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- A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MNKO01 (3kr), MNKO02 (1kr), MNKO04 (2kr), MNKO05 (2kr), MNKO16 (1kr)

MNKO01 Bevezetés a nyelvtudomány-ba
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0101 (3kr)

MNKO0101 Bevezetés a nyelvtudomány-ba
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

3k

MNKO02 Kutatásmódszertan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0201 (1kr)

MNKO0201 Kutatásmódszertan
Felelős oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska

1k

MNKO04 Bevezetés az irodalomtudományba
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0401 (1kr), MNKO0402 (1kr)

MNKO0401 Bevezetés az irodalomtudományba I.
Felelős oktatója: Dr. Bartók István

1k

MNKO0402 Bevezetés az irodalomtudományba II.
Felelős oktatója: Orbán Jolán Dr.

1k

MNKO05 Irodalomtudományi proszeminárium
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0501 (1kr), MNKO0502 (1kr)

MNKO0501 Irodalomtudományi proszeminárium I.
Felelős oktatója: Dr. Bartók István

1k

MNKO0502 Irodalomtudományi proszeminárium II.
Felelős oktatója: Dr. Bartók István

1k

MNKO16 Tudományos írásmű
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1601 (1kr)

MNKO1601 Tudományos írásmű
Felelős oktatója: Kárpáti Eszter Dr.
MK-2 Szakmai törzsanyag

1k
1

2

- A mérföldkőben gyűjtendő: 66 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MNKO06 (4kr), MNKO07 (6kr), MNKO08 (7kr), MNKO09 (11kr), MNKO10 (2kr), MNKO12 (2kr),
MNKO13 (2kr), MNKO14 (2kr), MNKO15 (2kr), MNKO17 (2kr), MNKO18 (2kr), MNKO19 (4kr), MNKO20 (4kr), MNKO21 (4kr),
MNKO22 (1kr), MNKO23 (2kr), MNKO24 (2kr), MNKO25 (2kr), MNKO26 (2kr), MNKO27 (2kr), MNKO48 (1kr)

MNKO06 Világirodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0601 (1kr), MNKO0602 (1kr), MNKO0603 (1kr), MNKO0604 (1kr)

MNKO0601 Világirodalom I. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
MNKO0602 Világirodalom I. - szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
MNKO0603 Világirodalom II. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
MNKO0604 Világirodalom II. - szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
MNKO07 Régi magyarországi irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
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- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0701 (1kr), MNKO0702 (2kr), MNKO0703 (1kr), MNKO0704 (2kr)

MNKO0701 Régi magyarországi irodalom I. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

1k

MNKO0702 Régi magyarországi irodalom I. - szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MNKO0703 Régi magyarországi irodalom II. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

1k

MNKO0704 Régi magyarországi irodalom II. - szeminárum
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MNKO08 Klasszikus magyar irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0801 (1kr), MNKO0802 (2kr), MNKO0803 (1kr), MNKO0804 (2kr), MNKO0805 (1kr)

MNKO0801 Klasszikus magyar irodalom I.
Felelős oktatója: Dr. Tóth Orsolya

1k

MNKO0802 Klasszikus magyar irodalom I.
Felelős oktatója: Dr. Tóth Orsolya

2k

MNKO0803 Klasszikus magyar irodalom II.
Felelős oktatója: Laczkó András Dr.

1k

MNKO0804 Klasszikus magyar irodalom II.
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert

2k

MNKO0805 Klasszikus magyar irodalom III.
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert

1k

MNKO09 A modernség irodalma
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 11kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0901 (2kr), MNKO0902 (1kr), MNKO0903 (1kr), MNKO0904 (2kr), MNKO0905 (1kr),
MNKO0906 (1kr), MNKO0907 (1kr), MNKO0908 (1kr), MNKO0909 (1kr)

MNKO0901 A modernség irodalma I.
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.

2k

MNKO0902 A modernség magyar irodalma I.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

1k

MNKO0903 A modernség világirodalma I.
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.

1k

MNKO0904 A modernség irodalma II.
Felelős oktatója: Mekis János Dr.

2k

MNKO0905 A modernség magyar irodalma II.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

1k

MNKO0906 A modernség világirodalma II.
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.

1k

MNKO0907 A modernség irodalma III.
Felelős oktatója: Müller Péter Dr.

1k

MNKO0908 Kortárs magyar irodalmi és kulturális jelenségek
Felelős oktatója: Vilmosné Dr. Gilbert Edit

1k

MNKO0909 Kortárs világirodalmi és kulturális jelensége szeminárium
Felelős oktatója: Varga Zoltán Dr.

1k

MNKO10 Irodalomelmélet
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1001 (2kr)

MNKO1001 Irodalomelmélet
Felelős oktatója: Bókay Antal Dr.

2k

MNKO12 Poétika és narratológia
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1201 (2kr)

MNKO1201 Poétika és narratológia
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.
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MNKO13 Interpretációs gyakorlat
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1301 (2kr)

MNKO1301 Interpretációs gyakorlat
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MNKO14 Logika és szemiotika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1401 (2kr)

MNKO1401 Logika és szemiotika
Felelős oktatója: Dr. Kleiber Judit

2k

MNKO15 Szövegtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1501 (2kr)

MNKO1501 Szövegtan
Felelős oktatója: Kárpáti Eszter Dr.

2k

MNKO17 Nyelv és társadalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1701 (2kr)

MNKO1701 Nyelv és társadalom
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.

2k

MNKO18 Hangtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1801 (2kr)

MNKO1801 Hangtan
Felelős oktatója: Dr. Kleiber Judit

2k

MNKO19 Alaktan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1901 (4kr)

MNKO1901 Alaktan
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

4k

MNKO20 Mondattan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2001 (4kr)

MNKO2001 Mondattan
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

4k

MNKO21 Grammatika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2101 (4kr)

MNKO2101 Grammatika
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

4k

MNKO22 Jelentéstan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2201 (1kr)

MNKO2201 Jelentéstan
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

1k

MNKO23 Stilisztika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2301 (2kr)

MNKO2301 Stilisztika
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

2k

MNKO24 Történeti hangtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2401 (2kr)

MNKO2401 Történeti hangtan
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
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MNKO25 Történeti alaktan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2501 (2kr)

MNKO2501 Történeti alaktan
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.

2k

MNKO26 Nyelvemlékek
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2601 (2kr)

MNKO2601 Nyelvemlékek
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.

2k

MNKO27 Finnugrisztika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2701 (2kr)

MNKO2701 Finnugrisztika
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.

2k

MNKO48 Nyelv és globalitás
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO4801 (1kr)

MNKO4801 Nyelv és globalitás
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.
MK-3 Szabadon választható tárgyak
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 1 kredit
- Ezen tárgyakból kell gyűjteni 1 kreditet: MSNM01 , MSNM02 , MSNM03 , MSNM04 , MSNM05 , MSNM06 , MSNM07 , MSNM08 ,
MSNM09 , MSNM10 , MSNM11 , MSNM12 , MSNM13 , MSNM14 , MSNM15 , MSNM16 , MSNM17 , MSNM18 , MSNM19 , MSNM20
, MSNM21 , MSNM22

MSNM01 Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0101 Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0102 Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM02 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0201 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM03 Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0301 Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0302 Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM04 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0401 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM05 Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM0501 Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0502 Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
választható tá
MSNM06 Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM0601 Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0602 Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM07 Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak
választható tárgyai
MSNM0701 Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0702 Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható
tárgyaqai
MSNM08 Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0801 Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0802 Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM09 Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
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MSNM0901 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0902 Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM10 Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM1001 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1002 Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM11 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1101 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM12 Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1201 Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1202 Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM13 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1301 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM14 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1401 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM15 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1501 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM16 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1601 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM17 Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára) mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1701 Romológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1702 Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) mesterképzési szak vál.
t.
MSNM18 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
MSNM1801 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
MSNM19 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1901 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM20 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2001 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM21 Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2101 Történelem mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2102 Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz szak választható
tárgyai
MSNM22 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
MSNM2201 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
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MAGKONO02 írásos tanterve

Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Kód: MAGKONO02
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.06.17. 13:59:59
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2015.01.14. 10:08:43
A végzettség megnevezése: ""
Tagozat: Nappali. Képzési szint: Osztatlan képzés
Összesen: 76 kredit. Félévek száma: 6. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Képzési program gazdatanszéke: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék
Esztétika Tanszék
Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
Filozófia Tanszék
Filozófia Tanszék 2005
Francia Tanszék
Horvát Tanszék
Klasszika-Filológia Tanszék
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Német Nyelvészeti Tanszék
Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Neveléstudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék
Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
Ókortörténeti Tanszék
Olasz Tanszék
Politikai Tanulmányok Tanszéke
Pszichológia Intézet
Régészeti Tanszék
Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
Személyiség-, Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Szociális Munka Szeminárium
Szociális Munka Tanszék
Szociálpolitika Szeminárium
Szociálpolitikai Tanszék
Szociálpszichológia Tanszék
Szociológia Tanszék
Szociológiai és Szociális Tudományok Int
Történettudományi Intézet
Újkortörténeti Tanszék
Vallástudomány Központ

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási
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lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész

Ösvény megnevezése: Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Az ösvényben teljesítendő kredit: 76 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Alapozó képzés
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 9 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MNKO01 (3kr), MNKO02 (1kr), MNKO04 (2kr), MNKO05 (2kr),
MNKO16 (1kr)
MK-2 Szakmai törzsanyag
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 66 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MNKO06 (4kr), MNKO07 (6kr), MNKO08 (7kr), MNKO09 (11kr),
MNKO10 (2kr), MNKO12 (2kr), MNKO13 (2kr), MNKO14 (2kr), MNKO15 (2kr), MNKO17 (2kr),
MNKO18 (2kr), MNKO19 (4kr), MNKO20 (4kr), MNKO21 (4kr), MNKO22 (1kr), MNKO23 (2kr),
MNKO24 (2kr), MNKO25 (2kr), MNKO26 (2kr), MNKO27 (2kr), MNKO48 (1kr)
MK-3 Szabadon választható tárgyak
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 1 kredit
Ezen tárgyakból kell gyűjteni 1 kreditet: MSNM01, MSNM02, MSNM03, MSNM04, MSNM05, MSNM06,
MSNM07, MSNM08, MSNM09, MSNM10, MSNM11, MSNM12, MSNM13, MSNM14, MSNM15, MSNM16,
MSNM17, MSNM18, MSNM19, MSNM20, MSNM21, MSNM22

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
MNKO, osztatlan magyartanár modul
MSNM, Szabadon választható mesterképzési tárgyak modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

MNKO osztatlan magyartanár modul
MNKO01 Bevezetés a nyelvtudomány-ba
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
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Leírás:
Az előadás keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nyelvtudomány alapfogalmaival, a grammatikai leírási
szintekkel, a legfontosabb irányzatokkal és egyéniségekkel, valamint az élő kutatás területeivel.
A szeminárium keretében a hallgatók olyan alapvető tényeket és készségeket sajátítanak el a szabályokról,
formákról és összefüggésekről, a kutatási források (Internet, könyvtár) használatáról, amelyek később
hasznosak lesznek számukra leíró nyelvészeti tanulmányaikban, és amelyek elvezetik őket annak
felismeréséhez, hogy a különböző diszciplínák miképpen illeszkednek a nyelvészetbe mint egységes
tudományba.
Irodalom:
Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest, 1998.
Kenesei István: A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.
Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest, 1999.
Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok, Magvető, Bp.
Saussure, Ferninand de (1997): Bevezetés az általános nyelvészetbe (A nyelvi jel természete, A jel
változhatatlansága és változandósága, Szinkronikus nyelvészet), Corvina, Bp.
Szilágyi N. Sándor (2000): Világunk, a nyelv. Osiris, Bp.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0101 (3kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0101 Bevezetés a nyelvtudomány-ba
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

MNKO02 Kutatásmódszertan
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Viszket Anita Piroska
Leírás:
Ismeretanyag: A nyelvtudomány kutatási területe, módszerei. Bevezetésképpen a tudomány fogalmának
átgondolása (mi a tudomány, mi a tudományos kutatás). A nyelvészet és a természettudományok kapcsolata.
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás. Publikáció. Jogi és etikai kérdések.
Kompetencia: Tájékozódás a szakirodalomban, könyvtárhasználat.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:
1. Fóris Ágota (2008): Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-19-6323-6
Ajánlott irodalom:
2. Crystal, David (1998): XI. rész. Nyelv és kommunikáció. In: Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris,
Bp.. 491-513. oldal ISBN 963 379 211 8
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3. É. Kiss Katalin (2007): A nyelvészet mint természettudomány. Magyar Tudomány, 2007.2, 165-172. ISSN
0025-0325
4. Feynman, Richard P.(2002): Mi a tudomány?. In: Feynman, Richard P.: A felfedezés öröme. Akkord Kiadó.
166-182. oldal. ISBN 963-7803-35-1
5. Mérő László (2005): Maga itt a tánctanár? Pszichológia, moralitás, játék és tudomány. Tericum Kiadó, Bp.
Válogatott fejezetek. ISBN 963-84-5397-4
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0201 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0201 Kutatásmódszertan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO04 Bevezetés az irodalomtudományba
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Bartók István
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0401 (1kr), MNKO0402 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0401 Bevezetés az irodalomtudományba I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
Az ismeretkör az irodalommal való módszeres foglalkozás történetét, korszakait, európai kapcsolatait
és legfontosabb művelőinek megismertetését foglalja magába. A kurzus a magyar irodalomtudomány
történetének nagy korszakai, leginkább kiemelkedő eredményeivel foglalkozik.
Irodalom:
A magyar kritika évszázadai, I—II, szerk. Csetri Lajos, Tarnai Andor, al., Budapest, Szépirodalmi, 1981.
Tarnai Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon,
Budapest, Akadémiai, 1984.
Bartók István, "Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk": irodalmi gondolkodás Magyarországon
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1630-1700 között, Budapest, Akadémiai—Universitas, 1998.
Dávidházi Péter, Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet,
Budapest, Universitas, 2004.
S. Varga Pál, A nemzeti költészet csarnokai, Budapest, Balassi, 2005.
MNKO0402 Bevezetés az irodalomtudományba II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Orbán Jolán Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
Tudományelmélet. Az irodalomtudomány helye a diszciplináris mezőben. Az irodalmi intézmény helye a
társadalmi intézmények rendszerében. Az irodalomtudomány kulcsfogalmai. Műnemelmélet, poétika,
verstani alapismeretek
Irodalom:
Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp., Osiris, 1997.
R. Wellek – A. Warren, Az irodalom elmélete, Gondolat, Bp., 1972.; Osiris, Bp., 2002.
Szabó G. Z. – Szörényi L., Kis magyar retorika: Bevezetés az irodalmi retorikába, Tankönyvk., Bp.,
1988.; Helikon K., Bp., 1997.
Fónagy I., A költői nyelvről, Corvina, [Bp.], [1999.]
Szepes E. – Szerdahelyi I., Verstan, Gondolat, Bp., 1981.; Tárogató, Bp., [2000.]

MNKO05 Irodalomtudományi proszeminárium
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Bartók István
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0501 (1kr), MNKO0502 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0501 Irodalomtudományi proszeminárium I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A korszak tér- és időbeli határai. A tanulmányozáshoz szükséges alapvető segédtudományi áttekintés.
Terminológiai alapok. A korszak tanulmányozásához szükséges informatikai alapismeretek. A korszak
irodalomelméleti nézetei, hagyományai. Az irodalom önmagáról alkotott elképzelései. Az elméleti
irányzatok magyarországi befogadása. A korszak korstílusainak elmélete. A középkori és kora újkori
szövegek szövegfilológiájának elmélete és gyakorlata. Digitális szövegfeldolgozás, adatbázisok. A
szövegkritikai apparátus elkészítése. Paleográfia, könyvkötészet, nyomdászattörténet. Irodalmi
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muzeológiai alapok. Retorikai-műfajelméleti rendszerek, az irodalom fogalmának változása. A történeti
poétikai elemzés módszertani lehetőségei. A klasszikus magyar irodalom szövegeinek filológiája, ennek
elméleti és gyakorlati kérdései. A korszakkal kapcsolatos szövegkiadások kérdései. A szövegkiadás
munkájába való bevezetés. A folklór szövegek textológiája.
Irodalom:
Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas
Könyvkiadó, 2003.
Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Bp., Balassi, 1998.
Historia Litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor,
Budapest, Universitas, 2006.
Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk., tan. Rohonyi Zoltán, Bp., Osiris—Láthatatlan Kollégium, 2001.
Dávidházi Péter: Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Bp.,
Akadémiai – Universitas, 2004.
Martin L. West: Szövegkritika és szövegkiadás, Budapest, Typotex, 1999.
MNKO0502 Irodalomtudományi proszeminárium II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A tudományos kutatás egyetemi gyakorlatának főbb elvei és módszerei. Gyakorlatok:
kutatásmódszertan, könyvtárhasználat, tudományos írásmű készítése.
Irodalom:
U. Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Gondolat, Bp., 1991.; Kairosz, [Szentendre], 2003.
R. Aczel, Hogyan írjunk esszét?, Osiris, Bp., 2000, 2004.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Osiris, Bp., 1996, 2003

MNKO06 Világirodalom

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Jankovits László
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0601 (1kr), MNKO0602 (1kr), MNKO0603 (1kr), MNKO0604 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0601 Világirodalom I. - előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
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A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a világirodalom
történetileg és szociológiailag változó formáiról. A hallgatók megismerkednek a világirodalom
legfontosabb alkotásaival az ókortól napjainkig úgy, hogy az alkotások ismeretéhez hozzájárul az
értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja, egyrészt az, hogy a
világirodalom a különböző nemzeti, regionális irodalmak egymással összevetve értelmezendő
alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a korstílusok, a
műfajok átalakulásának ismerete segíti.
Irodalom:
Aron GUREVICS, A középkori ember világképe, Bp., Kossuth, 1974.
Johan HUIZINGA, A középkor alkonya, Bp., Helikon, 1982.
Mihail BAHTYIN, Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Bp. Osiris,
2002.
Peter BURKE, Az olasz reneszánsz, Bp., Osiris, 1994.
Jan KOTT, Kortársunk Shakespeare, Bp., Gondolat, 1970.
MNKO0602 Világirodalom I. - szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a világirodalom
történetileg és szociológiailag változó formáiról. A hallgatók megismerkednek a világirodalom
legfontosabb alkotásaival az ókortól napjainkig úgy, hogy az alkotások ismeretéhez hozzájárul az
értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja, egyrészt az, hogy a
világirodalom a különböző nemzeti, regionális irodalmak egymással összevetve értelmezendő
alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a korstílusok, a
műfajok átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Aron GUREVICS, A középkori ember világképe, Bp., Kossuth, 1974.
Johan HUIZINGA, A középkor alkonya, Bp., Helikon, 1982.
Mihail BAHTYIN, Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Bp. Osiris,
2002.
Peter BURKE, Az olasz reneszánsz, Bp., Osiris, 1994.
Jan KOTT, Kortársunk Shakespeare, Bp., Gondolat, 1970.
MNKO0603 Világirodalom II. - előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
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MAGKONO02 írásos tanterve

Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a világirodalom
történetileg és szociológiailag változó formáiról. A hallgatók megismerkednek a világirodalom
legfontosabb alkotásaival az ókortól napjainkig úgy, hogy az alkotások ismeretéhez hozzájárul az
értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja, egyrészt az, hogy a
világirodalom a különböző nemzeti, regionális irodalmak egymással összevetve értelmezendő
alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a korstílusok, a
műfajok átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Világirodalom, szerk. Pál József, Bp., Akadémiai, 2008
Gintli Tibor - Schein Gábor, Az irodalom rövid története I-II., Pécs, Jelenkor Kiadó, 2007
Hauser, Arnold, A művészet és irodalom társadalomtörténete II., Bp., Gondolat, 1968
Hofmann, Werner, A földi paradicsom, Bp., Képzőművészeti Kiadó, 1987
Safranski, Rüdiger, Romantika – Egy német affér, Bp., Európa, 2010
Fried István, Tíz híres regény, Bp., Gondolat, 1989
Török Endre, Orosz irodalom a XIX. században, Bp., Gondolat, 1970
MNKO0604 Világirodalom II. - szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a világirodalom
történetileg és szociológiailag változó formáiról. A hallgatók megismerkednek a világirodalom
legfontosabb alkotásaival az ókortól napjainkig úgy, hogy az alkotások ismeretéhez hozzájárul az
értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja, egyrészt az, hogy a
világirodalom a különböző nemzeti, regionális irodalmak egymással összevetve értelmezendő
alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a korstílusok, a
műfajok átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bojtár Endre, „Az ember feljő”- Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban,
Bp., Magvető, 1986,
Romantika: világkép, művészet, irodalom, szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Hajdu Péter, Bp., Osiris,
2001
Újragondolni a romantikát, szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán, Bp., Kijárat, 2003
Orosz Magdolna, „Progresszív egyetemes költészet”: romantikus ellentételezések és utópiák, Bp.,
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Gondolat, 2007
Péter Ágnes, Roppant szivárvány, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996
Forradalom és retorika, szerk. Gárdos Bálint és Péter Ágnes, Bp., L’Harmattan, 2008
A reflexió szabadsága, szerk. Bartha Judit és Hrubi László, Bp., Áron, 2009

MNKO07 Régi magyarországi irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Jankovits László
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0701 (1kr), MNKO0702 (2kr), MNKO0703 (1kr), MNKO0704 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0701 Régi magyarországi irodalom I. - előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja alapvető ismeretek átadása a középkori, a reneszánsz és a barokk kori magyarországi
irodalom következő területein: az irodalmi intézmény környezete, felépítése és történeti változatai; az
irodalom helye a tudományok korabeli rendszereiben; az egyes korszakokra vonatkozó retorikai és
poétikai tanítás; a szerzői életmű és életpálya mintái; a szövegek típusai és a szövegek
értelmezésének eljárásai.
Irodalom:
A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektől 1800-ig, Bp.,
Gondolat, 2007, 18–235, 266–273, ISBN 978 963 693 006 6, www.villanyspenot.hu.
Ritoókné Szalay Ágnes, Nympha super ripam Danubii: Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi
művelődés köréből, Balassi, Bp., 2002, ISBN 963 506 432 2.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. Tarnai Andor, Madas Edit,
Tankönyvk., Bp. 1992, ISBN 963 18 4335 1.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I: Humanizmus, szerk. Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy
Péter, Balassi, Bp., 1998, ISBN 963 506 143 9.
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II: A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk.
Jankovics József, Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza, Balassi, Bp., 2000, ISBN 963 506 142 0.
MNKO0702 Régi magyarországi irodalom I. - szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
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Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja alapvető ismeretek átadása a középkori, a reneszánsz és a barokk kori magyarországi
irodalom következő területein: az irodalmi intézmény környezete, felépítése és történeti változatai; az
irodalom helye a tudományok korabeli rendszereiben; az egyes korszakokra vonatkozó retorikai és
poétikai tanítás; a szerzői életmű és életpálya mintái; a szövegek típusai és a szövegek
értelmezésének eljárásai.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a korszak irodalmának feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Tarnai Andor, "A magyar nyelvet írni kezdik": Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon,
Akadémiai, Bp., 1984, ISBN 963-05-3055-4.
Jankovits László, Accessus ad Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében,
Balassi, Bp., 2002, ISBN 963 506 432 2.
A magyar kritika évszázadai, 1: Rendszerek, szerk. Csetri Lajos, Tarnai Andor, Bp., 1981, ISBN 963 15
1840 X, 5–85.
Madas Edit, Monok István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Balassi, Bp., 1993,
ISBN 963 506 206 0.
Bartók István, "Nem egyéb, hanem magyar poézis" : Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete
európai és magyar összefüggésekben, Universitas, Bp., 2007, ISBN 9789639671171.
MNKO0703 Régi magyarországi irodalom II. - előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja alapvető ismeretek átadása a középkori, a reneszánsz és a barokk kori magyarországi
irodalom következő területein: az irodalmi intézmény környezete, felépítése és történeti változatai; az
irodalom helye a tudományok korabeli rendszereiben; az egyes korszakokra vonatkozó retorikai és
poétikai tanítás; a szerzői életmű és életpálya mintái; a szövegek típusai és a szövegek
értelmezésének eljárásai.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektől 1800-ig, Bp.,
Gondolat, 2007, 236–265, 274–578, ISBN 978 963 693 006 6.
Bartók István, "Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk" : irodalmi gondolkodás Magyarországon
1630-1700 között, Universitas, Bp., 1998, ISBN 9639104256
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II: A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk.
Jankovics József, Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza, Balassi, Bp., 2000, ISBN 963 506 142 0.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, szerk. Tarnai Andor, Bitskey
István, Tankönyvk., Bp., 1990, ISBN 963 18 7447 8.
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I: Késő-reneszánsz manierizmus és kora barokk, Osiris,
Bp., 1998, ISBN 963 379 415 3; II: Barokk és késő-barokk rokokó, szerk. Kovács Sándor Iván, Osiris,
Bp., 2003, ISBN 963 379639 3.
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MNKO0704 Régi magyarországi irodalom II. - szeminárum
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja alapvető ismeretek átadása a középkori, a reneszánsz és a barokk kori magyarországi
irodalom következő területein: az irodalmi intézmény környezete, felépítése és történeti változatai; az
irodalom helye a tudományok korabeli rendszereiben; az egyes korszakokra vonatkozó retorikai és
poétikai tanítás; a szerzői életmű és életpálya mintái; a szövegek típusai és a szövegek
értelmezésének eljárásai.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a korszak irodalmának feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar kritika évszázadai, 1: Rendszerek, szerk. Csetri Lajos, Tarnai Andor, Bp., 1981, 86–187,
ISBN 963 15 1840 X.
Horváth Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Akadémiai, Bp., ISBN 963-052636-0.
Balázs Mihály, Teológia és irodalom : az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei , Balassi, Bp., 1998,
963506229X.
Ritoókné Szalay Ágnes, Kutak: tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből,
Balassi, Bp., 2012, 174–344, ISBN 978-963-506-888-3.
Bene Sándor, Theatrum politicum : Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth,
Debrecen, 1999, ISBN 963 472 406 X.

MNKO08 Klasszikus magyar irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Tóth Orsolya
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0801 (1kr), MNKO0802 (2kr), MNKO0803 (1kr), MNKO0804 (2kr), MNKO0805 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0801 Klasszikus magyar irodalom I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
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Leírás:
Felvilágosodás és modernség. Az 1772-es korszakküszöb problematikája és más periodizációs
kérdések. A magyar felvilágosodás irodalomszemlélete, a korszak kritikatörténeti aspektusa.
Ízléstörténeti kérdések. Irodalmi megújulás az érzékenység jegyében. Bessenyei György és íróbarátai.
Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. A versújítás. A nyelvkérdés. A magyar dráma funkcióváltása.
Iskola és színház. A magyar regény születése. Kármán József és kortársai. Csokonai Vitéz Mihály és
íróbarátai. A kilencvenes évek: folytonosság vagy fordulat? Az előadás funkciója, hogy az elsajátított
irodalomtörténeti ismeretek, stílus- és művelődéstörténeti, poétikai stb. fogalmak segítségével
előkészítse a kapcsolódó szemináriumok munkáját, és használható alapot biztosítson a hallgatók
számára a felvilágosodás magyar irodalmának általános- és középiskolai oktatásához.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Nagy Imre: Ágistól Bánkig. A dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája. 2001.
Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, szerk.: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 2000.
Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. 1993.
Szauder József: Az éj és a csillagok. 1980.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., 1994.
CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Bp., Akadémiai, 1990.
ROHONYI Zoltán, "Úgy állj meg itt pusztán": Közelítés XIX. századi irodalmunkhoz: Tanulmányok és
esszék, Bp., Balassi, 1996.
CSETRI Lajos, Nem sokaság hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok, Bp. Szépirodalmi, 1986 .
MNKO0802 Klasszikus magyar irodalom I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
Leírás:
Felvilágosodás és modernség. Az 1772-es korszakküszöb problematikája és más periodizációs
kérdések. A magyar felvilágosodás irodalomszemlélete, a korszak kritikatörténeti aspektusa.
Ízléstörténeti kérdések. Irodalmi megújulás az érzékenység jegyében. Bessenyei György és íróbarátai.
Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. A versújítás. A nyelvkérdés. A magyar dráma funkcióváltása.
Iskola és színház. A magyar regény születése. Kármán József és kortársai. Csokonai Vitéz Mihály és
íróbarátai. A kilencvenes évek: folytonosság vagy fordulat? A szeminárium funkciója, hogy az
előadáson elsajátított irodalomtörténeti ismeretek, stílus- és művelődéstörténeti, poétikai stb. fogalmak
használatát a korszak szépirodalmi szöveganyagából vett példákon mutassa be, alkalmazásukat a
műértelmezések során készség szintre fejlessze, és használható alapot biztosítson a hallgatók számára
a felvilágosodás és reformkor magyar irodalmának általános- és középiskolai oktatásához.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a korszak irodalmának feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Nagy Imre: Ágistól Bánkig. A dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája. 2001.
Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, szerk.: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 2000.
Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. 1993.
Szauder József: Az éj és a csillagok. 1980.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., 1994.
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CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Bp., Akadémiai, 1990.
ROHONYI Zoltán, "Úgy állj meg itt pusztán": Közelítés XIX. századi irodalmunkhoz: Tanulmányok és
esszék, Bp., Balassi, 1996.
CSETRI Lajos, Nem sokaság hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok, Bp. Szépirodalmi, 1986 .
MNKO0803 Klasszikus magyar irodalom II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Laczkó András Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
Leírás:
A kurzus célja, hogy átfogó képet adjon a magyar klasszika és romantika korszakának irodalmi
jelenségeiről, folyamatairól (nyelvújítás, irodalmi viták, írói körök, az irodalmi intézményrendszer
alakulástörténete stb.) és fontosabb szerzőiről (Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor), valamint, hogy betekintést nyújtson a korszak eszme-, és
mentalitástörténeti tendenciáiba. Az előadás funkciója továbbá, hogy az elsajátított irodalomtörténeti
ismeretek, stílus- és művelődéstörténeti, poétikai stb. fogalmak segítségével előkészítse a kapcsolódó
szemináriumok munkáját, és használható alapot biztosítson a hallgatók számára a XIX. század első fele
magyar irodalmának általános- és középiskolai oktatásához.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb, 153-200.
Z. Kovács Zoltán: A romantika, www.arkadia.pte.hu
Onder Csaba: A legjobb szándékok. A nyelvújítási harc néhány vonásáról. www. arkadia.pte.hu
Csetri Lajos: Nem sokaság hanem lélek, Berzsenyi-tanulmányok, Bp., 1986. 9-24.
Gulyás Judit: „Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar
irodalmában. Bp. Akadémiai, ( A János vitézre vonatkozó fejezet)

MNKO0804 Klasszikus magyar irodalom II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (háromfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
Leírás:
A magyar klasszika és romantika folyamatai (nyelvújítás, irodalmi viták, írói körök) és fontosabb
szerzői: Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi. A korszak eszme-, és mentalitástörténeti
tendenciáinak általános ismertetése (nemzethalál-gondolat, passzív ellenállás, tényfelülbírálás stb.).
Műfajtörténeti kérdések: a líra helyzete (Arany, Tompa, Vajda); a regény virágzása (Jókai, Kemény,
Mikszáth); a verses regény problémái. A korszak intézmény-, és sajtótörténete. A korszak esztétikai
kérdései (pl. tragikum-vita). A korszak polémiái (kelmeiség-viták, Vadrózsa-pör stb.). A korszakra
jellemző kritikatörténeti terminusainak értelmezése. Egyes kritikusok nézetei (Erdélyi, Gyulai, Greguss,
Salamon). Madách és kultusza. Arany János életműve és kultusza. Jókai Mór életműve és kultusza.
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Kemény Zsigmond sajátos helye. Mikszáth Kálmán novella- és regényírása. A szeminárium funkciója,
hogy az előadáson elsajátított irodalomtörténeti ismeretek, stílus- és művelődéstörténeti, poétikai stb.
fogalmak használatát a korszak szépirodalmi szöveganyagából vett példákon mutassa be,
alkalmazásukat a műértelmezések során készség szintre fejlessze, és használható alapot biztosítson a
hallgatók számára a XIX. század magyar irodalmának általános- és középiskolai oktatásához.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a korszak irodalmának feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Bp., Akadémiai, 1990.
ROHONYI Zoltán, "Úgy állj meg itt pusztán": Közelítés XIX. századi irodalmunkhoz: Tanulmányok és
esszék, Bp., Balassi, 1996.
CSETRI Lajos, Nem sokaság hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok, Bp. Szépirodalmi, 1986 .
Horváth János: A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése, in: H.J.: Tanulmányok. Bp., 1956. 272-458.
Dávidházi Péter: „Per passivam resistentiam.”Bp., 1998. 29-51.
Németh G. Béla (szerk.:) Forradalom után — kiegyezés előtt. Bp., 1988. 79-99.
Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Bp., 1992. 73-111., 185-190.
Németh G. Béla (szerk.): Az el nem ért bizonyosság. Bp., 1972.
Horváth Károly (szerk.): Madách-tanulmányok. Bp., 1978. 133-164.
Imre László: A magyar verses regény. Bp., 1990.
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., 1989.
MNKO0805 Klasszikus magyar irodalom III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
Leírás:
Műfajtörténeti kérdések: a líra helyzete (Arany, Tompa, Vajda); a regény virágzása (Jókai, Kemény,
Mikszáth); a verses regény problémái. A korszak intézmény-, és sajtótörténete. A korszak esztétikai
kérdései (pl. tragikum-vita). A korszak polémiái (kelmeiség-viták, Vadrózsa-pör stb.). A korszakra
jellemző kritikatörténeti terminusainak értelmezése. Egyes kritikusok nézetei (Erdélyi, Gyulai, Greguss,
Salamon). Madách és kultusza. Arany János életműve és kultusza. Jókai Mór életműve és kultusza.
Kemény Zsigmond sajátos helye. Mikszáth Kálmán novella- és regényírása. Az előadás funkciója, hogy
az elsajátított irodalomtörténeti ismeretek, stílus- és művelődéstörténeti, poétikai stb. fogalmak
segítségével előkészítse a kapcsolódó szemináriumok munkáját, és használható alapot biztosítson a
hallgatók számára a XIX. század második fele magyar irodalmának általános- és középiskolai
oktatásához.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
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Horváth János: A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése, in: H.J.: Tanulmányok. Bp., 1956. 272-458.
Dávidházi Péter: „Per passivam resistentiam.”Bp., 1998. 29-51.
Németh G. Béla (szerk.:) Forradalom után — kiegyezés előtt. Bp., 1988. 79-99.
Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Bp., 1992. 73-111., 185-190.
Németh G. Béla (szerk.): Az el nem ért bizonyosság. Bp., 1972.
Horváth Károly (szerk.): Madách-tanulmányok. Bp., 1978. 133-164.
Imre László: A magyar verses regény. Bp., 1990.
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., 1989.

MNKO09 A modernség irodalma
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Thomka Beáta Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 11kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO0901 (2kr), MNKO0902 (1kr), MNKO0903 (1kr), MNKO0904 (2kr), MNKO0905 (1kr), MNKO0906 (1kr),
MNKO0907 (1kr), MNKO0908 (1kr), MNKO0909 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO0901 A modernség irodalma I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a korszak magyarés világirodalmának történetileg és szociológiailag változó formáiról a modernség kezdetétől a második
világháborúig. A hallgatók megismerkednek a korszak legfontosabb alkotásaival, úgy hogy az alkotások
ismeretéhez hozzájárul az értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi
alapja egyrészt az, hogy a magyar- és világirodalom a különböző közösségi, regionális irodalmak
egymással összevetve értelmezendő alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a
történeti környezet, a korstílusok, a műfajok átalakulásának ismerete segíti.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Világirodalmi lexikon, I—XVIII, szerk. Király István, Akadémiai, Bp., 1970–1995.
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Dobossy László, A francia irodalom története, Gondolat, Bp., 1963.
Györffy Miklós, A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
Madarász Imre, Az olasz irodalom története, Nemzeti Tankönyvk., Bp., 1994.
Országh László, Virágos Zsolt, Az amerikai irodalom története, Eötvös, Bp., 1997.
Szenczi Miklós, Szobotka Tibor, Katona Anna, Az angol irodalom története, Gondolat, Bp., 1972.
Halász Előd, A német irodalom története, Gondolat, Bp., 1987.
R. Ruland – M. Bradbury, Az amerikai irodalom története: A puritantizmustól a posztmodernizmusig,
Corvina, Bp., 1997.
Béládi Miklós – Rónay László (főszerk.): A magyar irodalom története 1945–1975, I-VI., Akadémiai K.,
Bp., 1981-1990.
Kulcsár Szabó E., A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Bp., 1993, 1994.
P. Müller P., Drámaforma és nyilvánosság : A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig,
Argumentum, Bp., 1997.
Szegedy-Maszák M., A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai K., Bp., 2003.
Thomka B., Beszél egy hang, Kijárat, Bp., 2001.
Hont Ferenc (főszerk.): A színház világtörténete I-II. Bp., Gondolat, 1986.
Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., Balassi, 2000.
Peterdi Nagy László (szerk.): Mejehord műhelye. Bp., Gondolat, 1981.
Meldolesi, Claudio – Laura Olivi: A rendező Brecht. Bp., Kijárat, 2003.
Székely György (főszerk.): Magyar színháztörténet 1873-1920. Bp., Magyar Könyvklub – OSZMI, 2002.
Székely György (főszerk.): Magyar színháztörténet 1920-1949. Bp., Magyar Könyvklub, megjelenés
alatt (2005-06)

MNKO0902 A modernség magyar irodalma I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a modernség
magyar irodalmának történetileg és szociológiailag változó formáiról. A hallgatók megismerkednek a
korszak legfontosabb alkotásaival, úgy hogy az alkotások ismeretéhez hozzájárul az értelmezésükhöz
szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja egyrészt az, hogy a magyar irodalom a
különböző közösségi, regionális irodalmak egymással összevetve értelmezendő alkotásaiból áll,
másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a korstílusok, a műfajok
átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Béládi Miklós – Rónay László (főszerk.): A magyar irodalom története 1945–1975, I-VI., Akadémiai K.,
Bp., 1981-1990.
Kulcsár Szabó E., A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Bp., 1993, 1994.
P. Müller P., Drámaforma és nyilvánosság : A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig,
Argumentum, Bp., 1997.
Szegedy-Maszák M., A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai K., Bp., 2003.
Thomka B., Beszél egy hang, Kijárat, Bp., 2001.
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MNKO0903 A modernség világirodalma I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Kisantal Tamás Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a modernség
világirodalmának történetileg és szociológiailag változó formáiról. A hallgatók megismerkednek a
korszak legfontosabb alkotásaival, úgy hogy az alkotások ismeretéhez hozzájárul az értelmezésükhöz
szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja egyrészt az, hogy a világirodalom a
különböző közösségi, regionális irodalmak egymással összevetve értelmezendő alkotásaiból áll,
másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a korstílusok, a műfajok
átalakulásának ismerete segíti.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Világirodalmi lexikon, I—XVIII, szerk. Király István, Akadémiai, Bp., 1970–1995.
Dobossy László, A francia irodalom története, Gondolat, Bp., 1963.
Györffy Miklós, A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
Madarász Imre, Az olasz irodalom története, Nemzeti Tankönyvk., Bp., 1994.
Országh László, Virágos Zsolt, Az amerikai irodalom története, Eötvös, Bp., 1997.
Szenczi Miklós, Szobotka Tibor, Katona Anna, Az angol irodalom története, Gondolat, Bp., 1972.
Halász Előd, A német irodalom története, Gondolat, Bp., 1987.
R. Ruland – M. Bradbury, Az amerikai irodalom története: A puritantizmustól a posztmodernizmusig,
Corvina, Bp., 1997.
MNKO0904 A modernség irodalma II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Mekis János Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a modernség
magyar- és világirodalmának történetileg és szociológiailag változó formáiról, a második világháborútól
kezdődően. A hallgatók megismerkednek a korszak legfontosabb alkotásaival, úgy hogy az alkotások
ismeretéhez hozzájárul az értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi
alapja egyrészt az, hogy a magyar- és világirodalom a különböző közösségi, regionális irodalmak
egymással összevetve értelmezendő alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a
történeti környezet, a korstílusok, a műfajok átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
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Világirodalmi lexikon, I—XVIII, szerk. Király István, Akadémiai, Bp., 1970–1995.
Dobossy László, A francia irodalom története, Gondolat, Bp., 1963.
Györffy Miklós, A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
Madarász Imre, Az olasz irodalom története, Nemzeti Tankönyvk., Bp., 1994.
Országh László, Virágos Zsolt, Az amerikai irodalom története, Eötvös, Bp., 1997.
Szenczi Miklós, Szobotka Tibor, Katona Anna, Az angol irodalom története, Gondolat, Bp., 1972.
Halász Előd, A német irodalom története, Gondolat, Bp., 1987.
R. Ruland – M. Bradbury, Az amerikai irodalom története: A puritantizmustól a posztmodernizmusig,
Corvina, Bp., 1997.
Béládi Miklós – Rónay László (főszerk.): A magyar irodalom története 1945–1975, I-VI., Akadémiai K.,
Bp., 1981-1990.
Kulcsár Szabó E., A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Bp., 1993, 1994.
P. Müller P., Drámaforma és nyilvánosság : A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig,
Argumentum, Bp., 1997.
Szegedy-Maszák M., A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai K., Bp., 2003.
Thomka B., Beszél egy hang, Kijárat, Bp., 2001.
Hont Ferenc (főszerk.): A színház világtörténete I-II. Bp., Gondolat, 1986.
Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., Balassi, 2000.
Peterdi Nagy László (szerk.): Mejehord műhelye. Bp., Gondolat, 1981.
Meldolesi, Claudio – Laura Olivi: A rendező Brecht. Bp., Kijárat, 2003.
Székely György (főszerk.): Magyar színháztörténet 1873-1920. Bp., Magyar Könyvklub – OSZMI, 2002.
Székely György (főszerk.): Magyar színháztörténet 1920-1949. Bp., Magyar Könyvklub, megjelenés
alatt (2005-06)
MNKO0905 A modernség magyar irodalma II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a modernség
magyar irodalmának történetileg és szociológiailag változó formáiról, a második világháborútól
kezdődően. A hallgatók megismerkednek a korszak legfontosabb alkotásaival, úgy hogy az alkotások
ismeretéhez hozzájárul az értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi
alapja egyrészt az, hogy a magyar irodalom a különböző közösségi, regionális irodalmak egymással
összevetve értelmezendő alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti
környezet, a korstílusok, a műfajok átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Béládi Miklós – Rónay László (főszerk.): A magyar irodalom története 1945–1975, I-VI., Akadémiai K.,
Bp., 1981-1990.
Kulcsár Szabó E., A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Bp., 1993, 1994.
P. Müller P., Drámaforma és nyilvánosság : A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig,
Argumentum, Bp., 1997.
Szegedy-Maszák M., A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai K., Bp., 2003.
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Thomka B., Beszél egy hang, Kijárat, Bp., 2001.
MNKO0906 A modernség világirodalma II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Kisantal Tamás Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a modernség
világirodalmának történetileg és szociológiailag változó formáiról, a második világháborútól kezdődően.
A hallgatók megismerkednek a korszak legfontosabb alkotásaival, úgy hogy az alkotások ismeretéhez
hozzájárul az értelmezésükhöz szükséges elmélettörténeti hagyomány. Az oktatás elvi alapja egyrészt
az, hogy a világirodalom a különböző közösségi, regionális irodalmak egymással összevetve
értelmezendő alkotásaiból áll, másrészt az, hogy a művek értelmezését a történeti környezet, a
korstílusok, a műfajok átalakulásának ismerete segíti.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Világirodalmi lexikon, I—XVIII, szerk. Király István, Akadémiai, Bp., 1970–1995.
Dobossy László, A francia irodalom története, Gondolat, Bp., 1963.
Györffy Miklós, A német irodalom rövid története, Corvina, Bp., 1995.
Madarász Imre, Az olasz irodalom története, Nemzeti Tankönyvk., Bp., 1994.
Országh László, Virágos Zsolt, Az amerikai irodalom története, Eötvös, Bp., 1997.
Szenczi Miklós, Szobotka Tibor, Katona Anna, Az angol irodalom története, Gondolat, Bp., 1972.
Halász Előd, A német irodalom története, Gondolat, Bp., 1987.
R. Ruland – M. Bradbury, Az amerikai irodalom története: A puritantizmustól a posztmodernizmusig,
Corvina, Bp., 1997.
MNKO0907 A modernség irodalma III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Müller Péter Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
a kortárs a magyar- és világirodalom legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről,
irányzatairól és fázisairól. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a
kortárs magyar- és világirodalom legfontosabb szerzőinek köréből.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
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Válság és komikum - A hatvanas évek amerikai regénye. Bp. 1982. (pl. Pynchon)
Viktor Zmegac: Történeti regénypoétika. In: Az irodalom elméletei 1. Jelenkor-JPTE Pécs 1996.
Dorrit Cohn: Áttetszô tudatok. In: Az irodalom elméletei 2. Jelenkor-JPTE 1996.
Szávai János: Nagy francia regények. Tkk. 1989. (Gide, Proust, Camus)
Mészáros Vilma: A mai francia regény. A kísérleti regénytôl a regénykísérletekig. Bp. Gondolat 1966.
(Gide, Proust, Camus, Beckett)
Németh László: Európai utas. Magvetô 1973. (Shaw, Proust, Pirandello, Woolf, Unamuno, Valery,
Joyce, Camus, Gide)
Szentkuthy Miklós: Meghatározások és szerepek. Magvetô 1969. (Th. Mann, Joyce, Proust)
Horev, V.: Új tendenciák a nyolcvanas évek lengyel prózájában. In: Literatura 1987/88.
Roland Barthes: Válogatott írások. Bp., Európa, é.n. (Kafka, Robbe-Grillet)
H. R. Jauss: Az irodalmi posztmodernség. Literatura 1994/2. 121-139.
MNKO0908 Kortárs magyar irodalmi és kulturális jelenségek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Vilmosné Dr. Gilbert Edit
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
a kortárs a magyar irodalom legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről, irányzatairól és
fázisairól. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a kortárs magyar
irodalom legfontosabb szerzőinek köréből.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Válság és komikum - A hatvanas évek amerikai regénye. Bp. 1982. (pl. Pynchon)
Viktor Zmegac: Történeti regénypoétika. In: Az irodalom elméletei 1. Jelenkor-JPTE Pécs 1996.
Dorrit Cohn: Áttetszô tudatok. In: Az irodalom elméletei 2. Jelenkor-JPTE 1996.
Szávai János: Nagy francia regények. Tkk. 1989. (Gide, Proust, Camus)
Mészáros Vilma: A mai francia regény. A kísérleti regénytôl a regénykísérletekig. Bp. Gondolat 1966.
(Gide, Proust, Camus, Beckett)
Németh László: Európai utas. Magvetô 1973. (Shaw, Proust, Pirandello, Woolf, Unamuno, Valery,
Joyce, Camus, Gide)
Szentkuthy Miklós: Meghatározások és szerepek. Magvetô 1969. (Th. Mann, Joyce, Proust)
Horev, V.: Új tendenciák a nyolcvanas évek lengyel prózájában. In: Literatura 1987/88.
Roland Barthes: Válogatott írások. Bp., Európa, é.n. (Kafka, Robbe-Grillet)
H. R. Jauss: Az irodalmi posztmodernség. Literatura 1994/2. 121-139.
MNKO0909 Kortárs világirodalmi és kulturális jelensége szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Varga Zoltán Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
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A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
a kortárs a világirodalom legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről, irányzatairól és
fázisairól. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a kortárs világirodalom
legfontosabb szerzőinek köréből.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Válság és komikum - A hatvanas évek amerikai regénye. Bp. 1982. (pl. Pynchon)
Viktor Zmegac: Történeti regénypoétika. In: Az irodalom elméletei 1. Jelenkor-JPTE Pécs 1996.
Dorrit Cohn: Áttetszô tudatok. In: Az irodalom elméletei 2. Jelenkor-JPTE 1996.
Szávai János: Nagy francia regények. Tkk. 1989. (Gide, Proust, Camus)
Mészáros Vilma: A mai francia regény. A kísérleti regénytôl a regénykísérletekig. Bp. Gondolat 1966.
(Gide, Proust, Camus, Beckett)
Németh László: Európai utas. Magvetô 1973. (Shaw, Proust, Pirandello, Woolf, Unamuno, Valery,
Joyce, Camus, Gide)
Szentkuthy Miklós: Meghatározások és szerepek. Magvetô 1969. (Th. Mann, Joyce, Proust)
Horev, V.: Új tendenciák a nyolcvanas évek lengyel prózájában. In: Literatura 1987/88.
Roland Barthes: Válogatott írások. Bp., Európa, é.n. (Kafka, Robbe-Grillet)
H. R. Jauss: Az irodalmi posztmodernség. Literatura 1994/2. 121-139.

MNKO10 Irodalomelmélet

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Bókay Antal Dr.
Leírás:
Az irodalomelméleti képzés célja az irodalomtudomány történetének megismertetése, illetve olyan fontos,
elméleti problémák tematikus tárgyalása, melyek az irodalom tanulmányozása során (különféle történeti
kontextusokban is) felmerülnek. A képzés szakaszai: 1. Irányzatok a pozitivizmustól a strukturalizmusig, 2.
Irányzatok a strukturalizmustól napjainkig, 3. Napjaink irodalomelméleti iskolái. Az ismeretcsoport elsajátítása
után a hallgatók képesek önállóan tájékozódni a tárgyalt elméleti iskolák irodalomfogalmainak és interpretációs
elveinek rendszerében. Ismereteiket a szövegértelmezés során is alkalmazzák.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Bp., Osiris, 1997.
Bókay A. – Vilcsek B. (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása, Osiris, Bp., 1998, 2001.
Bókay A. és mtsai (szerk.), A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Osiris, Bp., 2002.
Thomka B. (szerk.), Az irodalom elméletei 1-5., Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996-1997.
Thomka B. (szerk.), Narratívák, 1-5., Kijárat K., Bp., 1998-2001.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1001 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1001 Irodalomelmélet
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
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Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

MNKO12 Poétika és narratológia
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Kisantal Tamás Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1201 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1201 Poétika és narratológia
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
Műfaj- és műelmélet koncepciók. Az irodalmi szöveg alaktana: retorika, poétika, narratológia. A
tantárgy átfogó képet ad a következő problémákról és jelenségekről:
A költészet- és a szónoklattan alakulása az antikvitástól napjainkig. Poétikai és retorikai eljárások a
szöveg- és diskurzustípusok vizsgálatában. A költői-irodalmi nyelvhasználat és a köznapi nyelv
viszonya. A nyelv alapvető figuralitása. Kortárs alaktani elméletek és interpretációs modellek. A
líraértés változásai. Klasszikus és kulturális narratológia; prózapétika; standard elemzési eljárások,
keretek. Szövegfogalmak.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Arisztotelész: Poétika, Bp., Matúra, 1998.
Paul de Man: Az olvasás allegóriái, Bp., Magvető, 2006.
Thomka Beáta.: Beszél egy hang. Bp., Kijárat, 2001.
Roland Barthes: A régi retorika, in Az irodalom elméletei, III, szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor,
1997, 91-112.
H. P. Abbott: The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge/New York, Cambridge UP, 2002.
Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája, Bp., Argumentum, 1998.
Horváth Iván: Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000.
G. H. Hartman: „Az irodalmi kommentár mint irodalom”, in Dobos István szerk.: Bevezetés az
irodalomelméletbe: Szöveggyűjtemény, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995. 287-304.
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Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg – medialitás – filológia, Bp., Akadémiai, 2004.

MNKO13 Interpretációs gyakorlat
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Jankovits László
Leírás:
A tantárgy célja a középiskolai szövegértelmezést segítő eljárások, terminológiai apparátus elsajátítása és
gyakorlása magyar és világirodalmi művek elemzése során úgy, hogy a művek keletkezésekor és a
jelenkorban használt értelmezési apparátus használatában egyaránt kompetensekké váljanak a hallgatók. A
hallgatók megtanulják a művészeti/irodalmi (ön)megértés és a tanítási cél (kulturális, szociális
kompetenciafejlesztés, szövegértés, szövegalkotás-fejlesztés, a kulturális kánon átadása) szempontjából
hasznos és jelentős, az érettségi követelményeihez illeszkedő művek, szövegek kiválasztásának és
elemzésének módját. A tantárgy emellett a kulturális örökség, általában a múlt különböző szakaszai
kezelésének kérdéseivel foglalkozik. Kiemelt kérdéskörei: a nemzeti kultúra intézményeinek kialakulása
Európában és Magyarországon; a megőrzés és a használat dilemmái; az írott kulturális örökség
digitalizálásának lehetőségei és felhasználhatósága az oktatásban.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Irodalomtanítás az ezredfordulón, szerk. SIPOS Lajos, Celldömölk, 1998.
Irodalomtanítás a harmadik évezredben, szerk. SIPOS Lajos, Bp., Krónika Nova, 2007.
Az irodalom elméletei, I—V, szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996—1997.
A kulturális örökség. Szerk. Erdősi Péter, Sonkoly Gábor, Bp., L’Harmattan – Atelier, 2004.
Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István, Bp., OSZK, al.,
2005.
Filológia és digitális barbárság. Az ELTE BIÖP Tanulmányi Napja előadásai és hozzászólásai, http://magyarirodalom.elte.hu/biop/barbar/, 2007. november 15.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1301 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1301 Interpretációs gyakorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

MNKO14 Logika és szemiotika
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
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A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Kleiber Judit
Leírás:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a sikeres kommunikáció néhány alapvető elemével,
betekintést nyernek a logika és a szemiotika alapfogalmaiba; külön foglalkozunk továbbá az ember és
számítógép kommunikációjával is.
Irodalom:
Ruzsa Imre – Máté András: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Budapest, 1977.
Kárpáti Eszter (szerk.): Szöveggyűjtemény a szemiotika tanulmányozásához. Budapest, Aula, 2003.
Prószéky Gábor, Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógéppel, Szak
Kiadó, 1999.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1401 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1401 Logika és szemiotika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

MNKO15 Szövegtan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Kárpáti Eszter Dr.
Leírás:
A szövegtan alapfogalmai, tudománytörténeti helye. A szövegek elemzésének, értelmezésének lehetőségei.
Kapcsolódó irányzatok és elméletek (történetgrammatikák, előfeltevés-, beszédaktus-, relevancia-elmélet).
Nyelvészeti és kommunikatív megközelítések.
A hallgatók betekintést nyernek a szövegvizsgálat történetébe és módszertanába.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. Budapest, Akadémiai, 1976.
De Beaugrande, R.-Dressler, W.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest, Corvina, 2000.
Petőfi S. János: A szöveg mint komplex jel. Budapest, Akadémiai, 2004.
Pléh Cs.–Síklaki I.–Terestyéni T. (szerk.): Nyelv, Kommunikáció, Cselekvés. Budapest, Osiris, 1997.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Budapest, Osiris, 1999.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1501 (2kr)
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Tárgyeleme(i):
MNKO1501 Szövegtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO16 Tudományos írásmű
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Kárpáti Eszter Dr.
Leírás:
A tudományos közélet műfajai. Az írásmű készítésének folyamata: témaválasztás, vázlatkészítés, írás, újraírás,
szerkesztés. A tudományos írásmű formai követelményei.
A hallgatók a gyakorlatban sajátítják el a tudományos írásmű készítésének módszertanát az órai és az otthoni
feladatok, illetőleg egy tényleges dolgozat megírása során.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Blaskó Ágnes–Hamp Gábor: Írás 1.0. Budapest, Typotex, 2007.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2002.
Havasréti József: Tudományos írásmű. Budapest-Pécs, PTE, 2006.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1601 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1601 Tudományos írásmű
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO17 Nyelv és társadalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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Felelős oktató: Gúti Erika Dr.
Leírás:
A szociolingvisztika fogalma, területei, szemlélete, módszertana; Nyelv, nyelvváltozatok, nyelvrétegosztályozások; Nyelvérintkezések; Nyelvtervezés, nyelvpolitika; Nyelv és társadalom: a nyelvi diszkrimináció
és nyelvi jogok; A nyelvi szocializáció; Nyelv és gondolkodás, nyelv és kultúra; A nyelv mint viselkedés
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004.
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
1995.
Szépe György és Pap Mária (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat Kiadó.
Budapest. 1975.
Trudgill, P. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGyTF Kiadó. Szeged. 1997.
Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó. Budapest. 2002.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1701 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1701 Nyelv és társadalom
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO18 Hangtan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Dr. Kleiber Judit
Leírás:
Fonetikai és fonológiai alapismeretek: alapegységek, fonetikus írás, artikulációs, akusztikai és percepciós
fonetika, a (magyar) beszédhangok osztályozása, a beszédhangok sorozata (fonotaktika), a beszédlánc
fonetikai jelenségei (hasonulásos jelenségek), a szótag; illetve mindezek lehetséges fonológiai ábrázolása
néhány fonológiai elmélet, modell segítségével (generatív fonológia, autoszegmentális fonológia).
Irodalom:
Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, vonatkozó részek.
Durand, Jacques, Siptár Péter: Bevezetés a fonológiába, Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Siptár Péter: Hangtan. In: Új magyar nyelvtan, Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
Siptár Péter: Hangtan. In: Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 28–53.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO1801 (2kr)
Tárgyeleme(i):
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MNKO1801 Hangtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

MNKO19 Alaktan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Leírás:
Témakörök:
1. A kurzus célja és elhelyezkedése a nyelvtan szerkezetében és a nyelvtan tanításának folyamatában.
2. A szó tanulmányozásának több oldalú megközelítése. A szó fogalmának problémái.
3. A szó elemzésének egységei: a morféma (és típusai), valamint a morfok.
4. A zéró-allomorf (és jelentősége a magyar nyelv rendszerében).
5. A magyar szó morfonológiája: a morféma és a szótag fonotaktikai szabályai.
6. Szófajok és morfématípusok. Tövek és toldalékok.
7. A magyar főnevek.
8. A magyar melléknevek, számnevek és határozószók.
9. A magyar névmások. A palatális/veláris névmási-határozószói paradigma.
10. A magyar névszói esetrendszer. Határozóragok és névutók.
11. A magyar igék. Igeragozásunk paradigmatikus sajátosságai.
12. A magyar igei aspektus és akcióminőség. Igekötők és határozószók.
13. A szóképzés.
14. A szóösszetétel.
15. Egyéb szóalkotási eljárások.
16. Morfoszintaktikai alkalmi képződmények. Szófaji mozgások.
17. A szuffixumok sajátos és közös morfológiai sajátosságai.
18. A morfológia mint kezelési mód: mindenféle – a fenti tárgyalásból – kimaradt jelenség. Hangrendi
illeszkedés. Kötőszók, indulatszók, partikulák.
19. Morfológia és helyesírás.
A magyar nyelv tipológiai alkata és sajátos morfológiai vonásai.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Keszler Borbála (2000) szerk.: Magyar grammatika. N. Tankönyvkiadó, Bp. 37-345.
Kiefer Ferenc (2000) szerk.: Strukturális magyar nyelvtan V. Morfológia. Akadémiai K., Bp.
Kiefer Ferenc (2003) szerk.: A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai K., Bp. 28-35, 185-204.
Kiefer Ferenc (2006) szerk.: Magyar nyelv. Akadémiai K., Bp. 54-79, 80-109.
É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (1998): Új magyar nyelvtan. Osiris, Bp. 187-289.
Ladányi Mária (2007): Produktivitás és analógia a szóképzésben... Tinta, Bp.
Szépe György (1999): A magyar morfematikus elemek sorrendjéről. Magyar Nyelvjárások, vol. 37: 410-24.
Szépe György (2000): A magyar személyes névmások alaktanáról. In: T. Molnár István – Klaudy Kinga
(szerk.): Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen. 187-193.
Szilágyi N. Sándor (2000): Világunk, a nyelv. Osiris, Bp. 67-73, 150-161.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
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MNKO1901 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO1901 Alaktan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO20 Mondattan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
Leírás:
A magyar mondat egészének és részeinek szerkezeti sajátosságai írjuk le a generatív paradigma
felhasználásával, elsődlegesen az aprólékos leírásra összpontosítva. Az elemzések során a magyar mondat
hangtani, alaktani, jelentéstani és pragmatikai sajátosságairól is számot adunk.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan. I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1992-2000
É.Kiss K., Kiefer F. és Siptár P.: Új magyar nyelvtan. Budapest, Osiris. 1998.
Alberti Gábor és Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv. Janus/Books, Budapest. 2002.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2001 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2001 Mondattan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO21 Grammatika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
Leírás:
A kurzuson egyrészt beteljesítjük a Mondattanon megkezdett munkát a magyar nyelv mondatszerkezeteinek az
elemzésével (a főnévi csoport belső szerkezete, valamint összetett mondatok). Áttekintjük továbbá az
Univerzális Grammatikáról feltáruló ismereteket, valamint a mondatszerkezetekből kiolvasható hangtani,
alaktani, jelentéstani és pragmatikai tényezőket. A további kutatás és az (elsősorban anyanyelvi nevelésbeli)
alkalmazás alapkérdéseit is érintjük.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan. I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1992-2000
É.Kiss K., Kiefer F. és Siptár P.: Új magyar nyelvtan. Budapest, Osiris. 1998.
Alberti Gábor és Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv. Janus/Books, Budapest. 2002.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2101 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2101 Grammatika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO22 Jelentéstan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Leírás:
Témakörök:
(1) A jelentéstan általános kérdései; rendszere. Szemiotika és szemantika. Általános és magyar jelentéstan.
Leíró és történeti jelentéstan. Szó-, mondat- és szövegjelentés. A nyelvi jel és a jelentés. Jelentés és
kommunikáció
(2) A jelentés fogalma, összetevői és fajtái. A jel kognitív és kommunikatív funkciói.
(3) A hangalak és a jelentés viszonya – minőségi és mennyiségi szempontból. A motiváció.
Jelentéstani szócsoportok az alak és a jelentés viszonya szerint.
(4) A szóhangulat és forrásai. Jelentés és stílus. Konnotáció
(5) A jelentésváltozások (okai, lefolyása, eredménye). A névátvitel és a jelentésátvitel. A (kognitív) metafora
és a metonímia. Etimológia
(6) Jelentés – rendszer. Jelek és jelkapcsolatok jelentése. Frazeológia.
(7) A tulajdonnév jelentése és funkciója
(8) Lexikológia és lexikográfia. A szókészlet rétegződése. A magyar szókincs jellemzése
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bencze Lóránt: Mikor – miért – kinek – hogyan? Corvinus, 1996. 118-130.
Gombocz Zoltán: Jelentéstan (A magyar történeti nyelvtan vázlata – IV.) Pécs, 1926 (Új kiadása: Jelentéstan
és nyelvtörténet. Akadémiai K., 1997. 129-194.)
Hadrovics László: Magyar történeti jelentéstan (Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat). Akadémiai K. 1992.
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Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai K. 1970.
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina, 1999.
Kiefer Ferenc – Gyuris Beáta: Szemantika. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp.
2006. 175-221.
Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Typotex, Bp. 2005.
Pethő József: Jelentéstan (Tankönyv a BA-képzés számára). Bölcsész Konzorcium, PTE, 2006
Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi Tankönyvtanács,
Kolozsvár 1996. 11-58.
Voigt Vilmos: Jeltudomány (Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek 5.). SZTE JGYPK, Szeged 2011.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2201 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2201 Jelentéstan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO23 Stilisztika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Leírás:
Témakörök:
(1) A stilisztika helye (az érintkező szakterületek viszonylatában), általános kérdései és rendszere. Stilisztika
és szemiotika (pragmatika) / retorika / szövegnyelvészet.
(2) A stílus fogalma és összetevői. A stílus hírértéke (entrópia és redundancia). Elsődleges és másodlagos
közlemény / üzenet. Langue és parole. A szöveg mint stílusegység. Stílus a nyelvi szinteken (a hangtól a
szövegig)
(3) A motiváció, illetve a poétikai funkció a szöveg szintjén (mint tartalom és forma egysége)
(4) Konnotáció, evokáció. Stílusváltozatok, stílusrétegek. Regiszter(váltás). A szóhangulat forrásai
(5) A nyelv zenei és képi stíluseszközeinek rendszere. Stíluselemzés. Stílusárnyalatok
(6) A kognitív metafora. A költői metafora és metonímia
(7) Stílustörténet. Korstílus, stílusirányzat és egyéni stílus. Stíluselemzés, stíluskritika. Epigonizmus.
Stílushibák (stílustörés). Stílusparódia, travesztia. Fordításkritika
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bencze Lóránt: Mikor – miért – kinek – hogyan? Corvinus, 1996.
Cseresnyési László: Nyelvek a nyelvben. In: Nyelvek és stratégiák… Tinta, Bp. 2004. 61-96.
Fábián Pál – Szathmári István – Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Tank. 1977 (4).
Fónagy Iván: A stílus hírértéke. ÁNyT I. (1963)
Fónagy Iván: A beszéd kettős kódolása. ÁNyT IV. (1966)
Fónagy Iván: Nyelvek a nyelvben. ÁNyT XII. (1978)
Fónagy Iván: A költői nyelvről. Corvina, 1999.
Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta, Budapest 2001.
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Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Typotex, Bp. 2005.
Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd. Tinta, Budapest 2005.
Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina, Budapest, 1998.
Szathmári István: Stilisztikai lexikon. Tinta, Budapest, 2004.
Szathmári István: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Tinta, Budapest, 2008.
Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. N. Tankönyvkiadó, Budapest 1998
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 2005.
Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó. 1994. 7-39.
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris, Budapest, 2007.
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. N. Tankönyvkiadó, 1996.
Tolcsvai Nagy Gábor: A stílus. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai K., Bp. 2003.
257-268.
Tolcsvai Nagy Gábor: Stilisztika. In: Magyar nyelv (főszerk.: Kiefer Ferenc). Akadémiai K., Bp. 2006. 628-652.
Vasy Géza: Korok, stílusok, irányzatok – az európai irodalomban. Korona Nova Kiadó, Bp. 1997
Zolnai Béla: Nyelv és hangulat. Gondolat, Bp. 1964.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2301 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2301 Stilisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO24 Történeti hangtan
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Fancsali Éva Mária Dr.
Leírás:
A magyar nyelv hangállományának fejlődéstörténete. A hangfejlődés lefolyásának, szabályainak
tanulmányozása a nyelvhasonlítás és a nyelvemlékek segítségével. Az ősmagyar kor hangváltozásai. A
nyelvemlékes kor hangváltozásai az ómagyar kortól a nyelvújításig.
Elsősorban nyelvünk „szabálytalanságának okait” vizsgáljuk (mgh-harmónia „szabálytalanságai”, a tőtípusok
kialakulása, a gy hangunk írása, stb.).
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
BÁRCZI GÉZA–BENKŐ LORÁND–BERRÁR JOLÁN: A magyar nyelv története. Bp., 1967 (és a későbbi kiadások).
BENKŐ LORÁND: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988.
BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 1998.
HAJDÚ PÉTER: Bevezetés az uráli nyelvtudományba.5 Bp., 1989.
HAJDÚ PÉTER: Az uráli nyelvészet alapkérdései.3 Bp. 1991.
KISS JENŐ–PUSZTAI FERENC (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Bp., 2003.
LAKÓ GYÖRGY: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bevezetés. Hangtan. Bp., 1964.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
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Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2401 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2401 Történeti hangtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO25 Történeti alaktan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Fancsali Éva Mária Dr.
Leírás:
A szófajok története: az alapszófajok (fogalomjelölők) rendszere és története, a névmá-sok, a határozószók,
az igenevek, az indulatszók, a kötőszók és módosítószók, a névutók és igekötők, a névelők.
Az igetövek rendszere: morfofonetikai változások hatása az igetövekben; analogikus hatások.
Az igejelek és -ragok alaki és funkcionális kérdései.
A névszójelek és -ragok alaki és funkcionális kérdései; a határozórag-rendszer kialakulása. A névszótövek
rendszere: morfofonetikai változások hatása a névszótövekben; analogikus hatások.
A magyar szókészlet szerkezeti és funkcionális változása. A szavak jelentéstörténete, a jelentésváltozások.
A magyar tulajdonnevek története; a személynevek és a földrajzi nevek típusai.
Idegen eredetű szókincsünk rétegei a magyar művelődéstörténet tükrében: török, latin, szláv, német, újlatin,
angol jövevényszavak.
A szintaktikai szerkezetek története: alany és állítmány, alárendelő szerkezetek, mellérendelő szerkezetek.
A mondattípusok története: a mondatfajták, alárendelő és mellérendelő összetett mondatok.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
E. ABAFFY ERZSÉBET: Igerendszer és igeragozás összefüggése az ősmagyar korban. MNy. 77. [1981] 20–33.
BÁRCZI GÉZA–BENKŐ LORÁND–BERRÁR JOLÁN: A magyar nyelv története. Bp., 1967 (és a későbbi kiadások).
BÁRCZI GÉZA: A tárgyas -ja~-i személyrag. MNy. 71. [1975] 129–131.
BENKŐ LORÁND: A magyar birtokos jelzős szerkezet jelölésének történetéből. MNy. 84. [1988] 24–31.
KISS JENŐ–PUSZTAI FERENC (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Bp., 2003.
Rédei Károly 1994: A nem személyes névmási igei személyragjainak eredetéről, NyK 94, 153–157.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2501 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2501 Történeti alaktan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
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Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO26 Nyelvemlékek

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Székely Gábor Dr.
Leírás:
A legfontosabb szórványemlékek, fontosabb szövegemlékek és kódexek.
A történeti alaktan (tövek és toldalékok) kérdései; hang-, szó- és alaktörténeti elemzések a kis szövegemlékek
(HB., ÓMS., KT., GyS.), és a legkorábbi kódexek (JókK., MünchK., BécsiK.) alapján.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
BÁRCZI GÉZA: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp., 1982.
BENKŐ LORÁND: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, Bp., 1980.
Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek – a kezdetektől a XVI. század végéig. Bp., 2006.
Mezey László: Leuveni jegyzetek az Ómagyar Mária-siralomról. It, 1971. 366.
Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben, Bp. 1988.
Molnár József, Simon Györgyi szerk. Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Bp., 1980.
"Világ világa, virágnak virága..." : Ómagyar Mária-siralom : [A hasonmásban mellékelt vers szövege] /
bemutatja Vizkelety András, Budapest : Európa, 1986
Zelliger Erzsébet. A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma, 2005. • BÁRCZI Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti
elemzése, sajtó alá rend. E. ABAFFY Erzsébet, N. ABAFFY Csilla, Budapest, 1982.
A. MOLNÁR Ferenc Mige zocoztia wla. (A Halotti Beszéd értelmezéséhez 1.) In: Magyar Nyelv, 81. (1985)
442–53. o.
A. MOLNÁR Ferenc: Feze (A Halotti Beszéd értelmezéséhez 2.). In: Magyar Nyelv, 82. (1986), 169–190. o.
A. MOLNÁR Ferenc. A Halotti Beszéd és Könyörgés korai közléseiről. In: Magyar Nyelvőr, 111. (1987), 158–
161. o. (Ua. németül: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 1986: 267–71. o.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2601 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2601 Nyelvemlékek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO27 Finnugrisztika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
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Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Fancsali Éva Mária Dr.
Leírás:
A kurzus a magyar nyelv uráli/finnugor sajátosságain keresztül bemutatja, hogy miért finnugor nyelv a
magyar, és részletesen foglalkozik az ezt tagadó elméletek bírálatával is..
Nyelvrokonság, genetikai rokonság, kulturális rokonság. A nyelvek osztályozása és problémái. A fontosabb
nyelvcsaládok. Az uráli nyelvcsalád. Az uráli népek bemutatása, csoportosítási lehetőségek. Az uráli/finnugor
és az ugor őshaza. A nyelvrokonság bizonyítékai. A nép és a nyelv. A nyelvcsere és kétnyelvűség.
Elméletek (pl. László Gyula, Badiny Jós Ferenc és Baráth Tibor, Kiszely István stb.).
Összefoglalás: Finnugor nyelv-e a magyar? Finnugor nép-e a magyar? Finnugorok vagyunk vagy törökök,
esetleg más nép? Eligazodás napjaink „szenzációiban”.
A nyelvek rokonításának szempontjai. A magyar nyelv finnugor nyelvrokonságának bizonyítékai. A
nyelvrokonság, kulturális rokonság, genetikai rokonság. A finn nyelv segítségével mutatjuk be, hogy a magyar
a finnugor nyelvcsaládba tartozik.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tinta Könyvjkiadó, 2012.
Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány. Bp., 2011.
Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései, Balassi, Bp., 1998.
Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig, Akadémiai, Bp., 1990.
Pusztay János: Az „ugor-török háború” után. Bp., 1977.
Komoróczy Géza: Sumer és magyar?, Magvető, Bp., 1976.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO2701 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2701 Finnugrisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO48 Nyelv és globalitás
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Gúti Erika Dr.
Leírás:
Leírás:
A kurzus áttekintés nyújt a nyelvészet és a kultúra kapcsolatának eddig nem vizsgált területeiről egyéni
preferenciák alapján. A nyelvi és kulturális sokszínűséget, a 21. század társadalmi változásainak nyelvi
vetületeit a következő diszciplínák bevonásával vizsgáljuk: általános nyelvészet, nyelvtipológia, elméleti
nyelvészet (univerzális grammatika), hungarológia, anyanyelvi nevelés, nyelvtörténet, finnugrisztika,
alkalmazott nyelvészet egyes területei (szociolingvisztika, gendernyelvészet, pszicholingvisztika,
geolingvisztika) és határterületek (könyvtári ismeretek, nyelv és film, média, nyelv és irodalom). Átfogó
ismeretek és részterületek, speciális kompetenciák fejlesztése.
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De Swaan, A.: A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Typotex. 2004.
McLuhan, M., A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte, Budapest: Trezor Kiadó, 2001
Nyíri Kristóf szerk: Mobil információs társadalom: tanulmányok, Budapest : MTA Filozófiai Kutint., 2001
A magyar nyelv kézikönyve , szerk. Kiefer Ferenc, Bp., Akadémiai, 2003
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MNKO4801 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4801 Nyelv és globalitás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

[Vissza]

MSNM Szabadon választható mesterképzési tárgyak modul
MSNM01 Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0101 Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvű Irodalmak
és Kultúrák Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Angol Nyelvészeti Tanszék
   Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék
MSNM0102 Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvű Irodalmak
és Kultúrák Tanszék
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A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Angol Nyelvészeti Tanszék
   Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék

MSNM02 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Esztétika Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0201 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Esztétika Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM03 Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Francia Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0301 Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Francia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0302 Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Francia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
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MSNM04 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Filozófia Tanszék 2005
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0401 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Filozófia Tanszék, Filozófia Tanszék 2005
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Filozófia Tanszék

MSNM05 Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak vál. tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Horvát Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0501 Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Horvát Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0502 Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tá
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Horvát Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM06 Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál.
tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
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Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0601 Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0602 Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM07 Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és
kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0701 Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0702 Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyaqai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék, Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék

MSNM08 Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható
tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
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Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0801 Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Nyelvtudományi Tanszék
MSNM0802 Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MSNM09 Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0901 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
MSNM0902 Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
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Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM10 Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1001 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Német Nyelvészeti Tanszék
MSNM1002 Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM11 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1101 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM12 Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
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A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1201 Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM1202 Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Néprajz-Kulturális
Antropológia Tanszék, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti
Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ

MSNM13 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1301 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Neveléstudományi Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM14 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
file:///D|/Veronika%20dokumentumok/dokuk/nyelvészet/egyéb/ossztanterv/magkono02_tan.html[2016.01.20. 18:25:59]

MAGKONO02 írásos tanterve

Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1401 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM15 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Pszichológia Intézet
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1501 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék, Személyiség-, Fejlődés- és Klinikai Pszichológia
Tanszék, Szociálpszichológia Tanszék, Pszichológia Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
   Személyiség-, Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
   Szociálpszichológia Tanszék

MSNM16 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Régészeti Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1601 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Régészeti Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
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MSNM17 Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára)
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1701 Romológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
MSNM1702 Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) mesterképzési szak vál. t.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Neveléstudományi Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM18 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1801 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék, Szociálpolitikai
Tanszék, Szociális Munka Szeminárium, Szociálpolitika Szeminárium, Szociológiai és Szociális Tudományok Int
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Szociális Munka Szeminárium
   Szociális Munka Tanszék
   Szociálpolitika Szeminárium
   Szociálpolitikai Tanszék
   Szociológiai és Szociális Tudományok Int
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MSNM19 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1901 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék, Szociálpolitikai
Tanszék, Szociális Munka Szeminárium, Szociálpolitika Szeminárium, Szociológiai és Szociális Tudományok Int
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Szociális Munka Szeminárium
   Szociális Munka Tanszék
   Szociálpolitika Szeminárium
   Szociálpolitikai Tanszék
   Szociológiai és Szociális Tudományok Int

MSNM20 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2001 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM21 Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési
szak választható tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Történettudományi Intézet
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2101 Történelem mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
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Kezelő tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Ókortörténeti és
Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Történettudományi
Intézet, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ
MSNM2102 Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Ókortörténeti és
Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Történettudományi
Intézet, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ

MSNM22 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Felelős tanszék: Olasz Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2201 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Olasz Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
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