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Ösvények:
Magyar minor (L)
MK-1 Magyar minor (L)
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MGLB01 (2kr), MGLB02 (2kr), MGLB03 (2kr), MGLB04 (2kr), MGLB05 (2kr), MGLB06 (2kr),
MGLB07 (4kr), MGLB08 (4kr), MGLB09 (4kr), MGLB10 (4kr), MGLB11 (6kr), MGLB12 (4kr), MGLB13 (2kr), MGLB14 (4kr), MGLB15
(2kr), MGLB16 (2kr), MGLB17 (2kr)

MGLB01 Bevezetés az irodalomtudományba
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0101 (2kr)

MGLB0101 Bevezetés az irodalomtudományba előadás

2k

MGLB02 Irodalomtudomány proszeminárium
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0201 (2kr)

MGLB0201 Irodalomtudomány proszeminárium

2k

MGLB03 Bevezetés a nyelvtudományba
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0301 (2kr)

MGLB0301 Bevezetés a nyelvtudományba

2k

MGLB04 Nyelvészeti filológia szeminárium
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0402 (2kr)

MGLB0402 Nyelvészeti filológia szeminárium

2k

MGLB05 Kommunikáció szóban és írásban
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0501 (2kr)

MGLB0501 Logika és szemiotika

2k

MGLB06 Fonetika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0601 (1kr), MGLB0602 (1kr)

MGLB0601 Fonetikai előadás

1k

MGLB0602 Fonetika szeminárium

1k

MGLB07 Régi magyarországi irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0701 (2kr), MGLB0702 (2kr)

MGLB0701 Régi magyarországi irodalom I.

2k

MGLB0702 Régi magyarországi irodalom II.

2k

MGLB08 Irodalomelmélet
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0801 (2kr), MGLB0802 (2kr)

MGLB0801 Klasszikus irodalomtudományi iskolák

2k

MGLB0802 Jelenkori irodalomtudományi iskolák

2k

MGLB09 Világirodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB0901 (2kr), MGLB0902 (2kr)

MGLB0901 Világirodalom I.
MGLB0902 20. századi világirodalom előadás
MGLB10 Klasszikus magyar irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB1001 (2kr), MGLB1002 (2kr)
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MGLB1001 A felvilágosodás magyar irodalma előadás

2k

MGLB1002 Magyar irodalom a reformkortól a 20. századig előadás

2k

MGLB11 Leíró magyar nyelvtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB1101 (2kr), MGLB1103 (2kr), MGLB1105 (2kr)
- A következő tárgyelemekben gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a tantárgy 6 kreditébe: MGLB1102, MGLB1104, MGLB1106

MGLB1101 Mondattan I. előadás

2k

MGLB1102 Mondattan I. szeminárium
MGLB1103 Mondattan II. előadás

2k

MGLB1104 Mondattan II. szeminárium
MGLB1105 Morfológia előadás

2k

MGLB1106 Morfológia szeminárium
MGLB12 Nyelvtörténet
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 2 darabot: MGLB1201 (2kr), MGLB1202 (2kr), MGLB1203 (2kr)

MGLB1201 Történeti hangtan

2k

MGLB1202 Történeti alaktan

2k

MGLB1203 Nyelvemlékek

2k

MGLB13 Nyelv és társadalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 1 darabot: MGLB1301 (2kr), MGLB1302 (2kr)

MGLB1301 Pszicholingvisztika

2k

MGLB1302 Szociolingvisztika

2k

MGLB14 Modern magyar irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB1401 (2kr), MGLB1402 (2kr)

MGLB1401 A 20. század első felének irodalma előadás

2k

MGLB1402 A 20. század második felének irodalma előadás

2k

MGLB15 Helyesírás
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB1501 (2kr)

MGLB1501 Helyesírás

2k

MGLB16 Finnugrisztika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MGLB1601 (2kr)

MGLB1601 Finnugrisztika

2k

MGLB17 Szabadon választható alapszakos tárgyak
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 1 darabot: MGLB1701 (2kr), MGLB1702 (2kr), MGLB1703 (2kr),
MGLB1704 (2kr), MGLB1705 (2kr), MGLB1706 (2kr)

MGLB1701 Stilisztika

2k

MGLB1702 Tudományos írásmű

2k

MGLB1703 Ember és számítógép

2k

MGLB1704 Könyvtárismeret

2k

MGLB1705 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak

2k

MGLB1706 Szabadon választható irodalomtudományi tárgyak
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Magyar minor (L)
Kód: MAGMALB1/07-08-1
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.26. 09:45:14
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2011.05.09. 16:02:55
A végzettség megnevezése: "magyar"
Tagozat: Levelező. Képzési szint: BA/BSC
Összesen: 50 kredit. Félévek száma: 6. Tantermi órák száma: 250. Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és
általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható
ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető
eljárások megismertetése. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.
Módszer:
Felelős oktatók:
Irodalom:V. Gilbert Edit.
Nyelvészet:Medve Anna
Képzési program gazdatanszéke: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Nyelvtudományi Tanszék

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

A képzés
ösvényei:
Magyar minor (L)

Ösvény megnevezése: Magyar minor (L)
Az ösvényben teljesítendő kredit: 50 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Magyar minor (L)
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 50 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MGLB01 (2kr), MGLB02 (2kr), MGLB03 (2kr), MGLB04 (2kr),
MGLB05 (2kr), MGLB06 (2kr), MGLB07 (4kr), MGLB08 (4kr), MGLB09 (4kr), MGLB10 (4kr),
MGLB11 (6kr), MGLB12 (4kr), MGLB13 (2kr), MGLB14 (4kr), MGLB15 (2kr), MGLB16 (2kr),
MGLB17 (2kr)
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A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
MGLB, Magyar minor (L) modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

MGLB Magyar minor (L) modul
MGLB01 Bevezetés az irodalomtudományba
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Bókay Antal Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0101 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0101 Bevezetés az irodalomtudományba előadás
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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

MGLB02 Irodalomtudomány proszeminárium
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Orbán Jolán Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0201 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0201 Irodalomtudomány proszeminárium
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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

MGLB03 Bevezetés a nyelvtudományba
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Terts István Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0301 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0301 Bevezetés a nyelvtudományba
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nyelvtudomány alapfogalmaival, legfontosabb
irányzataival és egyéniségeivel. Kötelező olvasmányok: 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. Saussure, Ferninand de
(1997): Bevezetés az általános nyelvészetbe (A nyelvi jel természete, A jel változhatatlansága és
változandósága, Szinkronikus nyelvészet), Corvina, Bp.

MGLB04 Nyelvészeti filológia szeminárium
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Viszket Anita
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0402 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0402 Nyelvészeti filológia szeminárium
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
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A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgy 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. Kötelező olvasmányok: Kálmán László ? Nádasdy Ádám (1999): Hárompercesek a
nyelvről, Osiris, Bp. Kenesei István szerk. (2000): A nyelv és a nyelvek, Corvina, Bp. 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.

MGLB05 Kommunikáció szóban és írásban
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Kleiber Judit
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0501 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0501 Logika és szemiotika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a sikeres kommunikáció néhány alapvető
elemével, betekintést nyernek a logika és a szemiotika alapfogalmaiba. Kötelező olvasmányok: Ruzsa
Imre ? Máté András: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Budapest, 1977. Kárpáti Eszter (szerk.):
Szöveggyűjtemény a szemiotika tanulmányozásához. Budapest, Aula, 2003.

MGLB06 Fonetika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Kassai Ilona
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0601 (1kr), MGLB0602 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0601 Fonetikai előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
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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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
A fonetika tantárgy célja az, hogy a hallgató számára tisztázza a beszéd építőköveinek és ezek
szerveződésének mikéntjét a beszélő és a hallgató, illetőleg ma már az ezeket helyettesíteni képes
mesterséges beszélő és a beszédet mesterségesen felismerő rendszerek között kialakuló kommunikáció
folyamatában. Ennek megfelelően a kurzus középpontjában a beszéd körfolyamata áll, melynek
körüljárása a tudományos ismeretek aktuális szintjéről történik meg. Ahol a téma megkívánja, a
tantárgy kitekint a jelenségek filoŚ és ontogenetikus vonatkozásaira, felvillantva ezzel a történeti
szemléletet, valamint rendellenes megnyilvánulásaira, helyet adva ekképpen a normától való eltérés
egyik gyakori forrásának. Kötelező olvasmányok: Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest. 1998. Elekfi László ? Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Szemimpex Kiadó,
Budapest, 2004. A hangok. In: Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Corvina, Budapest, 2004,
65 76.
MGLB0602 Fonetika szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő 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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

MGLB07 Régi magyarországi irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Jankovits László
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0701 (2kr), MGLB0702 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0701 Régi magyarországi 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: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
MGLB0702 Régi magyarországi irodalom II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

MGLB08 Irodalomelmélet

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Kálmán C. György Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0801 (2kr), MGLB0802 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0801 Klasszikus irodalomtudományi iskolák
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi 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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
MGLB0802 Jelenkori irodalomtudományi iskolák
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi 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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

MGLB09 Világirodalom

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Hetesi István
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A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB0901 (2kr), MGLB0902 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB0901 Világirodalom 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
MGLB0902 20. századi világirodalom előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

MGLB10 Klasszikus magyar irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Rohonyi Zoltán
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB1001 (2kr), MGLB1002 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1001 A felvilágosodás magyar irodalma előadás
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
MGLB1002 Magyar irodalom a reformkortól a 20. századig előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
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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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

MGLB11 Leíró magyar nyelvtan
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB1101 (2kr), MGLB1103 (2kr), MGLB1105 (2kr)
A következő tárgyelemekben gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a tantárgy 6 kreditébe:
MGLB1102, MGLB1104, MGLB1106
Tárgyeleme(i):
MGLB1101 Mondattan I. előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
Leírás:
: A leíró magyar nyelvtan tantárgyon belül a ?modernség pécsi hagyománya? alapján a magyar
nyelvleírási területeket az ezredvég korszerű tudományos ismereteire alapozva, a formális eszköztár
bemutatását sem mellőzve, ám mindenkor a leírás alaposságát az előtérbe állítva kívánjuk bemutatni.
Célunk ezzel kapcsolatban a magas szintű, megbízható elemzési képesség kibontakoztatása. Célunk
továbbá a strukturalizmus lényegének a megértetése: egy elmélet elemei a teljes elmélet ismeretében
értékelhetőek -- ezért attól sem riadhatunk vissza, hogy minél teljesebb képet próbáljunk adni a
modern nemzetközi nyelvtudomány világáról. Kötelező olvasmányok: 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.
MGLB1102 Mondattan I. szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
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Leírás:
A szeminárium nem kötelező, de lehetőség van felvenni, segítségképpen a szigorlathoz.
MGLB1103 Mondattan II. előadás
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
MGLB1104 Mondattan II. szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
A szeminárium nem kötelező, de lehetőség van felvenni, segítségképpen a szigorlathoz.
MGLB1105 Morfológia előadás
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
MGLB1106 Morfológia szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
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A szeminárium nem kötelező, de lehetőség van felvenni, segítségképpen a szigorlathoz.

MGLB12 Nyelvtörténet

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Fancsaly Éva Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 2 darabot:
MGLB1201 (2kr), MGLB1202 (2kr), MGLB1203 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1201 Történeti hangtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A nyelvtörténet tantárgyain belül a hallgatók a következő témákkal ismerkedhetnek meg három
részletben (hangtan, alaktan, nyelvemlékek): A magyar nyelv hang- és alaktanának története az
ómagyar/középmagyar kor végéig. Elsősorban nyelvünk ?szabálytalanságának okait? vizsgáljuk (mghharmónia ?szabálytalanságai?, a tőtípusok kialakulása, a gy hangunk írása, stb.), másrészt a
grammatikai rendszerünk kialakulását követjük nyomon a nyelvemlékeink segítségével. A legfontosabb
nyelvemlékek bemutatásával a magyar nyelvtörténet kurzuson tanultak alapján elemezzük
nyelvemlékeink előforduló hangtani, alaktani és mondattani sajátosságokat. Az uráli/finnugor
nyelvcsaládba tartozó népek hagyományos és mai életének, történelmének bemutatása az ott járt
kutatók leírásai, folklórjuk, szépirodalmuk és ismeretterjesztő és dokumentumfilmek segítségével.
Kötelező olvasmányok: Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas, Budapest, 2003.
Kiss Jenő-Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Bp., 2003. Molnár József, Simon
Györgyi szerk. Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Bp., 1980. Hajdó Péter: Bevezetés az uráli
nyelvtudományba. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti
magyarázatokkal. Tankönyvkiadó, Budapest, 1956.
MGLB1202 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)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
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   Nyelvtudományi Tanszék
MGLB1203 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 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MGLB13 Nyelv és társadalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Lengyel Zsolt Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 1 darabot:
MGLB1301 (2kr), MGLB1302 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1301 Pszicholingvisztika
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgy keretein belül a diákok megismerkedhetnek a pszicholingvisztika főbb területeivel, mint
például a nyelvi jel megértéséhez és észleléséhez szükséges agyi folymatok, gyermeknyelv, nyelvi
zavarok stb). Kötelező olvasmányok: Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Budapest, 1999.
Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. Typotex, Budapest, 1999. Pléh Csaba; Lukács Ágnes: A magyar
morfológia pszicholingvisztikája. Osiris, Budapest, 2001.
MGLB1302 Szociolingvisztika
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
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A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgy keretein belül a diákok megismerkedhetnek a szociolingvisztika főbb területeivel, mint
például területi és társadalmi nyelvváltozatok, szekuláris nyelvészet, nyelvi kontaktjelenségek,
nyelvpolitika- nyelvtervezés, nyelv és oktatás. Kötelező olvasmányok: Wardhaugh, R.:
Szociolingvisztika. Osiris Kiadó. Budapest. 2002. 364 p. Lengyel Zsolt - Navracsics Judit - Szabari
Krisztina - Szépe György: Szociolingvisztika ?-?. Budapest-Pécs-Veszprém. 1996. 135 p. Kiss Jenő:
Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
1995. 318 p. Szépe György-Pap Mária (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások.
Gondolat Kiadó. Budapest. 1975.

MGLB14 Modern magyar irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Gúti Erika dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB1401 (2kr), MGLB1402 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1401 A 20. század első felének irodalma előadás
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
MGLB1402 A 20. század második felének irodalma előadás
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MGLB15 Helyesírás

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
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Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Gúti Erika dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB1501 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1501 Helyesírás
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 tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
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 ismérvei. A finn nyelv segítségével mutatjuk be, hogy a magyar a finnugor
nyelvcsaládba tartozik. Kötelező olvasmányok: 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.

MGLB16 Finnugrisztika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Fancsaly Éva Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MGLB1601 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1601 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
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A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
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 ismérvei. A finn nyelv segítségével mutatjuk be, hogy a magyar a finnugor
nyelvcsaládba tartozik. Kötelező olvasmányok: 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.

MGLB17 Szabadon választható alapszakos tárgyak
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar minor (L)
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Medve Anna dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 1 darabot:
MGLB1701 (2kr), MGLB1702 (2kr), MGLB1703 (2kr), MGLB1704 (2kr), MGLB1705 (2kr), MGLB1706 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MGLB1701 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
Témakörök: (1) A stílus fogalma és hírértéke (2) Konnotáció, evokáció, regiszter. A szóhangulat
forrásai (3) A nyelv zenei és képi stíluseszközeinek rendszere Kötelező olvasmányok: 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. Tolcsvai Nagy
Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. N. Tank. 1996. Tolcsvai Nagy Gábor: A stílus. In: Kiefer Ferenc
(szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai K., Bp. 2003. 256-268. Zolnai Béla: Nyelv és
hangulat. Gondolat, Bp. 1964
MGLB1702 Tudományos írásmű
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi 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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
MGLB1703 Ember és számítógép
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 tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a sikeres kommunikáció néhány alapvető
elemével, külön foglalkozunk továbbá az ember és számítógép kommunikációjával is. Kötelező
olvasmányok: Prószéky Gábor, Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés
számítógéppel, Szak Kiadó, 1999.
MGLB1704 Könyvtárismeret
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 tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyban a kurzusok teljesítésének feltétele a tanszéki szakkönyvtárban folytatott szakmai
gyakorlat. Mivel gyakornokokat csak korlátozott létszámban tudunk foglalkoztatni, ezért azt itt
meghirdetett kurzusok felvételéhez oktatói jóváhagyás szükséges.
MGLB1705 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak
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 tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
MGLB1706 Szabadon választható irodalomtudományi tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
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MAGMALB1/07-08-1 írásos tanterve

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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 3. szemeszter
A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 6. szemeszter
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