai nők = Euripidész Összes drámái, Európa, Bp. 1984. Utószó: Ritoók
Zsigmond
Szálinger Balázs: Oidipusz gyermekei. Színház – Drámamelléklet 2010 január = szinhaz.net
Euripidész: Hippolütosz = Euripidész Összes drámái, Európa, Bp. 1984. Utószó: Ritoók
Zsigmond
Seneca: Phaedra = Seneca Drámái III, Szenzár, Bp. 2006.
Racine: Phaedra = Klasszikus Francia Drámák – Corneille, Racine. Európa, Bp. 1984.
http://vidto.me/ceam1r53k6ud.html (hozzáférés ideje: 2018. 03. 28)
Tasnádi István: Fédra fitness = Színház – Drámamelléklet 2009. március: szinhaz.net
Euripidész: Médeia = Euripidész Összes drámái, Európa, Bp. 1984. Utószó: Ritoók
Zsigmond
Seneca: Medea = Seneca Drámái III, Szenzár, Bp. 2006.
Lj. Ulickaja: Médea és gyermekei. Magvető, Bp. 2003.
Pier Paolo Pasolini: Medea c. filmje: https://www.youtube.com/watch?v=8ZimvZB-oxw
(hozzáférés ideje: 2018-07-05)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bolonyai Gábor: Antigoné = Szophoklész Drámái, szerk., jegyz. és utószó Bolonyai Gábor.
Osiris, Bp. 2004, 429-436.
Vágvölgyi B. András: Eörsi István. Kalligram, Pozsony 2003
Radnóti Zsuzsa: Lázadó dramaturgiák. Palatinus, Bp. 2003.
Aiszkhüloszhoz és Euripidészhez Szepessy Tibor és Ritoók Zsigmond Utószava.
Deres
Kornélia:
Három
görögből
egy
magyar
=
Színház
online:
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35500:haromgoeroegbl-egy-magyar&catid=38:2010-januar&Itemid=7
Schlecht Alíz: Játék–tér (Szálinger Balázs: Oidipusz gyermekei), Tiszatáj 65/9 (2011), 40–
43.
URL: http://tiszatajonline.hu/?p=754 (hozzáférés ideje: 2018-07-05.)
Karsai György három Hippolütosz-tanulmánya = Karsai György: A szép és a szörnyeteg.
Osiris, Bp. 1999, 50-135.
Bódi
Katalin:
Izzadságszagú
istenek
=
http://szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35389:izzadsagszaguistenek&catid=35:2009-oktober&Itemid=7 (hozzáférés ideje: 2018. július 5.)
Studia Litteraria 56/1–4 (2017): Médeia–interpretációk c. tematikus kötet megfelelő
tanulmányai
Kirsty Corrigan: Virgo to Virago: Medea in the Silver Age, Cambridge Scholars Publishing,
Cambridge, 2013.
URL: http://studia.lib.unideb.hu/megjelent/index/95 (hozzáférés ideje: 2018-07-05.)
Szilágyi János György: Seneca, a tragédiaköltő = Seneca Drámái III, Szenzár, Bp. 2006,
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441-469.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N03 Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet
ea.
Tantárgy neve:
Tantárgy Neptun kódja(i): BTOMA7N03,
Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- BTOMA8N01, BTOSVM2N03,
és eszmetörténet, hatástörténet
BTOSVM2N04
(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: Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- és eszmetörténet,
hatástörténet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N03
(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):
BTOMA7N03, BTOSVM2N03: kollokvium,
BTOMA8N01, BTOSVM2N04: 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 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
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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.

2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
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
BTOSVM2N04 Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet
szem.
Tantárgy neve:
Tantárgy Neptun kódja(i): BTOMA7N03,
Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- BTOMA8N01, BTOSVM2N03,
és eszmetörténet, hatástörténet
BTOSVM2N04
(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: Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- és eszmetörténet,
hatástörténet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N04
(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):
BTOMA7N03, BTOSVM2N03: kollokvium,
BTOMA8N01, BTOSVM2N04: 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 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.
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 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
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
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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, 3 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).
Lorant Czigany, ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times to
the Present, Oxford, Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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, JANKOVITS 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 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:
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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 Balassiértelmezéséről): 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.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N05 A klasszikus magyar irodalom története I. ea.
Tantárgy neve:
A klasszikus magyar irodalom története

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gyapay László egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Gyapay László egyetemi docens
Tantárgyi egység: A klasszikus magyar irodalom története I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N05
(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): BTMAN312,
BTMAN401, BTOMA3N03, BTOMA4N02,
BTOSVM2N05: kollokvium, BTMAN303,
BTOMA4N03, BTOSVM2N06: gyakorlati
jegy

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BÍRÓ Ferenc, A magyar felvilágosodás korának irodalma, Balassi Kiadó, Budapest, 19983.
CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv és irodalomszemlélet a magyar irodalmi
nyelvújítás korszakában, Akadémiai kiadó, Budapest, 1990 (Irodalomtudomány és Kritika).
HORVÁTH János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.
MARTINKÓ András, A „földi menny” eszméje Vörösmarty életművében = M. A., Teremtő
idők, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977, 172–221.
René WELLK, The Concept of Romanticism in Literary History = R. W., Concepts of
Criticism, ed. Stephen G. Nichols, New Haven and London, Yale University Press 19653,
128–198.
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ZENTAI Mária, Álmok hármas útján:1831Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde = A magyar
irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András,
Bp., Gondolat Kiadó, 2007, 169–183.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
GYAPAY László, Viták a kritikusi felhatalmazás körül = Historia Litteraria a XVIII.
században, szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor,
Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 386–402.
SZAJBÉLY Mihály, „Idzanak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas
Kiadó, 2001 (Irodalomtudomány és Kritika)
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Vörösmarty and the Poetic Fragment in Hungarian Romanticism
= Romantic Poetry, ed. Angela ESTERHAMMER, Amsterdam, John Benjamins Publishing
Company, 2002, 55–61.
S. VARGA Pál, A „hideg, vizsgáló ész” s a „szeretettel tölt szív” tudománya. Ismeretelméleti
pozíciók Kölcsey Ferenc gondolkodásában = Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet
a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, szerk. SZAJBÉLY Mihály, Bp., Magvető, 1999, 283–
312.
Vörösmarty és a romantika, szerk. TAKÁTS József, Pécs, Bp., Művészetek Háza, Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001.
European Romanticism: A Reader, ed. Stephen PRICKETT, London, New Delhi, New York,
Sydney Bloomsbury, 2014.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N06 A klasszikus magyar irodalom története szem.
Tantárgy neve:
A klasszikus magyar irodalom története

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gyapay László egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Gyapay László egyetemi docens
Tantárgyi egység: A klasszikus magyar irodalom története szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N06
(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): BTMAN312,
BTMAN401, BTOMA3N03, BTOMA4N02,
BTOSVM2N05: kollokvium, BTMAN303,
BTOMA4N03, BTOSVM2N06: gyakorlati
jegy

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
ARANY János, Bánk bán tanulmányok = A. J., Prózai Művek 1, s. a. r. KERESZTURY Mária,
Bp., Akadémiai, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 275–329.
BÉCSY Ágnes, Horác = B. Á., „Halljuk, miket mond a lekötött kalóz…” Berzsenyi-versek
elemzése, értelmezése, Bp., Tankönyvkiadó, 1985 (Műelemzések Kiskönyvtára), 30–50.
DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1993.
Jürgen KLEIN, Genius, Ingenium, Imagination: Aesthetic Theories of Production from the
Renaissance to Romanticism = The Romantic Imagination: Literature and Art in England
and Germany, edited by Frederick BURWICK, Jürgen KLEIN, Amsterdam, Atlanta GA, 1996,
19–62.SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Literature and Arts from the Beginning of the 18th
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Century until Today = A Companion to Hungarian Studies szerk. KÓSA László, Bp.,
Akadémiai Kiadó, 1999.
SZILÁGY Márton, „Elhervadott a szeretet édes melege alatt” (A Fanni hagyományai
értelmezéséhez), ItK, 1993/1, 69–77.
S. VARGA Pál, Retorika, transzcendencia és tragikum a Buda halálában, Irodalomtörténet,
2012/1, 3–26.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
CSETRI Lajos, Nem sokaság, hanem lélek: Berzsenyi-tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1986.
European Romanticism: A Reader, ed. Stephen PRICKETT, London, New Delhi, New York,
Sydney Bloomsbury, 2014.
HAJDU Péter, Két kronotoposz találkozik az úton…: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma =
Az elbeszélés módozatai: Narratíva és identitás, szerk. JÓZAN Ildikó, KULCSÁR SZABÓ Ernő,
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Osiris Kiadó 2003, 230– 265.
Imre László, Arany László és a magyar verses regény: 1872 A délibábok hőse pályadíjat
nyer = A magyar irodalom történetei II: 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály,
Veres András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007, 511–520.
A közelítő tél, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2012 (A 12
Legszebb Magyar Vers, 9).
SZILÁGYI Márton, A költő mint társadalmi jelenség, Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának
dimenziói, Bp., Ráció Kiadó, 2014.
A vén cigány, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, (A 12 Legszebb
Magyar Vers, 10).
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N07 Fonetika és fonológia szem.
Tantárgy neve:
Fonetika és fonológia

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Fonetika és fonológia szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N07
(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: BTMAN102, BTOMA2N04,
BTOSVM2N07: 2, BTMAN111: 1

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

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

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bóna Judit (szerk.), Fonetikai olvasókönyv. Egyetemi e-jegyzet. ELTE Fonetikai Tanszék,
Budapest, 2016, http://fonetikaitanszek.elte.hu/wpcontent/uploads/2017/11/OlvasokonyvTeljes.pdf
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
Gósy Mária - Gráczi Tekla Etelka (szerk.), Challenges in analysis and processing of spontaneous
speech MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018. http://real.mtak.hu/id/eprint/81369
Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Gósy Mária − Menyhárt Krisztina (szerk.), Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához.
Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. Nikol Kiadó, Budapest, 2003.
É. Kiss Katalin – Siptár Péter – Kiefer Ferenc: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_uj_magyar_nyelvtan/ch03.html
Markó Alexandra (szerk.), Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátításáától a zöngekezdési időig.
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ELTE Bölcsészettumományi Kar és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2012.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N08 Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N08
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 17344.
Ladányi Mária 2017. Alaktan. In Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó
Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó.
Mugdan 1994. Morphological units. In Asher, R. E. (szerk.):The Encyclopedia of Language
and Linguistics Oxford: Pergamon Press. 2543-53.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc 1998. Alaktan. In É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.): Új
magyar nyelvtan Budapest: Osiris Kiadó.
Kiefer Ferenc 2000. A birtokos személyragozás. In Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális
magyar nyelvtan 3. Morfológia Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kiefer Ferenc – Honti László 2003. Verbal ’prefixation’ int he Uralic languages. Acta
Linguistica
Hubgarica, 50 (1-2): 137-153.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N09 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N09
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T, 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): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 17344.
Ladányi Mária 2017. Alaktan. In Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó
Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó.
Mugdan 1994. Morphological units. In Asher, R. E. (szerk.):The Encyclopedia of Language
and Linguistics Oxford: Pergamon Press. 2543-53.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc 1998. Alaktan. In É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.): Új
magyar nyelvtan Budapest: Osiris Kiadó.
Kiefer Ferenc 2000. A birtokos személyragozás. In Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális
magyar nyelvtan 3. Morfológia Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kiefer Ferenc – Honti László 2003. Verbal ’prefixation’ int he Uralic languages. Acta
Linguistica
Hubgarica, 50 (1-2): 137-153.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N11 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: BTOSVM2N11
(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 kurzus két nyelvtudományi diszciplína, a dialektológia és a szociolingvisztika
alapkérdéseit tárgyalja. A hallgatók megismerkednek a nyelvjárástannal, a magyar
nyelvjárásokkal, a magyar dialektológia nyomtatott és digitális adatbázisaival, megismerik a
nyelvjárási kutatás módszertanát. A szociolingvisztikai szemléletmód, a nyelvi variabilitás, a
nyelvi sokszínűség megismertetése, a nyelvi változatosság és a nyelv változásának
bemutatása szintén az óra célja.
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
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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 dialektológia és a dialektus fogalma.
2. A magyar nyelvjáráskutatás története.
3. A magyar nyelvjárások atlasza. A gyűjtés, a kutatás története, az atlasz jellemzői.
4. A magyar nyelvjáráskutatás elektronikus adatbázisai.
5. Dialektológia az ezredfordulón. A Geolingvisztikai Kutatócsoport munkája.
6. A Geolingvisztikai Műhely. Hangostérképek. Az Új Magyar Nyelvjárások Atlasza.
7. A nyelvjárásgyűjtés módszertana. Kérdőívek.
8. Az izoglosszák. A dialektometria.
9. A szociolingvisztika – mint módszertan és mint diszciplína – kialakulása; a
szociolingvisztikai szemlélet sajátosságai.
10. A magyar szociolingvisztikai kutatások története I. A Budapesti Szociolingvisztikai
Interjú.
11. A magyar szociolingvisztikai kutatások története II. A Magyar Nemzeti
Szociolingvisztikai Vizsgálat.
12. A szociolingvisztikai interjú módszertana.
13. A nyelvjárástörténet.
14. A történeti szociolingvisztika és a történeti szociopragmatika módszertana.
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.
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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
Vargha Fruzsina Sára 2017. A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. MNyT., Bp.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N12 Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N12
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T, 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: BTMAN307, BTMAN310: 1,
BTMAN306, BTMAN505, BTMAN506,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM2N12,
BTOSVM4N08, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM3N10: 2

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
DÖMÖTÖR ADRIENNE, Régi magyar nyelvemlékek. A kezdetektől a XVI. század végéig. Bp.,
Akadémiai Kiadó, 2006.
HONTI LÁSZLÓ (főszerk.), A nyelvrokonságról. Tinta Kiadó. Budapest. 2010.
GYÖRFFY GYÖRGY (szerk.), A magyarok elődeiről és a Honfoglalásról. Kortársak és
krónikások híradásai. BP., OSIRIS KIADÓ, 2002, 77-124, 212-230.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2018, 7-103.
É.KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA, Kis magyar nyelvtörténet.
Piliscsaba, PPK., 2013, 3-15, 138-152.
MÁTAI MÁRIA, Első magyar nyelvű verses imádságunk. Bp., Universitas Könyvkiadó, 2002.
ZELLIGER ERZSÉBET , A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma. Bencés Kiadó. 2005.
http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/regi_magyar_kodexek
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Fehér Krisztina, A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49, 2011. 105–
128.
KECSKÉS JUDIT 2007. Nyelvemlékelemző segédkönyv. Miskolc.
KESZLER BORBÁLA 1995. A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig.
NytudÉrt. 141.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris Kiadó, 2003, 101-126,
279-348, 577-609, 695-717, 779-799.
http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek,
https://portal.nkp.hu/Search?subjectId=8#teacher-block
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N13 Jelentéstan szem.
Tantárgy neve:
Jelentéstan

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Jelentéstan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N13
(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): BTMAN508:
kollokvium, BTOMA5N03, BTOSVM2N13:
gyakorlati jegy

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

Kreditpont: BTMAN508: 3, BTOMA5N03,
BTOSVM2N13: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvi jelentés értelmezésének és leírásának legfontosabb
jelenkori irányzataival, a szemantikai iskolák főbb vizsgálati területeivel, fogalmaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri az általa tanított tudományág, ezen belül a szemantika ismeretelméleti alapjait,
megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más
tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a különböző tudásterületek
közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak
integrációjára. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori
sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a
szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének
és mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében
betöltött szerepével, lehetőségeivel.
képesség: Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására. Képes
elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését;
megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait. Képes az
elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Képes saját
szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató
szakmai kooperációra.
attitűd: Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló
bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos kutatási eredmények folyamatos
követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére.
autonómia és felelősség: Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával1
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tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az
ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Együttműködés és
felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A jelentéstan a tudományok és
közelebbről a nyelvtudomány rendszerében
2. A jelentéstan történetének vázlata
3. A logikai szemantika
4. A strukturális szemantika
5. A funkcionális nyelvészet és a kognitív szemantika általános jellemzése
6. A kognitív szemantika legfontosabb témakörei: a kategorizáció (a prototípus-elmélet); a
konstruálás
7. A kognitív szemantika metaforaelmélete
8. Szemantika és pragmatika
9. A poliszémia
10. A homonímia
11. A szinonímia
12. A jelentésváltozás
13. Zárthelyi dolgozat
14. 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:
Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe.
Budapest: Typotex. 13–57.
Pethő József 2006. Jelentéstan. Nyíregyháza: Bölcsész Konzorcium.
Pusztai Ferenc 2003. Szójelentés-történet. In: Kiss Jenő– Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar
nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó. 851–893.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Kiefer Ferenc [1999] Jelentéselmélet. Budapest: Corvina.
Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe.
Budapest: Typotex. 59–280.
Maienborn, Claudia – Heusinger, Klaus von – Portner, Paul (ed.) 2011. Semantics. Volume
1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics
and Communication Science (HSK) 33/1. Berlin, New York: De Gruyter Mouton.
Tolcsvai Nagy Gábor 2011. Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem,
Közép-európai Tanulmányok Kara.
Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N15 Az irodalom nyelvisége szem.
Tantárgy neve:
Az irodalom nyelvisége

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM2N15,
BTOSVM3N15
(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: Az irodalom nyelvisége szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N15
(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):
BTOSVM3N15: kollokvium,
BTOSVM2N15: gyakorlati jegy

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

Kreditpont: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az irodalom nyelvi természete a huszadik század kezdetétől újra és újra az érdeklődés
középpontjába kerül. A kurzus ennek a változatos történetnek az egyes állomásait mutatja be,
amelyek közül némelyik konkrét elemző-értelmező eszközök kialakításához, mások az
irodalom működésének jobb megértéséhez vezettek. A különböző kérdésirányok különböző
kontextusok termékei, s így – bár némelyikük éles vitában áll egymással – nem oltják ki
egymás válaszait. A kurzus ezt a jelenséget kívánja bemutatni, elemezni és értelmezni.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató legyen tájékozott abban, hogy a 20. században milyen főbb teoretikus
megközelítések alakultak ki az irodalom nyelvi természetéről.
képesség: A hallgató legyen képes felmérni, hogy az irodalom különböző teoretikus
megközelítései segítségével milyen eredmények érhetők el, és ugyanakkor ezen
megközelítések milyen korlátokkal bírnak.
attitűd: A hallgató legyen nyitott a különböző irodalomelméleti irányzatokra, és ezzel egy
időben törekedjen kritikus álláspont kialakítására is.
autonómia és felelősség: A hallgató legyen tudatában annak, hogy az eltérő
irodalomtudományi nézőpontok alkalmazásáról az adott anyagaga és kérdésfeltevése
függvényében érdemes esetenként döntenie.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Bevezetés
2. Szemiotika és irodalom
3. A pszichoanalízis nyelvszemlélete
1
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4. Irodalmiság, irodalmi tény
5. Nyelvi funkciók (Jakobson)
6. Wittgenstein nyelvkritikája
7. A beszédaktus-elmélet
8. „Kvantitatív” irodalomtudomány
9. Az új retorika
10. Hermeneutikai nyelvszemlélet
11. Nyelv és dekonstrukció
12. Gender-elméletek
13. Medialitás
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.): 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:
BÓKAY Antal–VILCSEK Béla szerk., A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., Osiris,
1998.
KISS Attila Atilla–KOVÁCS Sándor S. K.–ODORICS Ferenc szerk., Testes könyv I–II., JATE–
Ictus, 1996–1997.
THOMKA Beáta szerk, Az irodalom elméletei I–V., Pécs, Jelenkor, 1997.
Jan ALBER, Stefan IVERSEN, Henrik Skov NIELSEN, and Brian RICHARDSON, Unnatural
Narratives, Unnatural Narratology: Beyond Mimetic Models, [2010],
https://pure.au.dk/ws/files/99384930/Unnatural_narratives_unnatural_narratolo.pdf
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
FÓNAGY Iván, A költői nyelvről, h. n. [Bp.], Corvina, [1999].
SZABÓ Zoltán, A magyar szépírói stílus történetének fő irányai, Bp., Corvina, 1998.
BENCZIK Vilmos, Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben, Bp., Trezor,
2001.
RADNÓTI Sándor, Mi az, hogy beszélgetés?, Bp., Magvető, 1988.
HORVÁTH Iván, A vers, Bp., Gondolat, 1991.
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KIBÉDI VARGA Áron, Szavak, világok, Pécs, Jelenkor, 1998.
BEZECZKY Gábor, Metafora, narráció, szociolingvisztika, Bp., Akadémiai, 2002.
Encyclopedia of Contemporary Literary Terms: Approaches, Scholars, Terms, ed. Irena R
MAKARYK, University Of Toronto Press, 2000.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM2N16 A nyelvi szintek grammatikája ea.
Tantárgy neve:
A nyelvi szintek grammatikája

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM2N16,
BTOSVM4N15
(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: A nyelvi szintek grammatikája ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM2N16
(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): BTMTN106:
gyakorlati jegy, BTMTN121: 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: BTOSVM2N16: 3,
BTOSVM4N15: 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 az egyes nyelvi szintek elemeinek, funkcióinak, szerkesztési,
kapcsolódási szabályainak megismerése révén a grammatikai elemzéshez is gyakorlati
segítséget nyújtson. A fonémák szintje. A morfémaszint: a morfémák osztályozása,
morfémaszerkezetek és paradigmák. A szavak szintje: szóelőfordulás és lexéma, a szófajok
rendszere, a szóalkotás módjai. A szintagmák szintje: a szavak kapcsolódási módjai,
szókapcsolatok és szintagmák, az alárendelő és mellérendelő szintagmák jellemzői. A
mondatok szintje: mondat és nyilatkozat, a mondatszerkesztés nyelvi elemei és eszközei,
mondatfajták, funkcionális-szemantikai kategóriák a mondatban. Az egyszerű mondat és
részei. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. Az alárendelő összetett mondatok
rendszere, a szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok. A mellérendelő összetett
mondatok. A többszörösen összetett mondatok.
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 fonémák szintje: a mai magyar mgh-rendszer.
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2. A fonémák szintje: a mai magyar msh-rendszer.
3. A morfémaszint: a morfémák osztályozása.
4. A morfémaszint: morfémaszerkezetek és paradigmák.
5. A szavak szintje: szóelőfordulás és lexéma.
6. A szavak szintje: a szófajok rendszere.
7. A szavak szintje: a szóalkotás módjai.
8. A szintagmák szintje: a szavak kapcsolódási módjai, szókapcsolatok és szintagmák.
9. A szintagmák szintje: a mellérendelő szintagmák jellemzői.
10. A szintagmák szintje: az alárendelő szintagmák jellemzői.
11. A mondatok szintje: a mondatok fajtái.
12. Az egyszerű mondat részei.
13. Összetett mondatok.
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:
Leonard Bloomfield 1984. Language. The University of Chicago Press, Chicago, 74-246.
(http://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/3/4/8/public/B15113309.pdf )
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kiefer Ferenc (szerk.) 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 54-149.
É. Kiss–Kiefer–Siptár, 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 17-289.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Hegedűs Rita 2005. Magyar nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 125-153.
Kiefer Ferenc (szerk.) 1992. Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 79-179.
Kiefer Ferenc (szerk.), 2000. Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 75-135.
Gábor Alberti–Tibor Laczkó (eds.) 2018. Syntax of Hungarian: Nouns and Noun Phrases:
Volume II. Amsterdam University Press, Amsterdam. (
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https://oapen.org/download?type=document&docid=641572 )
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N01 Irodalomelmélet I. ea.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Irodalomelmélet I. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N01
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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Dobos István, szerk., Bevezetés az irodalomelméletbe. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1995, 1999
Irena R. Makaryk, ed.: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, UTP, Toronto, 1993
A kollokviumi követelmények tartalmazzák a következő fogalmak enciklopédikus
bemutatását: retorika (figura / trópus; a nyelv lényegi retoricitása), szemiotika (Peirce: ikon /
index / szimbólum, Saussure: jel, jelölő / jelölt; Shannon--Weaver modell és jakobsoni
kiegészítése), metafora / metonímia (szerkezetük, működésük, példák; Arisztotelész,
Qintilianus, Barthes, de Man), irónia (definíciói; "a trópusok trópusa"; irónia és szubjektum
viszony; direkt / függő / szabad függő beszéd), igazság (adequatio rei et intellectus;
objektivitás és szubjektivitás; bizonyítás és meggyőzés; igazság és relativizmus / és hazugság
/ és hatalom), tudomány / művészet (pontos definíciók, felépítésük, tagolódásaik, társadalmi
funkcióik), klasszikus / kánon (szerepük a kultúrában, az iskolában; Gadamer),
felvilágosodás ("az ember kiszabadulása a maga okozta korlátoltságból", előítéletek és
dogmatizmus vs. „minden értelemesen gondolkodó lény” számára bármikor egyértelműen
bizonyítható igazságok; "common sense" / "józan paraszti ész; "sapere aude!"; racionalizmus
és empirizmus; Descartes, Montaigne, Spinoza, Newton, Kant, Diderot, pozitivizmus, Karl
Popper, Feyerabend, Habermas), romantika (a tudományosan nem vagy nehezen
megközelíthető dolgok reflexiója és kultúrája; a művészetvallás; műfaji, tematikus, esztétikai
és filozófiai újdonságai; M. és P. Shelley, Keats, Byron, Puskin, Scott, Hugo, Schlegel,
Novalis, Hoffmann, Kleist, Grimm, Andersen, Poe), evolúció, gén / mém (miért hosszú a
zsiráf nyaka? Lamarck vs. Darwin; adaptáció és szelekció; szociáldarwinizmus; Dawkins;
Gaia-elmélet; a genom és a nyelv hasonlóságai), Nietzsche (apollóni / dionüszoszi; igazságról
és hazugságról morálonkívüli értelemben; a történelem káráról és hasznáról; a múlt
megváltásáról; a morál genealógiájáról; a kereszténységről; a nyelv lényegi
tropologikusságáról), pszichoanalízis (neurózis / pszichózis, paranoid, skizoid; elfojtás,
tagadás, tudattalan; szabad asszociációs technika, álomfejtés, Érósz / Thanatosz; a szexualitás
szerepe a kultúrában és a lelki-társadalmi életben és diszfunkcióiban; pszichológia és etika és
politika viszonya; Freud, Jung, Reich, Lacan, Fromm, Deleuze-Guattari, Harold Bloom),
relativitáselmélet, kvantummechanika (camera obscura, a kétrés-kísérlet, "részecske" vs.
hullám, tudományos ideák és metaforák viszonya, Einstein, Bohr),
avantgarde (a fényképezés hatása a festészetre; "a művészet nem visszatükröz, hanem láttat";
"mitől művészet a művészet?"; új ábrázolásmódok, új esztétikák, izmusok, dekorativitás és
provokáció; művészet és élet egymásra hatása; neoavantgarde), hermeneutika ("jobban érteni
a művet, mint a szerzője" vs. mindenki mindenkor másképp érti; Igazság és módszer: a
hermeneutikai kör, az előítéletek, a klasszikus, a hatástörténet elve, a humán diskurzusok
dialogikussága, Gadamer; recepcióesztétika), strukturalizmus ("a szubjektum csomópont a
szimbolikus mátrixban", "az egyén a társadalmi viszonyok összessége", "nem te beszéled a
nyelvet, hanem a nyelv beszél téged"; nincs jelentés jelrendszer és jelölőfolyamat nélkül, ami
anyagi is; Saussure, Lévi-Strauss, Jakobson, Lacan, Foucault, Barthes, Eco); posztmodern
(„posztindusztriális társadalom”; „a történelem után”; egyetemes nagy narratívák vs. helyi
kis történetek; a homológia terrora vs. a paralógia szabadsága; elit vs. populáris; a
konszenzus kényszere vs. a disszenzus elfogadása; Lyotard, irodalmi és építészeti
posztmodern), dekonstrukció (a jelentés rögzíthetetlensége, a jelenlét lehetetlensége; a
kétosztatú ellentétek veszélyei; "a szöveg strukturális tudattalanja”; Derrida, de Man),
multikulturalizmus (faji és kulturális keveredés, ill. konfliktusok, fundamentalizmusok,
kánonvita az USA-ban, Huntington "civilizációk összeütközése" Stanley Fish "butikmultikulturalizmus", Edward Said "orientalizmus", Charles Taylor "az elismerés politikája";
EU, regionalizmus, etnocentrizmus; Nyugat- vs. Kelet-Európa), feminizmus, gender studies
("három hullám"; "patriarchális uralom"; sex vs gender; "a személyes: politikai"; "no means
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no"; Gloria Steinem, Juliet Mitchell, Andrea Dworkin, Camille Paglia, Judith Butler)
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Bókay Antal – Vilcsek Béla, szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A
pozitivizmustól a strukturalizmusig, Osiris, Bp., 1998.
Bókay Antal – Vilcsek Béla – Szamosi Gertrud – Sári László: A posztmodern
irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig, Osiris, Bp.,
2002.
Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor s. k. – Odorics Ferenc, szerk., Testes köny I-II, Szeged,
Ictus, 1997
V. B. Leitch, Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika, Pécs, JPTE, 1992
Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk, Bp., 1999.
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Gondolat, Bp. 1984. 191-217. o.
Bacsó Béla, szerk.: Szöveg és interpretáció, Cserépfalvi, Bp. én. 17-41. o.
Kovács Sándor s. k., szerk: Az amerikai dekonstrukció. Helikon, 1994/1-2. 21-35. o.
Roland Barthes: A szöveg öröme, Osiris, Bp. 1996.
Paul de Man: Esztétikai ideológia, Janus/Osiris, Bp. 2000. 175-203. o.
Hans Robert Jauß: Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: Jauß:
Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Bp.: Osiris 1997, 36-60.
Frank Lentricchia – Thomas McLaughlin, Critical Terms for Literary Study, Chicago and
London, ChUP, 1990.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N02 Világirodalom III. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom III. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N02
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a 20. században, Szerk. Hansági Ágnes,
Hermann Zoltán, Budapest, Kijárat Kiadó, 2004.
Bojtár Endre, „Hazát és népet álmodánk…” A felvilágosodás és a romantika a közép- és
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kelet-európai irodalmakban, Budapest, Typotex, 2008.
Mark Storey, The Problem of Poetry in the Romantic Period, London, Palgrave Macmillan,
2000.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760–1820. Epoche im Überblick.Hsg.
Horst Albert Glaser, György M. Vajda,Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing
Company, 2001.
Berkes Tamás, A cseh eszmetörténet antinómiái, Budapest, Balassi, 2003.
Maria Janion, A romantikus paradigma alkonya, Magyar Lettre 26., 1997. Ősz,
http://epa.oszk.hu/00000/00012/00010/06.htm
Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter, Romantika: Világkép, művészet, irodalom, Budapest,
Osiris,
2001.
Németh G. Béla, Az egyensúly elvesztése, Budapest, Magvető, 1978.
Angol romantika. Esszék, naplók, levelek. Vál. és szerk. PÉTER Ágnes, Budapest, Kijárat
Kiadó, 2003.
Giuseppe Cocchiara, Az európai folklór története, Budapest, Gondolat 1962. (A folklór mint
a politikai és a a nemzeti méltóság harci eszköze a romantika korában 187–275.)
Maár Judit, A fantasztikus irodalom, Osiris, Bp., 2001. 58–94.
Nemzeti romantika és európai identitás: tanulmányok a romantikáról, Szerk. Cséve Anna,
Budapest, PIM, 1999.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N03 Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.
Tantárgy neve:
Világirodalom

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kertész Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kertész Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N03
(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: BTMAN202: 1, BTMAN504,
BTOMA7N07, BTOMA8N05,
BTOSVM2N02, BTOSVM3N03: 2

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

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

Kreditpont: 2

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Elżbieta Rybicka, Place, Memory, Literature(from the perspective of geopoetics). Teksty
Drugie 2012, 2, 126‒139.
Szűcs Teri, A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben, Pozsony,
Kalligram, 2011.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Przemysław Czapliński,, The “Mythic Homeland” in Contemporary Polish Prose, Chicago
Review, Vol. 46, No. 3/4 . http://www.questia.com/library/journal/1P3-63921409/themythic-homeland-in-contemporary-polish-prose
Kertész Noémi, Nyelv, emlék, idegenség: a múlt megidézésének német–lengyel aspektusai
Danzig/Gdańsk példáján, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica
20:(2016) 230‒245.
Séllei Nóra, A női test mint áldozat – Polcz Alaine: Asszony a fronton, Korall, 2015,
59.108‒132
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N04 Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet ea.
Tantárgy neve:
Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és
eszmetörténet, hatástörténet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOMA8N06,
BTOMA9N02, BTOSVM3N04,
BTOSVM3N05
(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: Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N04
(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):
BTOMA8N06, BTOSVM3N04: kollokvium,
BTOMA9N02, BTOSVM3N05: 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 a XVIII–XIX. századi magyar irodalom értelmező befogadását elősegítő műfaj-,
eszme- és hatástörténeti kontextusok feltárását tekinti legfontosabb feladatának. Az előadás
által középpontba állított kulcsfogalmak: közösségi emlékezet, kommemoráció és
nemzetépítés, politikai beszédmódok, irodalmi kultuszképződés, a kanonizáció és
rekanonizáció, korszakreprezentásns műfajok.
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. Nemzetfogalmak, politikai beszédmódok
2. Nyelvkérdés, nyelvművelés, nyelvújítás
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3. Srukturált és integrált irodalom
4. Írói önreprezentáció
5. Szerzői imázsformálás
6. A kommemoráció rituáléja és retorikája
7. Kultusz, ideológia, kisajátítás
8. Kánon- és normaképzés
9. Az író mint társadalmi jelenség
10. Irodalomtörténeti narratíva és közösségi identitás
11. Műfaji konvenciók
12. A közösségi emlékezet toposzai
13. Kitalált hagyomány
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:
CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv és irodalomszemlélet a magyar irodalmi
nyelvújítás korszakában, Bp., 1990.
DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a
XVIII. század végének magyar irodalmában, Bp., 2009.
TAKÁTS József, Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (Keret), ItK, 1998/5–6.
BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., 2010.
S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19.
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, 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, 2004.
Ernest GELLNER, Nations and Nationalism, Oxford, 1983.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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CSETRI Lajos, Nem sokaság, hanem lélek (Berzsenyi-tanulmányok), Bp., 1986.
HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első
felében, Debrecen, 2000.
BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., 1998.
Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény, szerk. TAKÁTS József, Bp.,
2003.
DÁVIDHÁZI Péter, Egy irodalmi kultusz megközelítése = „Isten másodszülöttje” A magyar
Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 1989.
Benedict ANDERSON, Imagined Communities. Reflections ont he Origin and Spread of
Nationalism, London– New York, 1991.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N05 Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet szem.
Tantárgy neve:
Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és
eszmetörténet, hatástörténet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOMA8N06,
BTOMA9N02
(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: Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N05
(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):
BTOMA8N06, BTOSVM3N04: kollokvium,
BTOMA9N02, BTOSVM3N05: 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 az előadáshoz (BTOMAA8N06) szorosan kapcsolódva, immár egy-egy
reprezentáns szöveg (vagy szövegegyüttes) értelmezésén keresztül igyekszik elmélyíteni a
korszakra vonatkozó műfaj-, eszme- és hatástörténeti ismeretanyagot.
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. Republikánus beszédmód –Berzsenyi Dániel: A’ Magyarokhoz (I–II.)
2. Nyelvkérdés – Kazinczy Ferenc: A magyar nyelv polgári nyelvvé emelése felől
3. Strukturált irodalom – Kazinczy Ferenc: Tövisek és Virágok
4. Írói önreprezentáció – Csokonai Vitéz Mihály: A’ méla Tempefői
5. Szerzői imázsformálás – Jókai Mór: Az első ősz hajszálak
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6. Kommemoráció –Eötvös József: Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett
7. Politikai kisajátítás – A százéves Petőfi = Jöjjön el a te országod… (Petőfi Sándor politikai
utóéletének dokumentumaiból), szerk. MARGÓCSY István, 1988, 101–162.
8. Kánonképzés – Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk
9. Az író mint társadalmi jelenség – Lévay József: Visszatekintés
10. Irodalomtörténeti narratíva és közösségi identitás – Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
irodalom története
11. Műfaji konvenciók – Arany János: Széchenyi emlékezete
12. A közösségi emlékezet toposzai – Kisfaludy Károly: Mohács
13. Kitalált hagyomány – Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor
irodalomtörténetéhez
14. Romantikus pátosz – romantikus irónia – Petőfi Sándor: Az apostol
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:
DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések költője (A felvilágosult szemléletmód
fordulata az életműben), Debrecen, 1998, 77–107.
MARGÓCSY István, Az 1859-es Kazinczy-ünnepségek nyelvhasználatához = M. I., „…Égi
és földi virágzás tükre…” Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról, Bp., 2007.
DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében, ItK, 1990/3.
PORKOLÁB Tibor, Kultusz és felejtés. Lévay József irodalmi és társadalmi státusza, Bp.,
2017, 23–109.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
MARGÓCSY István, Petőfi szerepdilemmái = M. I., Petőfi Sándor, Bp., 1999, 75–134.
PORKOLÁB Tibor, „Üldözöttje a hatalomnak”. Egy fejezet a „Jókai-regényből”
Forradalom után. Vereség vagy győzelem?, szerk. CSÉVE Anna, Bp., 2001.
BARTA János, Arany János Széchenyi-ódája = B. J., A pálya végén, Bp., 1987, 105–121.
HORVÁTH János, Kuruc dalpör = H. J., Tanulmányok, Debrecen, 1997, I, 107–111.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N06 20. századi magyar irodalom ea.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: 20. századi magyar irodalom ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N06
(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): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei II–III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
ANGYALOSI Gergely, E. CSORBA Csilla, KULCSÁR SZABÓ Ernő, TVERDOTA György szerk.
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Nyugat népe. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. (a tematikának megfelelő fejezetek)
Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Szabó Lőrincről. Budapest: Anonymus, 1997.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N07 20. századi magyar irodalom szem.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi taná
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi taná
Tantárgyi egység: 20. századi magyar irodalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N07
(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): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei II–III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
ANGYALOSI Gergely, E. CSORBA Csilla, KULCSÁR SZABÓ Ernő, TVERDOTA György szerk.
Nyugat népe. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. (a tematikának megfelelő fejezetek)
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KAPPANYOS András. A magyar irodalom képes atlasza. Budapest: Holnap Kiadó, 2008.
Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Szabó Lőrincről. Budapest: Anonymus, 1997.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna szerk.
Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
NAGY Csilla. Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as
évekbeli költészetében. Budapest: Ráció, 2014.
SZILÁGYI Zsófia. Móricz Zsigmond. Budapest: Pesti Kalligram, 2013.
TVERDOTA György. Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései. Budapest: Osiris
Kiadó, 2005.
FERENCZ Győző. Radnóti Miklós élete és költészete. Budapest: Osiris, 2009.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Kosztolányi Dezső. Budapest: Pesti Kalligram, 2010.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N08 Fordítás és irodalom (A kultúraközvetítés problémája) szem.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Fordítás és irodalom (A kultúraközvetítés problémája) szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N08
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő,2Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

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

Kreditpont: BTMAN110, BTMAN603:3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTOMA3N01, BTOMA6N01,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
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
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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
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.): KSZ
A kód jelentése:
A = a tantárgy aláírással zárul, amelyben kétfokozatú az értékelés (nem megfelelt, megfelelt). A hallgató legfeljebb az óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által a félév során
támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen.
K = a tantárgy kollokviummal zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). Az előadások óraszámának legalább 60%-án kötelező a
hallgató részvétele, amit jelenléti ívre vezetett aláírásával igazol. Az ennél többet mulasztó hallgató nem kaphat aláírást és nem vizsgázhat.
Az előadáshoz évközi zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), legfeljebb akkora számban, mint a tantárgyi egység kreditpontszáma.
Amennyiben az előadáshoz zárthelyi dolgozat(ok) társul(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik
latba a záró osztályzatban. A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A
szakmai követelményekhez képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a kollokviumon is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
SZ = a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyben ötfokozatú az értékelés (1–5). A hallgató legfeljebb a szemináriumi óraszám 30%-át
mulaszthatja el következmények nélkül, az ezt meghaladó mértékű hiányzás – kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást – esetén az aláírás
és a gyakorlati jegy nem szerezhető meg. Az igazolt hiányzás pótlási feltételeit az oktató ismerteti. Az aláírás feltétele, hogy az oktató által
a félév során támasztott prezentációs és beadási kötelezettségeknek a hallgató maradéktalanul eleget tegyen. A szemináriumhoz évközi
zárthelyi dolgozat(ok) társulhat(nak), annak/azoknak az eredménye legalább 30%, legfeljebb 40%-os súllyal esik latba a záró osztályzatban.
A zárthelyi dolgozat(ok)ról az oktató a tárgy félévi meghirdetésekor a Neptun rendszerben ad tájékoztatást. A szakmai követelményekhez
képest a hallgatónak minden zárthelyi dolgozatában és a beadott szemináriumi dolgozatában is legalább 50%-os felkészültséget kell
igazolnia ahhoz, hogy az elégséges (2) osztályzatot megszerezze.
KSZ = a tantárgy kollokviummal és gyakorlati jeggyel záruló tantárgyi egysége(ke)t egyaránt tartalmaz. Az előbbiekre a K, az utóbbiakra
az SZ kódnak megfelelő értékelés vonatkozik.

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály. „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.
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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.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N09 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N09
(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): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
347-555.
Kiefer Ferenc 1990. A modalitás. Linguistica Ser. C., Relations I.MTA Nyelvtudományi
Intézete, Budapest.
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 663-759, 806-895.
Givón, Talmy 2001. Syntax. An introduction. Volume II. Revised edition. Amsterdam,
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Philadalphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 759-806.
Rácz Endre 1991. Az egyeztetés a magyar nyelvben. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional-typological introduction. Vol. 2. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N10 Magyar szókincs eredete szem.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: Magyar szókincs eredete szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N10
(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: BTMAN307, BTMAN310: 1,
BTMAN306, BTMAN505, BTMAN506,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM2N12,
BTOSVM4N08, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM3N10: 2

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

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

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

Kreditpont: BTMAN307, BTMAN310,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506, BTOMA5N04,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: 2, BTMAN306,
BTMAN505, BTOMA2N07, BTOMA3N05,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az etimológiai kutatások hazai és külföldi fejlődésének bemutatása után a hallgatók
megismerjék a magyar szókincs eredetbeli rétegződését, az egyes rétegek változásának
folyamatát a különböző nyelvtörténeti korszakokban. Az alapnyelvi réteg bemutatása után a
jövevényszavakat, majd a belső keletkezésű szavakat tárgyalják az tematikai egységek. Az
egyes szókészleti elemek bemutatásán túl a tantárgy kitér a szójelentés és jelentésváltozás
témakörére is, továbbá az egyes korszakok szókincsének ismertetetésébe nemcsak
közszavak, hanem a tulajdonnevek eredetbeli csoportjai is beépülnek. A tantárgy
folyamatosan rámutat arra, hogy az adott tematikai egység, a köznevelés/közoktatás mely
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szintjén, hogyan jelenik meg.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató ismeri az etimon és a komplex etimológia közti különbséget; ismeri a
magyar nyelv eredetbeli rétegeit, az egyes rétegekhez kötődő lexikai elemeket. Átlátja a
különböző korszakokra jellemző lexémaváltozások tendenciáit.
képesség: A hallgató képes fogalmi csoportokba sorolni a magyar szókészlet elemeit, és a
komplex etimológiai kutatások szempontjai alapján az egyes szavakat/szócsoportokat az
eredetbeli rétegek közt elhelyezni.
attitűd: A magyar szókészletet a nyelv legdinamikusabban változó egységeként fogja fel.
autonómia és felelősség: A komplex etimológia mentén képes önálló lexikai kutatást
végezni.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az etimontól az etimológiáig (etimológiai kutatások fejlődése itthon és külföldön)
2. A komplex etimológia fogalma és jellemzői; tükröződése a közoktatásban
3. A szókincs nyelvrendszerbeli tulajdonságai, eredetbeli rétegződése; a témakör helye a
kerettantervekben
4. A szókészleti rétegek változásának feltehető okai, módjai
5. Az alapnyelvi réteg
6. Iráni és török jövevényszavak.
7. Szláv jövevényszavak.
8. Latin és újlatin jövevényszavak
9. Német és angol jövevényszavak
10. A belsőkeletkezésű szavak csoportjai
11. Szóösszetétel és a szóképzés szerepe a lexémák bővítésében
12. Ritkább szóalkotási módok
13. A belsőkeletkezésű személynevek
14. A jelentésváltozások és az új szavak összefüggése; a témakör helye a kerettantervekben
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:
ANDRÁS RÓNA-TAS, ÁRPÁD BERTA. West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian I., II.
Weisbaden, Harrassowitz Verlag, 2011.
HAJDÚ Mihály, Általános és magyar névtan. Bp., Osiris, 2003, 347–65.
HONTI LÁSZLÓ, A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól. Bp. Tinta
Könyvkiadó, 2017.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Bp., Tinta
Könyvkiadó, 2018. 247-308.
É.KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA, Kis magyar nyelvtörténet.
Piliscsaba, 2013, 70-73, 103-137.
LANSTYÁK István, Nyelvből nyelvbe, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2006, 15–57.
MINYA KÁROLY, Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Bp.,
Tinta könyvkiadó, 2011.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BENKŐ Loránd, A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti
vizsgálatának tükrében, ÁNyT, 1972(VIII), 11–27.
Az etimológia elmélete és módszere, szerk. BENKŐ Loránd, K. SAL Éva, Bp., Akadémiai,
1976 (NytudÉrt, 89), 15–47, 282–8.
KISS JENŐ, PUSZTAI FERENC (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris, 2003, 171–203, 372–
92, 618–31, 723–38, 804–23, 854–886.
HORVÁTH Mária. Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Bp., Akadémiai Kiadó,
1978.
KAKUK Zsuzsa, A török kor emléke a magyar szókincsben, Budapest, Akadémiai Kiadó,
1996 (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, 23).
MOLLAY Károly, A német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1982.
ORSZÁGH László, Angol eredetű elemek a magyar szókészletben, Bp., Akadémiai Kiadó,
1977.
Honfoglalás és nyelvészet, szerk. KOVÁCS Lászó, VESZPRÉMY László, Bp., Balassi Kiadó,
1997, 49–60, 78–83.
ZSILINSZKY Éva, Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban, Bp.,
Akadémiai, 2003 (NytudÉrt., 153)
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N11 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium I.
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 I.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N11
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő, 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: 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 kurzus definiálja az alkalmazott nyelvészet céljait, és áttekintést ad a különböző
területeiről. Egyrészt bemutatja, hogyan működik a nyelv mint biológiailag, pszichológiailag
és szociokulturálisan meghatározott rendszer, amely az emberi kommunikáció legfőbb
eszköze. Másrészt megismerteti a hallgatókkal az alkalmazott nyelvészet területeit: hogyan
gazdagította az alkalmazott nyelvészet eredetileg nyelvpedagógiai fókuszát a más
társadalomtudományokhoz való kapcsolódás, és az így létrejött új tudományágak (pl.
pszicholingvisztika, szociolingvisztika, számítógépes nyelvészet, stb.) hogyan próbálnak
választ találni a nyelvelsajátítás és nyelvhasználat különböző kérdéseire multidiszciplináris
módszerekkel. Ennek kapcsán külön figyelmet szentelünk az alkalmazott nyelvészeti
kutatásokat jellemző kutatás-módszertani változatosságnak.
Fejlesztendő kompetenciák:
a) tudása - Ismeri a nyelvtanulással és a nyelvelsajátítással kapcsolatos legfrissebb
alkalmazott nyelvészeti kutatások eredményeit. - Ismeri a nyelvtanulás és a nyelvtanítás
elterjedt módszertani megközelítéseit. - Ismeri a tartalomalapú nyelvoktatás legfontosabb
elveit és gyakorlatát (pl. kéttannyelvű oktatás). - Ismeri az információs és kommunikációs
technikák speciális, nyelvtanuláshoz kötődő, integrált alkalmazásának lehetőségeit (a tanulói
autonómia erősítése, az interaktív tábla lehetőségei, virtuális tanulási felületek, kevert
tanulási módok). - Ismeri a célzott megfigyelés és adatgyűjtés módszereit. - Ismeri a
kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés és elemzés alapvető technikáit.
b) képességei - Képes a tanulás és a tanítás kritikai és vizsgálódó megközelítéseinek
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alkalmazására (kooperáció, a partnerekkel való információ csere, különböző megközelítések
kritikai elemzése, reflektív gyakorlat, osztálytermi kutatás). - Képes az osztálytermi eljárások
a különböző képességű, érdeklődésű, szociális felkészültségű tanulók tanulási céljainak
megfelelő alkalmazására (óravezetés, tananyagok használata, speciális igényű tanulók,
szakmai nyelvhasználat). - Képes az autonóm nyelvtanulás stratégiáinak készség szintű
megismertetésére és alkalmazására. - Képes a reflektív gyakorlat és az önértékelés
technikáinak alkalmazására (a tanulási célok elérésének vizsgálata, az értékelésnek mint a
fejlődés eszközének alkalmazása, kollégák megfigyelése és szakmai értékelése, tanári napló).
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: Elfogadja a külső szakmai kritikát, amelyet elemez és amelyből
következtetéseket von le, a következtetések eredményét autonóm módon hasznosítja
munkájában.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Áttekintés
2. Az alkalmazott nyelvészet meghatározása és céljai
3. Mi a nyelv? Különböző megközelítések és definíciók
4. A nyelv eredete, emberi és állati kommunikáció
5. Diskurzuselemzés: Mitől szöveg a szöveg?
6. Pragmatika 1. Nyelvi funkciók, nyelvhasználati kontextus
7. Pragmatika 2. Beszédaktusok, Grice-i Maximák
8. Nyelv, gondolkodás, kultúra
9. A Nyelvi Relativizmus Elmélet és kritikája
10. Nyelv és társadalom: szociolingvisztikai perspektívák
11. Beszédközösségek
12. Az első és második nyelv elsajátításának elméletei
13. Az életkor hatása a nyelvtanulásra
14. Az angol mint világnyelv, az angol nyelvi beszélők státusza és kompetenciái
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.
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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:
Neumer Katalin (1999) szerk. Nyelv, gondolkodás, relativizmus. Budapest,Osiris.
Kassai Ilona (2006) Nyelvi kompetencia és kommunikatív kompetencia viszonya az
elsőnyelv-elsajátítás folyamatában. In: Gecső Tamás (szerk.) Nyelvi kompetencia −
kommunikatív kompetencia. Tinta Könyvkiadó, Kodolányi János Főiskola, 182-187.
Davis, A. (2007). An introduction to applied linguistics. From practice to theory (Második
kiadás). Edinburgh: Edinburgh University Press. 3. Wardhaugh, R. (1993). Investigating
language. Oxford. Blackwell.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Pinker, S. (1995). The language instinct. New York, NY: Harper Perennial.
Réger Zita (2002) Utak a nyelvhez. Budapest: Soros Alapítvány – MTA Nyelvtudományi
Intézet.
Pléh Csaba (2006) A gyermeknyelv. In: Kiefer Ferenc (fıszerk.) Magyar nyelv. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 753-782.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N13 Az irodalom és a társművészetek medialitása szem.
Tantárgy neve:
Irodalomelmélet

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Farkas Zsolt adjunktus
Közreműködő oktató(k): Farkas Zsolt adjunktus
Tantárgyi egység: Az irodalom és a társművészetek medialitása szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N13
(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: BTMAN110, BTOMA3N01,
BTOSVM3N01: 1, BTMAN603,
BTOMA6N01, BTOMA9N01,
BTOMA10N01, BTOSVM1N07,
BTOSVM1N08, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2

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

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

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

Kreditpont: BTMAN110, BTMAN603:3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTOMA3N01, BTOMA6N01,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA9N01, BTOAM10N01,
BTOSVM1N07, BTOSVM1N08,
BTOSVM3N01, BTOSVM3N08,
BTOSVM3N13: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókat az irodalom és a különböző
társművészetek mediális alapjaival és intermediális összefüggéseivel. Az előadások
egyszerre törekszenek arra, hogy elmélyítsék a hallgatók elméleti tudását a témában,
valamint arra is, hogy felkészítsék a hallgatókat a medialitás elméleti kereteinek különféle
szövegek olvasása során való felhasználására.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók megismerik az irodalom és a társművészetek ismeretelméleti alapjait,
megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más
tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségi területekkel.
képesség: Képessé válnak a szaktudományi módszerek, eljárások alkalmazására, valamint a
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különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra
hatások felismerésére.
attitűd: Nyitottá válnak a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt.
autonómia és felelősség: A hallgatók átfogó képet kapnak az irodalom és a kultúra
megismerésének fontosságáról és motiválttá válnak ezen ismeretek átadására.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az irodalom és a társművészetek viszonya az alteritás, modernitás és a posztmodernitás
korszakában
2. A kulturális és a mediális fordulat
3-4. Szóbeliség és írásbeliség, a líra és a hang
5. A látás problematikája a modernitásban, a képi fordulat
6-7. Mimézis és reprezentáció
8-9. Szó és kép, a festészet medialitása
10. Képregények medialitása
11. A fotográfia medialitása
12-13. A film mint médium
14. A test mint médium
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:
Simon Goldhill, What is Ekphrasis for? Classical Philology 102/1 (2007) 1-19.
René Wellek, Austin Warren, Az irodalom és a többi művészet. = Az irodalom elmélete,
Osiris, Bp., 2002, 127-136.
Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában.
URL: http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/benjamin.htm (hozzáférés ideje: 2018. 07.
04.)
Friedrich Kittler, Optikai médiumok. Ráció, Bp., 2005, 7-40.
Walter J. Ong, Szóbeliség és írásbeliség. Gondolat, Bp., 2010.
Gottfried Boehm, Látás. Vulgo 2000/1-2, 218-231.
Hans Blumenberg, A természet utánzása. = Bacsó Béla (szerk.), Kép, fenomén, valóság,
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Kijárat, Bp., 1997, 191-219.
Gottfried Boehm, A képleírás. = Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 1. Kijárat, Bp., 1998,
19-36.
Maksa Gyula, Változatok a képregényre, Gondolat, Bp., 2010.
Roland Barthes, Világoskamra, Európa, Bp., 2000.
Susan Sontag, A fényképezésről, Európa, Bp., 2010.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Ruth Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and
Practice, Ashgate, Farnham, 2009.
Benczik Vilmos, Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. Trezor, Bp.,
2006. URL: http://mek.oszk.hu/05100/05152/05152.pdf (hozzáférés ideje: 2018. 07. 04.)
Fodor Péter, „mechanizáció kiazmusa. Bevezetés Marshall McLuhan médiatörténeti
kutatásaiba. = Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter (szerk.), Történelem, kultúra, medialitás,
Balassi, Bp., 2003, 191-201.
Louis Marin, A reprezentáció. = Bacsó Béla (szerk.), Kép, fenomén, valóság, Kijárat, Bp.,
1997, 220-228.
André Bazin, A fénykép ontológiája. = Mi a film? Osiris, Bp., 1993, 16-24. URL:
www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/bazin.htm (hozzáférés ideje: 2018. 07. 04.)

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N14 Műfaj- és eszmetörténet szem.
Tantárgy neve:
Műfaj- és eszmetörténet

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM3N14
(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: Műfaj- és eszmetörténet szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N14
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

Kreditpont: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium a közép- és kelet-európai térség vezető eszméit tekinti át a 19–20. században,
különös tekintettel a romantika nemzeti programjaira. Olyan jelenségeket vizsgál és kutatja
eredetüket, mint a nacionalizmus, a nemzeti nyelvek és irodalmak megteremtésének
programja, a nyugat-európai eszmei áramlatokhoz való kapcsolódás, a népiesség kultusza, a
megkésettség kérdése, a nemzeti mozgalmak egymáshoz való viszonya, a modernizáció,
valamint a nemzeti tudatformálás gyakorlata. A romantikus irodalom-felfogás és a
romantikus írószerepek elemzése révén mutatja be a váteszkultuszt, a nemzeti kánon
formálódását és a romantikus paradigma erózióját.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismerik meg a
közép- és kelet-európai térség 19–20. században érvényes nemzeti programjait. Képet
kapnak az kultúratudomány jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési
módszereiről, megismerkednek egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
képesség:
A hallgatók megismerve az irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző
diskurzusok felépítésében, e jelenségeket releváns európai kontextusban értelmezik.
Megtanulnak az kultúratudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj
szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban írni és beszélni. –
Képesek lesznek az irodalmi szövegeket, illetve az ezekhez kapcsolódó kulturális
jelenségeket az kultúratudomány szempontjából értelmezni, a problémákat releváns
módszertani megközelítésből elemezni.
attitűd:
A hallgatók megismerik a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi,
történeti és jelenkori sokszínűségét, kiállnak annak megőrzésért. Tudatosan képviselik a
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megismert szakmai normákat, és hitelesen közvetítik azokat.
autonómia és felelősség:
A hallgatók megtanulnak felelősséget vállalni szövegeikért, tisztán látni azok szakmai értékét
és esetleges hiányosságait, betartani a tudományterületen érvényes szakmai és etikai
normákat. Tudatosan képviselik az irodalom- és kultúratudomány területén alkalmazott
módszereket, és elfogadják más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A szeminárium programjának és követelményeinek megbeszélése
2. Nyelvek, népek, nemzetek Közép- és Kelet-Európában
3. Nemzeti újjászületési mozgalmak
4. Az irodalmi nyelv megteremtésének feladata
5. A történelem szerepe a nemzeti tudatformálásban
6. Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban
7. Eredetmítoszok, folklór, népiesség
8. Etnikai sztereotípiák, ellenségképek
9. A nemzeti táj megjelenése a verbális és vizuális művészetekben
10. A pánszlávizmus
11. Hagyományőrzés és modernizáció
12. Az irodalom kitüntetett szerepe, az írói küldetéstudat jellemzői
13. A romantikus korszak lecsengése
14. Összegzés, 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.): 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:
BOJTÁR Endre, „Hazát és népet álmodánk…” A felvilágosodás és a romantika a közép- és
kelet-európai irodalmakban, Typotex, Budapest, 2008.
WANDYCZ, Piotr, A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól
napjainkig, Osiris, Budapest, 2004.
ANDERSON, Benedict, Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és
elterjedéséről, L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2006.
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History of the Literary Cultures of East-Central Europe, Junctures and disjunctures in the
19th and 20th centuries. Volume I, Ed. Marcel CORNIS-POPE , John NEUBAUER,
Virginia Commonwealth University / University of Amsterdam, Amsterdam / Philadelphia,
2004.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Nation and Narration, Ed. Homi K. BHABHA, Routledge, New York, 1990.
BERKES Tamás, A cseh eszmetörténet antinómiái, Balassi, Budapest,2003.
Román eszmetörténet 1866-1945, Vál. PÁSZKA Imre, Aetas – Századvég, Budapest, 1994.
JANION, Maria, A romantikus paradigma alkonya, Magyar Lettre 26., 1997. Ősz,
http://epa.oszk.hu/00000/00012/00010/06.htm
Eszmék a politikában – A nacionalizmus, Szerk. BRETTER Zoltán – DEÁK Ágnes,
Tanulmány Kiadó, Pécs,1995.
Nacionalizmuselméletek, Szerk. KÁNTOR Zoltán, Rejtjel, Budapest, 2004.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N15 Az irodalom nyelvisége ea.
Tantárgy neve:
Az irodalom nyelvisége

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM2N15,
BTOSVM3N15
(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: Az irodalom nyelvisége ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N15
(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):
BTOSVM3N15: kollokvium,
BTOSVM2N15: gyakorlati jegy

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

Kreditpont: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az irodalom nyelvi természete a huszadik század kezdetétől újra és újra az érdeklődés
középpontjába kerül. A kurzus ennek a változatos történetnek az egyes állomásait mutatja be,
amelyek közül némelyik konkrét elemző-értelmező eszközök kialakításához, mások az
irodalom működésének jobb megértéséhez vezettek. A különböző kérdésirányok különböző
kontextusok termékei, s így – bár némelyikük éles vitában áll egymással – nem oltják ki
egymás válaszait.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: átfogó, filológiai és filozófiai egyaránt; a kurzus egyszerre ad lehetőséget egy 20.
századi tudománytörténeti összegzésre és az ezek által felvetett elméleti problémákba való
bevezetésre
képesség: interdiskurzív figyelem; a különböző részterületeken tanultak összefüggései, egyes
diszciplinák bevonása a még figyelmesebb, intelligensebb, színesebb irodalomértésbe;
elméleti szövegek olvasása
attitűd: az általános műveltség, a komplex szemléletmód iránti belső igény kialakítása; ne
kicsinyeskedjünk: nem úgy van, hogy elolvassuk a kötelezőt, és kész vagyunk, felkészültünk
a tanárságra, hanem olvasunk mindenfélét, számolatlanul, csakis az önálló érdeklődéstől
lesznek érdekesek az olvasataink és tanári ténykedésünk
autonómia és felelősség: az irodalom és a humántudományok prezentálják az autonómia és
felelősség kérdéseinek legintenzívebb reflexióját; nem utolsó sorban irodalom órán jöhetnek
szóba egyáltalán ezek a kérdések
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
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1. Bevezetés
2. Szemiotika és irodalom
3. A pszichoanalízis nyelvszemlélete
4. Irodalmiság, irodalmi tény
5. Nyelvi funkciók (Jakobson)
6. Wittgenstein nyelvkritikája
7. A beszédaktus-elmélet
8. „Kvantitatív” irodalomtudomány
8. Az új retorika
10. Hermeneutikai nyelvszemlélet
11. Nyelv és dekonstrukció
12. Gender-elméletek
13. Medialitás
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.): 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:
Bókay Antal–Vilcsek Béla szerk., A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., Osiris,
1998.
Kiss Attila Atilla–Kovács Sándor S. K.–Odorics Ferenc szerk., Testes könyv I–II., JATE–
Ictus, 1996–1997.
Thomka Beáta szerk, Az irodalom elméletei I–V., Pécs, Jelenkor, 1997.
Terry EAGLETON, Literary Theory: An Introduction, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 2008.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
FÓNAGY Iván, A költői nyelvről, h. n. [Bp.], Corvina, [1999].
SZABÓ Zoltán, A magyar szépírói stílus történetének fő irányai, Bp., Corvina, 1998.
BENCZIK Vilmos, Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben, Bp., Trezor,
2001.
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RADNÓTI Sándor, Mi az, hogy beszélgetés?, Bp., Magvető, 1988.
HORVÁTH Iván, A vers, Bp., Gondolat, 1991.
KIBÉDI VARGA Áron, Szavak, világok, Pécs, Jelenkor, 1998.
BEZECZKY Gábor, Metafora, narráció, szociolingvisztika, Bp., Akadémiai, 2002.
Terry EAGLETON, How to Read a Poem, Oxford, Blackwell, 2007.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM3N16 Nyelv, kultúra, társadalom ea.
Tantárgy neve:
Dialektológia és szociolingvisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Közreműködő oktató(k): Gréczi-Zsoldos Enikő adjunktus
Tantárgyi egység: Nyelv, kultúra, társadalom ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM3N16
(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 nyelv, a társadalom és a kultúra hármas összefüggésrendszeréből adódó kutatási témák
megismertetése az előadás fő célja. A tematika érinti a nyelvvizsgálat általános kérdéseit,
szól a nyelvek csoportosítási lehetőségeiről, bemutatja a nyelv és a társadalom, illetve a
nyelv és a kultúra koegzisztenciáját érintő hipotéziseket, vizsgálatokat.
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
változóak. Képviseli a magyar identitás nyelvi, társadalmi sokszínűségét.
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autonómia és felelősség: Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni
álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását. Felelősséget vállal
szövegeiért. Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány területén
dolgozik.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A nyelvek hierarchiája, a globális nyelvrendszer Abram de Swaan elmélete alapján
2. A nyelvek közgazdaságtana. A Q-érték.
3. Nyelvi tervezés
4. Nyelvpolitika
5. A diglosszia és a bilingvizmus
6. A kevertnyelvűség, a félnyelvűség és a kódváltás
7. A kultúra fogalmának többféle értelmezése
8. A nyelv és a kultúra összefüggésrendszere. A Sapir–Whorf-hipotézis
9. A nyelvi hátrányos helyzet és a Bernstein-hipotézis
10. Nyelvtipológia; nyelvtípusok
11. A nyelvcsalád-elmélet
12. A mesterséges nyelvek
13. A kulturális nyelvészet és a kognitív nyelvészet alapjai
14. Interdiszciplinaritás a nyelv–kultúra–társadalom összefüggésének kutatásában
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:
Banczerowski Janusz 1999. A kognitív nyelvészet alapelvei. Magyar Nyelvőr 123, 78–87.
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp.
Swaan, Abram de 2004. A nyelvek társadalma. Typotex Kiadó, Bp. (angolul: 2001. Words of
the World. Blackwell Publishing Ltd., Oxford)
Skutnabb-Kangas, Tove 2001. Nyelvi emberi jogok. In: Sándor Klára (szerk.): Nyelv, nyelvi
jogok, oktatás. Szeged, JGYF Kiadó, 111–120.
Wardhaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris–Századvég, Bp.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Banczerowski Janusz 2006. A nyelvi kérdés az Európai Unióban. In: Magyar Nyelv 102, 1–8.
Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
Sapir, Edward 2002. Nyelv és környezet. In: A. Jászó Anna–Bódi Zoltán (szerk.) 2002.
Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Tinta Könyvkiadó, Bp.
Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó,
Szeged (angolul: 1992. Introducing Language and Society, Penguin English)

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N01 Világirodalom IV. ea.
Tantárgy neve:
Világirodalom I-IV

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Világirodalom IV. ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N01
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

Kreditpont: 2

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Theo D'HAEN, The Routledge Concise History of World Literature, London: Routledge,
2011.
GINTLI Tibor, SCHEIN Gábor, Az irodalom rövid története. A realizmustól máig, Jelenkor,
Pécs, 2007. PÁL József (szerk.), Világirodalom, Akadémiai, Bp., 2008.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
BOLLOBÁS Enikő, Az amerikai irodalom története, Osiris, Bp., 2005.
David DAMROSCH, How to Read World Literature, London: Blackwell, 2009.
GYŐRFFY Miklós: A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
HALÁSZ Előd, A német irodalom története. Gondolat, Bp., 1987.
MAÁR Judit (szerk.) A francia irodalom története, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2011.
MADARÁSZ Imre, Az olasz irodalom története, Tankönyvkiadó, Bp., 1994. SZABÓ B.
István (szerk.), Irodalmi fogalmak kisszótára (Kiegészítésekkel), Korona, Bp., 1998.
SZENCZI Miklós, SZOBOTKA Tibor, KATONA Anna, Az angol irodalom története,
Gondolat, Bp., 1972. ZÖLDHELYI Zsuzsa (szerk.), Az orosz irodalom története a
kezdetektől 1940-ig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997.
ZELEI Dávid (szerk), Világtalanul? Világirodalom-kritika Magyarországon, FISZ, Bp.,
2015.
Világirodalmi lexikon vonatkozó szócikkei.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N02 Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N02
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő, 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): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

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

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

Kreditpont: BTMAN501, BTMAN601: 3,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN502, BTMAN503, BTOMA5N02,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA6N02, BTOMA6N03,
BTOMA9N03, BTOMA10N02,
BTOSVM4N02, BTOSVM3N06,
BTOSVM3N07, BTOSVM4N03: 2
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A korszak szépirodalmának reprezentatív, kanonikus (élet)műveinek ismeretét adottnak véve
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.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Tájékozottság a modern magyar irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok
tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar irodalmi
hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
képesség: A modern magyar irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságainak,
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valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseinek, történeti
beágyazottságnak árnyalt értelmezése.
attitűd: Az irodalmi jelenségek történeti és társadalmi meghatározottságának és
változékonyságának megértése, a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és
társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségének képviselete.
autonómia és felelősség: A magyar nyelv és irodalom területén szerzett ismeretek
alkalmazása az önművelésben, önismeretben; az irodalomtudomány módszereinek tudatos
képviselete, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak elfogadása.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az Adyról szóló memoárirodalom
2. A József Attiláról szóló memoárirodalom
3. A Szabó Lőrincről szóló memoárirodalom
4. A Nyugat második vonalának költői
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. A szovjet ideológia hatásai az irodalomértelmezésben és -történetírásban
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
KULCSÁR SZABÓ Ernő. A magyar irodalom története (1945–1991), Budapest: Argumentum
Kiadó, 1993.
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Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
KRÚDY Gyula. Ady Endre éjszakái. Budapest: Helikon Kiadó, 1989.
HATVANY Lajos. Ady. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.
VEZÉR Erzsébet. Ady Endre élete és pályája. Budapest: Seneca Kiadó, 1997.
BONCZA Berta. Életem könyve. Budapest: Magyar Könyvklub, 2003.
ROBOTOS Imre. Az igazi Csinszka. Budapest: Ferenczy Könyv- és Lapkiadó, 1995.
BENEDEK István. Ady Endre szerelmei és házassága. Budapest: Magyar Könyvklub, 2001.
BOKOR László, szerk. Kortársak József Attiláról (1922-1945) I-III. Budapest: Akadémiai
Kiadó, 1987.
JÓZSEF Jolán. József Attila élete. Budapest: Cserépfalvi Kiadó, 1989.
NÉMETH Andor. József Attiláról. Budapest: Gondolat Kiadó, 1989.
ILLYÉS Gyuláné. József Attila utolsó hónapjairól. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó,
1987.
Vágó Márta. József Attila. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1975.
SZÁNTÓ Judit. Napló és visszaemlékezés. Budapest: Noran Kiadó, 2005.
SZABÓ Lőrinc. Bírákhoz és barátokhoz: Napló és védőbeszédek 1945-ből. s. a. r. KABDEBÓ
Lóránt. Budapest: Magvető Kiadó, 1990.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N03 20. századi és kortárs magyar irodalom szem.
Tantárgy neve:
Modern magyar irodalom

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kappanyos András egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Kappanyos András egyetemi tanár
Tantárgyi egység: 20. századi és kortárs magyar irodalom szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N03
(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): BTMAN601,
BTOMA6N02, BTMAN501, BTOMA5N02,
BTOSVM3N06, BTOMA9N03,
BTOSVM4N02: kollokvium, BTMAN503,
BTOMA10N02, BTOSVM4N03,
BTMAN502, BTOMA6N03,
BTOSVM3N07: gyakorlati jegy

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, szerk. A magyar irodalom történetei III.
Budapest: Gondolat, 2007. (a tematikának megfelelő fejezetek)
KULCSÁR SZABÓ Ernő. A magyar irodalom története (1945–1991), Budapest: Argumentum
Kiadó, 1993.
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Lorant CZIGANY. ed. The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times
to the Present. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
SZEGEDY-MASZÁK Mihály szerk. Tegnap és Ma – Kortárs magyar írók (sorozat). Pozsony:
Kalligram, 1994–2015.
Ernő KULCSÁR SZABÓ, hg. Geschichte Der Ungarischen Literatur: Eine HistorischPoetologische Darstellung. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.
Tantárgy neve:
Leíró magyar nyelvtan

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Illésné Kovács Mária egyetemi docens
Tantárgyi egység: Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N04
(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): BTMAN112,
BTOMA2N06, BTOSVM2N09,
BTMAN305, BTOMA4N04,
BTOSVM4N04: gyakorlati jegy,
BTMAN203, BTOMA2N05,
BTOSVM2N08, BTMAN304,
BTOMA3N04, BTOSVM3N09: kollokvium

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

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

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

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
347-555.
Kiefer Ferenc 1990. A modalitás. Linguistica Ser. C., Relations I.MTA Nyelvtudományi
Intézete, Budapest.
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
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Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 663-759, 806-895.
Givón, Talmy 2001. Syntax. An introduction. Volume II. Revised edition. Amsterdam,
Philadalphia: John Benjamins.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Imrényi András – Kugler Nóra 2017. Mondattan. In: Imrényi András – Kugler Nóra –
Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.):
Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 759-806.
Rácz Endre 1991. Az egyeztetés a magyar nyelvben. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional-typological introduction. Vol. 2. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N05 Stilisztika szem.
Tantárgy neve:
Stilisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Pethő József főiskolai tanár
Közreműködő oktató(k): Pethő József főiskolai tanár
Tantárgyi egység: Stilisztika szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N05
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő, 2T

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: BTMAN309, BTOMA4N05,
BTOSVM4N05: 2

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

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

Kreditpont: BTMAN309: 3, BTOMA4N05,
BTOSVM4N05: 2

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

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók megismertetése a nyelvi stílus értelmezésének és leírásának legfontosabb
jelenkori irányzataival, a stilisztikai iskolák főbb vizsgálati területeivel, fogalmaival.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri az általa tanított tudományág (nyelvtudomány), ezen belül a stilisztika
ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint
kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a különböző
tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi
tartalmak integrációjára.
Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a tanulók
fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása
során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének és mérésének módszereit.
Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött szerepével,
lehetőségeivel.
képesség: Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására. Képes
elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését;
megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait. Képes az
elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Képes saját
szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató
szakmai kooperációra.
attitűd: Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló
bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos kutatási eredmények folyamatos
követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére.
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autonómia és felelősség: Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításávaltanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az
ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Együttműködés és
felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A stilisztika történetének vázlata
2. Stilisztikai iskolák, stílusértelmezések I. A funkcionális stilisztika, a strukturalizmus, a
neoretorika, Fónagy Iván modellje
3. Stilisztikai iskolák, stílusértelmezések II. A cselekvéselméleti, a szövegrelációs és a
kognitív interakciós elméletek
4. A stílusrétegződés megvalósulási tartományai
5. Az alakzatok
6. A nyelvi képek
7. Stílustörténet
8. A stíluselemzés elmélete. A stílus jelentésképző szerepe a hétköznapi nyelvhasználatban
és a szépirodalomban.
9. Stílusrétegek, stílusváltozatok. A stílus szociokulturális rétegzettsége
10. Hétköznapi szövegek stíluselemzése I.
11. Hétköznapi szövegek stíluselemzése II.
12. Szépirodalmi művek stíluselemzése I.
13. Szépirodalmi művek stíluselemzése II.
14. Összegzés; a félévi munka értékelése
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Szathmári István 2005. Stílusról, stilisztikáról napjainkban Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Szikszainé Nagy Irma 2007. Magyar stilisztika. Budapest: Osiris Kiadó. 409–527.
Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti
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Tankönyvkiadó. 133–245.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Fix, Ulla – Gardt, Andreas – Knape, Joachim (Hg.) 2008. Rhetorik und Stilistik/Rhetoric and
Stylistics 1. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
Kemény Gábor 2002. Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Pethő József 2011. Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a
szövegben. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Szathmári István 2011. Hogyan elemezzünk verset? Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tolcsvai Nagy, Gábor 2005. A cognitive theory of style. Frankfurt am Main: Peter Lang.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N06 Szövegtan szem.
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 szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N06
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 2Ő, 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 az általa tanított tudományág (nyelvtudomány), ezen belül a szövegtan
ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint
kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a különböző
tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi
tartalmak integrációjára. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori
sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a
szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének
és mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében
betöltött szerepével, lehetőségeivel.
képesség: Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására. Képes
elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését;
megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait. Képes az
elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Képes saját
szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató
szakmai kooperációra.
attitűd: Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló
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bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos kutatási eredmények folyamatos
követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére.
autonómia és felelősség: Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításávaltanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az
ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Együttműködés és
felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés
módjáról és az órák menetéről. A referátumok előkészítése. A 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.
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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:
Beaugrande, de Robert-Alan – Dressler, Wolfgang U. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe.
Budapest: Osiris Kiadó.
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,
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.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N07 Ismeretek a szövegről 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: Ismeretek a szövegről ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N07
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő, 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 a
3, BTMMN606, BTMMN607, BTMMN613: (A
levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
4
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A hallgatók szövegtani ismereteinek elmélyítése, illetve megismertetése a szöveg
értelmezésének és leírásának korszerű lehetőségeivel, különös tekintettel a szövegtan és az
anyanyelvi nevelés kapcsolatrendszerére.
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
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képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány adott területén dolgozik, és elfogadja
más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés módjáról. A
szövegfogalom és a textualitás
2. A kognitív nyelvészeti szövegmodell
3. A kognitív nyelvészeti szövegtipológia
4. A kommunikáció és a szöveg
5. A stílus és a szöveg
6. Az alakzatok és a nyelvi képek szövegszervező szerepe
7. A szöveg akusztikuma
8. A szöveg írott formája és a multimediális szövegek
9. A szövegek közötti összefüggések alaptípusai
10. A szövegtani elemzés fő típusai
11. A szövegtan és az anyanyelvi nevelés kapcsolatrendszere
12. Szövegalkotás és szövegértés
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:
Szikszainé Nagy Irma 2004. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. 76–99, 129–139,
338–406.
Tolcsvai Nagy Gábor 2006. A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. In:
Tolcsvai Nagy (szerk.): Szöveg és szövegtípus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 64–90.
Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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beosztásban:
Brinker, Klaus – Antos, Gerd; Heinemann – Wolfgang; Sager – Sven F. (ed.): 2000. Text- und
Gesprächslinguistik / Linguistics of Text and Conversation. Volume 1. Berlin, New York:
Walter de Gruyter.
Szabó G. Ferenc 2015. A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája. Debreceni Egyetemi Kiadó.
(Interneten:
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/szovegertes_szovegalkotas_pedagogiaja.pdf)
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
BTOSVM4N08 A magyar nyelv története szem.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: A magyar nyelv története szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N08
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T,2T,3Ő

Előfeltétel: nincs

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

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

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

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

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

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

Kreditpont: BTMAN307, BTMAN310,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506, BTOMA5N04,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: 2, BTMAN306,
BTMAN505, BTOMA2N07, BTOMA3N05,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
A szeminárium célja, hogy A magyar nyelvtörténet előadásokon megtanult történeti hangtani
és morfológiai jelenségeket a nyelvemlékeken keresztül szövegkörnyezetbe helyezve
felismerjék a hallgatók; s megszerzett ismereteikre történeti szerkezettani és mondattani
alapismereteket építsenek.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató felismeri a nyelvtörténeti korszakokra jellemző hangállományt és
morfémakészletet; be tudja azonosítani az egyes korszakok jellemző szószerkezeteit,
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mondatszerkesztési sajátosságait.
képesség: Képes a megszerzett nyelvtörténeti tudását átadni a közoktatás különböző
színterein; képes a nyelvészeti ismereteit a közoktatásban tanított régi magyar irodalmi
szövegekre adaptálni.
attitűd: A nyelvtörténetet a mai nyelvhasználatig terjedő egységnek, evolutív folyamatnak
látja.
autonómia és felelősség: a nyelvtörténeti szakirodalmat követi, alkalmazza a közoktatásban
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A 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
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. Hogyan tükröződnek e jelenségek a közoktatás magyar irodalom tananyagában?
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
FAZAKAS EMESE, A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Kolozsvár, Egyetemi Műhelykiadó,
2008, 58-212.
KECSKÉS JUDIT, nyelvemlékelemző segédkönyv. Miskolci Egyetem Magyar Nyelvészei
Tanszékének Kiadványai 2. , Miskolc, 2007.
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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:
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.
KECSKÉS JUDIT, A coniunctivusról más szemmel. Édes Anyanyelvünk. 30/4. (2008), 12.
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
BTOSVM4N09 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium II.
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 II.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N09
(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: 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.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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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
BTOSVM4N10 A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana szem.
Tantárgy neve:
A magyar nyelv és irodalom tanításának
módszertana

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM4N10
(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: A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N10
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T, 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 kurzus célja a hallgatók felkészítése a tanári pályára. A tantervi követelmények
elsajátítása, a korszerű nyelvi és irodalmi nevelés feladatainak (oktatási alapdokumentumok)
megismertetése, különböző tanítási módszerek és technikák gyakoroltatása áll a
középpontban. A mikrotamítások elemzése mellett hangsúlyt kap a nyelv képességek
(szöveg-értelmezés és -alkotás) és a nyelvi (grammatikai, szövegtani, stilisztikai) tudatosság
fejlesztésének módszertana. Ezen túl a tanárjelöltek vers-, próza-, és drámaelemző
gyakorlatokat tartanak, megtanulják, hogyan fejleszthetik majd növendékeik szóbeli és
írásbeli kifejezőképességét.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató jöjjön tisztába a magyar nyelv és irodalom oktatásának jogszabályi
kereteivel és a módszertani lehetőségek tárházával.
képesség: A hallgató váljon képessé arra, hogy a módszertan kínálta változatos eszközök és
lehetőségek között válogatva, az adott oktatási célnak megfelelő megközelítést válasszon.
attitűd: A hallgató legyen nyitott, mind a szaktudomány, mind az oktatástudomány kínálta
lehetőségeknek.
autonómia és felelősség: A hallgató arra készüljön fel, hogy a különböző jellegű
szaktudományok kínálta megközelítések segítségével saját álláspontot és pedagógiai eljárást
alakítson ki, és erre az önállóságra nevelje tanítványait is.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. Az anyanyelv-pedagógia alapfogalmai
2. Az irodalompedagógia alapfogalmai
3. A magyar nyelv- és irodalomtanítás a Nemzeti Alaptantervben – elvek, célok, tartalom
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4. A tanítási-tanulási folyamat alkotóelemei, szervezési formái, módszerei és
gyakorlattípusai.
5. A mikrotanítások elemzése
6. A kommunikáció tanítása és a kommunikációs készség fejlesztése
7. A nyelvi tudásszint ellenőrzése és értékelése.
8. Az íráskészség fejlesztése az irodalomtanításban
9. Olvasási szokások felmérése, alakítása az iskolában
10. Internet és prezentáció az irodalomórán
11. Verselemzés, versértelmezés
12. Prózaelemzés, prózaértelmezés
14. Drámaelemzés, drámapedagógia, színházlátogatás
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:
Nemzeti Alaptanterv _ Magyar nyelv és irodalom
http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_magyar_nyelv_es_irodalom.html
Kerettantervek _ Magyar nyelv és irodalom http://kerettanterv.ofi.hu/
TOLCSVAI NAGY Gábor, A szöveg értelemszerkezete és a stílusstruktúra = Feladatok és
módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején, XIV. anyanyelv-oktatási napok,
szerk. RAISZ Rózsa, ZIMÁNYI Árpád, Bp., 2002 (MNyTK, 216), 209–218.
ANTALNÉ SZABÓ Ágnes, KUGLER Nóra, RAÁTZ Judit, Anyanyelvi tantárgy-pedagógiai
témavázlatok, 2004. Tankönyvek, tankönyvcsaládok, Bp., 1998 (MNyTK, 212), 677–738.
A magyar nyelvi tankönyvek és a kerettanterv, Bp., 2002 (MNyTK, 216), 329–355.
ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna, Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program, Nyr, 1998/3,
284– 291.
SIPOS Lajos (szerk.), Irodalomtanítás az ezredfordulón, Pauz-Westermann Könyvkiadó,
Celldömölk, 1998.
Jerome MCGANN, „Reading Fiction/Teaching Fiction”: A Pedagogical Experiment (2001),
https://muse.jhu.edu/article/26327/pdf
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
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beosztásban:
MAGASSY László, A fogalmazás tanításának elvei és módszerei, Bp., Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1995.
HORVÁTH Zsuzsanna, A szövegértés mint koherenciaképző a tanításban és a tanulásban,
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=testveri-Horvath-szovegertes.html#kapcs
ANTALNÉ SZABÓ Ágnes, A grammatikatanítás pedagógiája = Feladatok és módszerek az
anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején, XIV. anyanyelv-oktatási napok, szerk. RAISZ
Rózsa, ZIMÁNYI Árpád, Bp., 2002 (MNyTK, 216), 148–152.
ADAMIK Tamás, A retorika történetének tanulságai a mai iskola számára = A szöveg
szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása, szerk. SZENDE Aladár, Bp., 1993
(MNyTK, 196), 63–69.
GRÉTSY László, Nyelvi kreativitás, játékosság az anyanyelvi órán, Magyartanítás, 2000/5,
17–23.
ZSOLNAI József, A tanulás tervezése és irányítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.
CSERJÉS Katalin, Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a
középiskolában, JATE Kiadó, Szeged, 1990.
PETHŐNÉ NAGY Csilla, Módszertani kézikönyv: Befogadásközpontú és
kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12.
évfolyamában, Korona Kiadó, Budapest, 2005.
Elaine SHOWALTER, Teaching Literature, Oxford, Blackwell, 2005.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N14 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: BTOSVM4N14
(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: 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
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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
BTOSVM4N15 A nyelvi szintek grammatikája szem.
Tantárgy neve:
A nyelvi szintek grammatikája

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM2N16,
BTOSVM4N15
(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: A nyelvi szintek grammatikája szem.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N15
(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): BTMTN106:
gyakorlati jegy, BTMTN121: 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: BTOSVM2N16: 3,
BTOSVM4N15: 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 az egyes nyelvi szintek elemeinek, funkcióinak, szerkesztési,
kapcsolódási szabályainak megismerése révén a grammatikai elemzéshez is gyakorlati
segítséget nyújtson. A fonémák szintje. A morfémaszint: a morfémák osztályozása,
morfémaszerkezetek és paradigmák. A szavak szintje: szóelőfordulás és lexéma, a szófajok
rendszere, a szóalkotás módjai. A szintagmák szintje: a szavak kapcsolódási módjai,
szókapcsolatok és szintagmák, az alárendelő és mellérendelő szintagmák jellemzői. A
mondatok szintje: mondat és nyilatkozat, a mondatszerkesztés nyelvi elemei és eszközei,
mondatfajták, funkcionális-szemantikai kategóriák a mondatban. Az egyszerű mondat és
részei. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. Az alárendelő összetett mondatok
rendszere, a szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok. A mellérendelő összetett
mondatok. A többszörösen összetett mondatok.
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 fonémák szintje: a mai magyar mgh-rendszer.
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2. A fonémák szintje: a mai magyar msh-rendszer.
3. A morfémaszint: a morfémák osztályozása.
4. A morfémaszint: morfémaszerkezetek és paradigmák.
5. A szavak szintje: szóelőfordulás és lexéma.
6. A szavak szintje: a szófajok rendszere.
7. A szavak szintje: a szóalkotás módjai.
8. A szintagmák szintje: a szavak kapcsolódási módjai, szókapcsolatok és szintagmák.
9. A szintagmák szintje: a mellérendelő szintagmák jellemzői.
10. A szintagmák szintje: az alárendelő szintagmák jellemzői.
11. A mondatok szintje: a mondatok fajtái.
12. Az egyszerű mondat részei.
13. Összetett mondatok.
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:
Leonard Bloomfield 1984. Language. The University of Chicago Press, Chicago, 74-246.
(http://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/3/4/8/public/B15113309.pdf )
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kiefer Ferenc (szerk.) 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 54-149.
É. Kiss–Kiefer–Siptár, 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 17-289.
Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Hegedűs Rita 2005. Magyar nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 125-153.
Kiefer Ferenc (szerk.) 1992. Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 79-179.
Kiefer Ferenc (szerk.), 2000. Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 75-135.
Gábor Alberti–Tibor Laczkó (eds.) 2018. Syntax of Hungarian: Nouns and Noun Phrases:
Volume II. Amsterdam University Press, Amsterdam. (
2

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
https://oapen.org/download?type=document&docid=641572 )

3

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM4N16 Határátlépések a 20. század művészetében ea.
Tantárgy neve:
Határátlépések a 20. század művészetében

Tantárgy Neptun kódja(i): BTOSVM4N16
(E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak.
A levelező képzés Neptun kódjaiban a számjegy előtti N betűt
L betűre kell cserélni!)

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kiss Noémi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Kiss Noémi adjunktus
Tantárgyi egység: Határátlépések a 20. század művészetében ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM4N16
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1T, 2Ő, 2T

Előfeltétel: nincs

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

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

Óraszám/hét: 2

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

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

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

Kreditpont: 2

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

Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
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.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgatók megismerik az irodalom és a társművészetek ismeretelméleti alapjait,
megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint egymás közötti
kapcsolaukat.
képesség: Képessé válnak a szaktudományi módszerek, eljárások alkalmazására, valamint a
különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra
hatások felismerésére.
attitűd: Nyitottá válnak a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt.
autonómia és felelősség: A hallgatók átfogó képet kapnak az irodalom és a kultúra
megismerésének fontosságáról és motiválttá válnak ezen ismeretek átadására.
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 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
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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. A képregény
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:
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
NIETZSCHE, Friedrich. A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, Bp., 2007.
PAPP Tamás (szerk.), Jelenlét – Szógettó, Bp., 1989.
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 vagy 14 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.
KILIÁN István, Régi magyar képvers. Old Hungarian Pattern Poetry, Miskolc, Budapest,
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1998.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, Zalán Tibor (szerk.) Ver(s)ziók, Bp., 1982.
MCFARLANE, Brian: Novel to Film, Oxford, 1996.
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.
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TANTÁRGYI TEMATIKA
BTOSVM5N01 A magyar nyelv története ea.
Tantárgy neve:
Nyelvtörténet és finnugrisztika

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

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

Tárgyfelelős (név, beosztás): Kecskés Judit egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kecskés Judit egyetemi docens
Tantárgyi egység: A magyar nyelv története ea.
Tantárgyi egység Neptun kódja: BTOSVM5N01
(E Neptun kód a nappali képzésre vonatkozik. A levelező képzés Neptun kódjában a számjegy előtti N betűt L betűre kell cserélni!)

Javasolt félév: 1Ő, 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: BTMAN307, BTMAN310: 1,
BTMAN306, BTMAN505, BTMAN506,
BTOMA3N05, BTOMA2N07,
BTOMA5N04, BTOMA9N05,
BTOMA10N03, BTOSVM2N12,
BTOSVM4N08, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM3N10: 2

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

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

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

Kreditpont: BTMAN307, BTMAN310,
Tagozat: nappali
(A tantárgy és a tantárgyi egység adatai és követelményei azonosak
BTMAN506, BTOMA5N04,
a levelező tagozaton is, egyedül a Neptun kód különbözik.)
BTOMA10N03, BTOSVM4N08,
BTOSVM3N10: 2, BTMAN306,
BTMAN505, BTOMA2N07, BTOMA3N05,
BTOMA9N05, BTOSVM5N01,
BTOSVM1N13, BTOSVM2N12: 3
Tantárgyi egység feladata és célja (röviden összefoglalva):
Az előadás két nagyobb témaegysége a történeti hangtan és a történeti morfológiai. E
szorosan összefüggő egységek bemutatásának fő szervezőelve a fejlődéstörténet, hiszen a
hangtani változások morfológiai változásokat indukálnak, a morfológiai változás lehetőséget
teremt a szófajtani, lexikai változásokra stb., A hangtani témakör az egyes hangváltozások
összefoglalásával, rendszerezésével pedig a magyar (főleg az ó- és középmagyar kori)
hangrendszer fő változási tendenciáira mutat rá. A morfológiai témakör főként az általános és
középiskolai oktatásban a nyelvtan és irodalom tantárgyakhoz hasznosítható morfematikai
ismeretekre koncentrál.
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Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: A hallgató ismeri a nyelvtörténeti korszakokra jellemző hangállományt és annak
változásait. Átlátja hangváltozások morfémaváltozásokra gyakorolt hatását, ismeri az egyes
nyelvtörténeti korszakok jellemző morfémakészletét.
képesség: Képes a megszerzett nyelvtörténeti tudását átadni a közoktatás különböző
színterein.
attitűd: A nyelvtörténetet a mai nyelvhasználatig terjedő egységnek, evolutív folyamatnak
látja.
autonómia és felelősség: a nyelvtörténeti szakirodalmat követi, alkalmazza a közoktatásban
Tantárgyi egység tematikus leírása 14 heti bontásban:
1. A történeti hangtan és morfológia helye a nyelvtörténeti tanulmányokban.
2. Ősmagyar kori magánhangzó- és mássalhangzó-rendszer.
3. Ómagyar kori magánhangzó- és mássalhangzó-rendszer.
4. Középmagyar kori magánhangzó- és mássalhangzó-rendszer
5. Hangváltozások az újmagyar és (újabb magyar) korban.
6. A grammatikai rendszer fejlődésének általános irányvonalai.
7. Primér ragrendszerünk fejlődéstörténete
8. A szekundér ragok kialakulásának okai és típusa
9. Az igei személyragok kiépülése
10. Birtokos személy jelek kiépülése és kapcsolata az igeragozással
11.A tárgy jelöltsége és a határozott/általános ragozás rendszerbeli összefüggései
12. Az időjelek fejlődéstörténete.
13. A módjelek fejlődéstörténete.
14.Képzőrendszerünk gyarapodása típuspéldákban
Félévközi számonkérés módja és értékelése (prezentáció, zárthelyi dolgozat, szemináriumi
dolgozat beadása stb.):
A félévközi számonkérés módját és értékelését a félév kezdetekor a tantárgyi egység oktatója határozza meg.

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

Kötelező irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
Fazakas Emese, A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Egyetemi Műhelykiadó.
Kolozsvár.2008, 7-91.
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Ajánlott irodalom a tantárgyi egység egészéhez vagy 14 heti tematikus leírásának megfelelő
beosztásban:
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