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Magyar nyelv és irodalom alapképzési szak

Ösvények:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
MK-1 Alapképzés
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 20 kredit

MK-1.1 Közös bölcsész alapozó
- A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
- Kötelezően teljesítendő képzési program(ok): BOALALB1 (10kr)

MK-1.2 Kommunikáció írásban és szóban
- A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB01 (2kr), MALB03 (4kr), MALB04 (2kr), MALB05 (2kr)

MALB01 Kommunikáció szóban és írásban I.
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0101 (2kr)

MALB0101 Kommunikáció szóban és írásban I.
Felelős oktatója: Dr. Kleiber Judit

2k

MALB03 Kommunikáció szóban és írásban II.
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 1 darabot: MALB0301 (4kr), MALB0302 (4kr), MALB0303 (4kr),
MALB0304 (4kr)

MALB0301 Tudományos írásmű
Felelős oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska

4k

MALB0302 Ember és számítógép
Felelős oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska

4k

MALB0303 Könyvtárismeret
Felelős oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska

4k

MALB0304 Egyéb kurzusok az emberi kommunikációról
Felelős oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska

4k

MALB04 Helyesírás
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0401 (2kr)

MALB0401 Helyesírás
Felelős oktatója: Medve Anna Dr.

2k

MALB05 Stilisztika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0501 (2kr)

MALB0501 Stilisztika
Felelős oktatója: Dóla Mónika
MK-2 Szakmai törzsanyag
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 96 kredit

MK-2.1 Irodalomtudomány

- A mérföldkőben gyűjtendő: 58 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB06 (6kr), MALB07 (6kr), MALB08 (8kr), MALB13 (6kr), MALB14 (8kr), MALB17 (24kr)

MALB06 Régi Magyarországi Irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0601 (2kr), MALB0602 (2kr), MALB0603 (2kr)

MALB0601 Régi Magyarországi Irodalom I.
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MALB0602 Régi Magyarországi Irodalom II,
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MALB0603 Régi Magyarországi Irodalom szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k
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MALB07 Klasszikus Magyar Irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0701 (2kr), MALB0702 (2kr), MALB0703 (2kr)

MALB0701 A felvilágosodás magyar irodalma
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert

2k

MALB0702 Magyar irodalom a reformkortól a 20. századig
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert

2k

MALB0703 Klasszikus magyar irodalom szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert

2k

MALB08 Világirodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0801 (2kr), MALB0802 (2kr), MALB0803 (2kr), MALB0804 (2kr)

MALB0801 Világirodalom a kezdetektől a felvilágosodásig

2k

MALB0802 Világirodalom a felvilágosodástól a 20. századig
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MALB0803 20. századi világirodalom
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MALB0804 Komparatisztika szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László

2k

MALB13 Irodalomelmélet
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1301 (2kr), MALB1302 (2kr), MALB1303 (2kr)

MALB1301 Klasszikus irodalomtudományi iskolák
Felelős oktatója: Mekis János Dr.

2k

MALB1302 Jelenkori irodalomtudományi iskolák
Felelős oktatója: Mekis János Dr.

2k

MALB1303 Poétika és narratológia
Felelős oktatója: Mekis János Dr.

2k

MALB14 Modern magyar irodalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1401 (2kr), MALB1402 (2kr), MALB1403 (2kr), MALB1404 (2kr)

MALB1401 A 20. század első felének irodalma előadás
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.

2k

MALB1402 Szeminárium a 20. század első felének magyar irodalmából
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.

2k

MALB1403 A 20. század második felének irodalma előadás
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.

2k

MALB1404 Szeminárium a 20. század második felének magyar irodalmából
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.

2k

MALB17 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 24kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1701 (2kr), MALB1702 (2kr), MALB1703 (2kr), MALB1704 (2kr), MALB1705 (2kr),
MALB1706 (2kr), MALB1707 (2kr), MALB1708 (2kr), MALB1709 (2kr), MALB1710 (2kr), MALB1711 (2kr), MALB1712 (2kr)

MALB1701 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1702 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból II.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1703 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból III.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1704 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból IV.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1705 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból V.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor
MALB1706 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból VI.
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Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor
MALB1707 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból VII.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1708 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból VIII.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1709 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból IX.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1710 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból X.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1711 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból XI.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MALB1712 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból XII.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor

2k

MK-2.2 Nyelvtudomány
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 38 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB02 (2kr), MALB09 (12kr), MALB10 (2kr), MALB11 (6kr), MALB12 (4kr), MALB15 (2kr),
MALB16 (2kr), MALB18 (8kr)

MALB02 Fonetika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0201 (1kr), MALB0202 (1kr)

MALB0201 Fonetika előadás
Felelős oktatója: Dr. Kassai Ilona

1k

MALB0202 Fonetika szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Kassai Ilona

1k

MALB09 Leíró magyar nyelvtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 12kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB0901 (2kr), MALB0902 (2kr), MALB0903 (2kr), MALB0904 (2kr), MALB0905 (2kr),
MALB0906 (2kr)

MALB0901 Mondattan I. előadás
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

2k

MALB0902 Mondattan I. szeminárium
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

2k

MALB0903 Mondattan II. előadás
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

2k

MALB0904 Mondattan II. szeminárium
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

2k

MALB0905 Morfológia előadás
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

2k

MALB0906 Morfológia szeminárium
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

2k

MALB10 Szövegtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1001 (2kr)

MALB1001 Szövegtan
Felelős oktatója: Kárpáti Eszter Dr.

2k

MALB11 Történeti hangtan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1101 (1kr), MALB1102 (1kr), MALB1103 (1kr)
- Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 3 darabot: MALB1104 (1kr), MALB1105 (1kr), MALB1106 (1kr)

MALB1101 Történeti hangtan
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
MALB1102 Történeti alaktan
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
MALB1103 Nyelvemlékek
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
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MALB1104 Szabadon választható ismeretek a történeti összehasonlító hangtanból
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.

1k

MALB1105 Szabadon választható ismeretek a történeti összehasonlító alaktanból
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.

1k

MALB1106 Szabadon választható ismeretek a nyelvemlékek köréből
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.

1k

MALB12 Nyelv és társadalom
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1201 (2kr), MALB1202 (2kr)

MALB1201 Pszicholingvisztika
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.

2k

MALB1202 Szociolingvisztika
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.

2k

MALB15 Jelentéstan
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1501 (2kr)

MALB1501 Jelentéstan
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

2k

MALB16 Finnugrisztika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1601 (2kr)

MALB1601 Finnugrisztika
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.

2k

MALB18 Nyelvtudományi speciális kollégiumok
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1801 (8kr)

MALB1801 Nyelvtudományi speciális kollégiumok
Felelős oktatója: Medve Anna Dr.
Mk-3 Záródolgozat
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB19 (4kr)

MALB19 Szakdolgozat
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MALB1901 (4kr)

MALB1901 Szakdolgozat
MK-4 Szabadon választható 50 kredit
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit

MK-4.1 Szakirány/Tanári szakirány/Részterületi specializáció

- A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit
- Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: ANGMALB1 (50kr), GNEMALB1 (50kr), KOMMALB1,
MADRALB1 (50kr), MAFRALB1 (50kr), MAHRALB1 (50kr), MAIRALB1 (50kr), MAKRALB1 (50kr), MAMRALB1 (50kr), MASRALB1 (50kr),
MAURALB1 (50kr), PEDMALB1 (50kr), RFRMALB1 (50kr), ROLMALB1 (50kr), SBEMALB1 (50kr), SETMALB1 (50kr), SFLMALB1 (50kr),
SFMMALB1 (50kr), TOTMALB1 (50kr), TOTMALB4 (50kr)

Mk-5 Pedagógiai-pszichológiai modul, vagy szabadon választható tárgyak

1

- A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
- Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: MASTALB1 (10kr), TANTALB1 (10kr)
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MAGTALB2/14-15-1 írásos tanterve

Magyar nyelv és irodalom alapképzési szak
Kód: MAGTALB2/14-15-1
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.10.29. 15:16:27
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2015.10.14. 11:00:51
A végzettség megnevezése: "magyar alapszakos bölcsész"
Tagozat: Levelező. Képzési szint: BA/BSC
Összesen: 180 kredit. Félévek száma: 6. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
– szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Hungarian
Képzési terület: bölcsészettudomány
4. Képzési ág: magyar
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
6.2.A specializációhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
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.
Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek:
– értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait;
– megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni;
– az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott specializáció tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános
módjainak és annak fő kutatási módszereinek elsajátítására;
– hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott specializáció kérdéseiben a kor
igényeinek megfelelően, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különböző szempontok szerint
bemutatni információkat, érveket és elemzéseket;
alkalmasak:
– megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy specializációval
összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére;
– kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására művelődési intézményekben, kutatóintézetekben, az
államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket
igénylő társadalmi szervezetekben;
– általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére;
rendelkeznek:
– a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott specializáció területéhez kapcsolódó problémák felismerési
és kreatív kezelési képességével;
– jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel;
– kritikai szemlélettel;
– a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel.
8.A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
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– alapozó ismeretek: 15–20 kredit
filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, szakterületi alapozó ismeretek
(bevezetés az irodalomtudományba és a nyelvtudományba, irodalomtudományi proszeminárium, nyelvészeti
filológia);
– szakmai törzsanyag: 140–160 kredit, ebből
a) általános szakterületi ismeretek: 90–110 kredit
aa) irodalomtudomány
világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom,
irodalomelmélet
ab) nyelvtudomány
nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró
magyar nyelvtan, jelentéstan, szövegtan, stilisztika;
b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit
ba) a specializációk vagy az alapszak szakterületi ismeretei: szakirányú és alapszakos specializációk,
bb) a második szak szakterületi ismeretei.
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári
felkészítéshez szükséges pedagógiai-pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit
9. Szakmai gyakorlat: –
A záróvizsga célja, hogy a jelölt bemutassa a szakon szerzett ismereteit, valamint hogy bizonyítsa, képes az
elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a
tudományos szakpróza nyelvén való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására
A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat valamint a kötelező kreditmennyiség
megszerzése.
A záróvizsga részei és kiszámításának módja a tanulmányaikat 2010. szeptemberétől megkezdők számára:
A
•
•
•

BA záróvizsga három komponensből tevődik össze:
a hallgató összes tanulmányi átlagából,
a szakdolgozat értékeléséből és a védésre adott jegyből, valamint
a szóbeli záróvizsga eredményéből.

E három részjegy azonos súllyal, azaz 1/3 - 1/3 - 1/3 arányban teszi ki az oklevél minősítését.
Amennyiben a 3 részjegyből az egyik elégtelen, akkor az egész záróvizsga elégtelen. A következő záróvizsga
időszakban csak az elégtelenre teljesített vizsgarész ismétlendő. A záróvizsgarészek sorrendjét a tanszékek
határozzák meg.
Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak valamennyi részjegye
5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb osztályzata nem volt.
A záróvizsga részei és kiszámításának módja a tanulmányaikat 2006. szeptemberétől megkezdők számára:
A záróvizsga részei:
A karon a záróvizsga külön érdemjeggyel minősített szóbeli részei:
a) szakdolgozat megvédése előzetesen feltett kérdések alapján;
b) vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből;
a záróvizsga eredménye a szakdolgozat megvédéséből szerzett érdemjegynek (a két bíráló által adott érdemjegy,
valamint a védésre adott érdemjegy számtani átlaga kerekítés nélkül), valamint a szóbeli záróvizsgán szerzett
érdemjegynek 1:2 arányú súlyozással kialakított átlaga, két tizedesjegyig történő kerekítéssel.
A BA-oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja.
Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak valamennyi részjegye
5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb osztályzata nem volt.

Módszer:
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Felelős oktató(k): Dr. Jankovits László Ph. D. egyetemi docens
Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú
C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.
Értékelés:
Záróvizsga témakörök: http://www.btk.pte.hu/menu/356/84
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. A szakirányválasztást alárendelt (behívott)
képzési programok biztosítják, amelyekből kötelező választani. Az alárendelt képzési programokban gyűjtött
kreditek beleszámítanak ebbe a tantervbe a megfelelő mérföldköveknél.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési program, kötelezően,
kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési
programok tantervi struktúráját a rövidítésükre klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési
programokba az adott képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen keresztül!
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés

Ösvény megnevezése: Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és
törzsképzés
Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Alapképzés
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 20 kredit
A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
MK-1.1 Közös bölcsész alapozó
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő behívott képzési program(ok): BOALALB1 (10kr)
MK-1.2 Kommunikáció írásban és szóban
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB01 (2kr), MALB03 (4kr), MALB04 (2kr), MALB05 (2kr)
MK-2 Szakmai törzsanyag
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A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 96 kredit
A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
MK-2.1 Irodalomtudomány
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 58 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB06 (6kr), MALB07 (6kr), MALB08 (8kr), MALB13 (6kr),
MALB14 (8kr), MALB17 (24kr)
MK-2.2 Nyelvtudomány
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 38 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB02 (2kr), MALB09 (12kr), MALB10 (2kr), MALB11 (6kr),
MALB12 (4kr), MALB15 (2kr), MALB16 (2kr), MALB18 (8kr)
Mk-3 Záródolgozat
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MALB19 (4kr)
MK-4 Szabadon választható 50 kredit
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 50 kredit
A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
MK-4.1 Szakirány/Tanári szakirány/Részterületi specializáció
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 50 kredit
Ezen kötelezően választandó behívott képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot:
ANGMALB1 (50kr), GNEMALB1 (50kr), KOMMALB1, MADRALB1 (50kr), MAFRALB1 (50kr),
MAHRALB1 (50kr), MAIRALB1 (50kr), MAKRALB1 (50kr), MAMRALB1 (50kr), MASRALB1 (50kr),
MAURALB1 (50kr), PEDMALB1 (50kr), RFRMALB1 (50kr), ROLMALB1 (50kr), SBEMALB1 (50kr),
SETMALB1 (50kr), SFLMALB1 (50kr), SFMMALB1 (50kr), TOTMALB1 (50kr), TOTMALB4 (50kr)
Mk-5 Pedagógiai-pszichológiai modul, vagy szabadon választható tárgyak
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 10 kredit
Ezen kötelezően választandó behívott képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: MASTALB1 (10kr),
TANTALB1 (10kr)

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
MALB, Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

MALB Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés modul
MALB01 Kommunikáció szóban és írásban I.
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Dr. Kleiber Judit
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A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0101 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0101 Kommunikáció szóban és írásban I.
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 kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
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.

MALB02 Fonetika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Dr. Kassai Ilona
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0201 (1kr), MALB0202 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0201 Fonetika előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő 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: szemeszterenként 6 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
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 filo- 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.
MALB0202 Fonetika szeminárium

file:///D|/Veronika%20dokumentumok/dokuk/nyelvészet/egyéb/ossztanterv/magtalb2_14_15_1%20_tan.html[2016.01.20. 18:09:28]

MAGTALB2/14-15-1 írásos tanterve

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: szemeszterenként 6 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

MALB03 Kommunikáció szóban és írásban II.
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Dr. Viszket Anita Piroska
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 1 darabot:
MALB0301 (4kr), MALB0302 (4kr), MALB0303 (4kr), MALB0304 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0301 Tudományos írásmű
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
MALB0302 Ember és számítógép
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti 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.
MALB0303 Könyvtárismeret
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
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Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti 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.
MALB0304 Egyéb kurzusok az emberi kommunikációról
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi 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: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

MALB04 Helyesírás

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Medve Anna Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0401 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0401 Helyesírás
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 és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
A kurzuson a magyar helyesírás alapelveit, a nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új
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keletű idegen szavak írásmódját, valamint a központozást tekintjük át. Kötelező olvasmányok: Deme
L.-Fábián P.-Tóth E: Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2000. 587 p. A magyar
helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2000. 487 p. Noll Katalin: Helyesírás mindenkinek.
Mozaik Kiadó. Szeged. 2001.

MALB05 Stilisztika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0501 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0501 Stilisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dóla Mónika
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
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.

MALB06 Régi Magyarországi Irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Dr. Jankovits László
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0601 (2kr), MALB0602 (2kr), MALB0603 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0601 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 kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
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csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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.
MALB0602 Régi Magyarországi Irodalom II,
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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.
MALB0603 Régi Magyarországi Irodalom szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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.

MALB07 Klasszikus Magyar Irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
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A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0701 (2kr), MALB0702 (2kr), MALB0703 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0701 A felvilágosodás magyar irodalma
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 kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. 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?
MALB0702 Magyar irodalom a reformkortól a 20. századig
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 kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. 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.
Kemény Zsigmond sajátos helye. Mikszáth Kálmán novella- és regényírása.
MALB0703 Klasszikus magyar irodalom szeminárium
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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 (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

MALB08 Világirodalom

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0801 (2kr), MALB0802 (2kr), MALB0803 (2kr), MALB0804 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB0801 Világirodalom a kezdetektől a felvilágosodásig
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Jankovits László, Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 212 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.
MALB0802 Világirodalom a felvilágosodástól a 20. századig
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Jankovits László
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. 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
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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.
MALB0803 20. századi világirodalom
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Jankovits László
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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 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.
MALB0804 Komparatisztika szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Jankovits László
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
Az előadásokon megismert világirodalmi folyamatok komparatív (öszehasonlító) elvű megközelítése. Az
egyes szemináriumok célja a magyar nyelvű szövegek világirodalmi mintáinak, párhuzamainak, egyéb
kapcsolatainak vizsgálata.

MALB09 Leíró magyar nyelvtan
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 12kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB0901 (2kr), MALB0902 (2kr), MALB0903 (2kr), MALB0904 (2kr), MALB0905 (2kr), MALB0906 (2kr)
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Tárgyeleme(i):
MALB0901 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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
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.
MALB0902 Mondattan I. szeminárium
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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
MALB0903 Mondattan II. 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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
MALB0904 Mondattan II. szeminárium
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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
MALB0905 Morfológia előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
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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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
MALB0906 Morfológia szeminárium
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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

MALB10 Szövegtan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Kárpáti Eszter Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1001 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1001 Szövegtan
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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a szövegtan legfőbb kérdéseivel. A
szemináriumon a szövegek elemzéséhez kínálunk fel eszközöket: vizsgáljuk nyelvészeti és
kommunikációs szempontból; a történetgrammatikák segítségével; a beszédaktus-, és a forgatókönyvelmélet tükrében; a Petőfi-féle szemiotikai textológia eszközeivel. Kötelező olvasmányok: de
Beaugrande-Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest, Corvina, 2000. Petőfi S. János: A
szöveg mint komplex jel. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. Pléh-Síklaki-Terestyéni (szerk.): Nyelv Kommunikáció - Cselekvés. Budapest, Osiris, 1997.

MALB11 Történeti hangtan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
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Felelős oktató: Fancsali Éva Mária Dr.
Leírás:
A nyelvtörténet tantárgy három kötelező alapozó kurzusból áll:hangtan, alaktan és nyelvemlékek tárgyköréből,
ezen kívül választható min. három az alább meghirdetett tárgyelemekből
A nyelvtörténet tantárgyain belül a hallgatók a következő témákkal ismerkedhetnek meg három részletben
(hangtan, alaktan, nyelvemlékek): Elsősorban nyelvünk szabálytalanságának okait vizsgáljuk (mgh-harmónia
szabálytalanságai, a tőtípusok kialakulása, a gy hangunk írása, stb.), másrészt a grammatikai rendszerünk
kialakulását követjük nyomon a nyelvemlékeink segítségével.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1101 (1kr), MALB1102 (1kr), MALB1103 (1kr)
Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 3 darabot:
MALB1104 (1kr), MALB1105 (1kr), MALB1106 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1101 Történeti hangtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
Leírás:
A magyar nyelv hangtanának története az ómagyar/középmagyar kor végéig. Kötelező olvasmányok:
Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas, Budapest, 2003. Kiss Jenő-Pusztai
Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Bp., 2003.
MALB1102 Történeti alaktan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
Leírás:
A magyar nyelv alaktanának története az ómagyar/középmagyar kor végéig. Kötelező olvasmányok:
Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas, Budapest, 2003. Kiss Jenő-Pusztai
Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Bp., 2003.
MALB1103 Nyelvemlékek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 1kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
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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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A legfontosabb nyelvemlékek bemutatásával a magyar nyelvtörténet kurzuson tanultak alapján
elemezzük nyelvemlékeink előforduló hangtani, alaktani és mondattani sajátosságokat.
Kötelező olvasmányok: Molnár József, Simon Györgyi szerk. Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó,
Bp., 1980; Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1956., Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1980
MALB1104 Szabadon választható ismeretek a történeti összehasonlító hangtanból
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: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
Leírás:
Igeragozásunk története
Az igei személyragok eredete, az alanyi ragozás az uráli nyelvekben, a tárgyas ragozás kialakulása a
magyarban (Horger, Nyíri), az ikes ragozás megjelenése (Mészöly)
Képzőtörténet
Az uráli alapnyelv képzőállománya: Györke, Lehtisalo, Berrár, a képzők eredete, a főnévképzők, az
igeképzők, a képzők hangalakja és funkciója
Névszóragozásunk kialakulása
A névszóragok keletkezésére vonatkozó elképelések: Ravila, Balázs János, Lakó, a grammatika
esetragok és a határozóragok a finnugor nyelvekben, a magyar nyelv másodlagos, összetett
határozóragjainak története, a ragok hangalakja és funkciója
Mondattantörténet
A finnugor alapnyelv mondatszerkezetének kialakulására vonatkozó elképzelések: Klemm, Gombocz,
Ravila, Papp, Mészöly, a magyar mondat őstörténete, a mondatrészek eredete: alany, tárgy, határozó,
jelző, az igeneves szerkezetek, a szórend, az egyeztetés
MALB1105 Szabadon választható ismeretek a történeti összehasonlító alaktanból
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: 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 finn mint rokon nyelv
A finnek lakóhelye, elnevezésük eredete, a finn hangrendszer és betűrendszer, a finn - magyar közös
szókincs (200) hangtani és jelentéstani vizsgálata, a főnévragozás, az igeragozás, a balti finn nyelvek,
Kalevala, a mai finn kultúra
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Írástörténet
A magyar rovásírás eredete, jelei, hangértékük, rovásírásos nyelvemlékek, a latin betűk aredete,
alkalmazása a magyar szavak leírására, a hang - betű megfelelés vizsgálata, a magyar helyesírás
kialakulása (Kniezsa), a magyar betűrendszer (Szépe), a központozás (Keszler).
A magyar nyelv korai jövevényszavainak vizsgálata
A magyar nyelv honfoglalás előtt iráni, alán és török jövevényszavait és a honfoglalás utáni német,
török, szláv és latin vizsgáljuk azzal a céllal, hogy nyelvünk korai hangtörténetére milyen
következtetéseket tudunk levonni belőlük.
Szótörténet
Az uráli kor szókincsének jelentéstani csoportosítása (Szinnyei, Zsirai, Hajdú, Bereczki, Bakró), a
halászat, a vadászat, a testrésznevek, állatnevek, növénynevek, a tér és az idő
MALB1106 Szabadon választható ismeretek a nyelvemlékek köréből
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: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
Leírás:
Szórványemlékeink
A legfontosabb szórványemlékeink bemutatása, a középkori okleveleink szerkezete, az előforduló
magyar nyelvi szórványok típusai, A Tihanyi Alapítólevél (1055) részletes elemzése, a Magyar OklevélSzótár (1902-1906) adatainak értelmezése, gyűjtőmunka és olvasati problémák
A Halotti Beszéd
A középkori európai temetési beszédek, az eredeti latin szöveg és a magyar fordítás viszonya, a HB
megtalálásának körülményei, keletkezése, szerzője, írásrendszere, olvasási problémák: Sajnovics,
Szinnyei, Pais, Mészöly, Bárczi, Benkő, A. Molnár
Az Ómagyar Mária Siralom
A középkori Mária-siralmak, az ÓMS megtalálásának körülményei (1922), Gragger róbert ismetetése és
olvasata, a kézirat betűi és olvasási problémák: Pais, Mészöly, Bárczi, Benkő, A. Molnár
Kódexeink
Középkori kódexeink jellemző vonásai, a kódexkiadások, elakadt sorozatok, a kódexek csoportosítása,
a legfontosabb kódexek (JókK., BécsiK., MüchK., AporK., JordK., Döbr.K., KulcsK., MargL.) olvasása és
elemzés, a kódexek számítógépes adatbázisa

MALB12 Nyelv és társadalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató: Gúti Erika Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1201 (2kr), MALB1202 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1201 Pszicholingvisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
file:///D|/Veronika%20dokumentumok/dokuk/nyelvészet/egyéb/ossztanterv/magtalb2_14_15_1%20_tan.html[2016.01.20. 18:09:28]

MAGTALB2/14-15-1 írásos tanterve

Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
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.
MALB1202 Szociolingvisztika
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: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti 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.

MALB13 Irodalomelmélet

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1301 (2kr), MALB1302 (2kr), MALB1303 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1301 Klasszikus irodalomtudományi iskolák
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
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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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
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.
MALB1302 Jelenkori irodalomtudományi iskolák
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: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
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.
MALB1303 Poétika és narratológia
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi 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: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

MALB14 Modern magyar irodalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
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A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1401 (2kr), MALB1402 (2kr), MALB1403 (2kr), MALB1404 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1401 A 20. század első felének irodalma előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Thomka Beáta Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
az irodalmi modernség legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről, irányzatairól és
fázisairól. A program célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a modern magyar
irodalom köréből Vajdától Oraveczig, Krúdytól Esterházyig. A képzés szakaszai: 1. A magyar
modernség kezdetei, A magyar modernség középső időszaka, 2. Jelenkori magyar irodalom.
MALB1402 Szeminárium a 20. század első felének magyar irodalmából
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Thomka Beáta Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
az irodalmi modernség legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről, irányzatairól és
fázisairól. A program célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a modern magyar
irodalom köréből Vajdától Oraveczig, Krúdytól Esterházyig. A képzés szakaszai: 1. A magyar
modernség kezdetei, a magyar modernség középső időszaka, 2. Jelenkori magyar irodalom. Elsődleges
tájékozódás és az önálló műértelmezés képességének gyakorlása.
MALB1403 A 20. század második felének irodalma előadás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
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Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Thomka Beáta Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
az irodalmi modernség legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről, irányzatairól és
fázisairól. A program célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a modern magyar
irodalom köréből Vajdától Oraveczig, Krúdytól Esterházyig. A képzés szakaszai: 1. A magyar
modernség kezdetei, a magyar modernség középső időszaka, 2. Jelenkori magyar irodalom
MALB1404 Szeminárium a 20. század második felének magyar irodalmából
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Thomka Beáta Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A hallgatók az irodalomtörténeti rendszerezés már elsajátított szempontjait alkalmazva képet alkotnak
az irodalmi modernség legfontosabb sajátosságairól, eszmetörténeti hátteréről, irányzatairól és
fázisairól. A program célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a modern magyar
irodalom köréből Vajdától Oraveczig, Krúdytól Esterházyig. A képzés szakaszai: 1. A magyar
modernség kezdetei, a magyar modernség középső időszaka, 2. Jelenkori magyar irodalom. Elsődleges
tájékozódás és az önálló műértelmezés képességének gyakorlása.

MALB15 Jelentéstan

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1501 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1501 Jelentéstan
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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 kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és egy szemeszterben
csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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 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 Kötelező olvasmányok: Bencze
Lóránt: Mikor - miért - kinek - hogyan? Corvinus, 1996. 118-130. Károly Sándor: Általános és magyar
jelentéstan. Akadémiai K. 1970. Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina, 1999. 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. Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk
világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár 1996. 11-58.

MALB16 Finnugrisztika

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1601 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1601 Finnugrisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Székely Gábor Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
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A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti 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.

MALB17 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató:
Leírás:
A tanszékek órakínálatából választott kurzusok. A tárgy kurzusait a Klasszikus Irodalomtörténeti és
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék és a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék közös
megegyezéssel gondozza. Általános és speciális irodalmi ismeretek bővítése, egyéni preferenciák alapján.
Területek: Irodalomtörténet: antik, középkori, reneszánsz, barokk, felvilágosodás-kori, romantikus és modern
világirodalom, régi, klasszikus és modern magyar irodalom; átfogó kérdések (pl. korszakolások, eszme- és
stílusirányzatok) és részterületek (Homérosztól Baudelaire-en át Eco-ig és az első irodalmi és nyelvemlékektől
Esterházyig). Irodalomelmélet és műinterpretáció: ismeretek egyes irányzatokról, szövegértelmezési
gyakorlatok, speciális kompetenciák elsajátítása. A hat féléves képzés során e tárgyból 24 kreditet kell
teljesíteni. A teljesítés üteme nem szabályozott, mindazonáltal praktikus minden szemeszterben felvenni ilyen
típusú kurzus(oka)t.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 24kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1701 (2kr), MALB1702 (2kr), MALB1703 (2kr), MALB1704 (2kr), MALB1705 (2kr), MALB1706 (2kr),
MALB1707 (2kr), MALB1708 (2kr), MALB1709 (2kr), MALB1710 (2kr), MALB1711 (2kr), MALB1712 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1701 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A tanszék órakínálatából választott kurzusok. Általános és speciális irodalmi ismeretek bővítése, egyéni
preferenciák alapján. Területek: Irodalomtörténet: antik, középkori, reneszánsz, barokk, felvilágosodáskori, romantikus és modern világirodalom, régi, klasszikus és modern magyar irodalom; átfogó
kérdések (pl. korszakolások, eszme- és stílusirányzatok) és részterületek (Homérosztól Baudelaire-en
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át Eco-ig és az első irodalmi és nyelvemlékektől Esterházyig). Irodalomelmélet és műinterpretáció:
ismeretek egyes irányzatokról, szövegértelmezési gyakorlatok, speciális kompetenciák elsajátítása. A
hat féléves képzés során e tárgyból 24 kreditet kell teljesíteni. A teljesítés üteme nem szabályozott,
mindazonáltal praktikus minden szemeszterben felvenni ilyen típusú kurzus(oka)t.
MALB1702 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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.
MALB1703 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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 2. szemeszterében.
MALB1704 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból IV.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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 2. szemeszterében.
MALB1705 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból V.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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.
MALB1706 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból VI.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
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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.
MALB1707 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból VII.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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 4. szemeszterében.
MALB1708 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból VIII.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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 4. szemeszterében.
MALB1709 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból IX.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
MALB1710 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból X.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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.
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A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
MALB1711 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból XI.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
MALB1712 Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból XII.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Bőhm Gábor
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.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

MALB18 Nyelvtudományi speciális kollégiumok
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1801 (8kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1801 Nyelvtudományi speciális kollégiumok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 8kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Medve Anna Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
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Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 12 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterétől a(z) 6. szemeszterig.
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 tantárgy keretében az általános és alkalmazott nyelvészet néhány speciális területén (választhatóan:
Általános nyelvészet, Anyanyelvi nevelés, A magyar mint idegen nyel/hungarológia, Számítógépes
nyelvészet) van módjuk a hallgatóknak az elmélyedésre. A cél kettős: egyrészt praktikus tudást
kapnak; másrészt betekintést szakirányú és speciális képzéseink anyagába (így az MA szintű
programok előkészítése is itt kezdődik.) Kötelező olvasmányok: Crystal, David: A nyelv enciklopédiája.
Osiris, Budapest, 1998, Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat, Budapest, 1968. Gósy
Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Budapest, 1999. Kálmán László - Nádasdy Ádám::
Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest, 1999. l Kiefer Ferenc - Siptár Péter(szerk.): A magyar
nyelv kézikönyve. Akadémiai, Budapest, 2003. Wardhaugh, Ronald:. Szociolingvisztika. Osiris:
Budapest., 1995. (illetve az adott kurzuson az oktató jelöli ki a kötelező irodalmak listáját)

MALB19 Szakdolgozat

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: Mk-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Gen-1149 Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés
Felelős tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Leírás:
A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az elsajátított ismeretek
szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a választott
nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Amennyiben a hallgató
szakon belüli szakirányt választ, szakdolgozatát abból kell megírnia. A szakdolgozat elkülöníthető főszöveg
mellett tartalmazhat egyéb mellékleteket (jegyzetek, függelék, illusztrációk, stb.)
A szakdolgozat formai kritériumai:
A szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: a szakdolgozat címe, szerző neve, szakja,
a konzulens oktató neve, beosztása, tanszéke, a szakdolgozat helye és a benyújtás éve.
A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme legalább 40.000 n szóközzel, (kb. 20 oldal) amely nem foglalja
magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát. Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó
anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A főszöveget követően kell
elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat), a felhasznált irodalom és források jegyzékét.
A diplomamunkát/szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra az ütemezésben megadott
határidőig leadni. A témavezetőnek a diplomamunkát/szakdolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le
kell adni. A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés
nincs.
A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi kritériumaival:
Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm
Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra
Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12
Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;
Sorköz: 1,5 sor.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MALB1901 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MALB1901 Szakdolgozat
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A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (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:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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