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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
/Táncsics M,u«,2. sz. Telefon :11-381»/
Dékán: Dr,HALÁSZ SLÖD egyetemi tanár
Fogad: kedden, csütörtökön lo-12--ig
Dékánhelyettes: Dr.KATONA PÉTER docens
Fogad: szerdán• pénteken 11-13"ig

EGYETEMI NAPTÁR
a bölcsészhallgatók számára
Szorgalmi időszak
I-IIIcévfolyam február 3~tól május 17-ig
II.,IV.évfolyam február 3-tól május 3-ig
Yoévfolyam február 1-től május lo-ig /Ezen belül külső iskolai
gyakorlat április 14—tői
május lo-ig./
Yjjasgai $5szak
I-IV»évfolyam: május 26-junius 17-ig
í I^tóvizs^a
I-IV.évfolyam, I.;javitó /utó-/ vizsga: junius 17-24-ig
H.javitő /utó / vizsga: junius 25-julius l-ig
Álltam vizsga
Vcévfolyam junius l~3o-ig
Utóállamvizsga október l-lo-ig
Kari pályadolgozatok benyújtási határideje: május 15.
Szakdolgozatok benyújtási határideje-: február 1. /V.évfolyam/.
S^kdoljgozat-vázlat és cédulaanyag beadási határideje:
IV»évfolyam május 1..
Tavaszi szünet; április 8--12-ig.
•
.
.
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.Kötelező tárgyak és szakmai gyakorlatok
I. MARXIZMUS - LENINIZMUS
a/ P o l i t i k a i
g a z d a s á g t a n
Politikát gazdasái"tan /I.éves történelem szakosoknak/.-Heti 3 óra
Szerda ae.lo- 12-ig ós kéthetenként péntek de, 8-lo-ig
a.III,sz,tanteremben.
Előadó: TÓTH KÁROLY.adjunktus,
,
Politikai gazdaságtan /I.éves nyelvszakosoknak/. Heti 3 óra.
Szerda-de.lo-12-ig•és kéthetenként péntek de.8-lo-ig a
VII.s z.tanteremben.
Előadó: Dr.MUKI IC.LÁSZLÓ adjunktus,
b/ F i l o z ó f i a .
Fiiozóflatörténet•/II.éves történelem szakosoknak/. Heti 2 óra.
~"TecTd de-8-lo-ig a VII.sz. tanteremben.
Eloadp: Dr.KALOCSAI DEZSŐ egyetemi tanár.
Etika /III.éves-nyelvszakosoknak/. Ileti 2 óra. Kedd de.le-12-ig
a VII,sz.tanteremben.
Előadó: Dr.KALOCSAI DEZSŐ egyetemi tanár.
Dia le k t ilcu s materiali zmu s /II. éves nyelvszakosadnak/. Heti 2 óra.
Szerda de.8-lo-ig az I.sz.tanteremben.
Előadó: Dr.KAPOSI MÁRTON adjunktus.
Dialektikus és történelmi :materializmus /III.éves történelem sza-*
IfosólfnáETVlictT T urVT. Szerda de*lo-l2»ig és péntek de.
8-lo-ig az I.sz.tanteremben. .
Előadó: Dr.KAPOSI MÁRTON adjunktus.
Ajánlott speciális kollégiumok
*

4

Bovezejgés a szociológiába. Heti 1 óra. /'Kéthetenként 2 órában
,
""gzerda du.5~7-ig a. VI. sz. tan terembon.
Előadó: Dr.í-IORUCZI LÁSZLÓ docens. .
Polgári :8tudómén filozófiák". Heti 2 óra,-Szerda du,5-7-ig a
magyar "tortáne'ti ssemi"-- ^aiumbgn.
Előadó: Dr.KAPOSI MÁRTON adjunktus.
Stsz;52>3l«Készült:2oo pld.A soksz.eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.

3 c/ T u d o m á n y o s
s z o c i a l i . z m u s
5udomán~ros szocializmus /szeminárium XV.éves történelem szakosoknak/*
heti 2 óra. ""
A/ csoport /magyar-történelem szak 1.csoport/ hétfő déli
12-r2-ig a III.sz.tanteredben.
Vezető: Dr.VAHGA LAJOS adjunktus,
B/ csoport /magyar-történelem szak 2.csoport/ kedd de.
lo-12-ig a IV.sz,tanteremben.
Vezető: Dr.ll^pZ JÁNOS tanszékvezető docens.
0/ csoport /történelem-latin.történelem-német,történelem• franciajtörténelem-olasz,történelem-orosz szak/
kedd du.l-3-ig a magyar.történeti szemináriumban.
Vezető: Dr.SÁGVÁRI ÁGNES docens.
Tudományos szocializmus /IV.éves nyelvszakosoknak/; Heti 4 óra.
Hétfő,de.8-lo-ig és kedd de.ö-lo-ig az I.sz,tanteremben.
Előadó: Dr.RÁCZ JÁNOS tanszékvezető docens.
Szemináriumok
A/ csoport /orosz-latin^orosz-angol,orosz-francia,orosz
olasz szak/ hétfő de.lo-12-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport/ az előadás idő
pontjában a történeti szemináriumban,
C/ csöpört /magyar-orosz szak 3 .csoport/ kedd de,lo-12-ig
a magyar történeti szemináriumban,.
D/ csoport /német-orosz szak/ kedd du.3-5-iS a lektori
előszobában.
Vezető; Dr.SZABÓ ISTVÁN adjunktus.
E/ csoport•/magyar-német,magyar-angol,német-angol szak/
kedd du.5-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: SÍPOS LÁSZLÓ meghívott előadó.
F/ csoport /magyar-latin,magyar-francia,magyar-olasz,
francia-olasz szak/ kedd du.3-5-“ig a történeti sze
mináriumban.
Vezető: KANTÓ FERENC meghivótt előadó.
Ajánlott speciális kollégium
A marxista-leninista elmélet fejlődése Ma^arországpn /ajánlott
kollégium IÍ-V.éve3éknek/* tíoti 2 óra.' Később meghatáro
zandó,időben és helyen.
Előadó: Dr.SÁGVÁRI ÁGNES docens.
Stsz:5262.Készült:2oo pld.A soksz,eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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Államvizsga:
Kollokvium:

Gyakorlati .jegy:
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VIZSGAKöVETEHláimiK

Filozófia /filozófiatörtónotjdialektikus és-történelmi materializmus,etika/, /V,éveseknek/.
Politikai gazdaságtan /I.áves nyelvszakosoknak;
két féléves anyag/.
Dialektikus és történelmi materializmus /III.éves
történelem szakosoknak/.
Etika /III,éves nyelvszakosoknak/.
Tudományos szocializmus /IV,éves nyelvszakosoknak/.
Politikai gazdaságtan /I.éveseknek/.
Dialektikus materializmus /II,éves nyelvszakom
sóidnak/.
Dialektikus és történelmi materializmus /III.
éves történelem szakosoknak/»
Tudományos szocializmus /IV,éves történelem
szakosoknak/.

0
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II. NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS LÉLEKTAN
a/ L é l e k t a n
Általános pszichológia /I.éveseknek/, Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német,magyar-angol,magyar-francia;
magyar-olasz szak/ csütörtök dc.lo-12-ig a VII.sz.
tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz,német-angol,német-francia,németolasz, angol-francia szak/ csütörtök déli 12-2-ig a
III•sz•tanteremben•
Előadói Dr.VECZKÓ JÓZSEF adjunktus.
C/ csoport /történelem-latin,történelem-német,történelemangol, történelem-francia,történelom-olasz,történelemorosz szak/ csütörtök déli 12-2-ig a VI.sz.tanteremben,
D/ csoport /orosz-német,orosz-latin,orosz-óangol,oroszfrancia, orosz-olasz szak/ csütörtök de.lo-12-ig a
tanteremben.
Előadó: KEREKESNÉ Dr.NAGX MÁRIA tanársegéd,
b/ P e d a g ó g i a
A pedagógia elméleti és történeti alapjai /II.éveseknek/. Heti 2
ora.
A/ csoport /magyar-történelem,magyar-latin,magyar-német,
magyar-angol, történelem-latin, történe len-nemet, történe len-angol,történelem^francia,történelem-olasz szak/
keqLd déli 12-2-ig az I.sz,tanteremben.
Előadó: Dr.OROSZ SÁNDOR adjunktus.
B/ csoport /magyar-orosz,francia-orosz,magyar-francia, •
magyar-olasz,olasz-angol,olasz-francia szak/ kedd de.
lo-12-ig a VIII.sz.tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz,olasz-orosz,angol-orosz,
orosz-német,orosz-földrajz,német-földrajz szak/ kedd
déli 12-2-ig a VIII,sz.tanteremben.
Előadó: Dr.RÓZSA ÉVA.tanársegéd..
Didaktika /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz,német-orosz szak/ szerda déli
12-2-ig a VIII.sz.tanteremben,
,
«
,
.
«
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B/ csoport /történelem-orosz,történelem-némat,történelem
angol,angol-német,angol-francia,angol-oípsz,franciaorosz szak/ csütörtök de.lo-l2-ig a III.sz.tanteremben.
Előadó: Dr.NAGY JÓZSEF adjunktus,
C/ csoport /magyar-történelem,magyar-német,magyar-angol,
magyar-francia szak/ csütörtök de.lo-12-ig a VI.sz.
tarteremben.
Előadó: Dr.OROSZ SÁNDOR adjunktus.
Pedagógiai iskolai megfigyelések /valamennyi:III.éves hallgatónak/
Csoportonként 2 alkalommal 5-5 óra. Később meghatározecdó időben és helyen.
Vezetők: Dr;NAGY JÓZSEF adjunktus
Dr¿OROSZ SÁNDOR adjunktus
Dr.RÓZSA ÉVA tanársegéd.
Nevelési gyakorlatok /valamennyi III.éves hallgatónak/. Heti 2'óra
Csoportonként később méghatárózandó időben és helyen.
Vezetők: GRUBER LÁSZLÓ adjunktusDr.RÓZSA ÉVA tanársegéd.
Pedagógiai szeminárium /valamennyi V.éves hallgatónak/. Heti l'óra
Csoportonként később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr;NAGY JÓZSEF adjunktus
Dr;OROSZ SÁNDOR adjunktus
Dr.RÓZSA ÉVA tanársegéd.
Iskolai gyakorlat /valamennyi V .éve s ha llgatónak/. Heti 12 óra.
A gyakorló iskolák beosztása szerint.
Vezetők: szakvezető tanárok,.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok

,

«

Az esztétikai nevelés kérdései /szeminárium/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár.
»
Tudásszintmérés /szeminárium/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr.OROSZ SÁNDOR adjunktus.
A középiskolai kollégiumi nevelés alapkérdései /IV.éveselmek/.
Heti r ora» Ive sobb megEotároz and ó időben és helyen.
Vezető: Dr.VECZKÓ JÓZSEF adjunktus.
>

>
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j^jéKéRsiai
H obi.
zandó .iaoben es helyen»
. .
Vezető: Dr.RÓZSA ÉVA tanársegéd.

2

óra^. JCásőbb meghatáro-

VIZSGAKÖ VETSLMENYEK
Államvizsga

Pedagógia /V. éveseknek/,
A szaktárgy/ak/ tanításának módszertana /az
iskolai gyakorlat érdemjegyeinek beszámításával,
V. éveseknek/.

Kollokvium

Didaktika /III. éve se imok/,

P E D A G Ó G I A

SZAK

Előadó: Dr»VECZKÓ JÓZSEF.adjunktus• .
Nevelésn.l nóip-h /II,éveseknek/. Heti 3 óra. Később neghatározandó
időben a lélektani laboratóriumban..
Előadó: Dr.ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár.
ffbKé.Iés elm é 1 e t i szeminárium /II.éveseknek/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben a lélektani laboratóriumban.
Vezető: Dr.ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár.
VIZ3GAKÖVETELMÉNYSK
•

áollokviun

4

Pedagógiai pszichológia /II,éveseknek/.
Neveléselmélet /II.éveseknek/.

'tsz:3266.Készült:2oo pld. A soksz.engjdr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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III, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
a/

M a g y a r n y e l v . é s z é t

A mar;., nr nyelv története /I.éveseknek/; Heti 1 óra. Péntek de.
ío-llrig az I.szf tanterenbeno
Előadó: Dr.NYÍRI ANTAL egyetemi tanár.
.
.
A magyar nyelv története /II*éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de.
Io-11-ig az I, s z. tantorenben«
Előadó: Dr.NYÍRI ANTAL egyetemi tanár.
Nyelvészeti szakszeminárium /szakdolgozatkészitőknek/. Heti 2 óra.
Később.meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr;NYÍRI ANTAL egyeteni tanár
Dr.VEGH JÓZSEF tanársegéd. .
Nyol\müv..lés és stilisztika /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-lati r,nagynr-német,magyar-angol,magyarfrancia, magyar- olasz szak/ péntek de,8-lo-ig a II.sz,
tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek déli 12-2~ig a II.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr.3ZATHMÁRI ISTVÁN docens.
Nyelvészeti szakszeminárium
/szakdolgozatkészitőknek/. Heti 2 óra.
r
KésőbV" ne gha t ar o z an dó időben os helyen.
Vezető: Dr.SZATHMÁRI ISTVÁN docens.
A nai magyar nyelv /III.;éveseknek/. Heti 3 óra. Kedd de.8-lo-ig és
péntek aéli 12-l-ig a VIII.sz,tanteremben.
Előadó: Dr.BODNÁR FERENC adjunktus.
Általános nyelvészet /V.éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du.5-7-ig az
— z ^ tanteremben •
Előadó: Dr,BODNÁR FERENC adjunktus0
Nyelvészeti szeminárium /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 1.csoport/ kedd de.
lo-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 2.csoport/ szerda de.
8-lo-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr,BODNÁR FERENC adjunktus.
0/ csoport /nagyaivnémet;magyar-angol,magyar-francia szak/
szerdáé déli 12-2-ig a II,szctanteremben.
Vezető: Dr.LABÁDI GIZELLA gyakornok.
4
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D/ csoport /magyar-orosz szak $-6,csoport/ csütörtök do.
lo-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr,BODNÁR FERENC adjunktusNyelvészeti, szakszeminárium. /szakdolgozatkészitőknek/, Heti 2 óra.

Később neghátarozandó időbon ós helyen.
Vezető? Dr„BODNÁR FERENC adjunktus,
A.nagvar nyelv ós irodaion tanítása /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /nagyar-törtóneleu,nagyamnénet,nagyar-angol
szak/ csütörtök déli 12-<2~ig a II,sz.tanteremben,
B/ csoport /nagyamlatin.magyar-francia,magyar-olasz,
magyar-orosz szak/ csütörtök det, lo-12-ig a II.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr.SIPKA SÁNDOR adjunktus.
Szaknoaszcrtani szeminárium Lagysr nyelv és irodalomból /azoknak az
V,TvoseTofe£f*akiY a" lo«íÜlevben' a gy ukorló iskolában
nagy art tanítanak/,: Heti 2 ó m ,
A/ csoport /magyar-történelme szak 1.csoport/ kedd du,
3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ osoport /nagyar-tőrténelen szak 2»csoport/ kedd du.
5-7-ig a nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-nénet¡,.nagyar¿-angol,magyar-francia,
magyar-orosz szak/ szerda du,3~5-ig a II,sz,tanteremben»
Vezető: Dr.SIPKA SÁNDOR adjunktus,
. jy o;k£rlat 'T. éveseknek/» He ti 2 óra,
A/ csoport /nagyar--nénet szak/ szerda déli 12-2-ig a
nyelvészeti szemináriumban,
3/ csoport /nagyar-atígol szak/ szerda du.3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban®
Vezető: Dr.VELCSOV MÁRTONNÉ DráTüTH KATALIN adjunktus.
C/ csoport /magyar-francia,magyar-olasz szak/ hétfő de.
lo-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /nagyar-orosz szak/ csütörtök de.lo-12-ig az
angol szemináriumban®
Vezető: Dr.VÉGH JÓZSEF tanársegéd,
/IIoéveseknek/» Heti 2 óra*
A/ csoport /magyar-törtenelom szak/ szerda de.lo-12-ig
a nyelvészeti szemináriumban«,
Vezető: Dr.VÉGH JÓZSEF tanársegéd,,
Stsz:5258.Készült:15o pld.

engidr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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B/ csoport /magyar-német<: magyar-angol szak/ péntek de.
11-l-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr,NYÍRI ANTAL egyetemi tanár*
0/ csoport /magyar-latin?magyar-olasz szak/ péntek déli
12-2-ig a III0sz.tanteremben,
D/ csoport /magyar-francia szak/' kedd déli 12-2-ig a
nyelvészeti szemináriumban,.
Vezető: Dr.VELCSOV MARTOMÉ Dr,TÓTH KATALIN adjunktus.
E/ csoport /magyar-orosz szkk/ hétfő du.5~7-ig a nyelvészeti s zenin ár iuub anv
Vezető: Dr.VÉGH JÓZSEF tanársegéd,
NyoIvószeti szakszemirmlriun /szakdolgozatkészitakiiek/. Heti 2 óra.
Kisebb aegliátároz ondó időben és helyen.
Vezető: Dr.VALCSOV MÁRTONNÉ Dr.TÓTH KATALIN adjunktus.
Ajánlott speciális kollégium
•

4

Fej egetek a magyar szókészlet ..történekből /I-IV, éveseknek/. Heti
" ? óra, Ivesőob Ixég^Tt'ééíőz'anao"Tctoóon és helyen.
Előadq: Dr,NYÍRI ANTAL egyetemi tanár.
fclv^qlélwlvasás./I-IV,éveseknek/. Heti 2 óra. Később neghatározc.ndó , "időben és helyen.
Előadó: Dr.VÉGH JÓZSEF tanársegéd,
A? összetett mondót ok eleír/. a i Ta-AlA..éi /IV-V. éveseknek/. Heti
2 óra, ITosőeb* méghatorezándd~"időben és helyen.
Előadó: Dr.KOLLÁNYI TERÉZ meghívott előadó,
V F i n n u g o r
n y e l v é s z e t
Nyenyec nyelv /III.éves finnugor szakosénak/, iRti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen,.
Előadó: Dr.HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár*
FinriU; ;or_na- e Ívé s zo ti ' s zenin ári um /III éves finnugor szakosoknak/.
teTVra.*
iCesoóo negbaorozandó időben és helyen.
Vezető: Dr.HAJDÚ PÉTER egyetemi tápár.
jFinnugor összehasonlító nyelvészet /III.,éves finnugor szakosoknak/.
— • -—a — |... • 11- . i •—- --VT" •arr""""—V' ;
/
Heti Z ora, Ivesobo megn ourozando ídooen ^s nclyen.
Előadó: Dr.MIKOLA TIBOR adjunktus.
Stsz:5259. Készült:15o pld, A sokss.eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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ffinn n„: •• Ív /IIIséves finnugor szakosoknak/. Hó ti 2 óra. Később
Hegh '.tár osand ó időben és helyan»
Előadó: Pr.MIKOLA TIBOR adjunktus.
Finn nyelv /I.éves magyar'szakosoknak/. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-német szak/ csütörtök déli 12-2-ig a
nyelvészeti szemináriumban,
3/ c soport /magyar-angol szak/ csütörtök déli 12-2-ig a
nye Ívé s ze ti szenináriumbcn.
0/ csoport /magyar-francia,magyar-olasz szak/ péntek déli
12-2-ig az olasz szemináriumban,
D/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő de.lo-12-ig a II.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr.MIKOLA TIBOR.adjunktus.
ÁX^lRPRPr^népek irodalma /V.év,.:; finnugor szakosoknak/. Heti 2
"ora. később meghatároz, naó időbon és helyen.
Előadó: Dr.LABÁDI GIZELLA gyakornok,.
irodalomtörténeti • szeminárium /V, éves finnugor szakosok- •
nak/..Iie€l 2 őrá. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr.LABÁDI GIZELLA gyakornok.
ÁJLÁPnu, :or_iiépc?k története /III;éves finnugor szakosoknak, • ajánlott
specTóXis TBllégium V.évcs finnugor szakosoknak/. Heti 2
ora. Később meghatórazahdó időben és helyen.
Előadó: Dr.RÓNA-TAS ANDRÁS tudományos kutató,
Ajánlott speciális kollégiumok
fezt nyelv /V.éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. .
Előadó: Dr.LABÁDI GIZELLA gyakornok,
jgyezotés a csuvas nyelvbe /ajánlott speciális kollégium finnugor
és magyar szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később neghatorozandó időbon és helyen»
Előadó: Dr.RÓNA-TAS ANDRÁS tudományos kutató.

tsz:527o.Sészült:15o pld.A soksz ^ng:dr.Hdtéfi Tibor főelőadó.
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/ Magyar

i r o d a i o n

Vörösmartytól Petőfiig• /II.évosobmekA Heti 2 óra. Szerda déli
T2-2-íg azl.sz, tanteremben«
Előadó: Dr„HORVÁTH KÁROLY tanszékvezető docens0
Sza^zerolnáriun • a XVIII-XIX. századi témákból szakdolgozóknak.He ti
1 óra. ,/Kó tlieTenkónt 2 • urúb • .n t - :ctvr. *.' Ké eőb L me; t úrozandó.időben ós belyen&
Vezető: Dr,HORVÁTH KÁROLY tanszékvezető docens, .
Szeminárium a XIX,század irodalmának első füléből /II.éveseknek/.
" Heti 1 ór'aT /íCethe t'onkónt 2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem'szak/ hétfő déli 12-2-ig
az.irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr.BÁRDOS PÁL adjunktus.
B/ csopor*1 /magyar- • r/mmagyar-angol szak/ szerda du.
3-5"ig az irodalmi . Ivasoterembene
Vezető: Dr.HORVÁTH KÁROLY tanszékvezető docens.
C/ csoport /magyar-latin,magyar-francia,magyar-olasz
szak/ hétfő du«3~5--ig a latin szemináriumban,
D/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő de,lo-12-ig a II.sz.
tanterembeno
Vezető: Dr,BÁRDOS PÁL adjunktusa
Ázaks^nináriur-iga iCVIII-lCEX.századi tómákbó 1 azakdo 1 gozólénak. Heti
"2 Óra"ICesooo meghatározandó .időben és "Helyen.
Vezető: Dr,CSETRI,LAJOS adjunktus.
Egyezetek a XVII-XVTII. század magyar iroda lórinak történetéből •
/I,eveseknek"/. ííoti" ora, iáéd<T "de.S-lo-íg a III.sz.tanteredben.
Előadó: Dr.CSETRI LAJOS adjunktus,, •
Dr.KOVÁCS S»IVÁN adjunktus^
Maindrlun ré_gi magyar irodalomtörténeti, témádból /I,éveseknek/,
'Heti 1 'óra, 'ThetHeEénkent 2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-német,magyar-angol szak/ hétfő de.
lo-12-ig az irodalmi olvasóteremben9
B/ csoport /magyar-francia?magyar-olasz szak/ hétfő de.
8-lo-ig az irodalmi olvasóteremben
C/ csoport /magyar-orosz szak ÍJ hétfő de.8-lo-ig az
irodalmi olvasó teremben,,
Vezető: Dr.KOVÁCS SeIVÁN adjunktus«
ts

2:52?l.Készült:15o pld, A sokszceng:drtMátófi Tibor főelőadó.

D/ csoport /magyar-orosz szak'II,/ hétfő de.lo-12-ig
az irodalmi olvasóteremben«
Vezető: KESERŰ" BÁLINT adjunktus»
Szakszeminárium a réginnagyar irodalomból szakdolgozóinak. Heti 2
óra, Később meghatároz ondó idpbon és helyen
Vezető: Dr.KOVÁCS S.IVÁN adjunktus.
Szakszeminárium jrógi magyar iroda 1 ombó 11 szakd •, 1,; jzoknak.Eeti 2
óra. Később moghatározandó/iclÜé'éii Ss melyen.
Vezető: KESERŰ BÁLINT adjunktus»
Bevezetés az irodaiomtudományba /Ivéveseknek/« Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-«angol szak/ kedd déli
12-2-ig a III,sz,tanteremben,
B/ csoport /magyar-francia,magyar-olasz szak-/ szerda de.
8-lo-ig a IIosz,tanteremben,
0/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda déli 12-2-ig az
irodalmi olvasó teremjen«, ,
Előadó: Dr.VÖRÖS LÁSZLÓ adjunktus.
á_B£gyar. 1 ira mogujuLísa /III«éves na,;yar-angol;nagyar-francia,
nagyar-'orosV szakosoknak/. Heti 2 orae Szerda de.8-lo-ig
a VII,sz.tanteremben®
Előadó: Dr,CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár,
¿mléa g;garj.pi ka. • pv eb 1 ói iá i
XIX. század, második fülében /II.rész/'
" 71Í1. "eves nagyard/oríenexue na fyar-'henöt szakosólnak/'.
Heti,2 óra. Hétfő de,lo-12-ig az 1» sz, tanteremben.
Előadó: Dr.NACSÁDY JÓZSEF docens.
S^Kám^tés az esztétikába /III.éves magyar-történelem,magyar-német,
aagyar-an goTJmagyar-franci a,magy ar- oro s z,néne t-an go1,német-orosz,angol-francia,angol-orosz,francia-orosz,történő 1 em-nénet4 történőicm-angol,történeicm-orosz szakosoknak/
Heti 2 óra./Csütörtök déli 12-2 ig a VII*sz.tanteremben.
Előadó: KISS LAJOS adjunktus, .
íf^dalomtörténe ti szeminárium a• XTX,sz ázadjiás odik felének .témaköré—
mPl_/l;,",'. V, Jám,..-./ n» m I éra. ,x*.j/Heténként ,~2 'órában tartva,/
A/ csoport /magyar-történelem szak 14csoport/ kedd déli
12-2-ig a IV.sz.tanterembent
B/ csoport /magyar-történelem s?ak 2„csoport/ kedd de.
j
lo-12-ig a francia szemináriumban,
Stsz:52?2.Készült: 15 o pld«. A soksz,enj:dr.Mátófi Tibor főelőadó.
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0/ csopox't /nagyar-nóílot szak/ kedd déli 12-2-ig a IV.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr.NACSÁDY JÓZSEF docens«,
D/ csoport /magyar-angol,magyar-francia szak és magyarorosz szak 5»csoport/’hétfő de,8-lo-ig a II.sz,tan
teremben.
Vezető: Dr.IQAJKÓ ANDRÁS adjunktus«

,

2/ csoport /magyar-orosz szak 5.csoport/' kedd déli
I2r2-ig az irodalmi olvasóteremben*
Vezető: Dr.CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár,

Stilustörekvések a két vi 1drghdboru-közti•n a ;yar irodaionban /IV. éve"/Áeddíelc/.'' HéíT’2’ óra ó Pont'ok *aeTlő-J^ig a Vll•sz.tantereid
ben. .
Előadó: Dr. TAMÁS ATTILA.docens*
Szövegelönző szenináriun /IV.évese'mck/. Heti 2 óra,
A/ csoport /magyar-történelem szak 1.csoport/ kedd de.
lo~l2-«ig az irodalmi olvasóteremben.

Vezető: Dr.ILIA MIHÁLY adjunktus#
B/ osoport /magyar-történelem szak 2.C3oport/ kedd de.
8-lo-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr,TAMÁS ATTILA docens«,
0/ csoport /magyar-német szak/ kedd de.11-1-ig a VI.sz.
tanteremben,
D/ csoport /aagyar-latinma;jyar-f roncia szak/ szerda du.
5-?-ig az irodalmi olvasóteremben.

Vezető: Dr.KRAJKÓ ANDRÁS adjunktus#
E/ csoport /nagyar~angol?nagyar~olasz szak/ szerda de.
8-lo-ig a magyar történeti szemináriumban*

Vezető: KISS LAJOS adjunktus,
F/ csoport /nagy ar- oros z -szak p. •'■söpört/' hétfő do.lo-12-ig
a lektori előszobában.

Vezető: Dr.VÖRÖS LÁSZLÓ adjunktus,

.

K

G/ csoport /magyar-orosz szak'4.csoport.' szerda de.8-lo-ig
a z .irodalmi olvasóterembenr
Vezető: Dr.BÁRDOS PÁL adjunktus,;

Stsz:5275.Készült:l^o pld. A soksz„-cnj:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.

irodaiontudonány története /V. éveseknek.Heti 1 óra* Pontok du*
¿-p-i:
j’"az X. sz.:Eantorvabvi>*
Előadó: Dr.TAMÁS ATTILA docons.
Szenin-áriun a uai narr/ar irodaion témaköréből /V. éveseknek/. Heti
2 óra,

A/
/ua^yar-történ^lon
szak 1;csoport/ pontok du.
■' csoport ,~-ov---------T-----3-3-iy
3-5-i a az
az iroda
irodalui
lui clvc.sotoroi.iben*
clvasótorouben*
Vozotő: Dr.TAMÁS ATTILA docons*
B/ csoport /na^yar-törtónolou szak 2;csoport/ kodd du.
3-5-Í3 ^2 iroclalni olvasóteremben*
Vozotő: Dr.ICILiJKÓ ANDEÁS adjunktus*
0/ csoport /nacycr-nóuot szak/ szerda du,3-7-1,; a IIIesz.
tantorönben.
Vezető: KI3S LAJOS adjunktus,,
D/ csoport /na^yur-francia,na;jyar-anjol szálé/ hétfő du.
3- 3- 10' az irodaiul olvasóteremben,
E/ csoport */magyar-orosz szak 3-5«csoport/ kedd du.4-6-ig
az ,I»sz.tanteremben.
Vezető: Dr.ILIA MIHÁLY adjunktus*
F/ csoport /magyar-orosz szak*¿-7«csoport/' kedd du.3-7~Í3
a z .irodaiul olvasóteremben*
Vezető: Dr-BÁHDOS PÁL adjunktus.
^¿¿k3zenin áriun •az újabb n a ^ a r iroda ionból szakdolgozóknak. Heti
I óra. /xC chefenként’ 2 órákon t...r'tvac/r‘
A/ csoport később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár«
B/ csoport később nej/határazandó időben és helyen.
Vezető: Dr.NACSÁDY JÓZSEP docens,.
C/ csoport később nejhatárazandó időben és helyen.
Vezető: Dr.ILIA MIHÁLY adjunktulb c

Ajánlott speciális kollégiumok
*

*
,

9

dEL-'Piessé3 a na•;yar irodai ónban a szabadsá, :harc -.után. Heti 1 óra.
Sé sőlTo* neJEatá^őz'andó*f/omon es helyen.
Előadó: Dr.NACSÁDY JÓZSEF docens.

3tsz:5274.Sészült:13o pld. A soksz.enj:dr.I.látéfi Tibor főelőadó,
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később meghatározandó időben és

Előadó: KISS LAJOS adjunktus,
d/

V i l d

G

i

r o

d a l o i i

iij?ómc.i Ura /I, éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd dc.lo-12-ig az I.sz,
tanteremben.
Előadó: Dr.PÓSA PÉTER docens,
Shakespeare /II,éves magyar szakosoknak?•ajónlott valamennyi II,
"Tves an.pl szakos hallbatónak/5 Heti 2 óra. Csütörtök
de, 11-l-ig az I, sz. tanteremben»
Előadó: Dr.PÓSA PÉTER docens.
Á-Jiyu ptouró-oai próza és dráma^ kicLielk^dő alkotásai 1900-194^ •
/III,éveseknek/. Áeti 2 oro", lÁdbíé déli X2-2-Í ; az I.sz,
tanteremben.
Előadó: Dr.PÓSA PÉTER docens*
k szov^-t irodalom'/'IV.éveseknek/, Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-i.r
a~V;;tr. s z. t cm 10 r o n b en.

Előadó: JASÓCS DÁNIEL tanársegéd,
VIZSGAKÖVE^LHÉNTEJI
M G

dy a r

ós

f i n n u g o r

n y e l v é s z e t b ő l

¿¿¿¿pmvizsaa

Általános nyelvészet /7, éves 'magyar szakosoknak -',
A finnugor népek irodalma /V.évos finnugor szakosoknak/,,

^íÁPdéimi

Magyar nyelvészet /II; és IV,éves magyar szakosoknak/,
A magyar nyelv története /I,évcs magyar szakosoknak/, '
A mai magyar nyelv 'III.év.o magyar szakosoknak/,
Pinnugor összehasonlító nyelvészeti /III.éves finnugor szakosoknak/
A finnugor népek története•/III.éves finnugor szakosoknak/.
Pinn nyelv /I.éves nagy r szakosoknak'.
Nyelvészeti gyakorlatok /I-II.évuS magyar szakosoknak/.
Nyelvészeti szeminárium /III.éves magyar szakosoknak/.

Sallokviun

Gyakori.1 ti

jegy

,
9
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- 17 Finn nyelv /III,óves finnujor szakosoknak/#
Nyenyec nyelv /III,éves finnujor szakosoknak/.
Finnugor nyelvészeti szenináriun ,■'111, éves finn
ugor szakosoknak/.
Ny^lvnüvolés ós stilisztika /IV,éves naGyar szako
soknak/,
Finnugor irodaiontörtóneti szenináriun /V.óves finn
ugor szakosoknak/,
M a j y a r
/
Allanvizs, ;a

és

v i l á g i r ó l

a 1 o n b ó 1

A nai najyar irodaion /V. éveseknek/«

Szigorlat

MaG’yar ós vildjirodalon /II.és IV,éveseknek/.

Kollokvium

Bevezetés az irodal„nt udonúnyba /I# éveseknek;
két félév anyagáéól/#
A magyar epika problémái a XIX.század második
felében /III# éves naGVar-történelcn.ua^ar^néiiet ‘
szakosoknak* két félév anyájából/.
A na.Gyar lira nejujulása /a najyar lira fejlődése
a XIX. század utolsó nojyodében/ /III, éves naGyarandol.naGyar-franciajua, ;yar~orosz szakosoknak;
két felév anyásából/.3/
Bevezetés az esztétikába /valamennyi III.éves
naGyar-történőiénr,na ;yaiwiyeÍv,
történe 1en -nyeÍvfnyeiv-nyelv sza
kos halljatoknak/.

gyakorlati .1er;y

Szenináriun rÓG’i najyar irodaiontörténeti témák—
ból/I.éveseknek/.
Szenináriun a XIX,század irodaiadnak első feléből
/II •éve seknek,
Irodalontörténeti szenináriun a XIX.század máso
dik felének témaköréből /III,éve
seknek/,
Szövejelonző szenináriun /IV.éveseknek/.
Szenináriun a mai'najyar irodaion ténaköréből
/V« év^ seknek/ 1

Stsz:527o.Készült:15o pl¿. A sokszi,onj:ári.Mátéfi Tibor főelőadó.
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IV. TÖRTÉNELEM
a/

a 3 y a r

t ö r t é n e l e n

MNAyarorszáu története a 18. században /II. óve síknek/. Heti 2 óra.
Szerdp cLo.S-Io-ij a ÍV. szVtantorenbon.,
Előadó: Dr.SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető docens.
SgJ-ytörténeti szakszenin áriun /ajánlott szenin áriun szokdoljozatkés’zítőknek'/He’t'i""2 óra. Később nejhatározandó időben ás
helyes.
Vezető: Dr.SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető docens.
MflJNar történet a 14— 13.században /I,éveseknek/; Heti 2 óra,
Hétfő de.lo-12-i’
J a VY.ez,tantereuben.
Előadó: KARÁCSONYI BÉLA docens.
— -nary ar nedievalisztika problémáiból /szaks zenin áriun szakdoljozatkészitőknek'/. Heti" 2" óra. IÓésőbb nejhatározandó időben
á tanári szobában.
Vezető: KARÁCSONYI BÉLA docens.
bevezetés a 14*lő. századi najyar történet f omása i b a és irodainába
szenináriun /I.évó's történeken*orosz szakos jírnak/,- Heti' 2 órák
Hétfő,du,3~5~in a IV,sz.tantereuben.
Vezető: Dr.KRISTÓ GYULA adjunktus.
M§iE7
_ar nedicvalisztikai szaks zenin áriun /ajánlott szenináriun
szakdoljazatkészitőlmek/. Heti *2 óra. Később ne ¿hat ára
zandó,időben a tanári szobában.
Vezető: Dr.KRISi'Ó GYULA adjunktus.
iLjjar^ar kései feudalizmus forrásai és irodalna /szenináriun II,éveselmek/,+ Heti Á óra. ÍTetío de.Ío-Í2~Í 3 a najyar történe
ti sznaináriunban.
Vezető: S.Dr.KISS ERZSÉBET tanársegéd.
ágHievaliszt ikánk kérdéseiből /szakszenináriun szakdoljozatkészitóknek/. Heti 2 óra. Később ne ¿ha.táró zandó időben a tanári
szobában.
Vezető: S.Dr.KISS ERZSÉBET tanársegéd.

Stsz:_5277»Készült:15a pld. A soksz enj:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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uagyar népi demokrácia történőtóitok néhfoy elvi kérdése /IV,éve
seknek/. ++'Heti 2 óra. Csütörtök dV/8-Ío-ig1a’"VTI«sz,
tantérónben.
Előadó: Dr.MÉREI GYULA egyetemi tanár..
Magyar történeti szeminárium ,/IV,óveseknek/.+ Heti *2 óra. Szerda du.
a nagy ar .tőrt éne ti szemináriumban.
Vezető: Dr.MÉHSI GYULA egyetemi tanár.
iLPblgari történetírás fő irányai a •II.világháború után /II;rész/
jveseíaiek/. Heti 2 óra. Szerda du.f£-7*“ig a VII,sz.
tanteremben.
Előadó: Dr.MÉREI GYULA egyetemi tanár.
áJMagyar Tan ácsköztársaság' történetének főbb kérdései */III •éve sok
nak/0 Heti 2 óra. Szerda déli 12-2-i.j' a"VlIt. sz. tan térön
ben. .
Előadó: Dr.GAAL ENDRE adjunktus.

7v..

Magyar történeti szeminárium /III.éveseknek/.+ Heti 2 óra. /Kéthe
tenként'^ órában 'tartva, /.

A-B/ csoportnak péntek du.5-Jj>-ig a magyar történeti sze
mináriumban.
Vezető: Dr.GAÁL ENDRE adjunktus.
SSH^-hy-Magyár ország története $ második világháború előkészítés ének
^veipen és a hlúboru^ i3ején r/l955~lffi3./ 7lV.éveséknek/.Heti 2
óra. Hétfő de.lo-12-ig a VJI.sz.tanteremben.
Előadó: Dr.SERÉŐZŐ LAJOS docens.
Magyar történeti szenináriun /IV éveseknek/.' Heti 2 óra. /Kétheten—
ként 4 órában tartva?/
A-B/ csoportnak Hétfő du.>-7~ig a magyar történeti sze
reináriumban ,
Vezető: Dr.SEREé'ZŐ LAJOS docens.
E g y e t e m e s

t ö r t é n e l e m

Mlogatott -f^jpy.etek a hellenisztikus és a római történelemből
/i.óveseknek/rUeti p óra/"¿edd du.p-o-ig a VÍI.sz.tanteromben.
Előadó: Dr.SZÁDECZKY-KARD033 SAMU egyetemi tanár.
Stsz:5278.Készült: 15a pld, A soksz.eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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£royj:ioia és Barbaricun magyar. föld ön /szonin áriun I -éves történelem- TT.7171f aoi UeTiei3mii•—Tu» i á t' 110lem-*ango 1, történelemfrancia, történelem-olasz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda
Ge.8-lo—ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr.LAKATOS PÁL tanársegéd® .
••'fe-QgQ.de.ti t őkefeIhaInozás problémái /II,éveseknek/. Heti 4 óra.
Kedd dcélo-l2~ig es' péíiteK de,Ío-12-ij a III. sz„ tanteremben» .
Előadó: Dr.WIITTLN TIBOR egyetemi tanár,
S^ainárium N^ujat-Európa történetébő 1 /II.éveselaiek/.+ Heti 2 óra.
Ke de. eu73-"5-ig a" lV7s'z, tan terembon,
Vezető: Dr.WITTMAN TIBOR egyetemi tanár. .
¿Uörténelentanitás pedagógián a 'IV:éveseknek/» Heti 1 óra. /Két- '
hetenként 2 órában tartva./ Csütörtök de.lo-12-ig a VIII.
s z,tanteromben,
Előadó: MEDZIBRODSZKI ENDRE adjunktus*
Szeminárium • aj; ör •téne 1en t anit ás „peda J. ;iáj a körébő 1 /az oknak az
V,évesekh'eF^ akik a ír,félevéén tárt one'lhet tanitanak
a ;yakorló iskolában/,, Heti 2 óra. Szerda du.p-5-ig a
VIIesz tanteremben.
Vezető: MEDZIBRODSZKI ENDRE adjunktus,
^raszthaboruk Ke1et-Európában /szeminárium IIiéveseknek/.+ 'Heti
2 'óra*/ PenFek '3eXi~T2-2~ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr.VARGA ILONA adjunktus.
Szeminárium a • nénetalf öleli 1 „rrad ai -m és szabadságharc tárgyköréből
/II,évés71me£/«+ Keti 2 "óra7 Kodd""¿u.""3-5-ig a magyar
történeti szemináriumban«
Vezető: Dr.ANDERLS ÁDÁM tanársegéd.
3£&Rgatott fejezetek az. újkori'jBípretcnos történelemből /III.éveseknek/.'
Hoti 2 órai Kesobb"meghdFír öVán/ó' "időben ós helyen.
Előadó: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens,
^RBlh/nium újkori ^ egyetemes történelmiből /III. éves elmek/.He ti
2 orac "Később meghat ár o z oncLó íSőben és helyen.
Vuzotő: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető do enst .
Nemzetközi kapcsolatok .18? 1-19:14- /ITI. éveselmek/„+++ Heti 2 óra.
' SzotfoaF cTóTloAI^ig a VlT.sz, tanteredben.
Előadó: Dr.SOÓS KATALIN tudviányas kutató.
•

.

.

.

,
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az 1848-49-es eurón vi f ri^ dg Inak főbb'kérdésoiről
/Szónin-iríunTIix• évesoknek/T* de ti "2 óra, /Kéthetenként
4 órában tartva,/ Szerda du.p-7-ig a történeti szenináriunban.
Vezető: Dr.SOÓS KATALIN tudományos kutató.
j'e.iozetok a kelet-európai népek -újkori történetéből /III. éve soknok/.
Heti 2 ora. Péntek de/lo-T2-íg a II.szTtanteremben.
Előadó: Dr.GULYA ICÁROLY adjunktus,
Ze.iezetf->k a kelet-európai népek le. ;ujabbkori történetéből /IV,éve*" seknek/. Heti 2 óra," jr'entem du."3-5""~ic a VII.sz.tanteremben.
Előadó; Dr.GULYA KÁROLY adjunktus, .
Eojezetok a le guj abbkori o gye tenc s történelemből • /IV. éve seknek/ •
ke ti 2 óra. ICedd dé li"T2"2Pij TvII. sz. tan teromben,
Előadó: NAGY LÁSZLÓ adjunktus'és
VASS ISTVÁN adjunktus,
á g antifasiszta koalíció kat onai, diolomác ini és politikai_ együttnü¿pdosenok néhány kérdése"/szemínai„om Tv.eveseknek/,* Heti 2 óra.
/Kéthetenként 4 órában tartva../ Hétfő du.3-7-ig a latin
szemináriumban.
Vezető: VASS ISTVÁN adjunktus.
c

/ T ö r t é n e t i
s e g é d t u d o m á n y o k
levezetés a történettudományba /előadás gyakorlatokkal I.éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /történelem-latin,történelem-német,történőlonan ;ol,történelem-francia,történelem-olasz szakosoknak/'
hétfő déli 12-2-ig a IV,s?.tanteremben.
Vezető: Dr.KRISTÓ GYULA adjunktus.
B/ csoport /történelem-orosz szak/'hétfő déli 12-2-ig a
magyar történeti szemináriumban»
Vezető: S.Dr.KISS ERZSÉBET tanársegéd,
iLkÖzépkor. a renaissance és a barokk'művészete /II.éveseknek/. Heti
1 óra, Kedd" du."5-o-xj a ixi.'szrton teremben»
Előadó: Dr.LEHEL ISTVÁN adjunktus.
Szakszer '.ináriuii• művészettörténél», iből /szakdolgozók részére/. Heti
2 óra, Később meghatár JÁahuó .időben és helyen.
Vezető: Dr.LEHEL ISTVÁN adjunktus,
I

'

'

'

4

Stsz:528o.Készült: 15o pld. A soksz.eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.

22

.áktuális művésze ti kérdések /nuzcumok.áriállitások látogatása/
/fakulta div koiTojiun ráruuiy szak valamennyi évfolyama
számára/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen*
,
Előadó: Dr «LEHEL ISTVÁN adjunktusc
t

Aí
•
i.•
Ijánlott
speciális kollégiumok és szemináriumok

ÁLeurópai__in te .-ráció •azdasági és politikai háttere /az I.félévi
szalsfszéminériün loTytatTsa",
nemet,angol vagy
francia nyelven tudó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen».
Vezetőt Dr.MÉREI GYULA egyetemi tanár.
^Lindián cl.Ilizációk: 6s_a conquist .. Latin-Aaprikábcn. Heti 2 óra.
Szeéxá/ duTp- 5^"ig a'TVkssé tanteremben",
Előadó: Dr.V/ITTMAU TIBOR egyetemi tanár*
^kö^örtépoti kutatások elméleti és módszertani kérdései /III-l
evesejónoi/'.. Téti 2 ere- nosőbo megh tarozandó ícLőben ét
>s
helyeim.
Előadó: Dr.SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető docens,
TOgyesült Államok történeténekgfvő kérdései a párizsijoékétő;
viiar^Saoőrui"; ~/II:rész//TTlT^ves-SEcKívé K e H Tora. íé7sol
méghatárőzaiTd'c TTőben és helyen.
Előadó; SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens.
^Amerikai Egyesült Államok külpolitikán. 1958-1968 /II3>V. éveseknek/J" Héti 1 óra.-'/Keéneténként 2 óraban tartva./ Kedd
duc3-5-ig a VI.sz„tanteremben,
Előadó: NAGY LÁSZLÓ adjunktus,
2
H ^23snán birodalom fejlődésének néhány-kérdése. Heti 2 óra. Szerda
""" * " " u u T g " "a* IVész.'tanteremben,
Előadó: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus*
p o r o s z cár izmus é s_Ázsi a aJCVI-miI< században.• He ti 2 óra. Péntek
Tu/J-^ag" a" Történeti sVeiuhárium jan.
Előadó: Dr,VARGA ILONA adjunktus,
TJ^sodik világháború; néhány kérdése /1941-1945*/ /III-IV,éveseknek/.
HoTi T'orc7 7TétheTohk"3nt~2 órában tartva,/ Kedd du,-.
3-5-ig a VI,sz.tanteremben*
Előadó: VAS3 ISTVÁN adjunktus
*

'

i

-
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- 23 índia ókori története /I.éveseknek/« Heti 1 óra. Később noghatúrozunao 1 'j.oüoii js he*lyon«
Előadó: PUSKÁS ILDIKÓ tanársegéd.
¿fejezetek a Kárpdtnedonco Őstörténetéből /I~V.eveseknek/. Heti 2
óra- pontok du,5-7-ig a tortául ti s zor^Lnópiumban.

2*
JJ

Előadó: Dr.TRQGHATER OTTÓ nejhivott előadó,
j^PÓpg bronzkora TT, /régészeti speciális képzésben részesülő
~ diaiig átóráiak/, Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: Dr.TROGMAYER,OTTÓ nc-ghivott előadó,

A

Magyarország bronzkora II, /szeminárium régészeti-speciális képzós5on rószesüTcfIfa 11 ja tóknak/*. Heti 2 óra. Később noghatározandó időben és helyen-..
Vezető: Dr,TROGMAYER OTTÓ n..ghivat t előadó«,

„•a

-4

+ Az I t és II, szigorlat elő ke két-két féléven át kell magyar,
illetve egyetemes történeti szemináriumot felvenni, /Szemi
nárium. felvétele ninden félévben kötelező,/
Az egyik előadás felvétele kötelező.

VIZS GAKÖVETELMÉNIEK
¿Államvizsga

A történettudomány története /V.éveseknek/.

:orlat

Upyetvn-wS történelem 476-i£ /I, éveseknek/.
Egyetemes történelem 476-1789-ig /II,éveseknek/.
Magyarország története 179o-ig /II.éveseknek/.
Egyetemes történelem 1789-től napjainkig /IV,éve
seknek/.,
Magyarország története 179o-től napjainkig /IV.
éve sülinek/,
Réjészét /spedidlis képzésben részesülő hallga
tóknak/,, .
’
0

okviun

Magyar történet a 14-16.században /I.éveseknek/.
Válogatott fejezetek az újkori egyetemes törté
nelemiből /III, éves elmek/.
Nemzetközi kapcsolatok l&71pl914 /III,éveseknek/.
Fejezetek a kelet-európai népok újkori történeté
ből /III,évesoknak/*
A Magyar Tanécsköztdrsasdg történetének főbb
kérdéséi /III,éveseknek; két féléves anyag/.

■A

a ■»
íb
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Provincia és Barbaricun magyar földön /I. éveseknek/„
Bevezetés a 14-16.századi magyar történet forrásaiba ós irodalmába /I.éveseknek/;
Bevezetés a történettudományba /I.éveseknek/.
A magyar kései feudalizmus forrásai és irodalma
/II * éveseimmé./ •
Szeminárium Nyugat-Európa történetéből /Ii.évese lmok/,
Paras z tháb oruk Kele t-Európában /II.éve seknek/.
Szeminárium a németalföldi forradalom és szabadságharc tárgyköréből /II«éveseknek/.•
Magyar történeti szeminárium /III-IV.éveseknek/;
Szeminárium újkori egyetemes történelemből /III.
éveseknek/c
A nemzetközi k- csolatok főbb kérdései /III.éveseknek/«
Az antifasiszta koalició katonai,diplomáciai és
politikai együttműködésének néhány kérdése /IV.
éveseknek/.,
Magyarország bronzkora II« /régészeti speciális
képzésben részesülő hallgatóknak/0
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V, IDEGEN NYELVEK EG IRODAINAK
A/ GERMÁN IfZELVEK ÉS IRODALMAK
a/ N é n e t

n y e l v

és

i r o d a i o n

átnőne t U r a a KE.században /IV.éveseknek/» Heti 2 óra. Szórd
ro-lL'-Tf’
E a VT.sz. tanterenben.

-.IN c

Előadó: DrtHALÁSZ ELŐD egyetemi tanár.
jjénet irodádon történe ti szakszonináriun /III--IV. éves, nénet irodaT'lontörténotből szá^doTőozolcnak/. Heti 2 óra. Később ne^határpzandó időben és helyen.
Vezető: Dr,HALÁSZ ELŐD egyetemi tan-ár.
iLhénet barokk /I.éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-i^j a
^TTs z 11an tér enb en,
Előadó: Dr.BERCZIK ÁRPÁD docens.
.
. .
^ ¿the /II.éveseknek/; Heti 2 óra. Csütörtök de.8-lo-ij a VI.sz„
tanteyenben.
Előadó: Dr.BERCZH: ÁRPÁD docens.
fe*£t irodalontörténeti ssonináriun /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /najjyai^nénet,történelen-nénet,földrajz-nénet
szak/ szerda du,5-7~i^ a nénet szenináriunban,
B/ csoport /orosz^nénet szak/ szerda du.$-5*-ÍE a nénet
színináriunban.
Vezető: Dr.BERCZIK ÁRPÁD docens.

.

,

,

nyelv története /III-IV,éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
a V’lssz.tanterenben. .
Előadó: Dr.MAHV.luy JÁNOS adjunktus..
nyelvtörténéti szenináriun /III-IV.éves,nénet nyelvészetből
szi^'cTolJozöimak'/.'’ Heti 2 óra. Később nes’ha tár ózandó idő
ben és helyen.
Vezető: Dr.MÁRVÁNY JÁNOS adjunktusv
.^ye_lv—_ és. stilusyyakorlatok /III.éveseknek/..Heti 4 óra.
'
i

A/ csoport /na^yar-nénet szak/ szerda de.lo-12~i0' a
nénet szenináriunban és péntek de.le-12-i£ a VI.sz.
tanterenben,

:
í

B/ csoport'/történeler.>-nénet,anijol-nénet,orosz-néuet szak/
kedd de.Ö-lo-iK a nénet szeninóriunban és péntek déli
12-2-is a történeti szenináriunban.
Vezető:Dr.MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus,
.
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0/ csoport /orosz-nénet szak-' hétfő de,1j-12-ig a francia
szemináriumban ós csütörtök de,le-12-ig a nemet szemináriumban*
Vezető: Br.KOVÁCS BÉLÁKÉ meghivott előadó,
^ ^ ó n ó n e t nyelvtan. II .rész /I, éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de.
ÖHlo-Tg a VíTsz, tan teremben o
Előadó: Dr.VALACZKAI LÁSZLÓ.tanársegéd ipó német nyelvtan II.rész /IIBéveseknek/* Heti 2 óra* Hétfő déli
T2-2-ig "a Tr/sz*.Tanterembens
Előadó: Lr• VALACZKAI LÁSZLÓ tanársegéd,
fignpt nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-németjangol-német,francia-német,olasznémet szak/ szerda de,9-1o-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német,orosz-német szak/ szerda
déli 12—l-ig a néne szemináriumban,.
Vezető: Dr.VALACZKAI LÁSZLÓ tanársegéd*
^SáÁ. .nyelvtani gyakorlatok /XI,éveseknek/. Heti 1 óra,
A/ csoport /magyar-német,történelem-német,földrajz-német
szak/ hétfő du.3~4~ig a II,sz„tanteremben,
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő det. 11-12-ig a német
szemináriumban,
Vezető: Dr=VALACZKAI LÁSZLÓ tanársegéd.
nyelvgyakorlatok /II,éveseknek/. Heti 3 óra,
A/ csoport /magyar-német ,a oört éne lem-német, földrajz-német
szak/ hétfő du.4-5~ig II» sz. tanteremben 6s szerda
de«lo-12-ig az angol szemináriumban-,
Vezető: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ tanársegéd.
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő de.lo-ll-ig a német
szemináriumban és szerda dee. lo- 12-ig a magyar történeti szemináriumbanr
Vezető: Dr.KANIÓ ZOLTÁN tanársegéd,
SáSg^t írod a. Ion t ö p tó rr ti szemináriuri
, 'vasoknak / Heti 2 óra.
íí./ csoport /magyar-német,angol-német.francia-német,olasznémet szak/ csütörtök'de,8-1o-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német,orosz-német szak/ szerda du.
3-5-ig a IIIesz.tanteremben*
Vezető: Dr.KANTÓ ZOLTÁN tanársegéd.
4

<

•
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irodalomtörténeti szenin ^rl un /III, vés.nem németből szakdolgozóknak/. Heti' 2 ora» x^cx'o du.3-3~ij a III*s z,tan~
teremben.
Vezető: Dr«KANYÓ ZOLTÁN tanársegéd,
Mfiet irodalentörténő ti szeminárium /IV.éves, nen nónetből szakdolgozóknak/." Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-io a nénet
s zenin áriunb an,
Vezető: Dr.KANTÓ ZOLTÁN tanársegéde.
•
/ *
A nér^-h
realizmus irodalma//III.éveselmek/. Heti 2 óra.
-------- Hétfő de/í^lo-ic a tíl,sz.tanteremben.
Előadó: HANS GEORG KŐIBE lektor,
.
•
Á nai nénet kultúra kérdései /V.éveseknek/« Heti 2 óra, Eotfő uu.
3-5_Í^ a VII,sz.tanterenbcn c
Előadó: HANS GEORG KOLBE lektor«.
íj^ e t nyelv- és stilusnyakorlato!: /IVoéveseknek/. .Heti 3 óra,
A/ csoport /nacyarénámét szak/ hétfő de, 10-12-1:1 a IV.sz.
tanteremben és kedd de,lo-ll-i£ a nénet szemináriumban,
B/ csoport'/történelem-német,ana’ol-nénet,orosz-német szak./
kedd de *11-12-ig és péntek deli 12-2-ig a nénet sze
mináriumban,
C/ csoport /orosz—nénet szak/ kedd déli 12—1—is és péntek
de.lo-12-ig a nénet szemináriumban.
i
Vezető: HANS GEORG KŐIBE lektor.
Hénet^ stílusgyakorlato 1: /Vuéveoeknek,■
' Heti 2 óra. Péntek du.3-5-ig
'"a VlTsz* tanteremben„
Vezető: HANS GEORG KQLBE lektor,
tye.net nyelv,-fakorlátok /I.éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-német,angol-német,francia-német,olasznénet szak/ hétfő du.2~*3-iE és kedd du.4-*6~ig a német
szemináriumban,
3/ csoport /történelem-német,orosz-német szak/ hétfő du.
3-5-ig és kedd du.6-7-ig a nénet szemináriumban.
Vezető: KORÁNYIKÉ Dr.SZIGETET VILMA meghívott előadó.

,

2*»?*

és jLrod/ilc^Jbanit^s módszertana /IV.éveselmek/. Heti
- óra. /ivetnotinakéne ‘Á orujan oor'cvv.«./ Szerda déli 12-2—ig
a III,sz,tanteremben.
Előadó: Dr.KOSTA SÁNDOR adjunktus.
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jígQet nódszcrtani szenináriun /azoknak az V. éveseknek, akik a lo
félévben nunetet'^anitanak a -jvakorló iskolában/'. Heti
2 óra, Szerda du.>-5“ib' a lektori előszobában.
Vezető: Dr.ROSTA SÁNDOR adjunktus.

Ajánlott speciális szenináriun
,

4

_5énot nüforditás kérdései. Heti 2 óra. Később neghatározandó
időben' 6s Helyen/
Vezető: IRÉNÉ KOLSE nesbivott előadó.
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,

Az an,:ol drána Shakespeare előtt /I„évesoknak/. Heti 2 óra. Szerda
déli 1 2 - 2 - a VI TszTíanterenben.
Előadó: Dr.PÓSA PÉTER docens.
Anftol irodaiontörténc ti szenindriun /I,éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /nacyar-cn-jol, történc len-un,rol szak/ péntek
du.l-2-Í£ az an^ol szenin áriunban,
B/ csoport /nénet-an£ol,francia-an£ol,orosz-anjol szak/
péntek de.lo-ll-ig az annjol szenináriunban.
Vezető: Dr.PÓSA PÉTER docens*#
Az anrrol lira története /XVIII-XIXrszázad/ /II.éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda de.Iő->12~iij a íY.s'z.tanteremben.
Előadó: Dr.H.-ÜKISS ELEMÉR adjunktus.
Annol irodalomtörténeti szenindriun /III.éveseknek/.*1' Heti 2 óra.
•eedd
a ti .szd tan térénben •
Vezető: Br.HAMISS ELEMÉR adjunktus,,
A nai an ;ol ér merikai kultúra /V. éveseknek/. Heti ? óra. Kedd du
.sz/tantorenbon 3
Előadó: Br.HAKXISS ELEMÉR adjunktus.

Leiró an ;ol nyelvtan /I~II.éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő öu.5-7-is
az I.$z0tanterenben.
Előadó: Dr.MÁTZKÓ LÉSZLÓ adjunktus.
Leiró an;ol nyelvtani gyakorlatok /I, éve selenek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /ma^yar-anjol,történolen-ancol szak/ hétfő du
7-8-io az an^ol szenin:a?iunbo.n,
B/ csoport•/nénet-anjol, franc ia-an;;ol,orosztanból szak/

kedd do.ll-12-io az áujol szeaindriunban,
Vezető: Dr.MATZICÓ ZÁSZLÓ adjunktus.
jjeiró an-;ol nyelvtani nyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /na^yar-anAol,történelen-an£ol,olasz-an£ol
szak/ csütörtök de.9-l^-ij a II.sz.tanteredbent
B/ csoport /orosz-an^ol•szak/ csütörtök Eo. lo-ll-Í£ az
olasz szeninariunban
Vezető; Dr.MATZICÓ LÁSZLÓ adjunktus,
<

*

*

4
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ÁZ angol nyelv története /III-Tá^ édeseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig a IÍ ,sz,tantelemben. .
Előadó: Dr.MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
áhgol nyelvtörténeti szenin árjura /III-éveseknek/,’*' Heti 2 óra.
Kedd du.5-/-i{j a francia szenináriunban,
Vezető: Dr.MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
ás/;el nyelv- és stilugígakorlatok /III.éveseknek/. Heti 4 óra.•
Hé tf'ö duV^-7-I'g az angol szén in fiúmban és szerda du.
5-7-ig az olasz s zenin áriunban,
Vezető: Dr.PETHI GÁBOPiNÉ tanársegéd.
i&gol nyelv- és stilus,;'.yskarlátok /IV*éveseknek/. Heti 3 óra,
álétfő,du.3-5— lg es kocái du04-5-rig az angol szenináriunban
Vezető: Dr.PETHI GÁBORI® tanársegéd.
j&tyQl_ stílusgyakorlatok /V.eves<
ek/3 Heti 2 óra. Kedd du»5-7-ig
~
az angol szemináriuxib.an«
Vezető: Dr.PÉTÉI GÁBOHUÉ tanársegéd«
kz an^ol nyelv--és
irodalontanitás
nódszertana
Ü W i V W ö
X X J U d i é U U U U i . v
— » //IV.éve seknek/. He ti
1 ora'/TeJd d u . ^ P i d az a n g o l. szouinoriunoan.
í

Előadó: Dr.PETHI GÁBORNfi tanársegéde
¿£kol nódszertani szenináriun /azoknak az V.éves hallgatóknak,akik
líTo. félévben angolt tanítanak a gyakorló iskolában/.
Heti 2 óra. Szerda du.3-5“ig
angol szonináriunban.
Vezető: Dr.PETHI GÁ30RNÉ tanársegéd.,
h a n g o l és amerikai próza* története a X I .században /III-IV. évesek
nek/ ..HeTi 2 őrá. Szerda au«3~5-iJ a vX .sz.tanterenbon.
Előadó: Dr,SZEGEDY-MASZÁK I.IIKÁLY tanársegéd. .
aftSQl irodalontorténeti szenináriun /II.évesednek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /nagy ar-*angol*történelon-angol^olasz-angol
szak/ szerda du.5-7~'ig az angol szonináriunban,"
B/ csoport /orosz-angol’szak/ szerda déli 12-2-ig az
angol szénináriunban,
Vezető: D r.SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY tanársegéd, .
4&gol irodaiontörténeti szenináriun /IV-éveseknek/. Heti 2 óra.
ósuiortök de,8-1 o- ig~ az" angol s¡
:ze¡a±náriunb an •
Vezető: Dr.SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY tanársegéd,
Stsz:5289.Készült:loo pld. A soksz,eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.

- 351 áSgol nyelvgyakorlatok /II tw7c 30 cnok,
V
^

Hűti 5 óra,

csoport /magyar-angol,történőien-angol,olasz-angol
szak/ hétfő déli 12-2~ig az angol szemináriumban és
péntek du.l-2-ig a magyar történeti.szemináriumban,

B/ csoport /orosz-angol szak/ hétfő de.la-12-ig a lektori
tanteremben é s ’péntek déli. 12- 1-ig a magyar történeti
szeninúriumbane
Vezető: Dr.DUfíSZT F E L N Ő N É nyelvtanár«)
áhgol nyelvgyakorlatok /I,éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol,történelem-angol szak/ hétfő de.;
8-lo-ig és péntek déli 12- 1-ig az angol szemináriumban,
B/ csoport /német-angol francia-angol,orosz-angol szak/
hétfő de9l0'il2-*ig cs péntek de.1 1 -12-ig az angol §zemin óriunb an <•
Vezető: HSHNÁDINÉ NÉMETH ZSÓFIA noghivott előadó.

+ A III.éves angol szakosoknak a nyelvészeti vagy az irodalontörtónoti szeminárium kötelező, szabadon választható tárgy.
VIZS OANÖVETEMÉNIEK
N é m e t

n y e Ív

és

i r o d a l o m b ó l

Államvizsga

A mai német kultúra kérdései /V.évesednek/.,

Szigorlat

Gyakorlati német nyelvi ismeretek /II.és IV.
éveseknek/.
Német nyelvészet /II, és IV.éveseknek/.
Német irodalomtörténet /II.és IV.éveseknek/.

¡kollokvium

Német leiró nyelvtan'/I*éveseknek5 két féléves
anyag’/»
A német barokk /I*,éveseknek; két féléves•anya.V.
A német kritikai realizmus irodalma /III;éve-°
seknek; két féléves anyag/.

^ghlprlati .jegy.

Német nyelvtani gyakorlatok /I-II.éveseknek/.
Német nyelvgyakorlatok /I-II.éveseknek/.
Német irodalomtörténeti szeminárium /I-II-IIIIV.éveseknek/»
Német nyelvérzeti szeminárium /III-IV.éveseknek/»
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /III-IV.éve
seknek/.
Német.stílusgyakorlatok /V.éveseknek/.

Stsz:529o,Készült:15o pld, A soksz.eng:dr»Mátéfi Tibor főelőadó.
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A n g o l

n y e l v

xr.

d a l o n

b ól

Államvizsga

A nai angol -s amerikai kultúra kérdései /V.éve
seknek/*

¿>gl -,'orlat

Gyakorlati an^ol nyelvi'isneretok /II.és IV.
evosokngk/.
Angol nyelvészet /II c és IV.éveseknek/.
Ango 1 irodalomtörténet /II. és IV.éveseknek/.

£ollokviim

Leiró angol nyelvtan /I.éveseknek; két féléves
anyag/.
Az angol dráma Shakespeare előtt /I.éveseknek;
két féléves anyag/.
Az angol és'amerikai próza története a XX;szá
zadban /III
mseknek; két féléves anyag/.

l^akorlati jegy

Angol nyelvtani gyakorlatok /I-II.éveseknek/.
Angol nyelvgyakorlatok /I-II. éveseknek/.
Angol irodalomtörténeti szeminárium /I-II-IIIIV. éves elmek/.
Ango., xiyelvószeti szeminárium /III.éveseknek/,
/ngoi nyelv- L* stílusgyakorlatok /III-IV.éve;
scknek/3
Angol stílusgyakorlatok /V.éveseknek/.

Stsz:5291.Készült: loo pld. A soksz.engíLr.Mátéfi Tibor főelőadó,

-

B

/ KLASSZIKA FILOLÓGIA
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/ Görög

n y e l v

és

-

i r o d a i o n

Sgnophón visszaemlékezései Sókratésre '-ct-r olvasás görög B.sza-'
— k o s hallgatóknak/. net'x 2 o_
/I kötelező, 1 ajánlott/.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadói Dr.SZÁDECZKI-KARDOSS SAMU.egyetemi tanár.
áSLattikai nyelvjárás igetana /görög B.szakos hallgatóknak/. Heti
2 óra. Kesobb meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: MAKK FERENC tanársegéde
áisópps-uesék /előkészítő foglalkozás görög B,szakra készülőkszá- '
—
mura/. Heti 2 óra. Később.meghatározandó időben es helyen.
Előadó: MAKK FERENC tanárs. d .
Ugoszrószletek /auctorolvasás görög B.szakos hallgatóknak/. Heti
2 óra, Később meghatározandó időben us helyen.
Előadó: PUSKÁS ILDIKÓ tanársegéd,
b

/ L a t i n
n y e l v
és
i r o d a l o m
ájjellenisztikus és a korai rónai irodalom, alfajai /II.éveseknek/.
— H e t i Z oraé néVíu uóli xa-k-ig a xatm szemináriumban.
Előadó: Dr,SZÁDECZKI-KARDOSS SAMU egyetemi tanár.
tóik kútfők ős internre táe ..ék /szakszeminárium szakdolgozatot
készito' hálI;j"aloEnák'/^ Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen«
Vezető: Dr.SZÁDECZKY-KARDC2S SAMU egyetemi tanár.
^cero. De signis /auctorolvasás I-II,éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő , du. 5-8-ig a IV, sz, tanteremben„
Előadó: Dr.SZÁDECZKI-KARDOSS SAMU egyetemi tanár.
ájntin nyelv esettana /I.éveseknek/c Heti 3 óra. Kedd de.8-11-ig
a VI.sz.tenteremben.
Előadó: KARÁCSONYI BÉLA docens,
áSLösszetett mondatok tana a latinv"" /TI«éveseknek/. Heti 3 éra
.
/2 kötelező-, é.
'
l-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: KARÁCSONÍI BÉLA docc
St
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ÍGg. ós igenév a latinban /II,-éves latin szakosoknak ajánlott kolléciun'77"He'ti 2 cru Hétfő dof8~lo-i(j a latin szenináriun'
bán.
Előadó: KARÁCSONYI BÉLA docens,
&2?atius levelei /auctorolvasás IV,éveseknek/. Heti 2 óra /I kötelezo. “1 ajánlott/. Hétfő déli 12-2-is a történeti szemi
náriumban.
Előadó: KARÁCSONYI BÉLA docens*
.
¿JLatin nyelv-_jés irodaion tanításának m ódszertana /IV,éveseknek/*
TTóti X oráT 'Kedd' “(íeTro^fl-is,¿“ latin szemináriumban.
Előadó: Dr.LESSI VIKTOR adjunktusÍ£_tin stilusiTyakorlatok /IV,éveseknek/, Heti 1 óra. Kedd de, 11-12i g a TaTin szemináriumban.
Vezető: Dr.LESSl VIKTOR adjunktus,
Í£tin nyelvi gyakorlatok /I-II,éveseknek ajánlott/. Heti 1 óra,
~TfsutoytoS' deT^'-'1 o-is a latin, színináriumban•
Vezető? Dr.LESSI VIKTOR adjunktus.
S§leti__kultuszok a rónai birodalomban /II, éveseknek/. Heti 2 óra,
Tente]? 'du*'>~5-ÍG a lauín 'szemináriumban.
Előadó: DreLAKATOS PÁL tanársegéd.¿¿Étik filozófusok /IV,éveseidnek/. Heti 2 óra. Kedd du,5-7“ is &
STTszTt an te renden,
Előadó: Dr, LAKATOS PÁL tanársegéd,
ájpómaj Ma.gyarorszár; vallás tor 12ii-j tériek k érdései /szakszeminárium
“ szalcSő’ltfozatot "iíeszico na 1*1 at"okaak/, Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr,LAKATOS PÁL tanársegéd,
Sfiröf^ iryíilv félhn la dóknak /Ieéves latin szakos oknak/. Heti 2 óra,
Ivecld du a E-É-í v a latin szemináriumban.
Előadó: MAKK PEREHC tanársegéd,
¿Ptög nyelv haladóidnak /II.éves latin szakosoknak/. Heti 1 óra.
Széria duT^ö-ij a latin szemináriumban.
Előadó: MAKK FERENC tanársegéde
Vergilius-szemeIvónyék /auctorolvasás I-II,éveseknek/. Heti 1 óra,
iíétf ő ' c f ö T i 3 a IV,sz,tanteremben.
Előadó: MAKK FERENC tanársegéd,
,

*

4
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j^donius Apollinaris életművévé?) Jrirnesolatos kérdések•/szakszemi-*
n ó r i u m 3zakdo"Igo za*tot kas¥i to "TíaTlga toknak?. He ti 2 óra *
később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: TAR IBOLYA tanársegéde
S£ldius-költömények és más auctorrészletek /I-II.éveseknek auctorÓlvasas?. Heti 2 óra /I kötelező; 1 ajánlott/. Péntek
du.5-7-i3 a latin szemináriumban.
Előadó: TAR IBOLYA tanársegédn
¿^gretius- és Vergillus-szemelvények /auctorolvasás IV.éveseknek/.
' xíeti 2' óra /I kötelező5 l’_aj"niott/. Csütörtök déli
12-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: TAR IBOLYA tanársegéd,.
¿LKÖrögséa és az indo-iráni népek vilá r. /I.éveseknek/. Heti 2 óra.
Péntek de .lo-'l2~ig a . ”,in 5 z^nináriumban.
Előadó: PUSKÁS .ILDIKÓ tané:

..-góc".,

^¿ső antik Írók /IV.éveseknek/.. Heti 2 óra. később meghatározandó
~ íciőóen és helyen,
Előadó: később megbízandó tanár,
¿9-tin irodaiomtorténeti szeminárium /IV.éveseknek/. Heti 1 óra.
Xó so"bb mégha tar 0zandó'’ái.cíaben és helyen.
Vezető: később megbízandó tanár.,
Ajánlott speciális kollégiumok
¿jhtik témák a világirodalomban /IVcéves latin szakosoknak és más
"/érdeklődő Hallgatóknak/, Heti 2 óra. Később meghatározan
dó időben és helyen.
Előadó: TAR IBOLYA tanársegéd.
4S-indoeurópai nyelvtudomány alapjai II. /speciálkollégium latin,
Heinet,angol .“francia jolasz,orosz és magyar szakos hallga
tóknak/. Heti 1 óra. Később méghatárózandó időben és
helyen.
Előadó: PUSKÁS ILDIKÓ tanársegéd.

Sfcsz: 529^-. Készült: 70 pld..* soksz„eng:dr.Mátéfi Tibor főelőadó.
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VIZSGÁKÖV^IEBíiiíjL.-iS
®ö r ö g

n y e l v

Sgllokvium

és

i r o d a l o m b ó l

Az a t t ik a i nyelvjárás i^etana

gyakorlati ,ie,:y
Xenophón visszaem lékozései Sókratésre
.....Eposzrészletek

L a t i n

n y e l v

és

i r o d a l o m b ó l
*

Szj ;orlat

Gyakorlati .lény

*

Gyakorlati n y elvi ismeretek / II.é s IV;éveseknek/.
Latin n yelvészet / II.é s IV,éveseknek/.
Latin iro d a ié7" ókortörténet /II,éveseknek/.
Latin irodai
IV, éve selmák/ •
•

Kollokvium

•

*

A la tin nyelv esettana /I,éveseknek/.
A jörössés és az indo--iráni népek v ilá g a
/I*éveseknek/,
Görö.j nyelv féllialadóknak /I.éveseknek/.
Cicero. De s ijn is / I - I I séveseknek/.
Vercjilíus-szemclvények /I-II.évesekn ek/.
Ovidius-költemények és más au ctorrészletek
/ I-;II» éveseknek/.
Göröb' nyelv haladóknak / I I . éveseknek/#
Horatius le v e le i /IV. éveseimnek/.
, *
Latin s t ilu s jwaks.rlatok /IV.éveseknek/, •
Lucretius- és Vermilius-szemelvények /IV.évesek
nek/.
Latin irodalom történeti szeminárium /IV.éveseknek/

Stszs5295«Ivészült: 7o p ld . A soksz. e n j; d r ,H it é fi Tibor főelőadó.
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c/

román m é l y e k é s i r o d a l m a k

a/ F r a n c i a

n y e l v

és

i r o d a i o n

4 jaai francia leül túra kérdései •/V;éveseknek/. ‘Heti 2 óra.
Hétf ő Tü.5~7~id a"VT,sz, tanteremben.
Előadó: Dr.MADÁCSY LÁSZLÓ docens,
^¿g.tor Hu a1a és kora /III. éve síknek/. Heti 2 óra. Hétfő dc.lo-12-ij
~ a IHÁszTtanteremben.
Előadó: Dr.MADÁCSY LÁSZLÓ docens,
^Sgjscia irodalomtörténeti szeminárium /III. éveseknek,/. Heti 2 óra.
Hétfő’,du. 5~-5-iíT~óí fra’ncTa'"s5enindriunuan.
Vezető: Dr.MADÁCSY LÁSZLÓ docens,
O-francia nyelv története /IV,éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du.
5-7-íf a VT .szét an terenb on. .
Előadó: Dr.MUGSI JÓZSEF adjunktus,
Egyezetés az ujlatin•összehasonlító nyelvtudományba /III.éveseknek/
’TIeTi + “ó r a 'Pontek 'de.V-yééi-.a VÍTsz’.tanteremben•
Előadó: Dr.MUCSI JÓZSEF adjunktus3
l^oncia leiró nyelvtan /II;éveseknek/-, 'Heti 2 óra. Szerda de.
1j-I2rio a T i ,sz .t an terenb en,
Előadó: Dr.MUGSI JÓZSEF adjunktus.,
^■Uncia leíró nyelvtani gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 1 óra.

‘

Péntek deli T?-*T-"ij ~r TF ~ncia. szeninóriumban•

Vezető: Dr.MUCSI JÓZSEF adjunktus.
^Sédicia leiró nyelvtan /I«, éveseknek/, Heti 2 óra. Hétfő du.>-5“ÍG
a VT. szétanteremben.
Előadó: Dr.MUCSI JÓZSEF adjunktus.
^$i*acia regény a X X .században /IV. éveseknek/, Heti 2 óra. Eedd du.
~
5-7-i'U a "VÍVsz.tanteredben«
Előadó: NAGY GÉZA adjunktus«
.
Lancia irodaiomtörténeti^szenináriun /IV,éveseknek/; Heti 2 óra.
SzérciVHéVö-To-x‘u *a Francia' szemináriumban.
Vezető: NAGY,GÉZA adjunktus«»
fedezetek a XVIII ,_szdzud>_francia/ irodalmának történetéből /I—II,
éveseknek/FTfetx*'2 óra. Szei'aa 'áü.'3-5-ÍG az I.sz.tan
teremben .
Előadó: NAGY GÉZA adjunktus.
stS2.5 2 9 6 .Készült: 8o pld,A soksz.en^:dr.Mltéfi Tibor főelőadó.
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4 jCVl. száz-Pí f raneja irodalom főbb stilus problémái /III.évesek- *
nbic/o ,!iocF *. ^ra. ±Ancék u^Té-ié-í/ a"TITsz. tanteremben.
Előadó: DrcNÉMETH JENŐ tanárseséd, .
jl£gncia irodalomtörténeti szeminárium /IIoéveseknek/, Heti 2 óra.
A/ csoport /nacyar-francia szak,/ péntek de.lo-12-ÍG az
olasz szemináriumban*
B/ csoport /történelem-franci'1,olasz-francia,orosz-fran- '
cia szak/ hétfő déli #12-2-ri.G a francia szemináriumban.
Vezető: Dr,NÉMETH JENŐ tanársegéd»

.

jfencia irodalontőrténeti szpiáinárium /I,éveseknek/,'Heti 2 óra*
Kedd dóÍT 12-2- i g a francia szemináriumban,
Vezető: Dr.NÉMETH JENŐ tanársegéd,
¿Lancia n?
lyelv- és stiIus/;yakorlatok /!-,éveseknek/. Heti 2 óra.
" PónteF d^rrí’,/«icf‘‘aXfrancTa szemináriumban.
Vezető: Dr.NÉMETH JENŐ tanársegéd.
fen
0Ív- és stilusay_ak^_r1at_ok /V,éveseknek/. Heti 2 óra.
’ Szerda'XuV'2--ép*i^’'¿““francia szemináriumban.
Vezető: GENEVIEVE BRACHET lektor, ,
¿Lancia nyelv- és stílusgyakorlatok /IV,éveseknek/. Heti 3 óra.
Szerda" ü u c s ü t ö r t ö k déli 12-2-i/ a francia
szemináriumban»
Vezető: GENEVIEVE BRACHET lektor.
h eia nyelv- és stílusgyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 4 óra.
Szerda de\ lo— 12—i;j és pénoem de•lo— 12—ij a francia sze

mináriumban.

y

Vezető: GENEVIEVE BRACHET lektor,

,

¿Lancia nyelv- és stilus,gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 3 óra.

llétfo 'Hu.5^7-ij fs~ pentelE du. 1-2-ij a francia szeminári
umban.
Vezető: GENEVIEVE BRACHET lektorc
■
f encia fonetikai gyakorlatok /I,éveseknek/.'Heti 2 óra. Szerda
du.á?~7-ÍEa francia szemináriumban.
Vezető: GENEVIEVE BRACHET lektor,
febrancia nyelv- és irodalomtanitás módszertana /IV.éveseknek/.

"

Heti 1 órád KefőbV'meHéac'tározandó időben és helyen.

Előadó: Dr.ROSTA SÁNDOR adjunktus*
fe m c i a módszertani szeminárium /azoknak az V,éveseknek,akik a lo,
’
félévben franciát tanítanak a gyakorló iskolában/.Heti 2
óra? Később meGhatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr,ROSTA SÁNDOR adjunktus,
,

,

é
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fesso /folytatás/ /IV.éveseknek/.'Heti 2 óra® Szerda de.lo-12-ig
az olasz szemináriumban,.
Előadó: Dr.SALLAY GÉZA docens®
&asz irodalomtörténeti szeminárium /IV,éveseknek/.+ Heti 2 óra.
SzerdV'dérT Í2~'2- ig az' '6Tn
szemináriumban.
Vezető: Dr.SALLAY GÉZA docens®
elv története /IV.évesednek/® Heti 2 óra. Hétfő déli
dlá'sz szomináriumbam.
Előadó: Dr.BENEDEK NÁNDOR adjunktus0
Qfesz nyelvészeti szeminárium /IV,éveseknek//'* Heti 2 óra.
SzerdfedoTi* 12'-¿"-Tg a francia 9senindriumban•
Vezető: Dr0BENEDEK NÁNDOR ad.'urktus«
^fes^Jteiró .nyelvtan /Iloéveselai-./'c Heti 2 óra. Péntek du.5-7-ig
""az" oX///"szemináriumban.
Előadó: Dr»BENEDEK NÁNDOR adjunktus®
SfeszjLeiró nyel/tara •gvkyrlztnk /XI,-éveseknek/. Heti 1 óra.
Kentek aa.g/Á.., ak /'.
" ^v^árlumban.
Vezető: Dr.BENEDEK.NÁNDOR adjunktus»
leiró nyelvtan /I,éveseknek/® Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig
"""az olasz"szemináriurnbanö
Előadó: Dr«BENEDEK NÁNDOR adjunktus®
fe-Olasz nyeÍv- és irodalom trmitás/xak módszertana /IV,éveseknek/.
HeFT 1 "Óra® ííeüd de»Ál-•'/¿-•"lg""az eiász "szemináriumban.
Előadó: Dr .BENEDEK NÁNDOR adjunktus*
kg/olasz irodalom története Foscolotól Carducciig /II.éveseknek/.
"
Heti 2 óra", TTo"bf0"/íe/lo-TSdlg az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr«TÍMÁR LAJOSNÉ tanársegéde
irodalomtörténeti j3zemi^árium /II * éveseknek/• * Heti 2 óra.
...
"pűL~t~é£
o-Tg"az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr,TÍMÁR LAJOSNÉ tanársegéde
fekggu.iabb olasz irodalom története /I.éveseknek/; Heti 2 óra.
Szerda"délT" 12~2~"I/ a" T/Ász»tap.teremben.
Előadó: Dr.TÍMÁR LAJOSNÉ tanársegéd«
fegsz irodalomtörténeti szemináiN nu /!„ éveseknek/; Heti 2 óra.
TieF'fF ,Tii/3--ig 'az ólas_, * 0emin áriumb an •
Vezető: Dr.TÍMÁR LAJOSNÉ tanársegéd®
•

St

*

•
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ésfftilrsgx-k-rlatok /I«éveseknek/. Heti 2 óra.
Hatra, au J F A ag az oiasz g z e minár ± umban•
Vezető: DrcTÍMÁR LAJQENÉ tmidrsegéd.
^Ágzjiyelv- és stilus,gyakorlatok /IV,éveseknek/. Heti 3 óra.
Hétfő (luY3~5~i'g" a törteneti szemináriumban és kedd de,
lo-ll-i.,; az olasz szemináriumban«
Vezető: Dott«, MAURO SANTELLI lektor,
nyelv- és stílusgyakorlatok /IT,éveseknek/. Heti 3 óra.
Hétfő • ce.8-31 o-ig es' perié:.A dti. •> 4-1.; az olasz szemináriumban. ,
Vezető: Dott.MAURO SANTELLI lektor, .
Qíügz fonetikai gyakorlatok /I«éveseknek/. Heti 2 óra.
SzercLa dil/J-Y-ig az olasz szemináriumban,
Vezető: Dott« MAURO SANTELLI. lektor.
Ajánlott speciális k" Ilégium és szeminárium
Astoria del teatro italiano, Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben üö iuolyeh.
,Előadó: Dr?KOLTAT ICASTNER JENŐ nyug.egyetemi tanár®
századi olasz irodalom főbb, irányai /szeminárium/. Heti 2 óra.
"Kesőob megíiat ározündo id/ben
a '.yen*
Vezető: Dr.SALLAY GÉZA docens.
"f. A

ág IV. éves olasz szakosoknak a nyelvészeti vagy az irodalomtörténeti szeminárium kötelező, szabadon választható tárgy.
VIZ S GAKÖY A TELMENYEK
Lancia
í4

Ü^yizsga

^ilpkvium

St

nyelv

ós

i r o d a l o m b ó l

A mai francia kultura kérdései /V.éveseknek/, .
Gyakorlati francia nyelvi ismeretek /II. és IV.
éveseknek/«
Francia nyelvészet /II, és IV,éveseknek/,
Francia irodalomtörténet /II? és IV,éveseknek/.
Francia leiró nyelvtan /I.éveseknek; két féléves
anyag/.
A XVII,század francia irodalma /I,éveseknek;
kot féléves anyag/.
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Bevezetés az újlatin összehasonlító nyelvtudo
mányba /III*éveseknek; két féléves anyag/,
Vi'ctor Hugó és kora /III,éveseknek; két féléves
anyag/,
Gyakorlati .je»1
;:;

O l a s z

Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /I-II-IIIIV-V,éveseknek/, *
Francia fonetikai gyakorlatok /I,éveseknek/.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /I-II-IIIIV. éveselmek/.
Francia leiró nyelvtani gyakorlatok /II,évesek
nek/«

n y e l v

és

i r o d a l o m b ó l

S^iyorlat

Gyakorlati olasz nyelvi ismeretek /II.és IV.
éveseknek/, Olasz nyelvészet /II, és IV.éveseknek/.
Olasz irodalomtörténet /II, és IV.éveseknek/.

kollokvium

Olasz leiró nyelvtan /I.éveseknek; két féléves
anyag/„
A legújabb olasz irodalom története /I;évesek
nek; két féléves anyag/.
Olasz fonetikai gyakorlatok /I.éveseknek/,r
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /I-II-.T7.égő
seknek/ y
Olasz irodalomtörténeti szeminárium /I-II-IV.
éveseknek/.
Olasz leiró nyelvtani gyakorlatok*/II,éveseknek/.
Olasz nyelvészeti szeminárium /IV.éveseknek/.

■fakorigti .jer:
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^2sz_irodalOTL'/II,éveseknek/. Heti 2 óra, Szerda du.5-7~ig
YTsz,tanterembeno
Előadó; Dr.SZÖKE GYÖRGY tanszékvezető docens,

az

S^SÍULi^páaJLmi szeminárium /II»éveseknek/,, Heti 1 óra, /Kéthetenken t 2 'órabaíi' 'iar tv a/,
A/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek déli 12-2-ic a 17.
sz, tanteremben-,
B/ csoport /angol-orosz,francia-orosz szak/ péntek du.
3-5-ig a VIIIo sz„tanteremben;
C/ csoport /történelem-or~sz,olasz-orosz szak/ péntek
déli 12-2-ig a IV.sz,tanteremben,
D/ csoport /német-orosz földrajz-orosz szak/ péntek du,
a VIII»sz,» tanterembeno
Vezető; Dr»SZŐKE GYÖRGY tanszékvezető docens.
\
szovjet irodalom /V, éve soknak/ Heti 2 óra, Kedd du.2~4~ig
a íj i i) ii w -A.U ' .. T)
Előadó: ANATCLIJ SZERGEJEVICS KARPOV docens„
^oviet JLrqdalon /IV.éveseknek/«. Heti 2 órat Szerda du.5-7-ig a
' "7lll Ászt an ter emb enc
Előadó: JAKÓCS DÁNIEL tanársegéd
irodalmi szeminárium /IV»éveseknek/«. Heti 2 óra»
A/ csoport /magyar rosz aszak 3*csoport és olasz-orosz
szak/ hétfő du.5-7~ig lektori előszobában*
Vezető: JAKÓCS DÁNIEL tanársegéd»
B/ csoport /magyar-orosz szak é-.csoport és latin-orosz
szak/ szerda de.lo--12-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr,SZALMA JÓZS.bFNÉ nyelyt«nór.
C/ csoport'/történelem-orosz szak/ szerda de.8-lo-ig a
VIII.sz.tanteremben,
D/ csoport /német-orosz,francia-orosz,angol-orosz'szak/
csütörtök de,lo-12-ig a francia szemináriumban.

Vezető: ANATOLIJ SZERGEJEVICS KARPOV docens.
^S^irodalom-/III»éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök dc»8-lo-ig
"az T,$z.tanteremben,
Előadó: Dr.FEJÉR ÁDÁM tanársegéd,
bfo
.
.
.
Sz
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V* ? no d a Ini .g ?••• Min ár iun 'ILI-éves :nek/, .Hoti 2 órac
A/ csopor t /.^ysixr": ? x3-6 i.goport/ szerda déli
12-'2-ig a magyar törr.xu.
szomlnárintaban,
B/ csoport /törtérelou-ores? szak/ péntek déli 12-2-ig
a lektori előszobában.
Vezető: Br,FEJÉR ÁDÁM tanárba, é 1,

0/ csoport /francia-porosz f a.i, h - .
szak/ hétfő de,
8-I.D-Og a V1T,ez. tantere :beiu
Vezető: HAN A M A tanársegédD/ csoport /német-ore0?. sarjr/ snerdn du,>5-lg
VIII«sz
tanteremben
Vezető; Dr.FEJÉS ÁDÁM tanársegéd,
^szjLrodalom• /I,éveseknekA Heti 1 óra, 'Péntek du. 4-5-in az
IÁs a„tan teremben.
Előadó: Dr.FEAINCZ ISTVÁN tanársegéd.,.
irodalmi szö^gelemzés /I.éveseknek/, Keti.l óra.
A/ csoport /magyar
kedd du 3-4-ig a II.,sz*
tanterembenB/ csoport /nagyaive? /Ar: . 1 r o ~ r : ssak hétfő
du*5-S-ig a II,ss,.tontereraben,
0/ csoport /angol-orosz.francia-orosz;olasz-orosz,latinorosz szak/ kedd du,4- 5-'ig a latin. szemináriumban
D/ csoport /német-orosz szak/ kedd úu.5~ó-ig a latin
szemin áriunban,
Vezető: Dr9FESINCZ ISTVÁN tanársegéd, .
ssi ^rosz nyelv /III,-éveseknek/.. Heti 2 óra, Kedd du .3-5-ig a
V¿Ti c§z,tanteremb en,
Előadó: Dr.PSTE ISTVÁN docens, .
^i..orosz, nyelvtani fakorlát /T ' r ' r
g Heti 1 óra,..
A/ csoport /magyar-orosz szak
c-s,_ :<. kedd du-L-o-i
az olasz szemináriumban-,
B/ csoport /történelera-crosz szak/ kedd déli l.r-l-.ig
a lektori előszobában
C/ csoport /francia-orosz»angol-orosz szak/ szerda de.
9-1o-ig az olasz szemináriumban.
D/ csoport /német -orosz :.:. ok/ kedd du,l-2-«ig a VI,sz«
tanteremben
Vezető: HŐNYI SÁNDOR adjunktus.
<_j

Ifc

-

»

'
'
:53o2.Készült: 15o pld, A soksz eng:dr,Mátófi Tibor főelőadó«

- 44 orosz nyelv /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek det8-lo-ig a
’ Vili*sz*tanteremben.
Előadó: FEJÉR DÉNESNÉ Br.SZALÁMIN EDIT tanársegéd*
MsL orosz nyelvtani gyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3 «csoport és olasz-orosz
szak/ csütörtök de*8-9-ig a VIII«-sz.tantereidben,
B/ csoport /nagyar-orosz szak 4>osöpört es latin— orosz
szak/ csütörtök de.9-lo~±g a lektori előszójában,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ csütörtök déli 12-1-ig
a lektori előszobában,
D/ csoport•/nénet-orosz,francia-orosz,angol-orosz szak/
kedd de.lo-ll-ig.az angol szemináriumban.- .
Vezető: FEJÉR DÉNESNÉ.Dr.SZALÁMIN EDIT tanársegéd,

.

.

■S^ l á v nyelv /I.éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de.9-lo-ig a III.sz*
'tanteremben.
Előadó: Dr.H.TÓTH IMRE adjunktus,
^Lprosz nyelv ^története VII. éve se lenek/. Heti 2 óra. Hétfő du.
3-5-Tg sz* “l. sz.tanteremben•,
Előadó: Dr.H.TÓTH IMRE adjunktus.
<S2i? lv szövegelemzés /I.éveseknek/. Heti 1 óra. .
A/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd du.4-3-ig a II.sz.
tanteremben,
3/ csoport /magyar-orosz,történelen-orosz szak/ hétfő du.
6-7-ig a II.sz.tanteremben?,
Vezető: Dr.H.TÓTH IMRE adjunktus.
C/ csoport /angol-orosz.francia-orosz,olasz-orosz,latin
orosz szak/ kedd du.*-4-ig a latin.szemináriumban,
D/ csoport /német-orosz szak/ kedd du.4-3~ig a lektori
tanteremben.
Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd.
nyelvtört énet i szövege lengés /TI

^knek/. .Heti 1 óra.

A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de i''-11-ig a
lektori tanteremben,
B/ csoport /angol-orosz,francia-orosz szak/ hétfő de.
9-lo-ig a VIII.sz.tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz,olasz-orosz szak./ hétfő du.
5-6-ig a lektori tanteremben,

:53op.Készült: 15o pld. A soksz.engsdr.Mátéfi Tibor főelőadó.

- 45 D/ csoport /német-orosz,földrajz-* or^sz szák./ hétfő de.
8~9“4-tS a Vili.-sz.t-.n
on.
Vezető; Dr.H.TÓTH IMRE adjunktusé
Qg?sz beszédgyakorlat /^éveseknek/» Heti 2 óraa
A/ csoport /magyar-orosz szak/ csütörtök de.8-lo-ig a
IVrSZttanterembenj
B/ csoport /magyar-őr . z .történelemi-orosz...szak/ szerda
dUiB-áö-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /angol-or~sz;francia-orosz,olasz-orosz,latin
orosz szak/ hétfő de^S-lo-ig a IV.sz.tanteremben,
D/ csoport /német-orosz szak/ kedd dea8-lo-ig a lektori
tanterembent
Vezető: Dr.SZAIAtA JűgSSPNÉ nyelvtanár.
■Qgosz beszédfpyalrorlat /IIéveseknek/. Heti 2 óra.
A/ osorőrt /magyar-or.ez szak/ kedd de.8-*lo~ig a II.sz.
tanteremben/'
Vezető: Br.PETE ISTVÁN docens,
B/ csoport /angol-orosz.francia-orosz szak/ péntek du.
5-7-ig a VIIIjsz.tanteremben,
C/ csoport /történelem--orosz;olasz-orosz szak/ szerda
du. 3-5-ig a latin szeminariuubane
Vezető: DrcFSRINCZ ISTVÁN tanársegéd.
D/ csoport /német-orosz-földrajz-orosz szak/ kedd de.
1Ot 12-ig a I L ű Z . t u m v i m n m i v
Vezető: Dr.PETE ISTVÁN docens*
Orosz be sz édgyakoylat /ITTc év mseknek/., Heti. 2 óra.
A/ csoport /nagyaiv-orosz szak 5-6rcsoport/ hétfő de.
lo-12-ig a VIII,sz,tanteremben.
B/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda de,8~lo-ig a
történeti szemináriumban,
C/ csoport /francia-oroszfangol-orosz szak/ hétfő déli
12-2-ig a lektori előszobában-..
Vezető: KAN ANNA tanársegéde

.

.

.

D/ csoport /német--*orosz szak/ kedd du.5-7“ig a VIII.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr,PETE ISTVÁN docens,
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- 46 Qgosz beszédgyakorlat /IV.éveseknek/. Heti 2 óra,
Á/ csoport /magyar-orosz szak ¿«csoport és olasz-orosz
szak/ kedd du.5-7-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: DANI TIVADAR me¿Hívott előadó.
B/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport és latin-orosz
szak/ hétfő du.3-5-ig a lektori előszobában.
Vezető: FENYVESI ISTVÁNNÉ adjunktus,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek du.6-8-ig a
IV.sz«tanteremben.
Vezető: DANI TIVADAR neghivott előadó.
D/ csoport /német-orosz,francia-orosz,angol-orosz szak/
hétfő du.5-7-ig a VII.sz,tanteremben.
Vezető: HAH ANNA tanársegéd.
Qgosz stílus/gyakorlat /V.éveseknek/. Heti 2.óra.
A/ csoport /magyar-porosz szak ¿-6.csoport/ hétfő du.
5-7“ig a III.sz.tanterembenf
Vezető: FENYVESI ISTVÁNNÉ adjunktus,

.

B/ csoport /magyar-orosz szak 6-*7*csoport és angol-orosz
szak/ hétfő du.3-5-ig a VIII,sz,tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak 9-lo«csoport/ hétfő
du.5-7-ig a VIII.sz,tanteremben.,
Vezető: FENYVESI ISTVÁN meghívott előadó.
D/ csoport /német-orosz,francia-orosz szak/ péntek du.
5-7-ig a VII.sz.tanteremben.
Vezető: FENYVESI ISTVÁNNÉ adjunktus.
Qposz nyelvgyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 2 óra..
A/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő du.5-7-ig a törté
neti szemináriumban.
Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd.
B/ csoport /magyar-orosz,történelem-orosz szak/ péntek
du,5-7“ig a II,sz.tanteredben.
Vezető: Dr.ROSTA SÁNDOR adjunktus.
C/ csoport /angol— orosz,francia-orosz,olasz-orosz,latin
orosz szak/ hétfő déli 12-2-ig a VII.sz.tanteremben,
D/ csoport /német-orosz szak/ kedd de.lo-12-ig a történe
ti szemináriumban.
Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd.
•

4

•

•

4
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- 47 nyelvgyakorlatok /IItéveseknek/. Heti 2 óra,
A/ csoport /magyar-eresz szak/ kedd déli 12-2-ig a törté
neti szemináriumban,
B/ csoport /angol-orosz,francia-orosz szak/ kedd de,
8— lo-ig a IV,sz.tanteremben.
Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd,
C/ csoport /történelem-orosz,olasz-orosz szak/ kedd du,
3-5-ig az olasz szemináriumban,
D/ csoport /német-orosz,földrajz-orosz szak/ péntek du.
5- 7-ig a III.sz.tanteremben. .
Vezető: BARÓTI TIBOR meghívott előadó.
Orosz nyelv-gyakorlatok /III.éveseknek/«- Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 5-6.csoport/ kedd du.
6- 7-ig az olasz szemináriumban,
B/ csoport /történelem-erosz szak/ kedd de.11-12-ig a
lektori előszobában,
0/ csoport /francia-orosz,angol-orosz szak/ szerda de.
8-^-ig az olasz szemináriumban,
D/ csoport /német-orosz szak/ szerda déli 12-1-ig a tör
téneti szemináriumban..
Vezető: KÓNYI SÁNDOR adjunktus., .
Orosz nyelvgyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3«csoport és olasz-orosz
szak/ kedd dii,4-5'ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport és latin-orosz
szak/ kedd du.3-4-ig a francia szemináriumban,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek du.5-6-ig a
IV.sz.tanteremben,
D/ csoport /német-orosz,francia-orosz,angol-orosz szak/
péntek du.4-5-ig a IV.sz,tanteremben.
Vezető: JAKÓCS DÁNIEL tanársegéd,
Orosz fonetikai és helyesírási gyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 1
óra. ' "
......,
A/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd du.2-3-ig a II.sz.
tanteremben,
B/ csoport /magyar-or-sz,történelem-orosz szak/ szerda
du.5-6~ig a lektori bánteremben,
C/ csoport /angol-orosz,francia-orosz,olasz-orosz,latinorosz szak/ csütörtök déli 12-1-ig a VIII.sz.tanterem
ben,
,

.

.

.

4
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D/ csoport /nónét-orosz szak/- kedd du.3-4~ig a lektori
tanteremben.
Vezető: FENYVESI ISTVÁNNÉ adjunktus.

.

Qposz nyelvtani gyakorlatok /II,éveseknek/. Heti 1 ór$u
A/ csoport'/magyar-orosz szak/ csütörtök du.l-2-ig a
VIII.sz.tanteremben,
B/ csoport /angol-orosz,francia-orosz szak/ péntek de.
11-12-ig a történeti szemináriumban,
C/ csoport /történelem-orosz,olasz-orosz szak/ szerda
de.lo-ll-ig a történeti szemináriumban,
D/ csoport /német-orosz,földrajz-orosz szak/'kedd de.
9-lo-ig a.magyar.történeti szemináriumban.
Vezető: FEJÉN DÉNESNÉ Dr.SZALÁMIN EDIT tanársegéd.
Az orosz nyelv tanitásának módsr máimmá /IV.éveseknek/. Heti 1 óra,
'
/ídetüeüenkent 2 órában 'tartva./ Szerda déli 12-2-i3 a
III.s5.tanteremben.
Előadó: Br.ROSTA SÁNDOR adjunktus.
Qhosz szakmódszertani szeminárium /azoknak az V.éveseknek, akik a
ló,félévben oroszt' tanítanak a gyakorló iskolában/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz,történőlen-orosz szak/ péntek
du.3-5-ig a II.sz.tanteremben,
B/ csoport /orosz-német,orosz-angol,orosz-francia szak/
szerda du.5-7-ig a II.sz.tanteremben.
Vezető; Dr.ROSTA SÁlíDOR adjunktus.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Az irodalmi elemzés különböző szempontjai /I-V.éveseknek/, Heti 2
óra. Később meghatározandó ’itTő’oon és helyen*,
Előadók: Dr.SZŐKE
FENYVESI
Dr.FEJÉR
HAN A M A

GYÖRGY tanszékvezető docens
ISTVÁNNÉ adjunktus
ADÁM tanársegéd
tanársegéd.

¿2 ov.jet irodalmi szakszeminárium /III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó" időben és helyen.
Vezető: ANATOLIJ SZERGEJEVIES KéRPCV doc.ns.

Stsz: 53o7.Készült: 1 5 o pld. A soksz.enj; .r.Hátéfi Tibor főelőadó.
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«

dz__orosz nyelvtani rendszer problematikus részei a magyar nyelv
Ágens zö jobgl" /l^/ovQSv)mek7V~'&te''k "oraT KésoblT^eTjEHtarózanco
*
Icfoben és helyen.
Előadó; Dr.PETE ISTVÁN docens,
Iforditój szakszeminárium /III-IV.éveseknek/. Ileti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: KÓNYT SÁNDOR adjunktus
Dr.SZALMA JÓZSEFÉÉ nyelvtanár..
Qgosz nyelvtörténeti szakszeminárium /III-IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később m'egliatvrbzandó r,??.o!Jen és helyen.
Vezető; Dr.H.TÓTH IMRE adjunktus.
¿^szovjet irodaion kezdetei /Gorkij/ /III-IV.éveseknek/. Köti 2
óra." Később' mechatáxo¥cui’ao időben és helyen.
Előadó: JAEÓCS DÁNIEL tanársegéd.
Q?.osz jrodalni szakszeuindriuin / CIX,század/ /III— IV•éveseknek/.
Heti Z óra. Később ne¿határéaaico időben és helyen.
Vezető: Dr,FEJÉR IDÁM tanársegéde
A ,mai orosz nyelv mondattanában fellelhető rendhagyóságok történeti
vizsgálata. Heti" 2”'5raT"Később me¿haliarbzéndó időben és Helyen•
Előadó: Dr.FSPJNCZ ISTVÁN tanársegéde
S?osz nyelvgyakorlatok /ajánlott I.éves magyar-orosz szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: később megbízandó tanár.
VIZS GAKűVETEIMÉNYSK
Államvizsga

A mai szovjet irodalom /V.éveseknek/,,

Szigorlat

Gyakorlati orosz nyelvi ismeretek /II.és IV.éve«
seknek/.
Orosz nyelvészet /II, és IV.évesetek/.
Orosz irodalomtörténet /II.és IV.éveseknek/.

^Pllokvium

Orosz irodaion /leveseknek; két féléves anyag/,
ószláv nyelv /leveseknek; két féléves anyag/.
Orosz irodalom /III.éveseknek; két féléves anyag/. •
Mai orosz nyelv /III.éveseknek;
féléves anyag/.
Orosz irodalmi szövegelemzés /I.éveseknek/.
Ószláv szövegelemzés /I.éveseknek/. •
Orosz beszédgyakorlatok /I-II-III-IV.éveseknek/.

gyakorlati .jegy
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Orosz nyelvgyakorlatok /I-II-III-IV,éveseknek/«
Orosz fonetikai, és helyesírási gyakorlatok /I*éve
seknek/.
Orosz nyelvtani gyakorlatok /II«éveseknek/, *
Orosz irodalmi szeminárium II-III#éveseknek/.
Orosz nyelvtörténeti szövegelemzés /II,éveseknek/.
Mai orosz nyelvtani gyakorlat /III-IV,éveseknek/*
Szovjet irodalmi szeminárium /IV,éveseknek/.
Orosz stílusgyakorlatok /V,éveseknek/«

5 3 o 9 ,2 ószült:
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VI. NÉPRAJZ
¿¿klór /I •éves magyar szakos hallgatóknak kötelező/. Heti 1 óra.
Péntek de.ll-12-ig oz I.sz.tanteremben.
Előadó: Dr.KSHENCZI IMRE adjunktus.
^Lapkőitészét- és népszokás-kutatás feladatai az Al; oldön /spoci•Alis kollégium néprajzi szakdolgozók- és a foiSój? iránt
érdeklődő hallgatók részére/. Heti 1 óra. Később méghatárózandó időben és helyen.
Előadó: Dr.FERENCZI IMRE adjunktus.
áÉgika /Nyugat-Afrika népeinek néprajza/ /speciális kollégium a^
néprajzi szakdolgozók és az etimológia iránt érdeklődő
hallgatók részére/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó; Dr.FERENCZI IMRE adjunktus.

\
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VII. NÉPMŰVELÉS
^Vezetés a népművelés elméletébe II. /fakultativ kollégium III.
¿vés hallja tólaiak/^ He'ti ¿Tora. Később ne ¿'határa zandó
időbei} ós helyen.
Előadó: Dr.VÁGVÖLGYI ANDRÁS adjunktus.
á-hémüvelés gyakorlati kérdései /fakultativ kollégium IV.evesek
nek/. .Heti 1 óra. ívesóbb meghatározandó időben és helyen
Előadó: Dr.VÁGVÖLGYI ANDRÁS adjunktus.
¿L szociológiai/kutatás nódszerei /fakultativ kollégium IV.évesoknek/. .ríeti l "óraV ’
¿esőbb no.;h? tagozandó időben és helyen
Előadó: Dr.VÁGVÖLGYI ANDRÁS adjunktus.
Egyezetés a könyvtári ismerőtckb.. /fakultativ kollégium IV.éveseknek/, .Heti
óra, Később meghatározandó időben és helyen
Előadó: Dr.HAVASI ZOLTÁN ne¿hivott előadó.

Stsz:5311.Készült:7o pld. A soksz.en¿:dr.Mátéfi Tibor főelőadó,
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VIII. FÖLDRAJZ

L M ld és az elet fejlődése /II;éves német-földrajz és oroszföldraJ z szakosoknak/. Heti 1 + 2 óra. Hétfő de.9-lo-ÍG
a Földtani Tanszék tantermében.
Gyakorlat: péntek de.11-1-ig a Földtani Tanszék tantele
mében.
Slő adó és Gyakorlaté ze t ő : Dr.MOLNÁR BÉLA adjunktus.
¿j-talános természeti földrajz /II.éves nénet-földrajz és oroszfoldraoz szakosoknak/. Heti 4 + 2 óra. Hétfő de.lo-12-ig
és csütörtök de.lo-12-ig a Természeti Földrajzi Tanszék
tantermében.
SlŐadó: Dr.JAKUCS LÁSZLÓ tanszékvezető docens.
Gyakorlat: kedd du.3-5'*iG a Természeti Földrajzi Tanszék
tantermében.
Gyakorlatvezető: Dr.FEHÉR JÓZSEF adjunktus.
alános gazdasági földrajz /II.éves nénet-földrajz és oroszT' földrajz szakosoknak/. I-Ieti 3 + 2 éra. Péntek de.8-11-ig
a Természeti Földrajzi Tanszék tantermében.
Előadó: Dr.PÉNZES ISTVÁN docens.
Gyakorlat: csütörtök déli 12-2-iig a Természeti Földrajzi
Tanszék tantermében.
Gyakorlatvezető: A30NYI GIULÁNÉ tanársegéd.
VÍZ,S GAICOVETEMENI52.C
¿zigorlat

Általános természeti földrajz /JI.éveseknek/.

kollokvium

A Föld és az élet fejlődése /II.éveseknek/.*
Általános gazdasági földrajz /II.éveseknek/..

gyakorlati jegy Általános természeti földrajz /II.éveseknek/.
Általános Gazdasági földrajz /II.éveseknek/.

staz:53l2.Készült:
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ve* SbémLTATIV NYELVOKTATÁS
IX. KÖTELEZŐ XiO
a/. A n g o I + .
&tiQl nyelv /I,éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /ma ¿yar^-orosz szak/ szerda de.8-9-ÍE és pontok
du.2-4~i-£ a III.sz.tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz;latin-orosz szak/ szerda
déli 12- 1-ig és péntek de,lo-12~ i ; a lektori tanterem
ben.
Előadó: Dr.DURSZT PERENCHÉ nyelvtanár.
&fíol nyelv /II. éves mai
^yar-történelun;uajyai>-latinftörténelem-la
tin szakosoknak/. Heti 2 'óra, Péntek de.8-lo-Í3 a magyar
történeti szemináriumban.
Előadó: Dr.DURSZT PERENCNÉ nyelvtanár.
^Ssol nyelv /III.éves na^yar-törtunelen szakosoknak/, Heti 2*óra.
"Hétfő.de.8-1o- í g a magyar történeti szemináriumban.
Előadó: Dr.DURSZT PERENCNÉ nyelvtanár.
^ P r a n c i a

+
4

s^ancjg nyelv /I.éves magyar-orosz;történelem-orosz,latin-orosz
szakosoknak/• Heti 3 óra. Kedd déli 12-1-iy* ós péntek
déli 12»2-i;; a lektori tanteremben.
Előadó: Dr.BENCZE GYÖEGYNÉ vezető nyelvtanár.
^Spncia nyelv /II.éves nay'yar-történolemjnayyar-latin,történelemi
~
lat’in szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek de.S-lo-i^ a lek-*
tori tanteremben.
Előadó: Dr.3ENCZE GYÖRGYNÉ vezető nyelvtanár.
>£ancia nyelv /Illíéves magyar-történelem szakosoknak/. Heti 2 óra.
~
Kétfő.du.3-5-iS a lektori tanteremben. ,
Előadó: Dr.BENCZE GYÖRGYÉÉ vezető nyelvtanár.
1 a t i n

#

feíia_ nyelv haladóknak'/I.éves latinból nem érettségizett történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra.
Á/ csoportnak péntek de.lo-12-iG a IV.sz.tanteremben,
B/ csoportnak később m c * . t á r ózandó időben és helyen.
1

Előadó: Dr.LESSI VIKTOR adjunktus«

S*.
'
'
,
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Latin nyelv /I*.éves latinból non érettségizett olasz ós francia
szakosoknak/« Heti 2 óra, Később no csatár ózandó időben
és helyen.
Előadó: Br.KOLLÁMYI TERÉZ 'meghívott előadó.
Latin nyelv /II,éves latinból non érettségizett francia és olasz
szakosoknak/, Heti 2 óra.
,
A-3/ csoportnak később meghatározandó,időben ós helyen.
Előadó: Dr.ICOLLéhYI TERÉZ ne ¿hivő tt előadó,
d/ N é m e t +
»

«

Kénet nyelv^/IIIeéves magyar-történelem szakosoknak/. Heti 2 óra*
Tlótfő,do,8-lo-ig a lektori tantörömben.
Előadó: '/rvH BÉLÁMÉ nyelvtanár.
e/ 0 1 a s z +
•

«

4

Olasz nyelv /III,éves magyar-történőlen szakosoknak/. Heti 2 óra.
~ líésőbb mégha táró zandó időben és helyen.
Előadó: TÓTH BÉLÁMÉ nyelvtanár,
f/ 0 r o s z
Orosz nyely /I,éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-francia,magyar-olasz szak/ hétfő déli
12**--2“*ig a lenesre. 'ce.nuei'-enoen,
.
B/ csoport /magyar-angol,magyar-német szak/ péntek du.
5~7~ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-latin,történelem-német,történelem
angol jtörténelem-francia,történolen-olasz szak/ péntek
du05-5~ig a lektori tanteremben,
w

csoport /nemet-angol,néiiet-fráncia,német-olasz,angol
francia szak/ kedd d é , 9 - H - i g a lektori előszobában.

Előadó: TÓTH BÉLÁMÉ nyelvtanár.
F a k u l t a t í v

k o l l é g i u m o k

Lengyel nyelv kendőknek ^sti 2 óra,Később meghatározandó időben
"és helyéné
Előadó': Mgr. MARIA HEíSElET nye Ívtan ár«,
Stsz :5314,Készült :2oo pld,. A soksz :ong:dr.Eátéfi Tibor főelőadó.
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l nyelv középhaladóknak.
Heti 2 óra. Később meghatározandó
,1
t*
1—
■ ■
idal3en.es helyen.
m m

) + * '•

Klőadó: Mgr.MARIA H Í M É R T nyelvtanár.
Lengyel nyelv haladóknak* Heti 2 óra. Később meghatárózandó időben
---- "helyen;------Előadó: Mgr.-.MARIA HEMMERT nyelvtan'ár.
Orosz beszédgyakorlat. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
'
és helyen.”
Vezető: Mgr.MARIA HEMMERT nyelvtanár.
Olasz
nyelv .n..
kezdőknek.
Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben
—'
.1
■
... ■■ II li ■ ■ ■ ■ ■ ■
^
és helyen.
lU r n - <m >lf>wm

Előadó: TÓTH BÉLÁKÉ.nyelvtanár..
Francia nyelv haladóknak. Heti 2 óra. Később né gha táró zandó időben
és helyenr*
Előadó: Dr.BEíJCZE GYÖRGYRE vezető nyelvtanár.
ÍTénet nyelv kezdőknek. H«ti 2 óra. Később meghatározandó időben
é s" h ely en ,
Előadó: TÓTH BÉLÁKÉ nyeÍvtanárQ
Szanszkrit nyelv..Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen
Előadó: Dr.H.TÓTH IMRE adjunktus..
Szánszírit nyelv kezdőknek. Heti 1 óra. Később meghatározandó idő
dben es helyen.
Előadó: PUSKÁS ILDIKÓ tanársegéd.
Hindi nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: PUSKÁS ILDIKÓ tanársegéd.
4

+

Kötelező, választható nyelv
VIZS GAXÖVETELMÉNYEK

Kollokvium

Latin nyelv /II.éves francia és olasz szakosok
nak/.

.Gyakorlati jég

Latin nyelv haladóknak /I.éves történelem sza
kosoknak/.
Latin nyelv .'I.óves francia és olasz szakosok
nak/.
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Orosz nyelv /I.éves na^yar-francia,magyar-olasz,
na^ar-anrrol .nar-yar-néne t, történelenlatin,történélen-nénet,történelen-ang^l»
történelen-francia,történelen-olas z,
n őnot-ang o1?n érnet-franc ia,néne t-olasz,
anjol-francía szakosoknak/.
An^ol nyelv /I.éves magyar*orosz,történőién-orosz,
latin-orosz; Ilréves nagyajv-törtónelen,
nagyar-latin,történelem-latin és III,
éves na^jyar-történelen szakosoknak/.
Francia nyelv ./I.éves na(^yar-orosz,történelenprősz,latin-orosz; II.éves nacyar-töj>*
ténelen^nagyar-latin, történelem-latin
és III.eves na~yar-történelem szakosok
nak/, '
Nénet nyelv /III.óví&s najyar-történelem szakosok
nak/« *
Olasz nyelv /II7 éves na jy áré*történe len szakosok
nak/'

5
J

‘

}
t
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X e KÖZÉRDEKŰ TÁRGYAK
testnevelés /I,éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő déli 12-2-ig,
33/ csoport /magyar-óangol,német-francia,angol-francia
szak/ szerda de.8-lo-ig,
C/ csoport /magyar-francia,történelem-latin,történeiemfrancia,fráncia-orosz szak/ szerda déli 12-2-ig, .
D/ csoport /magyar-német,latin-orosz szak/ szerda du.3-5igs
E/ csoport /magyar-olasz szak/ csütörtök de.8-lo-ig,
E/ csoport /történelem-német,történelem-óangol,történelem
olasz, német-angol szak/ csütörtök de.lo-12-ig,
G/ csoport /német-olasz.német-orosz,olasz-orosz szak/
péntek de.lo-12-ig.
7■ csoport /angol-orosz szak/ péntek déli 12r2'-*ig,
1/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek du.2-4-ig;
leányok az Ady-téri tornateremben, fiuk az Apáthy
Kollégium tornatermében. .
Testnevelés /II,éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol,olasz-orosz szak/ kedd de.lo-12ig 1
3/ csoport /angol-olasz szak/ kedd déli 12-2-ig,
C/ csoport /történelem-olasz,orosz-földrajz szak/ szerda
de.lo-12-ig,
D/ csoport /német-orosz,francia-olasz,francia-orosz,
német-földrajz szak/ szerda déli 12-2-ig
E/ csoport /magyar-történelem,magyar-orosz,angol-orosz
szak/ csütörtök de.8-lo-ig,
E/ csoport /magyar-francia,történelem-latin,történelemnéme t,történe1em-ango1,történe1em-franc ia,történelemorosz szak/ péntek de.8-lo-ig,
G/ csoport /magyar-latin,magyar-olasz szak/ péntek de.
lo-12-ig:
H/ csoport /magyar-német szak/ péntek du.2-4-igjugyanott.
Vezetők: SZARÓ ILONA testnevelő tanár
£?iü3ViS VI M O S NÉ testnevelő tanár
SZARVAS V I M O S testnevelő tanár.
¿.önvédelmi ismeretek /I.éveseknek/; összesen 16 óra.Később meghatá......... ruzanao időben és helyen. '
Előadó: később megbízandó tanár.
polgári védelmi ismeretek /II.éveseknek/.-összesen 4 óra.Később
megha tTar~ázandó időben és helyen.
Előadó: később megbízandó tanár.

MEGJEGYZÉS
*
/
1./ A hallgatók az
félévben heti 2 órás speciális kollégiumot
va^y szeninárauno t koFéTeselE fojvenni.^ A spociálko11 égiumot
vagy szFmlnáriunot bármely sHaldaídolíony köréből szabadon választhatják a hallgatók, de kötelesek a választott tárgy/ak/bcl legalább két Hka.l omnal kok! okvólnJ..lileovo ,gyakorlati
jegyet szere zrí:'."/
2./ A n e m magyar szakos hallgatók kötelesek a Ili szigorlat
előtt "A marxista-leninista esztétika alapjai" c, tárgyát egy
féléven át heti 2 órában felvenni és belőle kollokválni,
/Bevezetés-az esztétikába /valamennyi III.óvesVialIgatónak/.
Pleti 2 óra.. Csütörtök déli 12-2-ig a VII„sz„tanteremben,
Előad.6: Kiss Lajos adjunktus,/
3./ Az I, és II*éves történelem szakos hallgatók kötelesek a részükre meghirdeted" TaTtin 31 lkat felvenni, /!: Kötelező és
fakultatív nyelvoktatás,/
4./ Az I, és II,éves latinból n e m érettségizett francia ill,
olasz szakosok kötelesek a részükre meghirdetett latin nyelvi
oralcat felvenni«, /L:Kötelező és fakultativ nyelvoktatás,/
5»/ A magyar-történelem, latin szakos hallgatók az I-III, félévben orosz nyelvet, á IV-VII.,félévben angol,francia,német vagy
olasz nyelvet kötelesek tanulni
Az orosz szakos hallgatók - azokat kivéve, akiknek másik
szakja angol,francia,német,vagy olasz
egy élő idegen nyelvet kötelesek tanulni az I-IIIofélévben.,
A nyugati nyelvszakosok szánára csak az-orosz nyelv kötelező.
/L: Kötelező ós fakultatív nyelvoktatáse/
6,/ Minden tantárgy kollokviuma magában foglalja az adott tárgy
mindazon féléveinek'anyagát, amelyeket még nem zárt le kollokvium vagy Szigorlaté
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- 6o A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI
/Táncsics M.u.2. Telefon: 11-381, ll-39o/
1, Neveléstudományi és Lélektani Tanszék« Tclefon:lo6.mell.áll.
Tané sékvez'e'to*: Dr, ÁGOSTON GYÖRGY* "egyetemi tanár, a neveléstu*
^omdnyok kandidátusa
Docens: Dr.DURÓ'LAJOS a pszichológiai tudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr.KUNSÁGI-ELEMÉR, Dr.íTAGY■JÁNOS, NAGYIÉ Dr.Varsa
Marcit, DrilLiGY JÓZSEF, Dr.lüÍMETH KÁLMÁN, GRU3ER
LÁSZLÓ, Dr.OROSZ SÁNDOR, Dr.VECZKÓ JÓZSEF,
Dr.VÁGVÖLGYI ANDRÁS
Tanársegédek: KEREKESNÉ Dr.NAGY MÁRIA, Dr.RÓZSA W l
. Technikus: LUKÁCS MIHÁLY
,
. . .
2. Magyar Nyelvészeti Tanszék. Telefon: 152.mell.áll.
Tanszékvezető':' Dr.NYÍÉl AjŰT/.L egyetemi tanár a nyelvtudományok
kandidátusa
Docens: Dr.SZATHMÁRI ISTVÁN félálláson/ a nyelvtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr;BODNÁR FERENC, Dr.SIPKA SÁNDOR, Dr,VELCSOVNÉ
Dr.TÓTH KATALIN
Tanársegédek: Dr.PÁLFALVI ETELKA, Dr.VÉGH JÓZSEF
. Könyvtáros: Dr.TAKÁTS KÁROLYNÉ .
. . .
3* Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. Telefon: 152.mell.áll.
Tanszékvezető: DrÁHAJPU PÉTER egyetemi tanár, a nyelvtudományok
* kandidátusa
Adjunktus: Dr.MIICOLA TIBOR
Szerződéses gyakornok: Dr.LABÁDI GIZELLA
, Tudományos munkatárs: DreRÓNA*-TAS ANDRÁS
4. I.sz.Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon 14o.mell.áll.
Tanszékvezető: lér.űÖRVATK ítAROLY~docons /félálláson/ az iroda
lomtudomány ok kandidátusa
Adjunktusok: Dr;BÁRDOS PÁL, Dr.CSETRI LAJOS, KESERŰ BÁLINT,
Dr•KOVÁCS/S .IVÁN
, Könyvtáros: SÁNTA ISTVÁN
.
. . .
5« II.széMajgyar Irodalomtörténeti Tanszék.Telefon: 14o.moll.áll.
Tanszékvezető: Ör.CSUKÁS ISTVÁÁÍ egyétömi tanár, az irodalomtu
dományok kandidátusa
Docensek:Dr#NACSADY JÓZSEF az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr.TAMÁS ATTILA az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr;ILIA MIHÁLY, KISS LAJOS, Dr.KRAJKÓ ANDRÁS,
Dr.VÖRÖS LÁSZLÓ /félálláson/
Könyv t áro s : Dr•GERGELY GY ŐZ ONE
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6. Középkori Magyar Történő ti. Tanszék. Telef on:^187 »ne 11. áll •

Tanszóírvezeto: l)r.SZÁNTÓ IMRE docens, a történeti tudományok
kandidátusa
Docens: KARÁCSONYI BÉLA
Adjunktus: Dr.KRISTÓ GYULA
Tanársegéd: SQNKOLYNÉ Dr.KISS ERZSÉBET
7. Uj- és Le^u.jabbkori Magyar Történeti Tan szék.Telefon: 187rnell*
Tanszékveze tő: Kr .lÁERÉI GYULA egy® teni tanár» a történeti tu
dományok doktora
Docens: Dr.SERPŐZŐ LAJOS a történeti tudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr.GAÁL ENDRE
,
. . .
8. Ókori Történeti és Régészeti Tanszék,Telefon:1?8.me11.áll•
Mb/tans zékve zeto: JJr.SZÁBÉcZláY-IuUlDÖSS"SAMU egyetemi tanár,
az irodalomtudományok doktora
Adjunktus: Dr.CZUTH BÉLA
9. Középkori Egyetemes Történeti és La tin-Amerika Története*Tanszék
" Telefon: 1’87 .ne 11. ol 1.
Tanszékvezető: Dr.WITTMAN TIBOR egyetemi tan:
ár, a történeti
tudományok doktora
Adjunktusok: MEDZI3R0DSZKY ENDRE, Dr.VARGA ILONA
Tanársegéd: Dr.ANDERLE ÁDÁM
U.i— és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, Te lefon:187 ?ne.1.1
Tanszél^ezetü: SZEKEÍn LÁJÖS docens
r"
Adjunktusok: Dr.NAGY LÁSZLÓ /félálláson/, Dr. GULYA KÁROLY /fél
álláson/, Dr.LEHEL ISTVÁN, VASS ISTVÁN
Tud.kutató: Dr.SOÓS KATALIN
A történeti tanszékek könyvtárosa: Dr.SZILÁGYI PÁL,
11, Germán Nyelvek és -Irodalmak Tanszéke. Telefon: 14-3.mell.áll.
Tan székve zetö: Ér.HÁLÁ.QZ' ELŐD egyetemi tanár, az irodalomtudo' monyok kandidátusa
Docensek: Br;BERCZlK ÁRPxlD az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr.PÓSA PÉTER
Adjunktusok: DríHANKISS ELEMÉR /félálláson/, Dr.MATZKÓ LÁSZLÓ,
Dr.MÁRVÁNY JÁNOS
Tanársegédek: DríKANYÓ ZOLTÁN, Dr.PETRINÉ Dr.PÁL MARGIT,
Dr.VALACZKAI LÁSZLÓ, SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY /fél
álláson/
Lektor: HANS GEOiiG KOLBE
. Könyvtáros: Br.BSRNATH ÁRPÁD,
12. Kiásszika-PiloIógiai Tanszék. Telefon: 178.mell.áll.
Tansz"eleveze to t Dr•SZAÖÉCZ jÁZ-KALOSS SAMU egyetemi tanár,az iro* dalontudományok doktora
Adjunktus: Dr.LESSI VIKTOR
,
Tanársegédek: Dr.LAKATOS PÁL tfAKK FERENC, PUSKÁS ILDIKÓ,
TAR IBOLYA
Könyvtáros: Dr. JÓNÁS ANTAL
Stsz: 53>19*Készült:2oo pld. A sokszteng:dr,Mdtéfi Tibor főelőadó.
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13. Rpp/n Nyelvek és Irodainak Tanszéke. Telefon: 143*mell.áll.
Lfu. tanszélcvezető: Dr.HALASZ EíToi) egy, oomi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr;MADÁCSY LÁSZLÓ az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr.SALLAY GÉZA az irodalomtudományok kandidátusa /felálláson/
Adjunktusok: Dr.BENEDEK NÁNDOR az irodalomtudományok kandidátusa, 'Dr.MUCSI JÓZSEF. NAGY GÉZA
Tanársegédek: Dr.NÉMETH JENŐ.Dr,TI"IÁRNE Dr.EAKXÁR ERZSEBET
. Lektorok: Dott.MAURO SANTELLI, Kilo GENEVIHVE DRACHET .
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Telefon: 152.mell.áll.
Tanszékvezető: Dr.3Z0KE GY'ŐRGY cTocens az irodalomtudományok
kandidátusa
Docens: ANATOLIJ 3ZBRGEJSVIC3 KARPOV, Dr.PETS ISTVÁN a nyelvtudom ómyok kandi" itusg
Adjunktusok: FENYVESINÉ•JELIZAVETA EIIIAJLOVNA KONYÁÉVÁ, KONYI
SÁNDOR, Dr.ROSTA SÁNDOR, Dr.H.TÓTH IMRE a nyelvtudományok kandidátusa
Tanársegédek: JAKÓCS DÁNIEL, SONKOLY PÁL, Dr.FEJÉR ÁDÁM,
Dr.FERINCZ ISTVÁN, FEJÉRNÉ"Dr.SZALAMIN EDIT,
HARMAT MÁRTA, HAN ANNA
Lektor: Dr.SZALMÁMÉ NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER
. Könyvtáros: Dr.TAMÁS ATTILANÉ .
15. Hóprajzi Tanszék. Telefon: 131.mell.áll.
Mb.'tanszékvezető:" Dr.NYÍRI ANTAL egyetemi tanár, a nyelvtudományok kandidátusa
. Adjunktus: Dr.FERENCZI IMRE
16. Idegennyelvi Lektorátus. Telefon:152 mell.áll.
A lektorátus vezetője: Dr,BENCZÉNÉ FÁY ÉVA
Ny e Ív tanár ok: Dr. BUR3ZTNÉ KUN MAXAlANNA, TÓTHNÉ MÉRA ROZÁLIA,
. Mgr.MARIA NEMMERT
. . . .
Dékáni Hivatal. Telefon:159.tlőo.,161.,152.mell.áll.
Hivatalvezető: 3IRÓ JÁNOS • , ,
•
Főelőadók: FÁBIÁN PALNE, Dr.MÁTEFI TIBOR, Dr.PRÁGAI BELAN3
Előadók: KISS SÁNDORNÉ,Dr• LEHEL PÁLNÉ, SENYEI RÓBERTNÉ, SZÁSZ ÉVA
Hivatalsegéd: ALMASSY SÁNDORNÉ
Tanszéki dolgozók
,
,
Előadók: GÓRÖÓ' IÁJOSNE, Dr.SZARKA JANOSNE
Adminisztratív ügyintéző: Dr.BALOGH JÁN03NÉ
Adminisztrátorok: IVÁNKU JÁNOSNÉ, KEREZSI ISTVÁNNÉ, SIMON MIICLÓSNS,
Dr.ZÁNTHÓ RÓBERTNÉ
Hivatalsegédek,takaritók: BÓDI JÓZSEFNÉ, MAJOROS JÓZSEFNÉ, MIKLÓS
JÓZSEFNÉ, MOLNÁR GYÖRGYNÉ, NYISZTOR
GYULÁNK ZSÓTÉR DEZ3ŐNÉ
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