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/Egyetem u. 2. Telefon: 10 811/
Dékán: Dr. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár
Fogad: kedd de. 10-12-ig, csütörtök de. 8-10-ig
Dékánhelyettesek:
Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár
Fogad: szerda de. 10-12-ig, péntek de. 11-l-ig
Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens
Fogad: kedd de. 10-12-ig,csütörtök déli 12-2-ig
DÉKÁNI HIVATAL
Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ /Telefon 159, l60. mell.áll./
Fogad: hétfon és szerdán 10-12-ig, kedden, csütörtökön ós pénteken 9-10 óráig.
Nappali tagozat hallgatóinak ügyeivel foglalkozó csoport:
/Telefon 161. mellékállomás/
KISS SÁNDORNÉ csoportvezető
DÉKÁNY ISTVÁNNÉ előadó
KELE GYÖRGYNÉ előadó
KÓSZÓNÉ PAPP KATALIN előadó
PAPP MÁRIA előadó
Fogadnak: minden nap 10-12 óráig.
Levelező hallgatók ügyeivel foglalkozik:
/Telefon 162. mellékállomás/
SZÁSZ ÉVA főelőadó
Fogad: hétfőn, szerdán, pénteken 10-12 óráig ós
szombaton 8-12 óráig.
EGYETEMI NAPTÁR
Tanévnyitó: 1978. szeptember 12. /kedd de. 11 órakor/
Szorgalmi időszak
I., II., III., IV. évfolyam: 1978. szeptember 11december ló.
V. évfolyam: 1978. szeptember 11november 30.
Vizsgaidőszak
Valamennyi évfolyam számára: 1978. december 18.-1979. Január 31,
Rektori szünet: 1978. november 6.
Őszi szünet: 1978. november 8-10-ig
Szakdolgozatok benyújtási batárideje: 1979» Január 31-

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

Politikai gazdaságtan /I. éves történelem szakosoknak/«
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak k, csoport/
szerda de. 8-10-ig a III. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport/
szerda du. 5-7-ig a magyar történeti szeminári umban,
C/ csoport /történelem-latin, történelem-angol,
történelem-orosz szak/ péntek du. 3-5—lg a
lektori előszobában.
Előadás péntek de. 11-12-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
Politikai gazdaságtan /I. éves nyelvszakosoknak/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-olasz, németorosz, olasz-orosz« latin-orosz szak/ hétfő
déli 12-2-ig az I. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-latin, magyar-angol, magyarfrancia szak/ hétfő du. 3-5-ig a VII. sz.
tanteremben,
C/ csoport /német-angol, angol-orosz, franciaorosz szak/ kedd du. 3-5-ig a IV. sz. tanteremben,
D/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd du. 5-7-ig a
VII.sz. tanteremben.
Előadás a félév során k alkalommal hétfő de. 8-10-ig
az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.
Politikai gazdaságtan /I. éves angol ós orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Ileti 2 óra.
A/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ csütörtök de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben,
B/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ csütörtök de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben.
Előadás hétfő de. 10-11-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
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Politikai gazdaságtan /II. éves történelem szakosoknak/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ péntek
du. 5-7-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német, történelemangol szak/ péntek de. 11-1—ig a VII.sz.
tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda
déli 12-2-ig a latin szemináriumban.
Előadás péntek du. 1-2-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
b/

F i l o z ó f i a

Logika /valamennyi I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra.
Hétfő de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. K0CS0NDI ANDRÁS docens.
Filozófia /valamennyi II. éves hallgatónak/. Heti 2 óra.
Kedd de. 10-12-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KATONA PÉTER docens.
Filozófia /valamennyi III. éves hallgatónak/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-francia,
nagyar-olasz szalc/ hétfő de. 10-12-ig a
történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-angol, történelem-német
szalc/ hétfő déli 12-2-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ tanársegéd.
0/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd déli
12-2-ig a magyar történeti szemináriumban^
Előadó: Dr. KATONA PÉTER docens.
D/ csoport /magyar /mongol/, magyar—történelem szak/ hétfő de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. KAPOSI MÁRTON adjunktus.
E/ csoport /történelem-angol-altajisztika,
történelem-angol, történelem-orosz szak/
hétfő du. 3 - 5 - i g az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ tanársegéd.
F/ csoport /német-angol, angol-francia,
angol-olasz, angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ szerda du. 5—7—is a z
I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.

Ur

o/

T u d o m á n y o s

s z o c i a l i z m u s

Tudományos szocializmus /szeminárium III. éveseknek/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ hétfő déli 12-2-ig a
IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ adjunktus.
B/ csoport /magyar /mongol/, magyar-angol
szak/ hétfő de. 8-10-ig a történeti szemináriumban ,
C/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő de.
10-12-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
D/ csoport /magyar-történelem szak/ kedd déli 12-2-ig a II. sz. tanteremben,
E/ csoport /történelem-német szak/ kedd du.
3-5-ig a III» sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ORBÁN SÁNDOR egyetemi tanár.
F/ csoport /törtónelem-angol-altajisztika,
történelem-angol, történelem-orosz szak/
hétfő de. 8-10-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. RÁCZ JÁNOS tanszólevezető egyetemi tanár.
G/ csoport /német-angol, angol-francia, angololasz, angol-orosz, francia-orosz, olaszorosz szak/ szerda du. 3-5—ig a IV. sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
Magyar munkásmozgalom története /szeminárium IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem, magyar-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-történelem-régészeti speo. képz.,
magyar-történelem-finnugor szak/ hétfő déli
12-2-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: később megbizandó előadó.
B/ csoport /történelem-latin, történelem-latin—
görög, történelem—német, történelem-német—
általános ós alkalmazott nyelvészet, törtónelem-német-finnugor, történelem-angol szak/
hétfő de. 8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: később megbizandó előadó.
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C/ csoport /történelem-francia, történelemorosz szak/ kedd de. 10-12-ig a történeti
s zeminári untban .
Vezető: később megbízandó előadó.
D/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. képz., magyarangol szak/ kedd de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
E/ csoport /magyar-német-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-német szak/ kedd de.
10-12-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ adjunktus.
F/ csoport /német-orosz szak/ kedd déli 12-2-ig
a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN dooens.
G/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-görög,
német-angol, angol-orosz szak/ hétfő de.
10-12-ig a magyar történeti szemináriumban,
H/ csoport /magyar-francia, magyar-franciarégi magyar irodalom ós irodalomelmélet
spec. képz., magyar-olasz, német-franciaált alános és alkalmazott nyelvészet, németfrancia szak/ kedd déli 12-2-ig a történeti
szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ adjunktus.
1/ csoport /magyar—orosz, magyar-orosz-régi
magyar irodalom ós irodalomelmélet speo. . .
képz., latin-görög, latin-orosz, angol-francia
szak/ szerda de. 8-10-ig a magyar történeti
szemináriumban,
j/ csoport /francia-orosz, francia-olasz, olaszorosz szak/ hétfő du. 3-5-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
Kötelezően választható speciális kollégiumok
Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatai /IV. évesek—
nek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a II. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.
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Az angol polgári közgazdaságtan a XVIII-XIX. században /IV. éveseknek/. Heti 2 óra, Kedd de. 8-10-ig a
latin szemináriumban.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
Etika /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a
történeti szemináriumban.
Előadó: HÉDERNÉ dr. KOZÁK RÓZA adjunktus.
A Marx előtti filozófia története /IV. éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd d e . 8 - 1 0 - i g az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ tanársegéd.
Polgári életfilozófiák /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
de. 8-10-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr.KAPOSI MÁRTON adjunktus.
Szooiológia /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig
a 20. sz. tanteremben.
Előadó: GÁBOR KÁLMÁN tudományos segédmunkatárs.
A népi demokratikus forradalom és a szocializmus épitése
Magyarországon /IVl éves elmek/. Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS tanszékvezető egyetemi tanár.
A fejlődő országok gazdasági, társadalmi és politikai helyzete /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a IX.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSÉPÁNYI DEZSŐ docens.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Szigorlat

Dialektikus és történelmi materializmus /valamennyi III. éves hallgatónak/

Záróvizsga

Politikai gazdaságtan /II. éves történelem szakosoknak/

Kollokvium

Logika /valamennyi I. éves hallgatónak/
Politikai gazdaságtan /I. éves angol
és orosz forditó-tolmács szakosoknak/
Választott speciális kollégium /valamennyi IV. éves hallgatónak/
A magyar munkásmozgalom története /valamennyi IV, éves hallgatónak/
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Gyakorlati .jegy

Politikai gazdaságtan /valamennyi X
éves hallgatónak/
Filozófia /valamennyi II. éves hall
gatónak/
Tudományos szocializmus /valamennyi
III. éves hallgatónak/
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II. NEVELESTUDOMANY ES LELEKTAN

a/

L é l e k t a n

Fejlődéslélektan /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3-^« csoport/
hétfő de. 10—12—ig a Pszichológiai Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
B/ csoport /magyar /jugoszláv/, magyar-történelem szak/ kedd de. 8-10-ig a Pszichológiai Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
C/ csoport /történelem-német, történelemangol, történelem-orosz szak/ csütörtök
de. 10-12-ig a Pszichológiai Tanszék laboratóriumában
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
D/ csoport /magyar-német, magyar-angol szak/
péntek de. 8-10-ig a Pszichológiai Tanszék laboratóriumában,
E / csoport /magyar-francia, francia-orosz
szak/ péntek de. 10-12-ig a Pszichológiai Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. GERÉB GYÖRGY meghívott előadó.
Pedagógiai pszichológia /V. éveseknek/. Heti 1 óra.. Ké—
sőbb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
b/

P e d a g ó g i a

Neveléselmélet /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-olasz, magyar-orosz, magyar-francia, történelem-német, németangol, angol-olasz, angol-orosz, franciaorosz, olasz-orosz szak/ csütörtök de.
8-10-ig az I. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem, magyar-német,
magyar-angol, magyar /mongol/, történelemangol, történelem-angol-altajisztika, történelem-orosz, angol-francia szak/ péntek
de. 8-10-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár
Szemináriumvezetők: Dr. MELEG CSILLA tanársegéd
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY tanársegéd.
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Pedagógiai iskolai megfigyelések /valamennyi III. éves
" hallgatónak/. Csoportonként két alkalommal
5-5 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezetők: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

CSISZÁR IMRE adjunktus
TÖRÖK LÁSZLÓ gimn. igazgató
MELEG CSILLA tanársegéd
KÉKES SZABÓ MIHÁLY tanársegéd
CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSEBET tanársegéd.

Nevelési gyakorlatok /II-III. éveseknek/. Egy félévben
kötelező. Felvehető III-IV-V., vagy a VI. félévben. Heti 2 óra. Csoportonként később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY tanársegéd
Dr. MELEG CSILLA tanársegéd
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd.
Iskolai gyakorlatok /valamennyi V. éves hallgatónak/. Heti
10 ora a gyakorló iskolák beosztása szerint.
Vezetők: szakvezető tanárok.
Ajánlott speoiális kollégiumok
Középiskolai kollégiumi nevelés /III-IV. éveseknek/. Heti
1+1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ meghívott előadó.
Pályalélektani ismeretek /III-IV. éveseknek/« Heti 1+1
~
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: ERDEI KATALIN meghívott előadó.
Az osztályfőnök nevelőmunkája /I-V. éveseknek/. Heti 2
~
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: NAGY ISTVÁNNÉ Dr. adjunktus.
Neveléstörténet /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VARSÁNYI PÉTER adjunktus.
Művelődéspolitika és közoktatáspolitika /l-V. éveseknek/.
=
~
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. KQNCZ JÁNOS docens.
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Számítógép és pedagógia /i-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HUNYA PÉTERNÉ tudoraányos munkatárs.
Az ifjúsági mozgalom pedagógiája /I-V. éveseknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen
Előadó: D r . CSISZÁR IMRE adjunktus.
Méréses módszerek a pedagógiában /I-V. éveseknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF docens•
Pedagógiai kutatások a JATE Pedagógiai Tanszékén /I-V.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később méghatárofeandó időben és helyen.
Előadók: a tanszék oktatói.

VIZSGAKÖVETELMENYEK

Záróvizsga

Általános ós fejlődéslélektan /II.
éveseknek/
A pedagógia elméleti ós történeti
alapjai; neveléstörténet /III. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Pedagógiai pszichológia /V. éveseknek/
Iskolai gyakorlat /V. éveseknek/

írásbeli beszámoló

Nevelési gyakorlat /II. ±11. III. é
veseknek/
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P E D A G Ó G I A

S Z A K

A neveléstudomány Időszerű kérdései /V. éveseknek/. Heti
2 óra. Péntek du. 2-h-lg
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana /V. éveseknek/T Heti 2 óra. Péntek du. 4-6-ig a VII.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
A pályaválasztás pszichológiai kérdései /az előző félévben
választott speciális kollégium folytatása V.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
VIZSGAKÖVETELMENYEK

Kollokvium

A pedagógiai tárgyak oktatásának
módszertana /V. éveseknek/
A pályaválasztás pszichológiai kérdései /választott speciális kollégium V. éveseknek/
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3 éves kiegészítő pedagógia levelező szak
I. évfolyam
Nevelésfilozófia. Havonta k óra és konzultáció. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. CSISZÁR IMRE adjunktus.
A pedagógiai kutatás módszertana. Havonta k óra előadás
és konzultáció. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadók: Dr. NAGY JÓZSEF docens
Dr. HUNYA PÉTERNÉ tudományos munkatárs.
Általános pszichológia. Havonta k óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
Iskolaegészségtan. Havonta 2 óra előadás ós konzultáció.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. FISCHER GYÖRGY adjunktus.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Kollokvium

Nevelésfilozófia
Altalános pszichológia
Iskolaegószsógtan
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Pedagógiai vezetés 3 óves levelező szak
II. évfolyam
Didkatika. Havonta k óra előadás és konzultáció. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF docens.
Művelődéspolitika és közoktatáspolitilra. Havonta 2 óra
előadás és konzultáció.Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
Pedagógiai pszichológia. Havonta 2 óra,előadás ós kon—
zultáció. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. GERGELY JENŐ adjunktus.
A rendszerelmélet alapjai. Havonta k óra előadás ós konzultáció. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: CSAPÓ BENŐ tudományos munkatárs.
Bevezetés a neveléstudomány kutatási módszertanába. Havon«
ta k óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF docens.

VIZSGAKÖVETELMENYEK

Záróvizsga

Bevezetés a neveléstudomány kutatási módszertanába

Kollokvium

Didaktika
Művelődéspolitika és közoktatáspolitika
Pedagógiai pszichológia
A rendszerelmélet alapjai

Ik

-

3 éves kiegészítő pedagógia levelező szak
IXX. évf olyam

A neveléstudomány időszerű kérdései. Havonta 2 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana. Havonta 2
óra előadás ós konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
Nevelésszociológia. Havonta 2 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MELEG CSILLA tanársegéd.

Kötelezően választható speciális kollégiumok

A pályaválasztás pszichológiai kérdései. Havonta 2 óra
előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
Gyermek- és ifjúságvédelem. Havonta 2 óra előadás ós konzultáció. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
Az ifjúsági mozgalom pedagógiája. Havonta 2 óra előadás
ós konzultáció.Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. CSISZÁR IMRE adjunktus.
Az óvodai nevelés. Havonta 2 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ girnn. igazgató.
Közoktatáspolitika és közmüvelődéspolitika. Havonta 2 óra
e l ő a d á s ó s konzultáció. Később méghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
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Nevelésszociológia. Havonta 2 óra előadás és konzultációT Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MELEG CSILLA tanársegéd.
Méréses módszerek a pedagógiában. Havonta 2 óra előadás»
és konzultáció.Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF docens.
Neveléstörténeti olvasmányok. Havonta 2 órás foglalkozás.
~ ~ ~ ~ "
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. VARSÁNYI PÉTER meghívott előadó.
Ajánlott speciális szemináriumok szakdolgozóknak. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
A pszichológiai vizsgálatok módszerei
Vezető: Dr. DURÓ LAJOS tanszókvezető docens.
A pszichológiai vizsgálatok módszerei
Vezető: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docéns.
Neveléselméleti szeminárium
Vezető: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
Didaktikai szeminárium
Vezető: Dr.NAGY JÓZSEF docens.
Nevelésszociológiai szeminárium
Vezető: Dr. MELEG CSILLA tanársegéd.
Neveléselméleti szeminárium
Vezető: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY tanársegéd.
Neveléstörténeti szeminárium
Vezető: Dr. VARSÁNYI PÉTER meghívott előadó.
Neveléselméle ti szeminárium
Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana
Nevelésszociológia

-

l

ó

-

i n . MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
a/ M a g y a r
n y e l v é s z e t
Leíró magyar hangtan /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak k» csoport/ szerda de. 10-12-ig a nyelvészeti
s zemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5« csoport/ csütörtök de. 10-12-ig a IV. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. MOKÁNY SÁNDOR tudományos főmunlcatárs.
C/ csoport /magyar-angol szak/ kedd de.
8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyajr-latin, magyar-német, magyar-francia, magyar-olasz szak/ kedd de.
10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő déli
12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Előadó: Dr. SZABÓ JÓZSEF adjunktus.
Mai magyar nyolv /l. éves forditó ós tolmács szakosoknak/. Heti 1 óra. Szerda de. 10-11-ig a VII.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÜEME LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár.
Mai magyar nyelvgyakorlat /I. éves forditó és tolmács szakosoknak/. Heti 1 óra.
A/ csoport /angol forditó ós tolmács szak/
szerda de. 9-10-ig a z angol tolmácsteremben,
B/ csoport /orosz forditó ós tolmács szak/
szerda de. 10-11-ig az orosz tolmácsterembon.
Vezető: Dr. MARÓTI EGONNÉ adjunktus.
Magyar nyelvtörténet /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök
de. 10-11-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár.
Nyelvtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A / csoport /magyar-történelem szak/ hétfő du.
5-7-iS a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-német, magyar-francia szak/
péntek du. 3-5-íg a nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 5-7-ig
a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar /jugoszláv/, magyar-orosz
szak '3. csoport/ péntek de. 10-12-ig az
olasz szemináriumban.
Vezető: BRATINKA JÓZSEF tanársegéd.
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E/ csoport /magyar-orosz szak k. csoport/
péntek de. 10-12-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr.MOKÁNY SÁNDOR tudományos főmunkatárs.
A mai magyar ryelv /XII. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
de. 10-12-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
Nyelvészeti szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ szerda
déli 12-2-ig t. nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar /mongol/, magyar-német
szak/ szerda du. 3-5-1g a nyelvészeti szemináriumban •
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
C/ csoport /magyar-angol, magyar-francia szak/
osiitörtök de. 10-12-ig a III. sz. tanteremben,
D/ csoport /magyar-olasz, magyar-orosz szak/
péntek de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. MARÓTINÉ KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
A mai magyar nyelv /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
déli 12—2—ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. DEME LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár.
Nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar—német—általános és alkalmazott nyelvészet, magyarnémet-finnugor, magyar-francia, magyarfrancia-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-olasz szak/
péntek de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban ,
B/ csoport /magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., ma—
gyar-történelem-finnugor, magyar-történelem-régészeti spec. képz., magyar-történelem szak/ péntek déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-görög,
magyar-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. képz., magyar-ang> l-f innugor, magyar-angol szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ FEJES KATALIN tanársegéd.
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D/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. kópz.,
magyar-orosz szak/ hétfő de. 10-12-ig a
nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF adjunktus.
Nyelvművelés /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport.-/magyar-német, magyar-német-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-nóme t -f innugo r, magyar—f ranc ia, magyar-f rancia-rógi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. képz. szak/ szerda du. 5-6-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. kópz., magyartörténelem-finnugor , magyar-történelem-régésze ti spec. lcépz. , magyar-történelem szak/
szerda de. 8-9-ig a nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-görög,
magyar-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. képz., magyar-angol-f innugor, magyar-angol szak/ csütörtök de. 10-11-ig
a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom
és irodalomelmélet spec. képz., magyar-orosz,
magyar-olasz szak/ szerda du. 3-k-ig a latin
szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜICY LÁSZLÓ adjunktus.
Stilisztika

/IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar—német—általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-nómet-f innugor , magyar-francia, magyar-franciarégi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec.
képz. szak/ szerda du. 6—7-ig a nyelvészeti
szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. képz., magyartörténelem-finnugor , magyar-történelem-régészeti speo. kópz., magyar-történelem szak/ szerda
de. 9-10-ig a nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-görög,
magyar-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. kópz. , magyar-angol-finnugor,
magyar-angol szak/ csütörtök de. 11-12-ig a
nyelvészeti szemináriumban,
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D/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom
és irodalomelmélet spec.képz., magyarorosz, magyar-olasz szak/ csütörtök du.
1-2-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
Gyakorlatok a magyar nyelv- és irodalomtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarnémet-finnugor, magyar—olasz, magyar—francia—régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-francia szak/ szerda de. 8-10-ig a II. sz. tanteremben.
Vezető: BÁCSKAI MIHÁLYNÉ meghívott előadó.
B/ csoport /magyar-történelem-régi magyar
irodalom ós irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-történelem-finnugor, magyar—törté—
nelem-régészeti spec. képz., magyar-törónelem szak/ kedd de. 10-12-ig a II. sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar—latin, magyar-latin-görög,
magyar-angol-régi magyar irodabm ós irodalomelmélet spec. képz., magyar-angol-fínnugor, magyar-angol szak/ szerda du. 3-5—ig a
II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KOVÁCS MIKLÓSNÉ meghívott előadó.
D/ csoport /magyar-orosz-régi magyar Irodalom
és irodalomelmélet spec. képz., magyar-orosz
szak/ szerda de. 10-12-ig a magyar történeti
szemináriumban .
Vezető: BÁCSKAI MIHÁLYNÉ meghívott előadó.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok

Nyelvjárástörténeti vizsgálódások /speciális képzésben
részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DEME LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár.
Mondat- és szövegtani kérdések /III-V. éveseknek/. Heti
.
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DEME LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár.
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Történeti alaktani
vizsgálata alapján
zósben
Később

kérdések — nyelvemlékek szövegének
/Il-V. éveselmek/. Speoiális képrészesülőknek kötelező. Heti 1 óra.
meghatározandó időben és helyen.

Előadó: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
Megnevezési inditéktipusok a nyelvjárási szókincsben
/II-V. éveseknek,speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MOKÁNY SÁNDOR tudományos föraunkatárs.
A magyar nyelvjárások mondattani kérdései /II-V. éveseknek/ . Ileti 1 óra. Később moghatározan—
dó időben ós helyen.
Előadó: Dr. SZABÓ JÓZSEF adjunktus.
Irányzatok a stilisztikában /II-V. éveseknek/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. BÜKY LÁSZLÓ tanársegéd.
Szakszeminárium /IV-V. éves szakdolgozat-készítőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr.TÓTH KATALIN docens.
b/

F i n n u g o r

n y e l v é s z e t

Finnugor nyelvészeti szeminárium /i. éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2
órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ péntek du. 3-5-ig a III. sz.tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5« csoport/ péntek du. 3-5-ig a III. sz.tantereinben .
Vezető: Dr. B. LABÁDI GIZELLA adjunktus.
C/ csoport /magyar-angol szak/ péntek de.
8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus..
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német,
magyar-francia, magyar-olasz szak/ péntek déli 12-2—ig a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KORENCHY ÉVA adjunktus.
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E/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek de.
8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
Finnugor összehasonlító nyelvészet /XI. éves magyar szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda déli 12-2-ig a
VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finnugor összehasonlító nyelvészet /III-IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finntigor nyelvészeti szeminárium /III-IV. éves finnugor
szakosoknak/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2
órában tartva./ Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. KORENCIIY ÉVA adjunktus.
Finn nyelv /III. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó Időben és helyen.
Vezető:

MARKKU

RAINIO lektor.

Finnugor összehasonlító nyelvészet /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KORENCHY ÉVA adjunktus.
Finnugor nyelvészeti szemináriumi /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Vezető: Dr. KORENCHY ÉVA adjunktus.
Finn nyelv /IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: MARKKU RAINIO lektor.
Általános nyelvészet /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti
1 óra. Később meghatárózandó időben ós helyen.
Vezető: később megbízandó oktató.
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Az alábbi nyelvek közül III-IV. évben 2 órát,
V. évben 1 órát kell választani
Szelkup nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
Vogul nyelv. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. B. LABÁDI GIZELLA adjunktus.
Zűrjén nyelv. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
Ss helyen.
Vezető: Dr. KORENCHY ÉVA adjunktus.
Mordvin nyelv. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
£s helyen.
Vezető: Dr.MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Észt nyelv-/középhaladó/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
Észt nyelv /haladó/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. MOKÁNY SÁNDOR tudományos főmunkatárs.
Lapp nyelv. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszókvezető docens.
Ajánlott speciális kollégiumok
A finn irodalom története /bármely szak részére/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. B. LABÁDI GIZELLA adjunktus.
Finn beszédgyakorlatok /IV. éves finnugor szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Vezető: MARKKU RAINIO lektor.
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Finn nyelv /kezdő, bármely szak részére/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: MARKKU RAINIO lektor.
F-tnn nyelv /haladó, bármely szak részére/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető:• MARKKU RAINIO lektor.
o/

A l t a j i s z t i k a

Magyar őstörténet /I. éves történelem szakosoknak és
altajisztikára szakosodni kivánó I. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek de. 8-10-ig a IV.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
A csuvas nyelv alapjai /I. éves altajisztikára szakosodni lcivanó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: AGYAGÁSI KLÁRA gyakornok.
Tatár szövegolvasás /II-IV. éves altajisztika szakos
hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD megbízott előadó.
Tatár beszédgyakorlatok /II-IV. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: AGYAGÁSI KLÁRA gyakornok.
Török népek története /II. éves altajisztika szakos hall—
gatoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. VÁSÁRY ISTVÁN adjunktus.
Török nyelvek összehasonlító alaktana /II—III, éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Régi török források /II-IV. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. VÁSÁRY ISTVÁN adjunktus.
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Török nyelvészeti szakszövegolvasás /V. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÁSÁRY ISTVÁN adjunktus.
Bevezetés a mongol nyelv ismeretébe /III. éves altajisz—
tika szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Szeminárium /II-V. éves altajisztika szakos hallgatóknak/,
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Ajánlott speciális kollégiumok

Bevezetés a nomád népek néprajzába /régészet, törtónelem ós altajisztika szakosoknak/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. U. KŐHALMI KATALIN címzetes docens.
A magyar őstörténet néhány kérdése /régészet, történelem
altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÁSÁRY ISTVÁN adjunktus.
d/

Á l t a l á n o s
n y e l v é s z e t

ós

a l k a l m a z o t t

Bevezetés a nyelvtudományba /I. éves magyar szakosoknak/.
Heti 1 ora. Szerda du. 1-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Bevezetés a nyelvtudományba /I. éves modern nyelvszakosoknak, kivéve a magyarral párositottakat/. Heti
1 óra. Szerda déli 12-1-ig a IV.» sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Általános ós alkalmazott nyelvészet szakosok számára kötelező tárgyak /speciális kollégiumként mások is
felvehetik/
Tipológiai és kontrasztív vizsgálatok. /II. ós IV. éveseknek/.
Ileti 2 óra. Később meghatározandó Időben és helyen.
Előadó: LERCH ÁGNES tanársegéd.
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Összehasonlító nyelvészet /XI. és IV. éveseknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi
tanár.
Nyelvstatisztikai gyakorlatok /II. ós IV. éveseknek/.
Heti 1 óra, Később meghatározandó időben ós
helyen.
Vezető: LERCH ÁGNES tanársegéd.
Kutatási gyakorlat /II. ós IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: LERCH ÁGNES tanársegéd.
e/ M a " g y á r
i r o d a l o m
Reneszánsz irodalmunk kérdései /I. éveseknek/. Heti 1
óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Péntek
déli 12-2-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: KESERŰ BÁLINT tanszókvezető docens.
Szeminárium régi magyar irodalomból /I. éveseknek/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-történelem szak h. csoport/ csütörtök de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY tanársegéd.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport/ kedd du. 3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban .
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető docens.
C/ csoport /magyar-orosz szak/ csütörtök de.
8-10-ig a VII. sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY tanársegéd.
D/ csoport /magyar-angol, magyar-olasz szak/
péntek de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszókvezető docens.
E/ csoport /magyar-lat in, magyar-német, magyar-francia szak/ kedd du. 3-5-i-g a tanári szobában.
Vezető: ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
Bevezetés az irodalomtudományba /I. éveseknek/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak á. csoport/
kedd déli 11-1-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.
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B/ csoport /magyar-történelem szak. 5.
csoport/ szerda de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁD tudományos munkatárs.
C/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek de.
10-12-ig a XXI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS tanársegéd.
D/ csoport /magyar-angol, magyar—olasz szak/
kedd déli 12-2—ig a nyelvészeti szemináriumban .
Vezető: Dr. BOJTÁR ENDRE docens.
E / csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia szak/ kedd déli 12-2-ig az
olasz szemináriumban.
. Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
Magyar népköltészet /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
deli 12-1-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
A magyar felvilágosodás irodalma /II. éves magyar—törénelem, magyar-német ós magyar—francia szakosoknak/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Kedd déli 12-2-ig a III. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. CSETRI LAJOS docens.
Irodalmunk korai romantikus jelenségei /II. éves magyarangol es magyar-orosz szakosoknak/. Heti 1
óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Kedd
déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA tanársegéd.
Szeminárium a felvilágosodás magyar irodalmából /II. éveseknek/^ Heti 2 óra.
A / osoport /magyar-történelem/l szak/ hétfő
de. 10-12-ig a francia szemináriumban.
Vezető: KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA tanársegéd.
B/ csoport /magyar-történeiem/ll, magyar-nómet szak/ hétfő de. 10-12-ig az irodalmi
olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
C/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du.
5-7-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA tanársegéd.
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D/ csoport /magyar-francia szak/ péntelc
de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: SZAJBÉLY MIHÁLY gyakornok.
E/ csoport /magyar-orosz szak 3• csoport/
hétfő déli 12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr.CSETRI LAJOS docens.
F/ csoport /magyar-orosz szak k. csoport/
hétfő de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: SZAJBÉLY MIHÁLY gyakornok.
Fejezetek a XIX. század második felének magyar irodalmából /III. éves magyar-történelem, magyar /mongol/,
magyar—orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 10-12-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
Romantikus és realista törekvések a XIX. század magyar
regényirodalmában /III. éves magyar-német, magyar-angol,
magyar-francia, magyar-olasz szakosoknak/.
Heti 2 óra. Szerda de. 10-12-ig a IV. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli
12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Szeminárium a XIX. század második felének magyar irodalmából /III. éveseknek/. Iieti 2 óra.
A/ csoport /magyar—történelem szak/ kedd du.
5-7-ig a z irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BARANYAI ZSOLT tanársegéd.
B/ csoport /magyar-német szak/ szerda de.
8-10-ig az irodalmi olvasóteremben,
C/ csoport /magyar-francia, magyar-olasz szak/
szerda déli 12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
D/ csoport /magyar-angol szak/ csütörtök déli
12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BARANYAI ZSOLT tanársegéd.
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E/ csoport /magyar-orosz szalc/ kedd de.
8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi
tanár.
A Nyugat első költőnemzedéke /IV. éves magyar-lat in,
magyar-latin-görög, magyar-német, magyarnémet-általános ós alkalmazott nyelvészet,
magyar-német-finnugor, magyar-angol, magyarangol-régi magyar irodalom jós irodalomelmélet spec. kópz., magyar-angol-finnugor,
magyar-francia—régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-francia
szakosoknak/. Ileti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig
a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. IÍRAJKÓ ANDRÁS docens.
Fejezetek a XX. századi magyar irodalom történetéből
/IV, éves magyar—történelem, magyar-törtónelem-rógi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-történelem-régószeti spec. képz., magyar—történelem-finnugor, magyar-orosz—régi magyar irodalom és
irodalomelmélet spec. képz., magyar-orosz
szak/ kedd déli 12-2-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Szeminárium a XX. századi magyar irodalomból /IV. éveselcnelc/. Heti 2 óra.
A / csoport /magyar-német, magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-német-finnugor, magyar-angol-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec.
kópz. , magy&r-ango l-f innugor szalc/ csütörtök de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: PAPP ISTVÁN tanársegéd.
B/ csoport /magyar-latin, magyar-latin- görög, magyar-francia, magyar-franciarégi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. kópz., magyar-olasz szak/ hétfő
du. 3-5-íG a z irodalmi olvasóteremben.
Vezető: D r . VÖRÖS LÁSZLÓ adjunktus.
C/ csoport /magyar-orosz—régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. kópz.,
magyar-orosz szak/ csütörtök de. 8-10-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS tanársegéd.

29

D/ csoport /magyar-történelem, magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalom- .
elmélet spec. képz., magyar-történelemrégészeti spec. képz., magyar-történelemfinnugor szak/ kedd du. 3-5~ig a.z irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY adjunktus.
Előadások a mai magyar irodalomból /V. éveseknek/. Ileti
2 óra. Kedd du. 2-á-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Az irodalomtudomány története /a X. félévben részképzésre
utazó V. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du.
3-5-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS docens.
Filmesztétika /V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: GRUBER LÁSZLÓ meghívott előadó.
Szemináriumok mai magyar irodalomból /a X. félévben rószképzésre utazó V. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-Latin-Amerika
története spec. képz., magyar-törtónelemXX- századi magyar irodalom spec. képz.,
magyar-történelem szak á. csoport, magyar-történelera-finnugor szak/ hétfő du.
5-7-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ adjunktus.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport, magyar-francia, magyar-francia-rógi magyar irodalom ós irodalomelmélet
spec. képz., magyar-oio sz szak/ kedd d.u.
4-6-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BATA IMRE docens.
C/ csoport /magyar-latin-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-angol, magyar-olasz szak/ péntek
du.
6-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: KISS LAJOS docens.
Ajánlott speciális kollégiumok ós szemináriumok
Esztétikai problémák reformkori irodalmunkban /II-V.
éveseknek/.A félév során három alkalommal
2-2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. LUKÁCSY SÁNDOR

kandidátus.
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Fejezetek a XVIII. század magyar irodalmából /II-V.
éveseknek/. A félév során négy alkalommai 2-2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadók: Dr. BIRÓ FERENC kandidátus
Dr. HOPP LAJOS kandidátus
Irodalmi fejlődésünk és a felvilágosodás-kori folyóiratok /II-V. éveseknek/. Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MÁDER BÉLA meghívott előadó.
Műelemzések felvilágosodás-kqri költészetünk köréből
/II-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később"meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. KARDOS JÓZSEF meghívott előadó.
Szakszeminárium XVIII-XIX. századi magyar irodalmi témákból /szakdolgozóknak/. Heti 2 óra^ később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
Késő-reneszánsz költészetünk kérdései /régi magyar irodalom ésirodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: később megbízandó előadó.
Heterodox áramlatok és a magyar irodalom /1560-1590/
/régi magyar irodalom ós irodalomelmélet
speciális képzésben részesülöknek kötelező/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY

tanársegéd.

Hazai latin irodalmunk /szeminárium régi magyar iroda—
lom és irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: TÉGLÁSY IMRE meghívott előadó.
Arany János epikája. Heti 2 óra. Később meghatározan^do időben ós helyen.
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Ady utóélete. Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben
ITs helyen.
Előadó: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS docens.
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Ady költészetének irodalmi előzményei. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: PAPP ISTVÁN tanársegéd.
Krúdy-problémák. Heti 2 óra. Később meghatározandó idoben és helyen.
Előadó: Dr. BARANYAI ZSOLT tanársegéd.
József Attila kései versei. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZIGETI LAJOS tanársegéd.
A külföldi magyar irodalom. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY adjunktus.
A modern műelemzés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ adjunktus.
Textológiai gyakorlatok. Heti 2 óra. Később méghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÉTER LÁSZLÓ meghívott előadó.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Magyar szakosoknak
Kollokvium

Bevezetés a nyelvtudományba /I.
éveseknek/
A magyar nyelv finnugor alapjai
/II. éveseknek/
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/
Esztétika /III. éveseknek/
Nyelvjárástörténeti vizsgálódások
/nyelvtörténeti speciális képzésben részesülőknek/
Késő-reneszánsz költészetünk /régi
magyar irodalom és irodalomelmélet
speoiális képzésben részesülőknek/

Beszámoló

A Nyugat első költőnemzedéke, ill.
Fejezetek a XX. századi magyar irodalom történetéből /IV. éveseknek/
Az irodalomtudomány története /V. éveseknek/
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Gyakorlati .jegy

Leiró magyar hangtan /X. éveseknek/
Finnugor nyelvészeti szeminárium /X. éveseknek/
Szeminárium régi magyar irodalomból /I. éveseknek/
Nyelvtörténeti gyakorlatok /XI.
éveseknek/
Szeminárium a felvilágosodás irodalmából /II. éveseknek/
Szeminárium a XIX. század második
felének magyar irodalmából /III.
éveseknek/
Nyelvészeti szeminárium /III—IV.
^
éveseknek/
Nyelvmüvelés /IV. éveseknek/
Stilisztika /IV, éveseknek/
Szeminárium a XX. század magyar
irodalmából /IV. éveseknek/
Gyakorlatok a magyar nyelv- és irodalomtanítás módszertana köréből /IV. éves elmek/
Történeti alaktani kérdések — nyelvemlékek szövegének vizsgálata alapján /nyelvtörténeti speciális képzésben részesülőknek/
Szeminárium régi magyar irodalomból /régi magyar irodalom ós irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/

Finnugor szakosoknak
Gyakorlati jegy

Finn nyelv /III-IV. éveseknek/
Szellcup, vogul, zűrjén, mordvin,
észt vagy lapp nyelv /III-IV. éveseknek heti 2 órából, V. éveseknek heti 1 órából/
Altalános nyelvészet /V. éveseknek/

Altajisztika
Kollokvium

szakosoknak
Magyar őstörténet /altajisztikára
szakosodni kívánó I. éveseknek/
Török népek története /II. éveseknek/
Török nyelvek összehasonlító alaktana /III-IV. éveseknek/
Bevezetés a nomád népek néprajzába
/IV. éve s eknek/
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Gyakorlati jegy

A csuvas nyelv alapjai /altajisztikára szakosodni kívánó
I• éves eknek/
Tatár szövegolvasás /II-IV. óveseknek/
Tatár beszédgyakorlat /XI-IV.
éveseknek/
Bevezetés a mongol nyelv ismeretébe /III. éveseknek/
Régi török források /II-V. éves eknek/
Török nyelvészeti szakszövegolvasás /V. éveseknek/
Szeminárium /II-V. éveseknek/

Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak
Kollokvium

Tipológiai és kontrásztiv vizsgál a t o k / 1 1 . ós IV. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Nyelvstatisztikai gyakorlatok
/II. ós IV. éveseknek/

-

3k

-

IV. TÖRTÉNELEM
Árpád-kor /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába /szeminárium
éveseknek/.Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ hétfő
déli 12-2-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-latin, történelemangol, történelem-orosz szak/ hétfő du.
3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: S. dr. KISS ERZSÉBET adjunktus.
Bevezetés Európa őstörténetébe /l. éveseknek/. Heti 1
óra. Kedd de. 8-9-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.
Az ókori görögség történetének korszakai /I. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 9 - H - i g a IV, sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARÓIT EGON tanszékvezető egyetemi tanár
Ókori görög történeti szeminárium /I. éves magyar-törtónelem szakosoknak/. + Heti 2 óra.
A / csoport hétfő déli 12-2-ig a latin szemináriumban .
Vezető: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
B/ csoport Jiótfő déli 12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs .
Bevezetés a történettudományba /előadás gyakorlatokkal
T. éveseknek/. Ileti 1+1 óra.
Előadás péntek de. 10-11-ig a IV. sz. tanteremben
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Gyakorlat
A/ csoport /magyar-történelem szak k. csoport/ csütörtök de. 9-10-ig a IV. sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. KRSITÓ GYULA egyetemi tanár.
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B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ csütörtök de. 9-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos munkatárs.
C/ csoport /történelem-latin, történelemangol, történelem-orosz szak/ szerda du.
1-2-ig a IV. sz, tanteremben.
Vezető: PETROVICS ISTVÁN ösztöndijas gyakornok.
Latin szövegolvasás /középiskolai latin előtanulmányokkal rendelkező I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda du. 4-5-ig a latin szemináriumban.
Előadó: SZIGETINÉ GALÁNTAI ERZSÉBET tanársegéd.
Latin nyelv kezdőknek '/középiskolai latin előtanulmányokkal nem rendelkező I. éveseknek/. Heti
1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak
csoport/ csütörtök de. 8-9-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: DÉR TERÉZIA ösztöndijas gyakornok.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5« csoport/ kedd de. 11-12-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
C/ csoport /történelem-angol, történelemorosz szak/ szerda du. 4-5-ig a III.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Magyarország története a XVI-- XVII. században /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de. S-10_ig a IV.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.
A XVI--XVII. század magyar történetének forrásai és irodalma /szeminárium 11. éveseknek/. + Heti 2 óra.
A/ csoport kedd du. 3-5-ig
neti szemináriumban,

a

magyar törté-

B/ csoport szerda du. 3-5-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
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A feudalizmus kialakulása és fejlődésének vonásai a
XV. század végéig /II. éveseknek/. Ileti 3 óra. Péntok de. 8-11-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszékvezető docens
Dr. VARGA ILONA docens.
Eretnekség és népi mozgalmak Európában a X-XV. században /szeminárium II.éveseknek/.+ Heti 2 óra. Pintek du. 3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
Gazdaság és társadalom Európában a IX-XV. században
/szeminárium II. éveseknek/.+ Heti 2 óra.
Péntek du. 3-5-ig a IV. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszólevezető docens.
Barokk és rokokó /II. éveseknek/. Ileti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Kedd du.
5-7-ig a IV. sz. tanteremben.
Vezető: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Latin forrásolvasás /középiskolai latin előtanulmányokkal nem rendelkező II. éveseknek/. Heti 1
óra.
A / csoport /magyar-történelem szak/ szerda
du. 6-7-ig a lektori előszobában.
Előadó: SZIGETINÉ GALÁNTAI ERZSÉBET tanársegéd.
B / csoport /történelem-német, történelemangol szak/ hétfő du. 6-7-ig a II. sz.
tanteremben,
C / csoport /történelem-orosz szak/ péntek
du. 5-ó-ig a TV. sz. tanteremben.
Előadó: DÉR TERÉZIA ösztöndijas gyakornok.
Magyar történeti szeminárium az 1 7 9 0 — 1 8 6 7 közötti idoszak történetéből /III. éveseknek/. Ileti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./
A / csoport /magyar-történelem, történelemorosz szak/ péntek du. 3-7-ig a magyar
történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német, történelemangol szak/ péntek du. 3-7-ig a magyar
történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. GAÁL ENDRE docens.
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Fejezetek Kelet-Európa újkori történetéből /III. óveseknek/. Heti 1 óra. Szerda du. 4-5-ig a
VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszólevezető
egyetemi tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Válogatott fejezetek Nyugat-Európa és az Amerikai
Egyesült Államok történetéből /1789-1871/ /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a
VII. sz. tanteremben.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
A XIX. és XX. század művészete /III. éveseknek/. Heti
2 óra. Hétfő du. 5-7-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár.
Az ellenforradalom hatalomra jutása és konszolidáció
Magyarországon /szeminárium IV. éveseknek/. + Heti 2
ora. /Kéthetenként 4 órában tartva./
Hétfő du. 3-7-ig a magyar történeti szemináriumban .
Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár.
A népi irók falukutató munkássága a 30-as években
/szeminárium IV. éveseknek/• + Heti 2
óra. Csütörtök de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SOMLYAI MAGDOLNA docens.
Fejezetek Kelet-Európa legujabbkori történetéből /IV.
éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda du. 3-4-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető
egyetemi tanár
Dr. ANDERLENÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus.
Fejezetek Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok legujabbkori történetéből /L918-1939/ /IV. éveseknelc/. + Iieti 2 ora. Csütörtök déli 12-2-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VASS ISTVÁN adjunktus.
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A második világháború katonai , politikai és diplomáciai történetének kérdései /szeminárium XV. éveseknek/.+
Heti 2 óra.
A/ csoport szerda de. 10-12-ig a történeti
szemináriumban,
B/ csoport csütörtök de. 10-12-ig a történeti szemináriumban .
Vezető: Dr. VASS ISTVÁN adjunktus.
Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ csütörtök de. 8-10-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar—történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem-finnugor, történelemfrancia szak/ hétfő de. 8-10-ig a II.sz.
tanteremben,
C/ csoport /történelem-német-finnugor, történelem-német, történelem-angol szak/
péntek de. 10-12-ig a történeti szemináriumban,
D/ csoport /történelem-latin, történelemorosz szak/ péntek de. 8-10-ig a történeti
szemináriumban.
Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus.
A történetírás története /szeminárium V. éveseknek/.
lleti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem szak 4-5. csoport , magyar-történelem-Latin-Amerika története spec. képz., magyar—történelem-XX.
századi magyar irodalom spec. képz., magyar—
történelem-finnugor szak/ szombat de. 9-1-ig
a magyar történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem—latin, történelemnémet, történelem-angol, történelem-francia-régészeti spec. képz., történelemolasz, történelem-régészeti spec. képz.,
történelem-19. és 20. századi történelem,
különös tekintettel a tudományos szocializmus tárgy követelményeire spec. képz., történelem-pedagógia-Latin-Amerika története
spec. lcépz., történelem-Kelet-Európa története spec. képz., történelem-orosz szak/
szombat de. 9-1-¿6 a magyar történeti sze- •
mináriumban.
Tv

Vezető: Dr. MÉREI GYULA tanszékvezető egyetemi tanár.
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Ajánlott speciális kollégiumok ós szemináriumok

Magyar őstörténet /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
de. 8-10-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Medievalisztikai és segédtudományi szakszeminárium
/szakdolgozat-készítőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Kódex és oklevélolvasás /I-V. éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Helytörténeti szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszókvezető egyetemi
tanár.
A török elleni harcok fő kérdései a XVI. században
/II—V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető
egyetemi tanár.
Államfejlődési tendenciák a kora feudális K ö z é p - é s
Kelet-Európában /II^ éveseknek/. Ileti 1 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Szakszeminárium a történeti segédtudományok és a medievalisztika tárgyköréből /szakdolgozat-készi tőlcnek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Görög nyelv haladóknak /I-V. éves történelem szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos munkatárs.
Fejezetek a római mezőgazdaság történetéből /III-IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszókvezető
egyetemi tanár.
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Az U.i-Szövetség /±-V. éveseimsk/, Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
A Nyugat—Római Birodalom és az egyház /szakszeminári—
um s zakdcigo'zoknak/r Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. CZUTIi BÉLA adjunktus.
Latin-Amerilca története a X1X-.XX. században /szaksze—
minárium szakdoIgozat—készitőknek/. Ileti
2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docéns.
Fejezetek Európa történetéből a feudalizmus korában
/szakszeminárium szalcdoIgozat-készitőknek/.
Heti 2 óra® Később meghatározandó időben ós
helyen.
Vezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszókvezető docens.
A prekolumtolánus Közép-Amerika /Latin-Amerika speciális
~képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: MSBZIBRODSZKY ENDRE adjunktus.
Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája /III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben, és helyen.
Előadó: Dr. SOÓS KATALIN tudományos főmunkatárs.
A magyar népi demokratikus kibontakozás elvi-politikai
kérdései /1IX—V. éveselcnek/T~IIeti 2 óra'. Később mégha—
tárózandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SOMLYAI MAGDOLNA docens.
A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa újkori történetében
™ ~ / I I I . éveseknek/. Heti Z óra. Szerda du.
5—7-ig a VII. sz, tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető
egye temi tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
A nemzetiségi kérdés Xelet^Euróra legujablbicori történet ében /XV.""évesoknek/. Heti 2 óra. Szerda du. 5-7—ig
a IV. sz. tanterekben.
Előadó: Dr, CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. ANDERLLIE dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus.
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Az Egyesült Államok külpolitikája 1783-1918 /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később méghatározandó időben és helyen.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens.
Európai forradalmak 1848-1849-ben /III-IV. éveseknek/.
Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. IIEGYI ANDRÁS adjunktus.
Uj- és legújabbkori egyetemes történeti szakszeminárium
/szakdolgozat-készitöknek/. Heti 2 óra.
sőbb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető
egyetemi tanár.
Újkori egyetemes történeti szakszeminárium /szakdolgozatícószitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: SZÉKELY LAJOS docens.
Újkori egyetemes történeti szakszeminárium /szalcdolgozatkészitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Legújabbkori egyetemes történeti szakszeminárium /szakdo1gozat-kószitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. ANDERLENÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus.
A nyugat-európai nemzetiségi kérdés /V. éveseknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető
egyetemi tanár
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tudományos segédmunkatárs•
Európa bronzkora /előadás régészeti speciális képzésben
• részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.
Régészeti gyakorlatok /régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.
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Magyarország bronzkora /előadás régészeti speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HORVÁTH FERENC tanársegéd.
A magyar őstörténet és a honfoglaláskor régészete /előadás régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Középkori régészeti szeminárium /régészeti speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Megjegyzés : Az V-IX. félévben a hallgatók heti 2 óra, a
X. félévben heti h óra speciális kollégiumot vagy speciális szemináriumot kötelesok felvenni!
+ Az I. és a II. szigorlat előtt két-két féléven át
magyar, illetve egyetemes történeti szemináriumot
kell felvenni. Az V. félévben a III. évesek kötelesek
magyar történeti szemináriumon részt venni, számukra ebben a félévben az egyetemes történeti szeminárium felvétele ajánlott.
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Árpád-kor /I. éveseknek/
Az ókori görögség történetének korszakai és Bevezetés Európa őstörténetébe /I. éveseknek/
Magyarország története a XVI-XVII.
században /II. éveseknek/
A feudalizmus kialakulása és fejlődésének fő vonásai a XV. század végéig /II. éveseknek/
Fejezetek Kelet—Európa újkori történetéből /III. éveseknek/
Válogatott fejezetek Nyugat-Európa
és az Amerikai Egyesült Államok történetéből /1789-1871/ /III. éveseknek/
Fejezetek az ellenforradalmi Horthyrendszer történetéből /IV. éveseknek/
Fejezetek Kelet-Európa legujabbkori
történetéből /IV. éveseknek/

-
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Fejezetek Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok történetéből
/1918-1939/ /IV. éveseknek/
Európa bronzkora /régészeti speciális képzésben részesülőknek/
Magyarország bronzkora /régészeti
speciális képzésben részesülőknek/
A magyar őstörténet ós a bonfoglalás régészete /régészeti speciális
képzésben részesülőknek/
Osztályozot t
beszámoló

A XIX. és XX. század művészete /III.
éveseknek/

Beszámoló

Választott speciális kollégium /IIIIV-V. éves eknek/
Régészeti gyakorlatok /régészeti speciális képzésben részesülőknek/
Középkori régészeti szeminárium /régészeti speciális képzésben részesülőknek/

Gyakorlati jegy

Bevezetés a történettudományba /I.
éveseknek/
Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába /I. éveseknek/ +
Ókori görög történeti szeminárium /I.
éveseknek/ +
Latin nyelv /l-II. éveseknek/
A X V I — X V I I . század magyar történetének forrásai és irodalma /II. éveseknek/ +
Eretnekség ós népi mozgalmak Európában a X-XV. században /II. éveseknek/ +
Gazdaság és társadalom Európában a IXXV. században /II. éveseknek/ +
Magyar történeti szeminárium az 1790I867 közötti időszak történetéből /XII.
éveseknek/
Az ellenforradalom hatalomra jutása és
konszolidáció Magyarországon /lV. óves elmek/ +
A népi irólc falukutató munkássága a
30-as években /IV. éveseknek/+
A második világháború fő katonai, politikai és diplomáciai történetének
kérdései /IV. éveseknek/+
Gyalcorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/
A történetírás története /V. éveseknek/
Választott speciális szeminárium /IIIIV-V. éves eknek/
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V. ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM

Bevezetés az irodalomtudományba /I, éveseknek/.
Heti 1 ora.
A/ csoport /történelem-latin, történelem-angol, történelem-orosz szak/
szerda du. 3-4-ig az I. sz. tanteremben,
B/ csoport /német-angol, német-orosz.,
angol-orosz, francia-orosz, olaszorosz szak/ szerda du. 4-5-ig az 1»
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.
Fejezetek az antik irodalom történetéből /I, éves
magyar szakosoknak/. Ileti 2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens.
Milton-Racine-Goethe /II. éves magyar-angol, magyarfrancia, magyar-orosz szakosoknak/. Heti
2 óra. Péntek déli 12-2-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens.
A XVII-XVIII. századi klasszicizmus irodalma /II. éves magyar—történelem, magyar—német szakó—
soknak/. Heti 2 óra. Csütörtök de.8-10-ig
a IX. sz. tanteremben.
Előadó: PÁL JÓZSEF tudományos segédmunkatárs.
A nyugat-európai kritikai realista regény /III. éves
magyar /mongol/,magyar—orosz szakósoknak/.
Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a IX. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens.
Kelet-európai irodalmak a XVIII-XIX. században /III.
éves magyar-történelem, magyar—német,
magyar-angol, magyar-francia, magyar-olasz
szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig
az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BOJTÁR ENDRE docens.
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A modern lira kialakulása /IV. éves magyar szakosolcnak/. Heti 2 óra. Péntek de. 10-12-igv
a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszókvezető
egyetemi tanár.
Ajánlott speciális kollégiumok
A m o d e m dráma elmélete és gyakorlata /bármely lm 11gatónak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszókvezető
'
egyetemi tanár.
Az összehasonlító irodalomtudomány módszertana /elsősorban szakdolgozat-készítőknek és doktorjelölteknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető
egyetemi tanár.
Irodalmi alkotások jelentéstani problémái /bármely
hallgatónak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
. Előadó: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.
Az irodalmi elbeszélés kérdései: a fikció /bármely
"hallgatónak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KANYÓ ZOLTÁN dooens.
VIZSGAKÖVETELMENYEK
Kollokvium

Fejezetek az antik irodalom történetéből /I. éves magyar szako- ,
soknak/
A nyugat-európai kritikai realista regény, ill. kelet-európai irodalmak a XVIII-XIX. században /III.
éveseknek/

Beszámoló

Bevezetés az irodalomtudományba
/I. éves történelem-idegen nyelv és
idegen nyelv-idegen nyelv szakosoknak/
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VI. IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALMAK

A/ GERMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/

A n g o l

n y e l v

és

i r o d a l o m

Ó— és középangol irodalom /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
HetfŐ du. 1-2-ig a VI. sz.tanteremben.
Előadó: Dr. HALÁSZ ÉLŐDNÉ tanszékvezető docens.
Angol irodalomtörténeti szeminárium /I. éveseknek/.
Heti 1 ora.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda de.
11-12-ig a VII. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, német-angol,
orosz-angol szak/ kedd du. 5-6-ig a
lektori előszobában.
Vezető: Dr. MARINOVICH SAROLTA meghívott előadó.
Angol hangtan /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő déli
12-1-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Angol fonetikai gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ csütörtök
de. 10-11-ig a lektori előszobában ós
11-12-ig a nyelvi laboratóriumban,
B/ csoport /történelem-angol, német-angol,
orosz-angol szak/ csütörtök déli 12-1-ig
a nyelvi laboratóriumban és 1-2-ig a VI.
sz. tanteremben.
Vezetők: később kinevezendő lektor
Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus /laboróra/.
Angol nyelvgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 4 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du.
5-7-ig a francia szemináriumban ós kedd
de. 10-12-ig a III. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, német-angol,
orosz-angol szak/ szerda de. 10-12-ig az
I. sz. tanteremben és csütörtök de. 10-12
a német szemináriumban.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA tanársegéd.
Shakespeare /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de.
9-10-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens.

-
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Angol irodalomtörténeti szeminárium /II. éveseknek/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-angol szak/ péntek
du. 3-5-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: SZŐNYI GYÖRGY ENDRE ösztöndíjas gyakornok.
B/ csoport /történelem-angol, földrajzangol szak/ szerda déli 12-2-ig a VI.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HALÁSZ ÉLŐDNÉ tanszékvezető docens.
Angol leiró nyelvtan /II. éveseknek/. Heti 1 óra.Csütörtök déli 12-1-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KETTESEI ISTVÁN adjunktus.
Angol nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2
ora.
A/ csoport /magyar-angol/l szak/ szerda
du. 3-5-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
B/ csoport /magyar-angol/II, történelemangol szak/ szerda du. 3-5-ig a IX. sz.
tanteremben,
C/ csoport /földrajz-angol szak/ csütörtök de. 10-12-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
Angol nyelvgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 4 óra.
A/ csoport /magyar-angol/l szak/ kedd de.
8-9-ig a nyelvi laboratóriumban, 9-10-ig
az olasz szemináriumban és szerda de.
8-10-ig a történeti szemináriumban.
Vezetők: MADARAS ZSUZSANNA meghívott előadó
Dr. PAGONYI ÉVA tanársegéd /laboróra/.
B/ csoport /magyar-angol/II, történelemangol szak/ kedd de. 8-9-ig az olasz szemináriumban, 9-10-ig a nyelvi laboratóriumban ós szerda de. 8-10—ig a VIII." sz,
tanteremben,
C/ csoport /földrajz-angol szak/ kedd du.
3-4-ig a lektori előszobában, 4-5-ig a
nyelvi laboratóriumban ós péntek du. 5-7a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Ifj. MATZKÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
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A XIX. századi angol regény /III. éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő de, 10-12-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HALÁSZ ÉLŐDNÉ tanszékvezető docens.
Az amerikai irodalom kezdetei /'TTL. éveseknek/. Heti
1 óra. Kedd déli 12-1-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. TRÓCSÁNYI- MIKLÓS adjunktus.
Angol nyelvtörténet /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd
du. 1-2-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Angol nyelvgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du.
5-6-ig a II. sz. tanteremben, és szerda
du. 3-5-ig az olasz szemináriumban,
B/ csoport /történelem-angol, földrajz-angol
szalc/ csütörtök déli 12-l-ig - a III.sz.
tanteremben és péntek de. 10-12-ig a IX.
sz. tanteremben.
C/ csoport /német-angol, francia-angol,
olasz-angol, orosz-angol szak/ hétfő de.
8-10-ig a IX. sz. tanteremben és szerda
de. 10-11-ig a német szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lektor.
Esztétika /TTL. éveselmek/. Heti 2 óra. Péntek déli
12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: KISS LAJOS docens.
Szemelvények az angol romantika és a Viktória-kor költészetéből /szeminárium /III —IV.éveseknek/.+ Heti 2
óra. Kedd du. 3-5-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. TRÓCSÁNYI MIKLÓS adjunktus.
XX. századi angol regény /szeminárium III-IV. éveseknelc/.+líeti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig a II.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. TAKÁCS FERENC adjunktus.
A XX. századi amerikai regény /szeminárium III-IV. éveselcnek/«+ Heti 2 óra. Szerda du. 5-7-ig a
német szemináriumban.
Vezető: JANÓ ISTVÁN ösztöndíjas gyakornok.
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Angol nyelvtörténeti szeminárium /III-IV. éveseknek/.+
Heti 2 ora. Szerda du. 5-6-ig a történeti
s z e miná ri uraban.
Vezető: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Mai amerikai nyelv /szeminárium III-IV. éveseknek/.+
Heti 2 óra. Szerda du. 5-7-ig a VI. sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Generativ szintaxis /szeminárium III-IV. éveseknek/.+
ITeti 2 ora. Kedd du. 3-5-ig a történeti
szemináriumban.
Vezető: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
A XX. századi angol regény /IV. éveseknek/. Heti 2
óra. Kedd déli 12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. TAKÁCS FEPJDNC adjunktus.
Angol nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
de. 8-10-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Angol nyelvgyakorlatok /IV. éveseknek/. TIeti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
hétfő de. 10-12-ig a IX. sz. tanteremben
ós kedd du. 5-6-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /történelem—angol, francia-angol,
földrajz-angol szak/ szerda déli 12-2-ig a
történeti szemináriumban ós péntek déli
12-1-ig a lektori előszobában,
C/ csoport /német-angol, orosz-angol szalc/
kedd de. 10-11-ig a VIII., ós szerda de.
8-10—ig az I. sz. tanteremben.
Vezető: ¥0DALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás módszertana köréből
/IV. éveselcnelc/. Ileti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-angol-finnugor, magyar-angol,
történelem-angol szak/ hétfő du. 4-6-ig
a II.sz. tanteremben,
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B / csoport /francia-angol, német-angol,
orosz-angol, földrajz-angol szak./ hétfő
du. 2-4—ig a XI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SIPKA. SÁNDORNÉ tanársegéd.
Mai brit kultura kérdései /V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Péntek du. 5^8-ig a II, sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Angol nyelv— és stilusgyakorlatok /V. éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda du. 2—3-ig a nyelvi laboratóriumban és 3—4-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SIPKA SÁNDORNÉ tanársegéd.
+ Választható

szeminárium!

Ajánlott speciális kollégiumok ós szemináriumok

Civilizáció és világkép. Iieti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. TRÓCSÁNYI MIKLÓS adjunktus.
James Joyce. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. TAKÁCS FERENC adjunktus.
Nyelvelmélet és grammatika. Heti 2 óra. Későbbvmeghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
A z Erzsébet—kor művelődéstörténeti kérdései. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: SZŐNYI GYÖRGY ENDRE ösztöndíjas gyakornok.
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Angol hangtan /I. éveseknek/
Angol leiró nyelvtan /II. éveseknek/
Az amerikai irodalom kezdetei
/III. éve seknek/
A XX. századi angol regény /IV.
éveseknek/
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Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar
s zakó s oknak/

Gyakorlati .jegy

Angol irodalomtörténeti szeminárium /I-II. éveseknek/
Angol nyelvgyakorlatok /i-II-IIIIV. éveseknek/
Angol nyelvtani gyakorlatok /II.
éveseknek/
Angol irodalmi vagy nyelvészeti
szeminárium /III-IV. éveseknek/
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás
módszertana köréből /IV. éveseknek/

Angol forditó- ós tolmácsképző szak

Fonetika és intonáció. Heti 2 óra. Kedd de. 10-11-ig
a nyelvi laboratóriumban és 11-12-ig az
angol tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Mai angol nyelv. Heti 3 óra. Szerda de. 8-9-ig és csütörtök déli 12-2-ig az angol tolmácsteremben.
Előadó: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.
Angol társalgás. Heti 3 óra. Hétfő de. 8-10-ig ós szerda de. 11-12-ig az angol tolmácsteremben.
Előadó: HODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Nyelvgyakorlatok. Heti lh óra. Hótfő de. 11-12-ig a nyelvi laboratóriumban, 12-1-ig, szerda déli
12-2-ig és péntek de. 8-10-ig az angol tolmács teremben.
Vezető: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.
IlótfŐ du. 3-4-ig az angol tolmács teremben,
'l—5-ig a nyelvi laboratóriumban, kedd de.
8-10-ig az angol tolmácsteremben, csütörtök
de. 8-9-ig a nyelvi laboratóriumban, 9-10-ig
és péntek de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben.
Vezető: DURHAM DÁVIDNÉ tanársegéd.

Gyakorlati jegy

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Fonetilca, intonáció
Mai angol nyelv
Angol társalgás
Nye1vgyakorla t
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Német leiró nyelvtan /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de. 10-11-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2
óra. Szerda de. 8-10-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
A német felvilágosodás /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Péntek de. 11-12-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD egyetemi tanár.
Német irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 1
óra. Csütörtök de. 8-9-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁSÁT ANDRÁS adjunktus.
Német fonetikai gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 1
ora. Csütörtök de. 9-10-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ. adjunktus.
Német fordítási gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 1
ora. Szerda du. 3-4-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY adjunktus.
Német stílusgyakorlatok /l. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: IíÁSZONY ATTILÁNÉ megbízott előadó.
Német beszédgyakorlatok /I. éveseknek, tudásszint
szerinti beosztásban/. Heti 2, ±11. 4 óra.
A / csoport hétfő du. 3-7-ig az olasz szemináriumban .
Vezető:

Dr. MÜLLER JÓZSEF tanársegéd.
B/ csoport hétfő du. 5—7-ig a német szemináriumban .

Vezető: Dr. SCHARENBERG MARIANNE lektor.
Német nyelvtan /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
de. 10-11—ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
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Német nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda du. 3-5-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német irodalom /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
de. 11-12-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető
egyetemi tanár.
Német irodalmi szeminárium /II. éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő du. 3-5-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY adjunktus.
Német fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/. Ileti 1
óra. Hétfő du. 5-6-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY adjunktus.
Német beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő déli 12—2-ig a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SCHARENBERG MARIANNE lektor.
Német stílusgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
Csütörtök déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. SCHARENBERG MARIANNE lektor.
A német romantika és realizmus /III. éveseknek/, Heti
1 óra. Csütörtök de. 11-12-ig a VI. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD egyetemi tanár.
Német irodalmi szeminárium /III. éveseknek/.+ Heti
2 ora. Csütörtök déli 12-2-ig a német
s zemináriuniban.
Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD egyetemi tanár.
A német nyelv története /III. éveseknek/. Heti 1
ora. Csütörtök de. 10-11-ig a VI. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus.
Német nyelvtörténeti szeminárium /III. éveseknek/.+
Heti 2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig a IV.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus.

-
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Szeminárium szakdolgozóknak /III. éves németből szakdo lgo z óknak/. île ti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető
egyetemi tanár
Dr. BERCZIK ÁRPÁD egyetemi tanár
Drh MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus
Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német stilusgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német, angol—német szak/
kedd de. 10-11-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német szak/ kodd de.
8—9-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁSÁT ANDRÁS adjunktus.
Német fordítási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 1
ora.
A/ csoport /magyar-német, angol-német szak/
kedd de.ll-12-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német szak/ kedd de.
9-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SCI-1ARENBERG MARIANNE lektor.
Az NDK irodalma /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő
du 3-'+-is a IV. sz. tanteremben.
Előadó:Dr. SCHARENBERG MARIANNE lektor.
Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli
12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: KISS LAJOS docens.
A 20. század német irodalma /XV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de.10-11—ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár
Szeminárium mai német irodalomból /IV. éveseknek/. +
Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a német
szemináriumban.
Vezető: Dr. HALÁSZ ÉLŐD tanszékvezető egyetemi tanár
A német nyelv története /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus.
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Német nyelvtörténeti szeminárium /XV. éveseknek/.+
Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a magyar
történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus.
Szeminárium szakdolgozóknak /IV. éves németből szakdolgoz oknak/I Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezetők: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. BERCZIK ÁRPÁD egyetemi tanár
Dr. MÁRVÁNY JÁNOS adjunktus
Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar—német—
általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-nóraet-finnugor, történelemnémet-finnugor, történelem-német szak/
kedd du. 5-6-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /angol-német, francia-német,
francia-német-általános és alkalmazott
nyelvészet, orosz-német szak/ kedd du.
4-5-iS a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁSÁT ANDRÁS adjunktus.
Német beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-németáltalános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-nómet-finnugor, történelemnémet-finnugor, történelem-német szak/
csütörtök de. 8-10-ig a III. sz. tanteremben,
B/ csoport /angol-német, francia-német,
francia-német-általános és alkalmazott nyelvészet, orosz-német szak/
hétfő de. 8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY adjunktus.
Német fordítási gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1
ora.
A/ csoport /magyar-német, magyar-németáltalános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-nómet-finnugor, törtónelem-nómotfinnugor, történelem-német szalc/ kedd
du. 6-7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY adjunktus.
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B/ csoport /angol-német, francia-német,
francia-német-általános és alkalmazott nyelvészet, orosz-német szak/
kedd du. 3-4-±g a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MASAT ANDRÁS adjunktus.
Az NDK irodalma /iV. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő
du. 4-5-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SCHARENBERG MARIANNE lektor.
Gyakorlatok a német nyelvoktatás módszertanából /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, niagyar-németáltalános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-német-finnugor, angol-német,
francia-német-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-német szak/
szerda du. 3-5-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /törtónelem-nómet-finnugor,
történelem-német, orosz—német szak/
hétfő déli 12-2-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF tanársegéd.
Az NDK kulturális élete /V. éveseknek/. Heti 1 óra.
Pentek du. 4-5-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁD tudományos munkatárs.
Kulturális viszonyok az NSZK-ban, Ausztriában és
Svájcban /V. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek du. 5-6-ig
a német szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTII Á11PÁD tudományos munkatárs.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/.
Upti 2 ora. Kedd du. 5-7-ig a IX. sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. SCHARENBERG MARIANNE lektor.
+ A III—IV. éves hallgatók kötelesek két egymás után
következő félévben német nyelvészeti vagy irodalmi
szemináriumot felvenni. A sorrendet szabadon választhatják.
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Ajánlott speciális kollégiumok

A német leiró hangtan néhány kérdése /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Válogatott fejezetek Németország újkori történetéből. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Kollokvium

Német irodalom /I-II. ós IV. éves eknek/
Német nyelvtan /II. éveseknek/

Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar szakosoknak/

Gyakorlati jegy

Német fonetikai gyakorlatok /I. éveseknek/
Német irodalomtörténeti gyakorlatok
/I. éve s eknek/
Német irodalomtörténeti szeminárium
/II. éveseknek/'
Német fordítási gyakorlatok /I-II-IIIIV. éveseknek/
Német beszédgyakorlatok /I-II-III-IV.
éveseknek/
Német stílusgyakorlatok /I-II-III-IV.
éveseknek/
Német irodalmi vagy nyelvészeti szeminárium /III-IV, éveseknek/
Gyakorlatok a német nyelvoktatás módszertanából /XV. éveseknek/
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KLASSZIKA-FILOLÓGIA
a/

G ö r ö g

n y e l v

és

i r o d a l o m

Az Odysseia első éneke /auctorolvasás IV. éveseknek/.
Heti 1 ora. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. VISY JÓZSEF c. docens.
Szemelvények görög történetírókból /auctorolvasás IV.
éveselcnelc/. Iíeti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
Az ógörög nyelv dialektusainak a kérdése /IV. óveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY^KARDOSS SAMU tanszókvezető
egyetemi tanár.
Görög híradások a steppel népekről a népvándorlás korában /szeminárium IV.éveseknek/. Heti 1 ó r a . K é s ő b b
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÁDECZIvY-KARDOS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Bizánci források a korai magyar történelemről /spéci-;
ális szeminárium IV. éveseknek/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben és lielyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
A görög elégia és iambos története'/IV. éveseknek/.
Iíeti 1 ora. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: Dr. S ZÁDEC ZIvY-KARDOS S SAMU tanszólevezető
egyetemi tanár.
Ajánlott speciális kollégium ós szeminárium

Bizánci források a korai magyar történelemről /iV. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
Görög híradások a steppel népekről a népvándorlás koVban /TV a éves elmek/. Iíeti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr, SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
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Görög szakszeminárium /diplomamunka-készítőknek/. Heti 2 ora. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. SZÁDECZIÍY-KARDOSS SAMU tanszókvezető
egyetemi tanár.
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Az ógörög nyelv dialektusainak
a kérdése /'TV. éveselmek/

Gyakorlati jegy

Az Odysseia első éneke /XV, éves elmeit/
Szemelvények görög történetírókból /IV . éve s elmek/
Görög híradások a steppei népekről a népvándorlás korában /TV.
éveseknek/
Bizánci források a korai magyar
történelemről /IV, éveseknek/
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b/

L a t i n

n y e l v

és

i r o d a l o m

Részletek az Aeneis első négy énekéből /auctorolvasás 1. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
10-12—ig a latin szemináriumban.
Előadó: DÉR TERÉZIA gyakornok.
Catullus költeményeiből /auctorolvasás I. éveseknek/.
Heti 1 ora. Szerda de. 8-9-ig a latin szemináriumban .
Előadó-: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Sallustius Catilinája /auctorolvasás I. éveseknek/.
Heti 1 óra. Hétfő du. 5-6-ig a VII. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
Görög nyelv kezdőknek /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
A latin alaktan és esettan áttekintése /I. éveseknelc/.
Heti 3 óra. Szerda de. 9-10-ig és csütörtök de. 10-12-ig a latin szemináriumban.
Előadó: SZIGETIKÉ GALÁNTAI ERZSÉBET tanársegéd.
Fejezetek a ¿jörög történelemből /I. éveseknek/. Heti 1
ora. Hétfő du. 6-7-Í& a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZADECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Fejezetek a római birodalom aranykorának a történetéből /1~. éveseknek/. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8-9-ig
a lektori előzsobában és péntek du 5-7-ig
a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Horatius szatírái /auctorolvasás IV. éveseknek/. Heti
1 óra. Hétfő déli 12-l-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Vergilius eklo^ái /auctorolvasás XV. éveseknek/. Heti
1 ora. Szerda du. 5-6-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA

adjunktus.
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Latin irodalmi levelek /auctorolvasás IV. éveseknek/.
lleti 1 óra. Szerda du. 6-7-ig a latin szemináriumban .
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Régi latin feliratok és nyelvemlékek /IV. éveseknek/.
lleti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a latin
szeminári umban.
' Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Latin irodalomtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/.
:
lleti 1 óra. Péntek du. 3-4-ig a latin szemináriumban .
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Latin stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Pentek du. 4-5-ig a latin szemináriumban.
Előadó: SZIGETINK GALÁNTAI ERZSÉBET tanársegéd.
A latin tanításának módszertana /IV. éveseknek/. Heti
1 óra. Csütörtök do. 9-10-ig a lektori
előszobában.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR megliivott előadó.
llellas és a hellenisztikus világ* jelentősebb művészeti
emlékei /V. éveseknek/, lleti 1 ora. Hétfő du. 6-7-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
A magyarországi latin nyelvű irodalom története /V.
éveseknek/. Heti 3 óra. llótfő du. 3-6-ig
a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok

Latin auctorrészlotok nyelvtani magyarázatokicai /speciális képzésben részesülőknek/, lleti 1 óra.
Később meghatározandó időben ós h e l y m .
Előadó: DÉR TERÉZIA gyakornok.
Válogatás latin himnuszokból /spociális képzésben rószosülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. SZÁDKCZKY-KARDOSS SAMU tanszókvezető
egyetemi tanár.
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Róma élete, intézményei, kultúrája a Gracchusokig
/speciális képzésben részesülőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Latin irodalomtörténeti szakszeminárium /szakdolgozat-lcészitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. TAR IDOLYA adjunktus.
Latin felirattani szakszemináriuin /szakdolgozat-kószitőlcnelt/. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Latin grammatikai szakszeminárium /szakdolgozat-kószitőknek/. Ileti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: SZIGETINÉ GALÁNTAI ERZSÉBET tanársegéd.
Horatius szatirái /auctorolvasás IV. éveseknek/. Heti
1 óra. Ilótfő du. 1-2-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Aesopus-mesék /görög szakot, vagy speciális képzést
felvenni kívánó, latin szakosoknak/. ÍIeti
1 óra." Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
Görög auctorolvasás /görög nyelvvizsgára készülőknek/.
Heti 1 óra. líésőbb meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC adjunktus.
Szemelvények népvándorláskor! latin forrás okból /IV.
évoseknok/. Ileti 1 óra. Később meghatározandó időbon ós helyen.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Antik társadalomtörténeti problémák /szakszeminárium
szakdolgozat-lcészitőknek/. Heti 2 óra.
Később meghat áldozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszókvezető egyetemi
tanár.
Vergilius: Georgica /szövegelemzés IV-V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszólevezető egyetemi
tanár.
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VIZSGAKÖ VETELliÉN YEK

Kollokvium

Fejezetek a görög történelemből
/I. éveseknek/
Fejezetek a római irodalom aranykorának a történetéből /XV. éves eknek/
A magyarországi latin irodalom áttekintése /V. éveseknek/
Róma élete, intézményei, kultúrája
a Gracclausokig /speciális képzésben
része s ül őknelc/

Gyakorlati jegy

Részletek az Aeneis első négy énekéből /I. éves elmek/
Catullus költeményeiből /I. éveseknek/
Sallustius Gatilinája /l. éveseknek/
Görög nyelv kezdőknek /I. éveseknek/
A latin alaktan és esettan áttekintése /I. éveseiének/
Horatius szatírái /IV. éveselmek/
Vergilius eklogái /IV. éveseknek/
Latin irodalmi levelek /IV. éveseknek/
Régi latin feliratok és nyelvemlékek /IV. éveseknek/
Latin irodalomtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/
Latin-stílusgyakorlatok /IV. óves eknelc/
A latin tanításának módszertana
/IV. éveseknek/
Ilellas és a hellenisztikus világ
jelentősebb művészeti emlékei /V.
éveseknek/
Latin auctorrészletek nyelvtani
magyarázatokkal /speciális képzésben részesülőknek/
Válogatott latin himnuszokból /speciális képzésben részes ül őknelc/
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C/ ROMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/

F r a n c i a

n y e l v

és

i r o d a l o m

Fejezetek a XVII. század francia irodalmából /I. éve1
seknek/. Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-ig a
francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /I. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a francia
szemináriumban.
Vezető: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia leiró nyelvtan /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig a tanári szobában.
Előadó: ALBERT SÁNDOR tanársegéd.
Francia leiró nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 1 ora. Csütörtök de. 10-11-ig a tanári
szobában.
Vezető: ALBERT SÁNDOR tanársegéd.
Francia nyelv- és stilusgyalcorlatok /X. éveseknek/. Heti 1 ora. Szerda de. 10-11-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /i. éveseknek/.
Heti 2 ora. Csütörtök de. 8-10-ig a tanári
szobában.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ tanársegéd.
Francia beszédgyakorlatok /l. éveseknek/. Heti 2 óra.
Pentok de. 8-9-ig a nyelvi laboratóriumban és 9-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lektor.
Latin nyelv /I. éves elmek/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig
a IV. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR megliivott előadó.
Fejezetek a XVIII. század francia irodalmából /II. éveseknelc/. Ileti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig a
II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /II. éveseknek/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-francia szak/ szerda de.
8-10-ig az olasz szemináriumban,
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B/ csoport /orosz-francia szak/ kedd du.
3-5-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ tanársegéd.
Francia leiró nyelvtan /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
Hétfő déli 12-1-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS adjunktus.
Francia nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2
ora.
A/ csoport /magyar-francia szak/ szerda
du. 4-6-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /orosz-francia szak/ szerda
de. 8-lO-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PÁLFY MIKLÓS adjunktus.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/.
Heti 1 ora.
A/ csoport /magyar-francia szak/ szerda
du. 3-4-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /orosz-francia szak/ kedd du.
6—7-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia nyelv- és stilusgyakorlatok /II. éveseknek/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-francia szak/ kedd du.
5-6-ig a nyelvi laboratóriumban és 6-7—ig
a francia szemináriumban,
B/ csoport /orosz-francia szak/ kedd du.
5-6-ig a latin szemináriumban és szerda
du. 3-4-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ tanársegéd /laboróra/
ALBERT SÁNDOR tanársegéd.
Francia beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-francia szak/ kedd du.
3-5-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /orosz-francia szak/ hétfő du.
3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lelctor.
Latin nyelv /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
10-12-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
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A modern francia regény kérdései /Flaubert, Sartre/
/III-IV7 éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd
du. 5-6-ig a III, sz. tanteremben.
Előadó: Dr, NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /III. óveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de, 8-10-ig a VI,
sz, tanteremben.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia nyelv- és stilusgyakorlatolc /III. éveseknek/.
Heti 2 óra. Hétfő du. 3-4-ig a nyelvi laboratóriumban ós 4-5-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia beszédgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 10-12-ig a francia szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lelctor.
A francia reneszánsz irodalma /III. éveseknek/. Heti 1
_ ó r a .
Kedd du. 6-7-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Esztétika /III. éveseknek/. Ileti 2 óra. Péntek déli
12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: KISS LAJOS docens.
A modern francia regény kérdései /Flaubert és Sartre/
/III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du.
5-6-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Középkori francia irodalom /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Kedd du. o-7-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS adjunktus.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/.+
Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Ileti 2 óra. Hétfő
deli 12-2-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus.
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Francia nyelvtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/.+
Heti 2 ora. Csütörtök de. 8-10-ig a VI.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/.
Heti 2 ora.
A/ csoport /magyar-francia, magyar-francia régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. lcépz. , német-francia,német-francia-általános és alkalmazott
nyelvészet, angol-francia szak/ hétfő
du. 5-6-ig a nyelvi laboratóriumban és
6-7-ig a IX.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-francia, olaszfrancia, orosz-francia szak/ szerda de.
8-9-ig a nyelvi laboratóriumban és
9-10-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MAItTONYI ÉVA adjunktus.
Francia beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Iieti 2 óra.
A/ csoport /magyar-francia, magyar-franciarégi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. képz., német-francia, német-francia-általános és alkalmazott nyelvészet,
angol-francia szak/ csütörtök de. 10-12—ig
a francia szemináriumban,
B/ csoport /történelem-francia, olasz-francia, orosz-francia szak/ szerda déli
12-2-ig a francia szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lektor.
A francia nyelvoktatás módszertana /IV. éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-francia, magyar-franciarégi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. képz., német-francia, német-franciaáltalános és alkalmazott nyelvészet, angol-francia szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a francia szemináriumban,
B/ csoport /történelem-francia, olasz-franciaorosz-francia szak/ kedd déli 12-2-ig a
francia szemináriumban.
Vezető: ALBERT SÁNDOR tanársegéd.
A mai francia lcultura kérdései /V. éveseknek/. Heti 1
óra. Kedd du. 6-7-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
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Francia nyelv- és stílusgyakorlat /V. éveseknek/. Ileti
2 óra. Péntek du. 4-6-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PÁLFY MIKLÓS adjunktus.
+ Választható szemináriumi

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Kollokvium

Fejezetek a XVII. század francia
irodalmából /l. éveseknek/
Fejezetek a XVIII. század francia irodalmából /II. éveseknek/

Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar
s zakó s oknak/

Gyakorlati jegy

Latin nyelv /I-II. éveseknek/
Francia leiró nyelvtani gyakorlatok /I-II. éveseknek/
Francia nyelv- stilus- és beszédgyakorlatok /i—II—III—IV. éveseknek/
Francia irodalomtörténeti szeminárium /I-II—III. éveseknek/
Francia irodalomtörténeti vagy nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/
A francia nyelvoktatás módszertana
/IV. éveseknek/
Francia nyelv- ós stílusgyakorlatok /V. évese lenek/

Megjegyzés
A Francia nyelv- és stílusgyakorlatok, valamint a
Francia beszédgyakorlatok c. kollégiumok értékelését a francia ós a magyar oktató közösen végzil
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Fejezetek a XIX. és XX. század olasz irodalmából /I.
éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
8-10-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR adjunktus.
Irodalomtörténeti szeminárium /I. éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd du. 3-5-ig » tanári szobában.
Vezető: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR adjunktus.
Leiró olasz nyelvtan /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd
du. 5-ó-ig a magyar történeti szeminárium-'
ban.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Olasz leiró nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti
1 ora. Szerda de. 10-11-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA tanársegéd.
Olasz beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő du. 5-7-ig a tanári szobában.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Forditási gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 1- óra. Szerda
de. 11-12-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. FOGARASI ?M1IKLÓS tanszékvezető
egyetemi tanár.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti
2 ora. Csütörtök de. 10-11-ig a nyelvi laboratóriumban és 11-12-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA tanársegéd.
Latin nyelv /i. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
8-10-ig a IV. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
A kezdetek és a Duecento olasz irodalma /III. éveseknelc/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig
az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR adjunktus.
Irodalomtörténeti szeminárium /III. éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd de. 10-12-ig az olasz.szemináriumban .
Vezető: Dr. TÍMÁR LAJOSNÉ adjunktus.
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Bevezetés az olasz stilisztikába /III. éveseknek/.
Heti 1 óra. Csütörtök déli 12-1-ig az
olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA tanársegéd.
Bevezetés az italiasztikába /III. éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda de. 8-10-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető
egyetemi tanár.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/.
líeti 1 óra. Csütörtök du. 1-2-ig az olasz
s z e minári umban.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA tanársegéd.
Olasz beszédgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 8-10-ig a tanári szobában.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli
12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: KISS LAJOS docens.
Olasz nyelvtörténet és szövegelemzés /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a VI. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető
egyetemi tanár.
Fejezetek a Quattrocento és a Cinquecento irodalmából
/IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
10-12-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. TÍMÁR LAJOSNÉ adjunktus.
Olasz irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti 2
óra. Kedd du. 3-5-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. TÍMÁR LAJOSNÉ adjunktus.
Olasz nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti
2 ora. Kedd du. 3-5_ig az olasz szemináriumban .
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/.
Heti 1 óra. Szerda du. 5-6-ig a z olasz
s zemináriumban.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA tanársegéd.
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Olasz beszédgyakorlatok /XV. éveseknek/. Ileti 3
óra. Szerda du. 6-7-ig és póntelc du.
5-7-lg
olasz szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Gyakorlatok az olasz nyelv tanitásának módszertana
köréből /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du.
3-5-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: KAKUSZI LÁSZLÓNÉ meghívott előadó.
A mai olasz kultura kérdései /V. éveselmek/. Heti 1
ora. Kedd du. 5-6-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR adjunktus.
Olasz beszédgyakorlatok /V. éves elmek/. Heti 2 óra.
Kedd d u . 5 ^ 8 - i g az olasz szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.

Ajánlott speciális kollégium

11 lessico deli* italiano contemporáneo /i-V. éveselcnek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyén.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
+

Választható szeminárium!

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Olasz irodalomtörténet /i.
éveseknek/

Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magya r s zakó s oknak/

Gyakorlati .jegy

Latin nyelv /l. éveselmek/
Olasz leiró nyelvtani gyakorlatok /I. éves elmek/
Olasz irodalmi szeminárium /I.ós
III. éves elmek/
Olasz irodalmi vagy nyelvészeti
szeminárium /IV. éveseknek/
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Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /I., III.,IV. éveseknek/
Olasz beszédgyakorlatok /I.,
III-IV-V. éveseknek/
Gyakorlatok az olasz nyelv tanításának módszertana köréből
/IV . éve s elcnelc/
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Ószláv nyelv /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. H. TÓTII IMRE tudományos főmunkatárs.
Régi orosz irodalom és népköltészet /í. éveseknek/.
Heti 1 ora. Kedd de. 11-12-ig a VIII.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus
Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
Orosz irodalmi szeminárium és szövegolvasás /I. éveseknek/7"^ Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de.
10-12-ig a lektori előszobában,
B/ csoport /történelem-orosz, latin-orosz,
német-orosz szalc/ kedd du 5-7-ig a VIII.
sz. tanteremben,
C/ csoport /angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ szerda du. 5-7-ig a
II. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Orosz beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Iieti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szalc/ csütörtök
de. 10-12-ig a VII. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, latin—orosz,
német-orosz szalc/ péntek déli 12-2-ig a
IV. sz. tanteremben,
C/ csoport /angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ péntek de. 10-12-ig
a lektori tanteremben.
Vezető: LAKI EVA tanársegéd.
Orosz nyelvgyakorlatok /l. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szalc/ kedd du.
3-5-iC a VII. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, latin—orosz,
német-orosz szak/ csütörtök déli 12-2—ig
a lektori előszobában,
C/ csoport /angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ péntek déli 12-2-ig a
lektori tanteremben.
Vezető: FRANKNÉ FONT MÁRTA tanársegéd.
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Laboratóriumi gyakorlatok /X. éveseknek/. Heti 1
óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda du.
4-5-ig a nyelvi laboratóriumban,
B/ csoport /történelem-orosz, latin—orosz,
német-orosz szalc./ kedd du. 3-4-ig a nyelvi laboratóriumban,
C/ csoport /angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szalc/ kedd du. 6-7-ig & nyelvi laboratóriumban.
Vezető: KÓNYI SÁNDOR adjunktus.
Orosz fonetikai gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 1 óra,
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de.
9-lO-ig a lektori előszobában,
B/ csoport /történelem-orosz, latin-orosz,
német-orosz szak/ lcedd du. 4-5-ig a lektori előszobában,
C/ csoport /angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szalc/ szerda du. 1-2—ig az
olasz szemináriumban.
Vezető: KÓNYI SÁNDOR adjunktus.
Az orosz nyelv története /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
Kedd de. 9-10-ig & VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. II. TÓTH IMRE tudományos főmunlcatárs.
Orosz nyelvtörténeti szeminárium /II. éveseknek/. Ileti
1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3» csoport/
lcedd de. 8-9-ig a VIII. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szalc 4. csoport/
péntek de. 9-10-ig az olasz szemináriumban,
C/ csoport /történelem-orosz szalc/ hétfő
de. 10-11-ig a VIII. sz. tanteremben,
D/ csoport /francia-orosz, földrajz—orosz
szak/ lcedd. du. 1-2-ig a latin szemináriumban.
Vezető: HORVÁTH GÁBOR tanársegéd.
Orosz irodalom /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
deli 12-2-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BARÓTI TIBOR adjunktus.
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Orosz irodalmi szeminárium /II. éveseknek/. Heti 1
ora.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport/ csütörtök de. 11-12-ig a II.sz.
tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak k. csoport/ kedd de. 8-9-ig a lektori előszobában,
0/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő
de. 11-12-ig a VIII. sz. tanteremben,
D/ csoport /francia-orosz, földrajz-orosz
szak/ szerda du.
5-ig a történeti szemináriumban .
Vezető: Dr. BARÓTI TIBOR adjunktus.
Orosz beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3« csoport/
szerda de. 8-10-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport/
kedd du. 5-7—ig a történeti szemináriumban,
0/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd
déli 12-2-ig a IV. sz. tanteremben,
D/ csoport /francia-orosz, földrajz-orosz
szak/ szerda déli 12-2-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: Dr. FENYVES INÉ JELI Z AVETA MII1AJL0VNA
KONYAJEVA adjunktus.
Orosz nyelvgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra..
A/ csoport /magyar-orosz szak 3- csoport/
szerda de. 10-11—ig a nyelvi laborató—
riumban és 11-12-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: BUDAI JÚLIA meghívott előadó.
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport/
szerda de. 8-9—ig a IX. sz. tanteremben és 9-10-ig a nyelvi laboratóriumban,
C/ csoport /történelem—orosz szak/ szerda
de. 10-11-ig a IX. sz. tanteremben és
11-12-ig a nyelvi laboratóriumban,
D/ csoport /francia-orosz, földrajz-orosz
szak/ szerda du. 5-6-ig a nyelvi laboratóriumban és 6-7-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: KUGLER KATALIN meghívott előadó.
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Mai orosz nyelvi gyakorlatok /II, éveseknek/. Heti
1 ora.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3* csoport/
péntek de. 9-10—ig a német szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport/
péntek de. 8-9-ig az olasz szemináriumban,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ csütörtök de. 8-9-ig a II. sz. tanteremben,
D/ csoport /francia-orosz, földrajz-orosz
szak/ kedd déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
Vezető: FÁBRICZ KÁROLY ösztöndíjas gyakornok.
Mai orosz nyelv /III. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de.
8-10-ig a VII. sz. tanteremben és csütörtök déli 12-1-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: BUDAI JÚLIA meghívott előadó.
B/ csoport /történelem-orosz, földrajzorosz szak/ csütörtök de. 9-12-±g a lektori tanteremben,
0/ csoport /angol-orosz szak/ kedd de. 10-12-ig
a lektori előszobában és szerda de. 11-12-ig
a német szemináriumban,
D/ csoport /francia-orosz, olasz-orosz szak/
kedd déli 12—2-ig a lektori előszobában
és szerda de. 10-11-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. PETE ISTVÁN docens.
Orosz irodalom /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda déli
12-2-ig a II. sz. tanteremben.
Előadói Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
Orosz irodalmi szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ csütörtök do.
10-12-ig az I. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, földrajz-orosz
szak/ péntek de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZALMÁNÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER
adjunktus.
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C/ csoport /angol-orosz szak/ péntek de.
8-10-ig a II. sz. tanteremben,
D/ csoport /francia-orosz, olasz-orosz
szak/ péntek de. 10-12-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszókvezető docens.
Orosz beszédgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek du.
3-5-ig a IX. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, földrajzorosz szak/ csütörtök déli 12-2-ig a
magyar történeti szemináriumban,
C/ csopoi-t /angol-orosz szak/ péntek de.
10-12-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /francia-orosz, olasz-orosz
szak/ péntek de. 8-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: HEGEDŰS JENŐNÉ meghívott

előadó.

Orosz nyelvgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ csütörtök
du. 1-2-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-orosz, földrajz-orosz
szak/ csütörtök de. 8—9-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /angol-orosz szak/ kedd de. 9-10-ig
a lektori előszobában,
D/ csoport /francia-orosz, olasz—orosz szak/
szerda de. 11-12-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. SZALMÁNÉ NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER
ad junlctus.
Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig
az I. sz. tanteremben.
t

Vezető: KISS LAJOS docens.
Mai orosz nyelv /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda du.
4-5-ig a VIII. sz.tanteremben.
Előadó: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Mai orosz nyelvtani gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2
ora.
A/ csoport /magyar-orosz—régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. lcépz. , magyar-orosz szak/ szerda du. 5-7-ig a VIII.
sz. tanteremben,
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B/ csoport /törtenelem-orosz, latinorosz, angol-orosz, francia-orosz
- szak/ péntek de. 10-12-ig a II.sz.
tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, olasz-orosz
szalc/ péntek de. 8-10-ig a VIII.sz.
tanteremben,
D/ csoport /földrajz-orosz szalc/ szerda
de. 10-12-ig a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Szovjet irodalom /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZŐKE KATALIN tanársegéd.
Szovjet irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/. Heti 2
ora.
A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-orosz szak/ péntek de. 8-10-ig
a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, angol—orosz ,
szak/ péntek du. 3-5-ig a II. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZŐKE KATALIN tanársegéd.
C/ csoport /német—orosz szak/ péntek de.
10-12-ig a német szemináriumban.
Vezető: VASSNÉ BAGI IBOLYA

tanársegéd.

D/ csoport /latin-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ hétfő du. 5-7-ig a
VIIX. sz. tanteremben.
Vezető: NAGY JUDIT ösztöndíjas gyakornok.
E/ csoport /földrajz-orosz szalc/ csütörtök déli 12-2-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető

Dr. SZŐKE KATALIN tanársegéd.

Orosz beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet spec. Icópz. ,
magyar-orosz szalc/ lcodd du. 3-5-ig a
VIII. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, angol-orosz
szalc/ csütörtök de. 8-10-ig a német szemináriumban ,
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C/ c,soport /német-orosz szak/ szerda
déli 12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: VASSNÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
D/ csoport /latin-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ hétfő de. 8-10-ig a
lektori előszobában.
Vezető: NAGY JUDIT ösztöndíjas gyakornok.
E / csoport /földrajz-orosz szak/ kedd de.
8-10-ig a lektori tanteremben.
Vezető: VASSNÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
Orosz nyelvgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-orosz szak/ péntek du. 1-2-ig
az olasz szemináriumban,
B/ csoport /történelem-orosz, angol-orosz
szak/ péntek déli 12-1-ig az olasz szemináriumban,
C/ csoport /német-orosz szak/ szerda du.
5-6-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /latin-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szalc/ szerda du. 3-4-ig a
VIII. sz. tanteremben,
E / csoport /földrajz—orosz szalc/ szerda dé*
li 12-1-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. HARMAT MARTA adjunktus.
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana köréből
/IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-orosz szak/ kedd de. 10-12-ig a
lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, angol-orosz
szak/ hétfő de. 8-10-ig a VIII. sz. tanteremben,
C/ csoport /német-orosz szalc/ csütörtök «déli 12-2-ig a II. sz. tanteremben,
D/ csoport /latin-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szalc/ hétfő de. 10-12-ig a
lektori előszobában,
E/ csoport /földrajz-orosz szak/ csütörtök
de. S-10-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROSTA SÁNDRO adjunktus.
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Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok /a szovjet részképzés alól felmentett V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Péntek du. 2-4-ig a VIII.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FENYVESINÉ JELIZAVETA TIIHAJLOVNA
KONYAJEVA adjunktus.
A szovjet kultura kérdései /a szovjet részképzés
alol felmentett V. éveseknek/. Pleti 2
óra. Szerda du. 5-7-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZŐKE KATALIN tanársegéd.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok

Az orosz igeszemlélet gyakorlati kérdései. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. FENYVES INÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA
KONYAJEVA adjunktus.
Speciálszeminárium szakdolgozóknak. Heti 1 óra. Később méghatarozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
A műfordítás kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZALMÁKÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA
VIHTER adjunktus
Dr. SZŐKE KATALIN tanársegéd.
Szakdolgozók szemináriuma.. Iíeti 2 óra. Később meghatarozando időben és helyen.
Vezető: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszókvezető docens.
Szakdolgozók szemináriuma. Heti 1 óra. Később meg—
határozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. PETE ISTVÁN docens.
A kievi Oroszország retorikai alkotásai. Heti 1 óra.
Később meghatarozando időben és helyen.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Társadalom, lcultura, vallás a középkori Oroszországban. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
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VIZ S GAKÖVETELMÉNYEK

Kollokvium

Mai orosz nyelv /III-IV. éveseknek./

Záróvizsga

Orosz fonetika, helyesírás /II.
éves elmek/

Osztályozott beszámoló Orosz irodalom /l-II. éveseknek/
Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar szakos oknak/

Gyakorlati jegy

Orosz fonetikai gyakorlatok /l.óves eknek/
Orosz nyelvgyakorlatok /I-II-III-XV.
éveseknek/
Orosz beszédgyakorlatok /i-II-IIIIV. éveseknek/
Orosz nyelvtörténeti szeminárium
/II. éveseknek/
Orosz irodalmi szeminárium /III. éve—
s eknek/
Szovjet irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás
módszertana köréből /IV. éveseknek/
Orosz nyelv— és stílusgyakorlatok
/V. éveseknek/

Megjegyzés:

"A szovjet lcultura kérdése".c. tárgy aláírása
beszámolóhoz kötött.

Orosz forditó- és tolmácsképző szak

Fonetika, intonáció. Heti 2 óra. Szerda déli 12-2-ig a
nyelvi laboratóriumban.
Vezető: LAKI ÉVA tanársegéd.
Mai orosz nyelv. Heti 1 óra. Kedd déli 12-l-ig az orosz
tolmácsteremben.
Előadó: GERA ILDIKÓ ösztöndíjas gyakornok.
Mai orosz nyelvi szeminárium. Heti 2 óra. Hétfő de.
11—l-ig az orosz tolinácsteremben.
Vezető: GERA ILDIKÓ ösztöndíjas gyakornok.
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Orosz társalgás. Heti 3 óra. Csütörtök déli 12-1-ig
és péntek de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben.
Előadó: később megbízandó előadó.
Nyelvgyalcorlatok. Heti 14 óra. Hétfő de. 8-10-ig a
nyelvi laboratóriumban, kedd de. 8-10-ig
az orosz tolmácsteremben.
Vezető: GERA ILDIKÓ ösztöndíjas gyakornok.
Kedd de. 10-12-ig, csütörtök de. 10-12-ig,
péntek de.10-12-ig ós du. 4-6-ig az orosz
t olmács t eremben.

VIZSGAKÖVETELMENYEK

Gyakorlati jegy

Fonetika, intonáció
Mai orosz nyelv
Orosz társalgás
Nyelvgyakorla t
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VII. NÉPRAJZ
Ajánlott speciális kollégiumok

A Dél-Alföld néprajzi kutatása /l-V. éveseknek/. Heti
2 ora. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
A néphit és népszokások vizsgálata /irányzatok, módszerek /l-V. éveseiének/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszélcvezető docens.
Néprajzi gyűjtés a kutatásra kijelölt községekben /gyakorlati terepmunka megbeszélés szerint/ /I-V. éveseknek/.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. FERENCZI IMRE tanszélcveze tő docens.

84

VIII. KÖTELEZŐ ÉS FAKULTATIV NYELVOKTATÁS

Orosz szakszövegolvasás /kötelező kollégium I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ hétfő du. 5-7-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport/ kedd du. 5-7-is a lektori tanteremben,
0/ csoport /magyar-latin, magyar-német,
történelem-latin, történelem-angol szak/
szerda du. 5-7-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du.
3-5-ig a lektori tanteremben.
Előadó: Dr. BENCZE GYÖRGYNÉ nyelvtanár.
E/ csoport /magyar-francia, magyar-olasz
szak és I. éves levelezők/ péntek du.
3-5-ig a lektori tanteremben.
Előadó: később megbízandó előadó.
Angol szaknyelvi gyakorlatok /kötelezően választható
'
kollégium íj eves magyar— orosz.-t történelemorosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szombat
de. 8-10-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német szaknyelvi gyakorlatok /kötelezően választható
kollégium I . é v e s magyar-orosz, történelemorosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő du.
5-7-ig a történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTII ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia szaknyelvi gyakorlatok /kötelezően választható
kollégium I. éves magyar-orosz, történelemorosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szombat de.
8-10-ig a lektori tanteremben.
Előadó: Dr. BERNÁTII ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Orosz nyelvvizsga előkészítő /angol forditó ós tolmács
szakósoknak/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig
az angol tolmácsteremben.
Előadó: később megbízandó előadó.
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Angol nyelvvizsga előkészítő /orosz forditó és tolmács
szakósoknalc/. Heti 2 óra. Péntek déli
12-2-ig az orosz tolmácsteremben.
Előadó: Dr. ZÁNTIIÓ RÓBERT vezető nyelvtanár.
Orosz szakszövegolvasás /kötelező kollégium II. éveseknek/l Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar—törtónelem/l szak/ hétfő
déli 12-2-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem/XI szak/ hétfő
3-5-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-német, történelemangol szak/ hétfő de. 10-12-ig a lektori
tanteremben.
Előadó: Dr. BENCZE GYÖRGYNÉ nyelvtanár.
D/ csoport /magyar-német szak/ hétfő de.8-10~ig
a lektori tanteremben,
E / csoport /magyar-angol szak/ hétfő de.
10-12-ig a latin szemináriumban,
F/ csoport /magyar-francia szak és II, éves
levelezők/ hétfő du. 3-5-ig a lektori előszobában.
Előadó: BALÁZS MITIÁLYNÉ nyelvtanár.
Angol szaknyelvi gyakorlatok /kötelezően választható kollégium II, éves magyar-orosz, történelem-orosz
szakosoknak/. Iíeti 2 óra. Hétfő du. 3-5-ig a
VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCI® nyelvtanár.
Angol szakszövegolvasás /kötelezően választható kollégium II. eves magyar-orosz, történelem-orosz
szakosoknak/, lieti 2 óra. Ilétfő du. 5-7-ig az
I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német szakszövegolvasás /kötelezően választható kollégiura I I . e v e s magyar-orosz, történelem-orosz
szakosoknak/. Iíeti 2 óra. Hétfő du. 3-5-ig
a nyelvészeti szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTIÍ ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia szakszövegolvasás /kötelezően választható Xcollógitun II. eves magyar-orosz, történelem-orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő du. 5-7-ig a lektori előszobában.
Előadó: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
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Német szaknyelvi gyakorlatok /kezdő/ /kötelezően választ*
ható kollégium III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
a német szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia szaknyelvi gyakorlatok /kezdő/ /kötelezően választható kollégium III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig
a lektori tanteremben.
Előadó: Dr.BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Angol szakszövegolvasás /kötelezően választható kollégium
IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szombat de. 10-12-ig
a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német szaknyelvi gyakorlatok /kötelezően választható kollégium IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szombat
de. 10-12-ig a lektori tanteremben.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.

Fakultativ nyelvórák

Francia társalgás /IV. éves magyar-angol, magyar-német
szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: BALÁZS MIIiÁLYNÉ nyelvtanár.
Újgörög nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: KLICÁSZ SZPIROSZ megbízott előadó.
NYELVI KÖTELEZETTSÉGEK
I. Általános tudnivalók
a/ Az egyetemi lektori nyelvoktatást az oktatási miniszter 121/197^. /íi.K. 2k. /OM. sz. utasítása szabályozza.
b/ A lektori nyelvoktatás célja, hogy a hallgatók tanulmányaik során az élő idegen nyelv/ek/ olyan fokú ismeretéhez jussanak, amely őket azon a nyelven /azokon
a nyelveken/ a képzésnek megfelelő szákirodalom önálló tanulmányozására képessé teszi.
c/ A lektori nyelvoktatásban nem vesznek részt a két élő
idegen nyelv szakosok.
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d/ Az egy élő idegen nyelv- nem nyelv szakos hallgatókra csak az orosz nyelvi előírások vonatkoznak.
e/ Az orosz nyelv- nem élő idegen nyelv szakosok egy
második élő idegen nyelvet kötelesek tanulni.
f / Az idegen nyelvek oktatása heti 2 gyakorlati órában
történik. Az órákon a részvétel kötelező.
g/ A hallgatók előmenetelét a szorgalmi időszak alatt
szóbeli ós Írásbeli ellenőrzések eredményei alapján
öt osztályzatú gyakorlati jeggyel kell értékelni. A
gyakorlati jegy az átlagba beszámít.
h/ Azon félévben, ahol kötelező záróvizsga lceriil kiírásra, nincs gyakorlati jegy, csak az óralátogatást kell
a tanárnak igazolnia. Az átlagba a záróvizsga eredménye beszámít.
i/ A záróvizsgára vonatkozó tudnivalókat a Lektorátus
hirdetőtáblán közli.
j/ A záróvizsga az előirt időpontoknál korábban is letehető.
k / A karon oktatott nyelvek: orosz, angol, német, francia.
l/ A hallgatók kívánsága szerint, kellő számú jelentkező
esetén, fakultatív nyelvoktatásban részesülhetnek.
Magyar-történelem, magyar-latin, történelem-latin szakosok
1. A képzési idő első félében /I-IV. félév/ a hallgatók
orosz nyelvet tanulnak.
2. A IV. félév végén a hallgatók záróvizsgát tesznek
/I. záróvizsga/.
3. A képzési idő második felében /V-VIII.félév/ a hallgatók az alábbi képzési formák közül választhatnak:
a/ A-tagozat: orosz társalgás /haladók részére/,
b/ B-tagozat: angol, német, francia szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/,
• c/ C-tagozat: angol, német, francia szakszövegolvasás
/haladóknak/.
4. A VIII. félév végén a hallgatók záróvizsgát
/II. záróvizsga/.

tesznek

5. Az I. záróvizsga korábbi letétele esetén a hallgató
a következő félévben megkezdheti a második képzési
szakaszt /kötelező jelleggel/, vagy annak kezdetóig
/V. félév/ mentesül a kötelező nyelvórák látogatása
alól. A második záróvizsga korábbi letétele esetén
a hallgató a kötelező nyelvoktatás alól mentesül.
A II. záróvizsga sikeres letétele nélkül a hallgató
a IX. félévre nem iratkozhat be.
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XII. Magyar-orosz, történelem-orosz, latin-orosz szakosok
1. Az I-IV. félévben egy második élő idegen nyelv
felvételére /B-, C-tagozat/ és a IV. félév végén
ebből záróvizsgáira kötelezettek. Az I. fejezetben
foglaltak rájuk értelemszerűen vonatkoznak.
IV. Magyar-élő idegen nyelv, történelem-élő idegen nyelv,
latin-élő idegen nyelv szakosok /III. kivételével/
1. Az I-IV. félévben orosz nyelvet kötelesek tanulni
és abból a IV. félév végén záróvizsgát tenni. Az
I. pontban foglaltak rájuk értelemszerűen vonatkoznak.

IX. KÖZÉRDEKŰ TÁRGYAK

Testnevelés /kötelező I-II. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: SZARVAS VILMOSNÉ testnevelő tanár
SZARVAS VILMOS testnevelő tanár.
Gépxrás /l. éves angol, orosz fordító ós tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd du. 3-4-xg és péntek
du. 3-4-xg a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában.
Vezető: később megbízandó tanár.
Megjegyzés: A Honvédelmi ismeretek c. tárgy oktatása a
164/1968. /M.K.15./ sz. utasítás alapján kötelező. Ezt a tárgyat a hallgatóknak fel kell
venniük a leckekönyvbe ós teljesítését a félév
végén aláírással kell igazolni.
Az órákon való jelenlét ellenőrzése a tanulmányi szabályzatban előirt módon történik a hiányzások igazolásával együtt. Más tárgyakkal
ellentétben itt az elméleti foglallcozások látogatása is kötelező.
Mentesülnek a foglallcozások látogatása alól:
1. a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei,
2. tartalékos tisztjei,
3. a külföldi állampolgárok.
A 2 éves sorkatonai vagy ennél hosszabb, illetőleg a 11 hónapos /előfelvett/ katonai szolgálatot letöltött hallgatók részére a Haditechnikai ismeretek c. tárgy hallgatása, valamint
a lövészeten való részvétel nem kötelező. Ugyancsak mentesülnek a fizikai erőt igénylő foglal-
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kozásokon való megjelenés kötelezettsége
alól a testnevelésből felmentett hallgatók.. A tárgyat azonban nekik is be kell
Írniuk a leckekönyvbe.
Félév végén aláirást a kari honvédelmi felelőstől kapnak.

AJÁNLOTT SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK A KAR BÁRMELY HALLGATÓJA
RÉSZÉRE

Közművelődés /E-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: GRUBER LÁSZLÓ ny. adjunktus.
Műemlékvédelem /l-V. éveseknek/. A félév során 5 alkalommal 2-2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY épitészmérnök.
Idegenvezetés /I—V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ megbizott előadó.
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PÁLYATÉTELEK

1. Politikai gazdaságtanból
1. A Szovjetunió ós Magyarország gazdasági kapcsolatai.
2. Magyarország és valamely fejlett tőkés ország
/NSZK, Olaszország, Franciaország/ gazdasági kapcsolatai .
3. Az agrárkérdés Magyarországon a két világháború
között. A "kertmagyarország" koncepció és főbb
irányzata.
4. A szocialista tulajdon kialakulása és fejlődése
Magyarországon.
5. Pénztörténet ós pénzelmélet.
2. Pedagógiából
1. Egy tantárgyi tananyagegység /téma/ ismeret- ós
tevékenységrendszerének feltárása,
2. A permanens nevelés követelményeinek érvényesülése a tanítási órákon az uj ismeretszerzés folyama—
*tában /kb. 10 tanítási óra ilyen szempontú megfigyelése
és elemzése/
3. Szaktárgyam általános iskolai vagy középiskolai tananyaga milyen lehetőségeket nyújt a szocialista hazafiságra ós internacionalizmusra nevelés szempontjából.
4. A tanulók művészeti nevelésének tanórán lcivüli lehetőségei és oredményei /egy iskola nevelőmunkájának e vonatkozású konkrét vizsgálata/
5. A közösségi nevelés jelenlegi szervezeti problémái
a középiskolában /egy középiskola tanulói és KISZközösségónek konkrét vizsgálata alapján/
3. Magyar nyelvtudományból
1. A mai magyar nyelv alárendelt összetételű szavainak
vizsgálata.
2. Valamely nyelvemlék szemólyragos igeneveinek mondatbeli szei'epe.
3. XVI. századi énekeskönyvek azonos témájú szövegeinek
összehasonlító vizsgálata.
4. Valamely kisebb nyelvemlék szótárszerű feldolgozása.
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5. Valamely mai költő vagy prózairó egy kötetének,
illetőleg kisregényének stilusa.
6. Valamely település ragadványnevei.
7. Valamely település földrajzi nevei.
8. Nyelvjárási anyaggyűjtés és feldolgozás bármely témakörben.
4. Irodalomtörténetből
1. Filológiai, esztétikai, verstani, irodalomszociológiai kérdések a XVII. század magyar költészetében.
2. Műveltségi állapotok, irodalmi izlés, eszmei orientáció - XVII. századi magyar könyvgyűjtemény tükrében.
3. A felvilágosodás és reformkor irodalomtörténeti problémái /egy magyar költői életmű részelemzése/.
4. Krúdy, Móra, Móricz életművéből.
5. Déry Tibor újabb regényei.
6. Nagy László költészetének motivikus vizsgálata.
7. Radnóti költészetének motívumai.
8. Illyés Gyula prózája /Puszták népe, Ebéd a kastélyban/.
5. Régészetből
1. Szabadon választható téma a régészet köréből.
6. Ókori egyetemes történelemből
1. Szabadon választható téma az ókori egyetemes történelem ós vallástörténet köréből.
7. Középkori egyetemes történelemből
1. Egy forrás vagy egy téma kidolgozása az V-XVIII. század egyetemes története köréből /Európán kivüli országokra vonatkozóan is/.
8. Magyar történelemből
1. Valamely község, város, ura dalom*tájegység XVI-XVIII.
századi történetének feldolgozása helyi vagy levéltári
források alapján.
2. Valamely középkori latin nyelvű magyar történeti kútfő
forrás kritikai elemzése.
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3. Valamely város ipari munkásmozgalmának története a
kezdetektől 1918-ig.
4. Valamely város vagy község története az 1918. évi
magyarországi polgári demokratikus forradalom ós a
Magyar Tanácsköztársaság idején, különös tekintettel
a Tanácsköztársaság alatti időre.
5. Valamely üzem vagy város munkásainak harca a Magyar
Tanácsköztársaságért, különös tekintettel a helyi direktóriumban vagy egyéb forradalmi szervben vitt szerepükre .
6. Helyi munkás- vagy paraszttanácsok működésének története
1918-1919-ben. Valamely helység lakosságának szerepe a
Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborújában.
7. A földkérdés megoldására irányuló törekvések ós kísérletek egy-egy helységben 1918-1919-ben.
8. Egyes szlovák, román- vagy németlakta községek lakosságának magatartása a magyar polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság idején.
9 . Valamely gyár története az alapítástól napjainkig.
10. Valamely szakszervezet vagy valamelyik nagyobb üzem,
vagy esetleg egy város területén lévő üzem bizottságának története.
11. Valamely községben működő TSZ. története.
12. Valamely község parasztsága helyzetének, életkörülményeinek alakulása a felszabadulás óta.
13. A parasztság osztályszerlcezeténok átalakulása egy-egy
községben a felszabadulás óta.
14. Valamely város munkássága összetételének változása a
felszabadulás óta.
15. Valamely város vagy nagyobb üzem munkássága helyzetének és mozgalmának alakulása a Ilorty—rendszer valamelyik körülhatárolt időszakában.
16. Valamely üzem szociográfiája.
17. Egy—egy fejezet a szegedi egyetem történetéből.
Uj— és legujabbkori egyetemes történelemből
1. Valamely város vagy község felszabadulás utáni történetének feldolgozása a tanszék dél-alföldi nemzetiségtörténeti kutatásainak keretében.
Összehasonlító irodalomtudoricinyból
1. A klasszikus görög témák földolgozása a modern irodalomban.
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2. Standhal, Balzac, Flaubert, Dickens, Thackeray,
George Eliot, Tolsztoj, Dosztojevszkij vagy Thomas Mann valamelyik regényének elemzése.
3. Ibsen, Strindberg, Ilauptmann, Csehov, Gorkij, Shaw,
O'Neill, vagy Brecht valamelyik dx^ámájának dramaturgiai elemzése.
11. Német nyelv és irodalomból
1. Egy mai /haladó szellemű/ regény elemzése.
2. Egy hazai német nyelvjárás alaktani leirása.
12. Francia nyelv és irodalomból
1. A regényszerkezet problémái /Gide, Malraux, Camus/.
2. Hagyomány és modernség a francia avantgarde költészetében /Apollinaire, Max Jacob, Pierre Reverdy/.
3» Egy XX. századi francia regény forditásának összevetése az eredetivel /szabadon választott/.
4. Stéphane íiallarmó esztétikája.
5. Tocqueville és a francia romantikus történetírás kérdései.
6. Moliere Kénytelen házasság c. müve Kazinczy- és Illyésféle fordításának elemző vizsgálata.
7. La poésie lyrique maniérista.

e
8. Román allégorique ou utopie au XVII siecle.
9. Poésie lyrique baroque.
10. Reflet des conflite sociaux dens le théatre du XVIII
siecle.
13. Olasz nyelv

és irodalomból

1. Arcképvázlat egy huszadik századi olasz elbeszélőről.
2. Pirandello kritikák Magyarországon.
3. A római proletariátus ábrázolása Pier Paolo Pasolini
regényében.
4. Egy mai olasz regény nyelvi-stilisztikai elemzése.
5. Az olasz nyelv néhány uj fejlődési tendenciájának tükröződése a sajtó nyelvében.
6. Preromantikus jegyek a XVIII. század olasz irodalmában.
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Néprajzból
1. Erdei Ferenc munkáinak tanulsága a néprajzkutatás
s zámára.
2. Egy község néphagyománya vagy néprajzi jellemzése.
3. Az elmúlt évtizedben megjelent népköltési gyűjtemények a magyar nyelvterületről /ismertetésük, jellemzésük/.
4. A változó életmód és a népi műveltség /A jelenkutatás irányzata a néprajzban/.
5. A magyar népművészet a fafaragáson /Formák, diszitőmotivumok tipizálása, értelmezése/.
6. A müallcotásókat ihlető folklór /Egy vagy több költő, iró vagy képzőművész alkotásainak példája/.
7» Egy hazai nemzetiségi közösség szokáskinese.
8. Róheim Géza, a modern néphit- és népszokáskutatás
kiemelkedő tudósa. /Munkáinak ismertetése, jellemzése, értékelése./
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PÁLYÁZATI SZABÁLYOK

1. A Tudományegyetem részéről hirdetett pályatételekre
az egyetem nappali tagozatának rendes hallgatói, valamint - az egyetemi végbizonyítvány kiállítása után
egy évig - a dokgori szigorlatra készülő jelöltek
pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve /hacsak más nincs meghatározva/
magyar.
3. Valamennyi pályamunka beadásának határnapja: 1979»
május 15»
4. A pályamunkák negyedrót, tisztán, gépírással, vagy
kézírással, lapszáraozva, bekötve, névvel vagy jeligével ellátva nyújtandók be a Kar Dékáni Hivatalához.
5. A pályamunkához használt források és segédeszközök
pontosan megjelölendők.
6. A megjelölt kellékekkel nem biró, vagy a kitűzött határidő után érkezett dolgozatok a pályázaton nem vehetnek részt.
7. A beérkezett dolgozatok a pályáz óknak nem adhatók
vissza.
8. Pályadijat rendszerint csak egy pályázó nyerhet, a zonban a Kar többek közreműködését is helyénvalónak
Ítélheti.
9. A pályamű a szerző tulajdona marad, annk kinyomtatása felöl szabadon rendelkezhet. Ha azonban müvének kiadása alkmával az egyetemi pályázatra, illetőleg
jutalmazásra hivatkozik, köteles a bírálatokat egész
terjedelmükben a dolgozathoz kinyomtatni.
10. A hallgatók a pályázattal k&pcsolatban bővebb felvilágosítást a tanszékeken kaphatnak.
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI
/Egyetem u. 2.. Telefon: 10 811/

1. Neveiéstudományi l'anszék. Telefon 107. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a
neveléstudományok doktora
Docensek: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR, Dr. NAGY JÓZSEF a neveléstudományok kandidátusa, Dr. KONCZ JÁNOS a
neveléstudományok kandidátusa
Adjunktusok: NAGYNÉ dr. VARGA MARGIT, Dr. CSISZÁR IMRE,
Dr. VARSÁNYI PÉTER /mellékállásban/, Dr.
TOROK LÁSZLÓ /mellékállásban/
Tanársegédek: Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET,
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, Dr. MERÉNYINÉ dr. MELEG
CSILLA
Ösztöndíjas gyakornok: LASZLAVIlv ÉVA
Tudományos munkatárs: HUNYA PÉTERNÉ
Szakmódszertani Csoport.
Vezető: Dr. SIPKA SÁNDOR docens, a neveléstudományok
kandidátusa
Adjunktusok: MEDZIBRODSZKY ENDRE, Dr. ROSTA SÁNDOR
Tanársegédek: Dr. MÜLLER JÓZSEF /mellékállásban/, Dr.SIPKA
SÁNDORNÉ /mellékállásban/, BÁCSKAI HIHÁLYNÉ
/mellékállásban/
2. Pszichológiai Tanszék. Telefon 108. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. DURÓ LAJOS dooens, a pszichológiai
tudományok kandidátusa
Megbízott docens: Dr. VECZKÓ JÓZSEF .
Adjunktusok: Dr. GERGELY JENŐ, Dr. ZAKAR ANDRÁS
Tanársegéd: KEMÉNYNÉ dr. GYIMES ERZSÉBET
Technikus: LUKÁCS MIHÁLY
3. Magyar Nyelvészeti Tanszék. Telefon 152. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. DEME LÁSZLÓ egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora
Docens: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN a nyelvtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BÜKY LÁSZLÓ, Dr. SZABÓ JÓZSEF
Tanársegéd: BRATINKA JÓZSEF
Tudományos főmunkatárs: Dr. MOKÁNY SÁNDOR a nyelvtudományok kandidátusa
Könyvtáros : Dr. TAKÁTS KÁRÓLYNÉ
4. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. Telefon 147. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. MIKOLA TIBOR docens, a nyelvtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BERTÉNYINÉ dr. LABÁDI GIZELLA, Dr. JANURIK
TAMÁS, Dr. KORENCH! ÉVA
Tudományos segédmunkatárs: SZALACSEK MARGIT
Lektor: MARKKU RAINIO
Dokumentátor: RÁCZ-ILDIKÓ
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Altajisztika Csoport.
Csoportvezető: Dr. HONA-TAS ANDRAS egyetemi tanár, a
nyelvtudományok doktora
" Adjunktus: VÁSÁRY ISTVÁN /mellékállásban/
Tanársegéd: Dr. IVANICS MÁRIA
Ösztöndíjas gyakornok: AGYAGÁSI KLÁRA
5. Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Telefon 148.
mell.áll.
Tanszékvezető: Dr. KÁROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora
Adjunktus : Dr. MARÓT INÉ KORCSMÁROS VALÉRIA
Tanársegéd: LERCII ÁGNES
6. Néprajzi Tanszék. Telefon 131. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. FERENCZI IMRE docens, a történettudományok /néprajz/ kandidátusa
7. I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon l40.mell.
áll.
Tanszékvezető: KESERŰ BÁLINT docens, az irodalomtudományok
kandidátusa
Docens: Dr. CSETRI LAJOS
Adjunktus: Dr. ÖTVÖS PÉTER
Tanársegédek: BALÁZS MIHÁLY, Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI
MÁRIA
Ösztöndíjas gyakornok: SZAJBÉLY MIHÁLY
Könyvtáros: KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT
8. II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon l40.mell.
áll.
Tanszékvezető: Dr. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa
Docensek: KISS LAJOS, Dr. KRAJKÓ ANDRÁS, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. NACSÁDY JÓZSEF, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. DATA IMRE /mellékállásban/
Adjunktusok: Dr. ILIA MIHÁLY, Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ
Tanársegédek: Dr. BARANYAI ZSOLT, PAPP ISTVÁN, Dr. SZIGETI
LAJOS
Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ
9. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék.
Tanszékvezető: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY egyetemi tanár, az
irodalomtudományok kandidátusa
Docensek: Dr. UOJTAR ENDRE, az irodalomtudományok kandidátusa /mellékállásban/, Dr. JAKÓCS DÁNIEL, az
irodalomtudományok kandidátusa, Dr. 1ÍANY0 ZOLTÁN,
az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. PÓSA PÉTER
Tudományos segédmunkatárs: Dr, PAL JÓZSEF

-
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10. Klasszika-Pilológia Tanszék. Telefon 178. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SZADECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár,
az irodalomtudományok doktora
Adjunktusok: Dr. LAKATOS PÁL,,Dr. MAKK FERENC, Dr. TAR
IBOLYA
Tanársegéd: SZIGETINK GALÁNTAI ERZSÉBET
Ösztöndíjas gyakornok: DÉR TERÉZIA
Könyvtáros: Dr. JÓNÁS ANTAL
11. Ókortörténeti és Régészeti Tanszék. Telefon 178. mell.áll.
Tanszókvezető: Dr. MAROTI EGON egyetemi tanár, a történettudományok doktora
Docens: Dr. FODOR ISTVÁN /mellékállásban/
Adjunktus : Dr. CZUTII BÉLA
Tudományos segédmunkatárs: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA
12. Középkori Magyar Történeti Tanszék. ^Telefon 187. mell.áll.
Tanszelcvezeto: Dr. SZANTO IMIRE egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa
Docens: Dr. KARÁCSONYI BÉLA
Adjunktusok: S. KISS ERZSÉBET, Dr. RÁKOS ISTVÁN
Történeti Segédtudományok Tanszéki Csoport. Telefon 187.mell.
áll.
Csoportvezető: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, a történettudományok doktora
Tudományos munkatárs: Dr. OLAJOS TERÉZIA
Ösztöndíjas gyakornok: PETROVICS ISTVÁN
13. Uj- és Legujabblcori Magyar Történeti Tanszék. Telefon 187.
mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. MIÉREI GYULA egyetemi tanár, az MJTA levelező tagja
Egyetemi tanár: Dr. SERFŐZŐ LAJOS, a történettudományok kandidátusa
Docens? Dr. GAÁL ENDRE, a történettudományok kandidátusa
Tudományos főmunkatársak: Dr. SOÓS KATALIN, a történettudományok kandidátusa, Dr. SOMLYAI
MIAGDOLNA, a történettudományok
kandidátusa /mellékállásban/
Tudományos munkatárs: Dr. VÁLYI / ZSUZSANNA
Tudományos segédmunkatárs: LIPTÁK DOROTTYA
14. Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története
Tanszék. Telefon I87. mell, áll.
Tanszékvezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR docens, a történettudományok kandidátusa
Docensek: Dr. ANDERLE ÁDÁM, a történettudományok kandidátusa, Dr. VARGA ILONA, a történettudományok kandidátusa
Tudományos segédmunkatárs: I. TÓTH ÁGNES
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15. U.j- és Legú jabbltori Egyetemes Történeti Tanszék. Telefon 187.
mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. CSATÁRI DÁNIEL egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa
Docens: SZÉKELY LAJOS
Adjunktusok: Dr. ANDERLENÉ dr. SAJTI ENIKŐ, Dr. HEGYI ANDRÁS,
Dr. VASS ISTVÁN
Tudományos segédmunkatárs: KARSAI LÁSZLÓ
Ösztöndíjas gyakornok: RAFFAY ERNŐ
A történeti tanszékek könyvtárosa: Dr. SZILÁGYI PÁL
16. Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 143. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. liALASZ ELOD egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora
Egyetemi tanár: Dr. BERCZIK ÁRPÁD, az irodalomtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. CSŰRI KÁROLY x Dr. HANSEL ISTVÁN, Dr. MÁSÁT
ANDRÁS, Dr. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudományok
kandidátusa
Tudományos munkatárs: Dr. BBRNÁTIi ÁRPÁD
Lektor: Dr. MARIANNE SCIiARENBERG
Könyvtáros: ICÁSZONY ATTILÁMÉ
17. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 148. mell. áll.
Megbízott Tanszékvezető: Dr. liALASZ ÉLŐDNÉ docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ, Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ, Dr.
TAKÁCS FERENC /mellékállásban/, Dr. TRÓCSÁNYI
MIKLÓS /mellékállásban/, Dr. ROZSNYAI BÁLINT,
az irodalomtudományok kandidátusa
Tanársegédek: DURIIAM DAVIDNÉ, Dr. KENESEI ISTVÁN, Dr. KONTRA
MIKLÓS, Ifj. MATZKÓ LÁSZLÓ /mellékállásban/,
Dr. PAGONYI ÉVA, RÓNAY ZSUZSANNA, UODALA JÁNOSNÉ
Ösztöndíjas gyakornokok: JANÓ ISTVÁN, SZŐNYI GYÖRGY ENDRE
Könyvtáros: KISS VERONIKA
18. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 143. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. NAGY GÉZA docens, az irodalomtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. MARTONYI ÉVA, Dr. MUCSI JÓZSEF, Dr. NÉMETH
JENŐ, Dr. PÁLFY MIKLÓS
Tanársegéd: ALBERT SÁNDOR, Dr. PENKÉNÉ dr. JANCSKI OLGA
19. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 143. mell. áll.
Tanszékvezető : Dr. FOGARASI MIKIDS egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora
Docens: Dr. BENEDEK NÁNDOR, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. NEMENYI IGÍZMÉR, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. TIMÁRMÉ dr. MAIvKÁR ERZSÉBET
Tanársegéd: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA
Lektor: Dott. EZIO BERNARDELLI
Könyvtáros : TÁBITNÉ IIEIMAN ILONA
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20. Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 151. mell. áll.
Tanszókvezető: Dr. FEJER ADAM docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. PETE ISTVÁN, a .nyelvtudományok kandidátusa
Tudományos főmunkatárs: Dr. H. TÓTH IMRE, a nyelvtudományok kandidátusa
Vendógdocens : ILJAS MIIIAIL IVANOVICS
Adjunktusok: Dr. BARÓTI TIBOR, Dr. FERINCZ ISTVÁM, Dr.
FENYVES INÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA,
KÓNYI SÁNDOR, KUGLER KATALIN /mellékállásban/,
F. Dr. SZALAMIN EDIT, HEGEDŰSNÉ TATYJANA GAJGYENKOVA /mellékállásban/, Dr. SZALMÁKÉ dr.
.NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER
Tanársegédek: FRANKNÉ FONT MARTA, Dr. HARMAT MÁRTA, HORVÁTH
GÁBOR, MINKNÉ SOLYMOSI MÁRIA, LAKI ÉVA, Dr.
SZŐKE KATALIN, VASSNÉ dr. BAGI IBOLYA
Ösztöndíjas gyakornokok: GERA ILDIKÓ, FÁBRICZ KÁROLY,
NAGY JUDIT
A kar címzetes egyetemi tanárai
Dr. FÖLDES EVA, a pedagógia tudományok doktora, Dr. TARDY
LAJOS, a történettudományok doktora, Dr. TÓTH DEZSŐ, az
irodalomtudományok doktora, Dr. SZIKLAY LÁSZLÓ, az irodalomtudományok doktora.
A kar oimzetes egyetemi docensei
Dr. BANFALVI JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa,
Dr. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KŐHALMI KATALIN, a néprajztudomány kandidátusa, Dr.
TROGMAYER OTTÓ, dr. VISY JÓZSEF, Dr. VŰNSIK GYULA, a fi~
lo z ófia tudományok kandidátusa.
21. Nyelvi laboratórium
Vezető: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus
Technikus: SZÁNTÓ SÁNDOR
22. Tanszéki dolgozók
Előadók: GOROG LAJOSNÉ, KEREZSI ISTVÁNNÉ, KISS VERONIKA
VARGA JENŐNÉ, VERÉB MARGIT, Dr. ZÁNTHÓ RÓBERTNÉ
Kiemelt hivatalsegéd: HEGEDŰS SÁNDOR
Hivatalsegédek: ALMÁSSY SÁNDOKNÉ, GÁSPÁR JÓZSEFNÉ, MAKRA
SÁNDORNÉ, MOLNÁR GYÖRGYNÉ, PÓPITY LAJOSNÉ,
SÁNDOR VILMOSNÉ, SCHÜSZLER MIKLÓSNÉ, UNGÁR
GYÖRGYNÉ.
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