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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
/Egyetem u . 2 . Telefon: 10-811/
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pékén: D r . SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár
Fogad: kedd d e . 10-12-ig, csütörtök d e . 8-10-ig
Dékánhelyettesek:
D r . LUKOLA TIBOR docens
Fogad: szerda de

10-12-ig, péntek d e . 11-1-ig

D r . PÁLFY MIKLÓS locens
Fogad: hétfő d e . 10-12-ig, szerda de.10-12-ig
DÉKÁNI HIVATAL
Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ /Telefon 1 5 9 . , 1 6 0 . mell. áll./
Fogad: hétfőn és szerdán 10-12-ig, kedden, csütörtökön
és pénteken 9-10 óráig.
Nappali tagozat hallgatóinak ügyeivel foglalkozó csoport:
/Telefon 1 6 1 . m e l l . áll./
KISS SÁNDORNÉ csoportvezető
DÉKÁNY ISTVÁNNÉ előadó
KISS JÓZSEFFÉ előadó
KÓSZÓNÉ PAPP KATALIN előadó
PAPP MÁRIA előadó
Fogadnak: minden nap 10-12 óráig.
Levelező hallgatók ügyeivel foglalkozik:
/Telefon 1 6 2 . m e l l . áll./
D r . HAGYARKÁNÉ SZÁSZ ÉVA főelőadó
Fogad: h é t f ő n , szerdán, pénteken 10-12 óráig
és szombaton 8-12 óráig.

EGYETEMI NAPTÁR
Tanévnyitó: 1981. szeptember 1 5 . / k e d d . d e . 11 órakor/
Szorgalmi időszak
I.', I I . , I I I . , I V . évfolyam: 1981. szeptember 14 - december 1 9 .
V . évfolyam: 1 9 8 1 . szeptember 14 - november 3 0 .
Vizsgaidőszak
Valamennyi évfolyam számára: 1981. december 21 - 1 9 8 2 . január 3 1 .
Rektori szünet: 1 9 8 1 . november 3 .
Őszi szünet: 1981. november 4-6-ig.
Szakdolgozatok benyújtási határideje: 1 9 8 2 . január 3 1 .
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Politikai /gazdaságtan /III. éves nyelvszakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-angol-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-angol, magyar
francia, magyar-olasz szak/ szerda du. 5-7-ig a
VI. sz. tanteremben0
B/ csoport /magyar-orosz-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-orosz, angol-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet, angol-orosz, magyar
/külföldi/, angol /külföldi/, francia-orosz, latinorosz szak/ péntek du. 3-5-ig a II. sz. tanteremben.
Előadás a félév söráh 4 alkalommal péntek du. 5-7-ig a
II. sz. tanteremben.
Élőadó: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.
b/ F i 1 o z ó f i a
Logika /valamennyi í. éves hallgatónak/. Hétfő de. 10-12-ig az
I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KOCSONDI ANDRÁS docens.
Filozófiatörténet /valamennyi I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra.
Kedd de. 8-1O-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
Történelmi materializmus /valamennyi II. éves hallgatónak/. Heti
~~
1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Hétfő de.
10-12-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KATONA PÉTER docens.
Történelmi materializmus /valamennyi II. éves hallgatónak/. Heti
1 óra. /Kéthetenként,2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő de. 8-10-ig a
Filozófia Tanszék II. sz. tantermében,
B/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ hétfő de. 10-12-ig a Filozófia
Tanszék II. sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZÖGI ISTVÁN docens.
C/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport/ hétfő de.
8-10-ig a Filozófia Tanszék I. sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
D/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport/ hétfő de.
8-10-ig a Filozófia Tanszék II. sz. tantermében.
Vezető: 'Dr. SZÖGI ISTVÁN docens.
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E/ csoport /magyar-történelem szak/ kedd de* 10-12-ig
a Filozófia Tanszék I. sz.- tantermében,
P/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd de. 8-10-ig
a Filozófia Tanszék II. sz. tantermében,
G/ csoport /történeiem-latin, történelem-német,
történelem-angol9 történeiem-francia, történelemolasz szalc/ hétfő de* 10-12-ig a Filozófia Tanszék
I. sz. tantermében,
H/ csoport /angol-orosz, francia-orosz, olasz-orosz
szak/ hétfő de. 8-10-ig a Filozófia Tanszék 1« sz.
tantermében»
Vezető: Dr. KAPOSI MÁRTON adjunktus.
1/ csoport /orosz-német szak/ kedd dec 8-10-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. SZÖGI ISTVÁN docens.
Dialektikus materializmus /II. éves német szakosoknak/. Heti 2 óra.
Szerda du. 4-6-ig a Filozófia tanszék I. sz. tantermében.
J

Vezető: Dr. SZÖGI ISTVÁN docens.
c/

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 óra.
A/ csoport /magyar /külföldi/, angol /külföldi/,
magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-olasz szak/ hétfő de. 8-10-ig a
történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. FISCHER FERENC tanársegéd.
B/ csoport /magyar-német, magyar-francia szak/ hétfő
du. 3-5-ig a X. sz„ tanteremben.
Vezető: 11AJSA JÓZSEF tanársegéd.
C/ csoport /magyar-orosz-általános é3 alkalmazott
K
nyelvészet, magyar-orosz 3zak/ hétfő de. 10-12-ig
a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
D/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ csütörtök de. 10-12-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék
II. sz. tantermében,
E/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ csütörtök déli 12-2-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék
II. sz. tantermében.
VftBfető: Dr. ORRÁN SÁNDOR egyotemi tanár.

F/ csoport /történolam-latin, történelem-angol,
történelem-német, tört énei em- or osz-rál t aláno a és
alkalmazott nyelvészet, történelem-orosz szak/
kedd déli 12-2-ig a magyar történeti szemináriumban.

Vezető: Dr. FÁBIÁN GYÖRGY adjunktus.
G/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ kedd
de. 10-12-ig a IX. 3Z. tanteremben.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
H/ csoport /angol és orosz forditő-tolmács szak/ kedd
de. 8-10-ig a IX. sz. tanteremben,
1/ csoport /levelezők/ szombat de. 10-12-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: Dr. FISCHER FERENC tanársegéd.
Magyar munkásmozgalom története /szeminárium III. éves angol és
orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő
du. 3-5-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FISCHER FERENC tanársegéd.
Magyar munkásmozgalom története /szeminárium IV. éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-görög, magyarnémet, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz.,
magyar /külföldi/, magyar-olasz, történelem-latin,
latin-orosz,olasz-orosz szak/ hétfő de. 8-10-ig a
Tudományos Szocializmus Tanszék II. sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
B/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyarfrancia, orosz-francia-latin spec. képz., oroszfrancia-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
kedd du. 3-5-ig a X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HARANGOZÓ JÓZSEF adjunktus.
C/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-oronz-magyar
nyelvtörténet spec, képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz-, majgrar-orosz szak/ hétfő de.
10-12-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék II. sz.
tantermében.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
D/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem-latin spec. képz., magyar-történelemfinnugor, magyar-történelem-altajisztika, magyartörténelem szak 4. csoport/ hétfő de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék I. sz. tantermében.
Vezető: Dr. RÁCZ JÁNOS tanszékvezető egyetemi tanár.
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E/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport,
magyar-történelem-latin spec. képz., magyartörténelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz. , magyar-történelem-általános
é3 alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő déli
12-2-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BELÉHYI GYULA adjunktus.
P/ csoport /történelem-német, történelem-angol,
történelem-orosz, történelem-orosz-latin spec.
képz., történelem-orosz-Latin-Amerika spec. képz.,
történelem-régészeti spec. képz., történelemKelet-Európa története spec. képz,, történelemaltajisztika.szak/ kedd de. 10-12-ig a Tudományos
Szocializmus Tanszék II. sz. tantermében. .
. Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
G/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-orosz nyelvtör- .
ténet spec. képz., német-orosz szak/ hétfő du.
3-5-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
H/ csoport /levelezők/ szombat de. 10-12-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék II. sz. tantermében."
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
Kötelezően választhaté speciális kollégiumok

j

A modern polgári közgazdaságtan elméleti kérdései /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a törteneti szemináriumban.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
A magyar gazdaság - világgazdaság /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
de. 8-10-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr.. MAYER LÁSZLÓ docens.
A magyar gazdaságpolitika időszerű kérdései /IV. éveseknek/• Heti 2
óra. Kedd de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. BODA SÁNDOR meghivott előadó.
Polgári tudományfilozófiák A V . éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig a IV, sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KOCSONDI ANDRÁS docens.
A polgári esztétika klasszikusai /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
de. 8-10-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KAPOSX MÁRTON adjunktus.

7

Válláskritika /IV. éveseknek/«, Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a
magyar történeti szemináriumban.
Előadó: ÍIÉDERNÉ dr. KOZÁK RÓZA adjunktus.
i
.
Etika /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a X. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SIMON FERENC tanársegéd.

,

A magyarországi népi demokratikus forradalom 1944-48 /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék I. sz. tantermében.'
Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS -tanszékvezető egyetemi tanár.
A fejlődő országok gazdasági, társadalmi, politikai helyzete /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd. de. 8-10-ig,a Tudományos
Szocializmus Tanszék II. sz. tantermében.
Előadó: Dr. CSÉPÁNYI DEZSŐ docens.
A magyar ifjúsági mozgalom története 1950-1957 /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a VI. sz. tanterembon.
Előadó: Dr. IUCHELLER MAGDOLNA adjunktus.
A mai magyar társadalom kialakulása 1945-1980 /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a francia szemináriumban,
Előadó: Dr. BELÉHYI GYULA adjunktus.
Ajánlott speciális kollégiumok
Filozófiatörténeti szövegolvasás Fiatontói Niotzscheig /I. óveseknek/. Heti 2 óra. később meghatározandó időben és
helyen.'
Előadó: Dr, SZABÓ TIBOR adjunktus.
Filpzófiatrr-i éneti szövegolvasás Gramschig /I-V. éveseknek/. Hűti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
i
üloadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
A magyar ifjúsági mozgalom a felszabadulástól napjainkig /azakdolgozókaak és érdeklődőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ICCHELLER MAGDOLNA adjunktus.

8

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Szigorlat

Dialektikus és történelmi materializmus /valamennyi II. éves hallgatónak/

Kollokvium .

Logika /valamennyi I. éves hallgatónak/
Filozófiatörténet /valamennyi I. éves hallgatónak/
Politikai gazdaságtan /II. éves angol és orosz
forditó-tolmács szakosoknak/
Magyar munkásmozgalom története /III. éves
angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/
Magyar munkásmozgalom története /valamennyi
IV. éves hallgatónak/
Választott speciális kollégium /valamennyi IV.
éves hallgatónak/

Záróvizsga

Politikai gazdaságtan /valamennyi III. éves
hallgatónak/

Gyakorlati jegy

Politikai gazdaságtan /II. éves történelem szakos hallgatóknak/
Tudományos szocializmus /valamennyi III. éves
hallgatónak, a forditó-tolmács szakosoknak is/

t
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II. NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS LÉLEKTAN

a/

L é l e k t a n

Fejlődéslélektan /II. éveseknek/. Héti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ kedd de. 8-1O-ig
a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
B/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin,magyarnémet, magyar-angol, magyar-francia, magyar-olasz
szak/ kedd de. 10-12-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
C/ csoport /történelem-latin, történelem-német,
történelem-angol, történelem-francia, történelemorosz, történelem-olasz, német-orosz, angol-orosz,
angol-olasz, francia-orosz, olasz-orosz szak/ kedd
déli 12-2-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
' D/ csoport /magyar-orosz szak 3-4. csoport/ szerda de.
10-12-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.

.

pszichológia /V. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 órában tartva./ A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol, magyarnémet, magyar-német-finnugor, magyar-francia, magyarfrancia-általános és összehasonlító irodalomtudomány
spec. kópz., magyar-francia-történelem szak/ hétfő
du. 3-5-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
B/ csoport /magyar-orosz szak 3-4. csoport, magyar-oroszrégi orosz irodalom spec. képz., magyar-orosz-általános és összehasonlitó irodalomtudomány spec. képz,,
magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyarfinnugor szalc/ hétfő du. 3-5-ig a Pszichológia Tanszék
laboratóriumában.

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens
SZENES MÁRTA ösztöndijas gyakornok.
C/ csoport /magyar-történelem, magyar-történelem-latin
spec. képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet, történelem-Kelet-Európa története
spec. kópz., történelem-orosz szak/ kedd du. 3-5-ig
a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
D/ csoport /történelem-német, történelem-angol, történelem-angol-régi magyar irodalom ós irodalomelmélet
-spec. képz., francia-orosz, francia-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szaJc^ekesp^iUc 3-5-ig a
Pszichológia Tanszék laboratji
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
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b/

Pedagógia

Bevezetés nevelési intézményeink: munkájába /I. éveseknek/. Cso'
portonként 3 alkalommal 5-5 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KONCZ JÁNOS docens

Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghívott előadó
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. CSAPÓ BENŐ tanársegéd
LASZLAVIK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZ7MICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.

Neveléselmélet /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4-5» csoport/ csütörtök de. 8-10-ig az I. sz. tanteremben.

Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
B/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol, történelem-orosz, történelennorosz-áltálanos és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek de.
8-10-ig a III. sz. tanteremben.

Előadó: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
C/ csoport /magyar /külföldi/, angol /külföldi/, magyarnémet, magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet,, magyar-francia, magyar-olasz szak/
kedd de. 8-10-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
D/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-általános'és 'alkalmazott nyelvészet, angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, latin-orosz, franciaorosz szak/ péntek de. 8-10-ig a IX. sz. tanteremben,

Előadó: Dr. CSISZÁR IMRE adjunktus.
Pedagógiai iskolai megfigyelések /valamennyi III. éves hallgatónak/.
Csoportonként 2 alkalommal 5-5 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezetők: Dr. CSISZÁR IIÍRE adjunktus
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghívott előadó
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
LASZLAVIK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
Nevelési gyakorlatok /II-III. éveseknek/. Egy félévben kötelező.
Felvehető III-VI. félévben. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. CSAPÓ BENŐ tanársegéd
LASZLAVIK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ .TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
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Iskolai gyakorlatok /valamennyi V. éves hallgatónak/. Heti 10
éra. A gyakorié iskolák beosztása szerint.
Vezetők: a szakvezető tanárok.

Ajánlott speciális kollégiumok
Az iskolai mentáihigiénia néhány kérdése. Heti 1 éra. Később meg"
határozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. GERÉB GYÖRGY meghívott előadó.
Polgári antropológiák és a pszichológia /I-III. éveseknek/. Heti
" 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. BALOGH TIBOR tanársegéd.
Nehezen nevelhető gyermekek az iskolában /l-III. éveseknek/. Heti
2 óra. Később megihatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
.Pályalélektani vizsgálatok /I-III, éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
Középiskolai kollégiumi nevelés /IÍI-IV. éveseknek/. Heti 1+1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ meghívott előadó
Gyakorlatvezető: TÓTH GYUIÁNÉ kollégiumi igazgató
KAÁRI SÁNDORNÉ kollégiumi igazgató.
Az osztályfőnök nevelőmunkája /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghívott előadó.
Az Iskolai értékelés, osztályozás aktuális kérdései /IIX-V. éveseloiek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VESZPRÉMI LÁSZLÓ meghívott előadó.
Művelődéspolitika és közoktatáspolitika /I-V. éveseknek/. Heti 2
óra. Később méghatarozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
A fakultativ gimnáziumi oktatás elméleti ós gyakorlati kérdései
""
~
/III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. BÁNFALVI JÓZSEF gimnáziumi igazgató.
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Számítógép és pedagógia /III-V. éveseknek/. Heti 2 éra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HUNYA PÉTERKE tudományos munkatárs.
Ifjuságpolitika-if jusági mozgalom /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr.
Dr.
Dr.
Dr,

ÁGOSTON GYÖRGY tanszókvezető egyetemi tanár
KONCZ JÁNOS docens
CSISZÁR IMRE adjunktus
KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.

Az osztrák közoktatásügy. Szakirodalmi szövegek tanulmányozása .
német nyelven /I-V. éve3 német szakos, illetve németül tudó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
Pedagógiai kutatások a JATB Pedagógia Tanszékén /I-V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: a tanszék oktatói.
A XX. századi polgári pedagógia főbb áramlatai /I-V. éveseknek/.
•
Heti 2 óra. Később meghatározandó. időben és helyen.
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Záróvizsga

Általános és fejlődéslélektan /II. éveseknek/
A pedagógia elméleti és történeti alapjai;
Neveléselmélet /III. éveseknek/

Gyakorlati jegy

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

írásbeli beszámoló

Nevelési gyakorlat /II. ill. III. éveseknek/

0
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Hároméves kiegészítő levelező pedagógia szak
TjIo évfolyam

Neveié a elmélet^ Havonta 4 ófca előadás és konzultáció,
A/ csoport később meghatározandó időben és helyen.
Előadó ? Dr. CSISZÁR IMRE adjunktus,
B/ csoport később meghatározandó Időben ás helyen.
Előadó ? Dr, KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
Pedagógiai szociológia. Havonta 4 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. CSIRIKNÉ dr, CZACHBSZ ERZSÉBET tanársegéd.
Didaktika, Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. NAGY JÓZSEF docens.
Pedagógiai pszichológia. Havonta 4 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
Bevezetés a rendszerelméletbe. Havonta 2 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. CSAPÓ BENŐ tanársegéd.
Egészségnevelés. Havonta 2 óra előadás és konzultáció. Később meghatarozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. FISCHER GYÖRGY meghívott előadó.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Szigorlat

Neveléselmélet /a Nevelésfilozófiával együtt/

Kollokvium

Pedagógiai szociológia
Didaktika
Egészségnevelés

Beszámoló

Pedagógiai pszichológia
Bevezetés a rendszerelméletbe
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Hároméves kiegészítő levelező pedagógia szak
III. évfolyam

Neveléstörténet. Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később
meghatározandó időben és helyen.
• Előadók : Dr„ KONCZ JÁNOS docens
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Oktatástechnológia. Havonta 2 óra előadás és konzultáció. Később
méghatarozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus.
Összehasonlító pedagógia. Havonta 2 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.

Kötelezően választható speciális kollégiumok
/Havonta 2 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben
és hblyen,/
egyzés^ A képzés során minden hallgató két speciális kollégiumot köteles felvenni, amelyek közül az egyiknek a programja egyéves /két féléves/, a másiké pedig egyféléves.
A kollégiumok /diákotthonok/, napközi otthonok nevelődmunkája
Előadó: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
A pályaválasztás pszichológiai kérdései
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
Gyermek és ifjúságvédelem pszichológiai kérdései
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
A művelődés és közoktatáspolitika aktuális kérdései
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.

\

Ajánlott speciális szemináriumok szakdolgozóknak
Az iskolai osztály szociálpszichológiai vizsgálata. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
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Pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok az iskolában. Heti 2 óra.
Később "meghatározandó időben és helyen.
Előa-ló: Dr. GERGELY JENŐ adjunktus.
A pszichológiai vizsgálatok módszerei». Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezet5« Dr. VECZKÓ JŐZ3EF docens.
Neveléselméleti szeminárium. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ás helyen.
Vezető: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
Didaktikai szeminárium. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
"és helyen.
Vezető: Dr. NAGY JÓZSEF docens.
I
Neveléssszociológiai szeminárium. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd.
Összehasonlító pedagógiai szeminárium. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
Neveléstörténeti szeminárium. Heti 2*óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
\

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
gj-j gorlat

Neveléstörténet

Kt'116kr~:-vm

Oktatástechnológia
Összehasonlító pedagógin
Kötelezően választható speciális kollégium
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III. MAGYAR NYEL? ÉS IRODALOM
a/

M a g y a r

n y e l v é s z e t

Leirő magyar hangtan /I0 éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3* csoport/ csütörtök de. 10-12-ig a III. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ csütörtök de. 8-1O-ig a magyar történeti szemináriumban,
C/.csoport /magyar-angol szak/ péhtek de.-8-10-ig az
'.irodalmi olvasóteremben,
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ csütörtök déli 12-2-ig á III.sz.
• tanteremben.
Vezető: Dr. MOKÁNY SÁNDOR docens.
E/ csoport /magyar-orosz szak/ csütörtök de0 10~12~ig
a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
,
>

Mai magyar nyelvgyakorlat /II. éves angol és orosz fordító-tolmács
szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ péntek du.
3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /orosz fordító-tolmács szak/ csütörtök de.
10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
A magyar nyelv története /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de.
8-9-ig a VII. sz. tanteremben.
. Előadó: Dr. ERATINKA JÓZSEF tanársegéd
Dr. P. HORVÁTH JUDIT tanársegéd.
:i gyakorlatok /II. éves magyar-német szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós ho'yon.
Vezető: Dr. MOKÁNY SÁNDOR docens.
Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
Nyelvtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ szerda de. 8-10-ig
a II. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-lat in, magyar-német, magyar-francia
szak/ hétfő de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban,
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0/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol, magyarolasz szak/ hétfő déli 12-2-ig a VII. sz, tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak ,3. csoport/ hétfő du.
3-5-ig az I. ss. tanteremben.
.
Vezetőg Dr0 ERATINKA JÓZSEF tanársegéd.
E/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport/ kedd de.
8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban»
Vezető: Dr, P. HORVÁTH JUDIT tanársegéd.
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VELCSOVNÉ dr, TÓTH KATALIN docens.
Nyelvészeti szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4® csoport/ hétfő
de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ hétfő
déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol-általános'
és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol szak/ kedd
du. 3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar-német, magyar-franci a, magyai^-olasz
szak/ kedd de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szak/ szerda déli 12-2-lg a II.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCSMÁROS VALÉRIA adjunktus. •
Nyelvművelés és stilisztika /III. éves angol és orosz forditó-tolmács
szakosoknak/. Heti 1 óra.
A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ szerda du.
6-7-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ szerda du.
5-6-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
A mai magyar nyelv /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
10-12-ig az I. sz. tanteremben®
Előadó: később megbízandó előadó.

i
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szeminárium /IV. éveseknek/» Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport,
magyar-történelem-altajisztika, magyar-történelemrégészeti spec. képz., magyar-történelem-finnugor
szak/ szerda du. 3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MARÓTUTÉ dr. K0RCHE3ÁR0S VALÉRIA adjunktus.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport,
magyar-történelem-latin spec. képz,, magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.
képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott
nyelvészet szak/ péntek- de. 8-10-ig a nyelvészeti ss
szeminárituaban.
Vezető: Dr. BÉKÉSIBE dr. FEJE-S KATALIN adjunktus.
C/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
csütörtök déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin-görög spec.
képz», magyar-latin, magyar-német-magyar nyelvtörténeti spec. képz., magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ szerda déli 12-2-ig a nyelvészeti
szemináriumban,
E/ csoport /masrar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz szak/ csütörtök de.
8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
Nyelvművelés /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyartörténelem-altajisztika, magyar-történelem-régészeti
spec. képz., magyar-történelem-finnugor szak/ szerda
déli 12-1-ig a latin szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport, magyartörténelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. képz., magyar-történelem-latin spec. képz.,
magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet
szak/ szerda du. 1-2-ig a lektori előszobában,
C/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
szerda de. 8-9-ig a történeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin-görög spec.
képz., magyar-latin, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-német, magyar-francia, magyarolasz szak/ szerda de. 9="10-ig a nyelvészeti szenri.' náriumban,
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E/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-oroszorosz nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz
szak/ szerda de. 10-11-ig a nyelvészeti szemináriumbaru,
Vezető: Dr. P. HORVÁTH JUDIT tanársegéd.
Stilisztika /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4® csoport,
magyar-történelem-altajisztika, magyar-történelemrégészeti spec. képz., magyar-történelem-finnugor
szak/ szerda du. 1-2-ig a latin szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport,
magyar-történelem-latin spec. képz., magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.
• képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott
nyelvészet szak/ szerda déli 12-l-ig a lektori előszobában,
C/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
szerda de. 9-10-ig a történeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin-görög spec.
képz., magyar-latin, magyar-német, magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ szerda de. 8-9-ig a nyelvészeti
szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz szak/ szerda de.
11-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
Íves magyar beszéd /IV. éves angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ széria de.
10-12-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ szerda de..
8-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr^ FEJES KATALIN adjunktus.
Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe /IV. éves angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
10-12-ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
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Gyakorlatok a magyar nyelv- és irodalomtanítás módszertana.
köréből /IV. éveseknek/. HetflTéra.
A/ csoport /magyar-angol0 magyar-angol-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor,
magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz.,
magyar-német szak/ péntek déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-francia, magyar-latin-görög,
magyar-latin, magyar /külföldi/,. magyar-olasz szak/
péntek de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
i
C/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz szak/ szerda de.
8-10-ig az irodalmi olvasóteremben,
D/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyartörténelem-altajisztika,' magyar-történelem-régészeti
spec. képz., magyar-történelem-finnugor szak/ péntek
de.. 8-10-ig a VI. sz. tanteremben.
E/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport, magyartörténelem-latin spec. képz., magyar-történelem-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet
szák/ csütörtök déli 12-2-ig a II. sz. tanteremben.
Vezető: BICSKEI DEZSŐKÉ adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Történeti alaktani kérdések /speciális képzésben részesülőknek kötelező, másoknak ajónlott/.- Heti 2 őra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadé: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
Latin nyelvi alapismeretek /XV. éves speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 1 óra. Később meghatározott időben és helyen.
Előadé: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
Latin művelődéstörténeti olvasmányok /speciális képzésben részesülőknek ajánlott/. Heti 1 óra. Később meghatározandó idő=
ben és helyen.
Előadó: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs.
Szótörténeti és szóföldrajzi vizsgálatok Al-XV. éveseknek/.- Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MOKÁNY SÁNDOR docens.
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Irányzatok a stilisztikában /II-V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
A tanulói nyelvhasználat kutatásának módszertani kérdései /III-V.
éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározott időben
és helyen.
Előadó: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Szakszeminárium /speciális képzésben részesülő szakdolgozóknak
kötelező/. Heti. 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
Szakszeminárium /szakdolgozatkészitőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós- helyen.
Vezető: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
r

Szakszeminárium /szakdolgozatkészitőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF 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.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3, csoport, magyarolasz szak/ kedd déli 12-1-ig az olasz szeminárium1
ban,
I

B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd du.
1-2-ig az olasz szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol szak/ szerda de. 8-9-ig a X.
,
sz. tanteremben.
Vezető: KOVÁCS MAGDOLNA ösztöndijas gyakornok.
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia
szak/ péntek de. 9-10-ig a francia szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek de. 11-12-ig az
olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. JAETURIK TAMÁS adjunktus.
<

A magyar nyelv finnugor alapjai /II. éves magyar szakosoknak/. Heti
2 óra. Péntek de. 9-11-ig & VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
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Finnugor nyelvészet /V, éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
KesŐbb meghatározandó időbén és helyen.
Előadó: Dr. JANÜRIK TAMÁS adjunktus.

x

Finnugor nyelvészeti szeminárium /V. éves finnugor szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: KOVÁCS MAGDOLNA ösztöndijas gyakornok.
Mordvin nyelv /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR, tanszékvezető docens.
Finn nyelv /V. éves finnugor szakosok választhatják mordvin helyett/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Általános nyelvészet /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JANÜRIK TAMÁS adjunktus.
Tatár nyelv /V. éves magyar-finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Finnugor nyelvészet /III-TV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finnugor nyelvészeti szeminárium /III-IV. éves finnugor szakosok"
nak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finn nyelv /IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Lapp nyelv /IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Észt nyelv /IV. éves finnugor szakosok választhatják lapp helyett/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finn nyelv és irodalom /IH. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
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Lapp nyelv /III. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.

Ajánlott speciális kollégiumok
í

A finnugor kutatások módszertana /V. éves finnugor szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. JANüRIK TAMÁS adjunktus.
Finn stílusgyakorlatok /V« éves finnugor szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen. Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Finn beszédgyakorlatok /IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2
~~
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Finn nyelv középhaladóknak /bármely szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
A finnugor népek néprajza /bármely szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen. Előadó: FELFÖLDI LÁSZLÓ meghívott előadó.

c' A l t á j i

sztika

'

Törik n:;elv kezdőknek /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: TORMA JÓZSEF meghívott előadó.
A magyar őstörténet török vonatkozásai /altajisztikára szakosodni
kivánó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.^
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Török nyelv haladóknak /II-V. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: MOLNÁR ÁDÁM tudományos segédmunkatárs.
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Fejezetek a- török történelemből /II., éves altajisztika szakos
hallgatóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadór ZIMONYI ISTVÁN tudományos segédmunkatárs.
Török szövegolvasás /II-V. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
i
helyen.
•i

Vezető: MOLNÁR ÁDÁM tudományos segédmunkatárs.
Szeminárium /II-V. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
i
Vezető: Dr. RÓNA-TA3 ANDRÁS egyetemi tanár.
Bevezetés a buddhizmusba /III. éves altajisztika szakos és bármely
. é v f o l y a m o s bármely szakos érdeklődő hallgatóknak/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: BETHLENFALVY GÉZA meghivott előadó.
Az alta.ji nyelvek összehasonlító történeti nyelvtana /III-IV.
eves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. AGYAGÁSÍ KLÁRA "tudományos segédmunkatárs.
Török irodalomtörténet /IV. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
Tatár szövegolvasás /III-IV. éves altajisztika szakos hallgatók«
nak/. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.

Ajánlott speciális kollégiumok
Az uráli és török nyelvek történeti kapcsolatai /altajisztika és
finnugor szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
A török nyelvtörténet forrásai /altajisztika és magyar szakos
hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
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Tatár nyelvjárástörténet /altajisztika szakos hallgatóknak/.
Heti 2 ora. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó s Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
Japán nyelv kezdőknek /bármely szakos bármely évfolyamos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: JANÓ ISTVÁN könyvtáros.
Kezdő kinai szövegolvasás különös tekintettel az altaji népekre
/bármely szakos bármely évfolyamos hallgatóknak/.
Heti 2 óra. Későbh meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.

d/ Á l t a l á n o s
n y e l v é s z e t

és

a l k a l m a z o t t

Bevezetés a nyelvtudományba /I, éves magyar szakosoknak/. Heti
'
~~
2 óra. Szerda déli 12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.

(

'

Az általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak kőtelező érák
/speciális kollégiumként mások is látogathatják/
Szemantika, szemiotika /II-III. éveseknek/., Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyén.
Előadó s Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Pfj íicholingvisztika /II-IH. éveseknek/. Heti 2 éra. Később meg~~
határozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LENGYEL ZSOLT meghívott előadó.
benőszarelmélet /II-III. éveseknek/» Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadós Dr. CSAPÓ BENŐ tanársegéd.
Nyelv és logika /II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadás HEGYI FERENC tanársegéd.
Nyelvtipológia és kontrasztív nyelvészet /IV. éveseknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LERCH ÁGNES tanársegéd.
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Nyelvstatisztika /IV. éveseknek/. Heti 1 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető? Dr. LERCH ÁGNES tanársegéd.
A nyelvleírás elmélete és módszere /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? HÁLECZKI MÁRTA tudományos segédmunkatárs.
óra. később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.

@/

M a g y a r

i r o d a l o m

%

Á magyar irodalom a XVT. században /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Péntek du. 4-5-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó? KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
Szeminárium régi magyar irodalomból /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3. csoport/ hétfő
dőli 12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető? KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ hétfő
déli 12-2-ig a tanári szobában.
Vezető? Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus,
0/ csoport /magyar-latin, magyar-francia, magyar-német,
magyar-olasz szak/ péntek de. 10-Í2-ig az irodalmi
olvasóteremben.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
D/ csoport /magyar-angol szak/ péntek de. 10-12-ig a
II. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
E/ csoport /magyar-orosz/I szak/ hétfő du. 5-7-ig az
irodalmi olvasóteremben,
F/ csoport /magyar-orosz/XX szak/ hétfő du. 3-5-ig a
III. sz. tanteremben.
Vezető? BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
Bevezetés az irodalomtudományba /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport kedd du. 3-5-ig a VII. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.

B/ csoport kedd du. 3-5-ig a III. sz. tanteremben.
Vezetős Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
C/ csoport kedd du. 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY adjunktus.

v

D/ csoport kedd du. 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
'
Magyar népköltészet /I. éveseknek/. Heti 1 éra. Szerda de.
11-12-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
A magyar felvilágosodás irodalma /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
/Kéthetenként 2 órában tartva./ Kedd déli 12-2-ig
az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSETRI LAJOS docens.
Bevezetés az irodalomtudományba /II. éveseknek/. Heti 1 óra, /Kéthetenként 2 órában tartva^/
v
A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol, magyarlatin szak/ kedd déli 12-2-ig az I. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
B/ csoport /magyar-francia, magyar-olasz szak/ kedd
déli 12-2-ig a II. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.
C/ csoport /magyar-orosz szak 3-4. csoport/ kedd déli
12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
D/ csoport /magyar-történelem szak/ kedd déli 12-2-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
•
Bevezetés az irodalomtudományba /II. éves magyar-német szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő du. 5-7-ig a III. sz, tanteremben.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
Szeminárium a felvilágosodás magyar irodalmából /II. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du. 3-5-ig a
nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
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B/ csoport /magyar-német, magyar-francia szak/
hétfő déli 12-2-ig a III» sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyarolasz szak/ kedd du. 3-5-ig a II, sz, tanteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
D/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport/ kedd de.
8-10-ig a tanári szobában,
E/ csoport /faagyar-orosz szak 4. csoport/ kedd du,
3-5-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA, adjunktus.
F/ csoport /magyar-történelem szak/ hétfő du. 3-5-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
Fejezetek a XÍX. század második felének magyar irodalmából /III.
eves raagyar-történelem szak 4-5» csoport, magyar-orosz, és
magyar-orcsz-általános és alkalmazott nyelvészet 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 második felének
'magyar prózairodalmában /IIÍ. éves magyar /külföldi/, magyar-angol,
magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarnémet, magyar-francia és magyar-olasz szakosoknak/. Heti
2 óra. Szerda de, 10-12-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Esztétika /valamennyi III. éves hallgatónak/. Heti 2 óra. Péntek
déli 12-2-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr.KISS LAJOS docens.
Szemináriumok a XIX. század második felének magyar irodalmából
/III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol, magyarangol-általános és alkalmazott nyelvészet/ kedd de.
10-12-ig az irodalmi olvasóteremben,
B/ csoport /magyar-német, magyar-olasz, magyar-francia
szak/ szerda déli 12-2-ig az irodalmi olvasóterembon,
Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
C/ csoport /raagyar-oroaz, magyar-orosz-r1 '^alános és alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
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D/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/
kedd de* 8-10-ig a III. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS docens.
E/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/
kedd du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
A Nyugat első költőnemzedéke /IV. éves magyar-történelem szak
4-5. csoport, magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-történelem-latin spec. képz.,
magyar-történelem-régészeti spec. képz., magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.
képz., magyar-történelem-finnugor, magyar-történeleraaltajisztika, magyar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz.,és magyar-orosz szakosoknak/. Heti 2
óra. Kedd de. 10-12-ig a III. sz. tanteremben.
Előadd: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS docens.
Fejezetek a XX. századi magyar irodalom történetéből /IV, éves
magyar /külföldi/, magyar-angol, magyar-angol-általános
és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyarnémet , magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz.,
magyar-francia, magyar-latin, magyar-latin-görög spec.
képz. és magyar-olasz szakosoknak/. Heti 2 éra. Kedd de.
10-12-ig a II. sz, tanteremben.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Szemináriumok a XX. század magyar irodalmából /ÍV. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor
szak/ szerda du, 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
/ezető: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.
B/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-görög spec. képz,,
magyar /külföldi/, magyar-francia,magyar-olasz szak/csütörtök déli 12-2-ig-az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
C/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz,, magyar-orosz szak/ csütörtök
déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
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D/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport,
magyar-történelem-régészeti spec. képz., magrartörténelem-latin spec. képz.9 magyar-törfc éneiemfinnugor, magyar-történelem-al tajisztika szak/
csütörtök de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
E/ csoport /magyar-történelem-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-történelem-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyartörténelem szak 5. csoport/ csütörtök de. 8-10-ig
a III, sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
Előadások a mai magyar irodalomból /V. éveseknek/. Heti 2. óra.
Pentek du. 5-7-ig a III, sz. tanteremben.
, Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Szeminárium a mai magyar irodalomból /a X. félévben részképzésre
utazó V. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig a
III. az. tanteremben.
Vezető: Dr. KISS LAJOS docens.
Az irodalomtudomány története /a X. félévben részképzésre utazó
V. eveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du. 3-5-ig a III. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
Filmesztétika /V. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában
tartva./ Kedd du. 2-4-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: GRUEER LÁSZLÓ ny. adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok és'szemináriumok
Eschatológikus szövegek olvasása /régi magyar irodalom speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.KARÁCSONYI BÉLA docens.
A XVI. századi magyar vers. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában
tartva./ Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: HORVÁTH IVÁN meghivott előadó.
Retorikai kérdések /régi magyar irodalom speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: BALÁZS MIHÁLY adjunktus
Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
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K ö n y v / t á r / t ö r t é n e t i ismeretek / r é g i m a g y a r irodalom speciális
k é p z é s b e n részesülőknek/« H e t i 2 é r a . K é s ő b b meghatározandó i d ő b e n é s h e l y e n .
Előadó: D r . HOLL BÉLA meghívott előadó.
N é p é n e k e k a f o l k l ó r b a n ós a r é g i m a g y a r i r o d a l o m b a n /szeminárium
r e g i m a g y a r irodalom s p e c i á l i s ke'pzésben részesülőknek/, Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
V e z e t ő : H U B E R T GABRIELLA ö s z t ó a d i j a s g y a k o r n o k .
Elemzések a felvilágosodáskori költészet köréből. Heti 2 óra.
Kesobb meghatározandó időben
helyen.
Vezető: D r . K A R D O S J Ó Z S E F m e g h í v o t t e l ő a d ó .
A magyar irodalom nemzetiségszemlélete az abszolutizmus korában.
K é s ő b b m e g h a t á r o z a n d ó i d ő b e n és h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . CSUKÁS ISTVÁN tanszókvezető e g y e t e m i t a n á r .
A k ü l f ö l d i m a g y a r i r o d a l o m . H e t i 2 ó r a . K é s ő b b meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: D r . ILIA MIHÁLY docens.
Arany J á n o s epikus m ű v é s z e t e . H e t i 2 ó r a . K é s ő b b m e g h a t á r o z a n d ó
i d ő b e n és h e l y e n .
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
H i á n y t u d a t ós t e l j e s s é g i g é n y J ó z s e f A t t i l a k ö l t é s z e t é b e n . H e t i 2
ó r a . K é s ő b b m e g h a t á r o z a n d ó i d ő b e n ős h e l y e n .
Előadó: D r . SZIGETI LAJOS adjunktus.
A

T

/ugat-korszak előzményei a m a g y a r i r o d a l o m b a n . H e t i 2 óra. K é s ő b b
m e g h a t á r o z a n d ó i d ő b e n es h e l y e n .
Előadó: D r . P A P P I S T V Á N

adjunktus.

••<; .'•••.•'. liy M i k l ó s : Prae / r e g é n y e l e m z é s / . K é s ő b b m e g h a t á r o z a n d ó
i d ő b e n es h e l y e n .
Előadó: D r . BATA IMRE docens.
Fejezetek a z A i y - v i t á k t ö r t é n e t é b ő l . H e t i 2 ó r a . K é s ő b b meghatározandó i d ő b e n es h e l y e n .
E l ő a d ó : D r , K R A J K Ó ANDRÁS d o c e n s .
T e x t o l ó g i a i p r o b l é m á k . K é s ő b b m e g h a t á r o z a n d ó i d ő b e n és h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . PÉTER L Á S Z L Ó t u d o m á n y o s főmunkatárs,
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VIZSGAKÖVETELMENYEK

Magyar szakosoknak
Kollokvium

Bevezetés az irodalomtudományba /I. éveseknek/
Bevezetés a nyelvtudóra nyba /I. éveseknek/
A magyar nyelv finnugor alapjai /TI, éveseknek/
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/
Esztétika /III. éveseknek/
Történeti alaktani kérdések /IV, éves magyar
nyelvtörténeti speciális képzésben részesülöknek/
Könyv/tár/történeti ismeretek vagy Retorikai
kérdések /régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/

Beszámoló

A Nyugat első nemzedéke, ill. Fejezetek a XX.
századi magyar irodalomból /IV. éveseknek/
Az irodalomtudomány története /V. éveseknek/

Gyakorlati ,1egy

Leiró magyar hangtan /I. éveseknek/
Finnugor nyelvészeti szeminárium /I. éveseknek/
Szemináriumok régi magyar irodalomból /I. éveseknek/
Nyelvtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/
Szemináriumok a felvilágosodás magyar 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. éveseknek/ •
Latin nyelvi alapismeretek /IV.éves magyar nyelvtörténeti speciális képzésben részesülőknek/
Szakszeminárium /V. éves magyar nyelvtörténeti
speciális képzésbe^. részesülőknek/
Népénekek a folklórban /régi magyar irodel om és
irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/

Finnugor szakosoknak
Kollokvium

Tatár nyelv /V, éves magyar-finnugor szakosoknak/

Gyakorlati jegy

Lapp nyelv /XII. éveseknek/
Lapp vagy észt nyelv /IV. éveseknek/
Finn nyelv /III-IV. éveseknek/
Mordvin nyelv /V. éves magyar-finnugor szakosoknak/
Finn nyelv /V. éves magyar-német-finnugor szakosoknak/
Általános nyelvészet /V. éveseknek/
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Altájiaztlka szakosoknak
Kollokvium

A magyar őstörténet török vonatkozásai /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknak/
Fejezetek a török történelemből /-XI. éveseknek/
Bevezetés a buddhizmusba /III.' éveseknek/
Az altaji nyelvek összehasonlító történeti
nyelvtana /III-IV. éveseknek/
Az uráli és török nyelvek törtéheti kapcsolatai
/TV. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Török nyelv haladóknak,, beszédgyakorlat /II-T,
éveseknek/
;
Török nyelv haladóknak, szövegolvasás /EX-V.
éveseknek/
Török irodalomtörténet /IV. éveseknek/
Egy finnugor nyelv /III. éveseknek/
Szeminárium /II-V. éveseknek/

Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak
Kollokvium

Nyelvtipológia és kontrasztív nyelvészet /XV.
éveseknek/
Rendszerelmélet /II-III. éveseknek/
Nyelv és logika /II-III. éveseknek/

Angol és orosz fordító-tolmács szakosoknak
Kollokvium

Bevezetés a nyelvtörténetbe /IV. éveseknek/

Gyakorlati jegy

A mai magyar nyelv /II. éveseknek/
Nyelvművelés és stilisztika /III. éveseknek/
Helyes magyar beszéd'/TV. éveseknek/

\

„
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IV. TÖRTÉNELEM

Árpád-kor /I. éves magyar-történelem és történelem-orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig a VII. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Magyarország története az Árpádok korában /I. éves történelemlatin, történelem-német, történelem-angol, történelemföldrajz szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek de. 10-12-ig
a magyar történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába /I. éveseknek/, + Héti 2 óra.
A/ csoport hétfő déli 12-2-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport hétfő du. 3-5-ig a történeti 'szemináriumban.
Vezető: S. dr. KISS ERZSÉBET adjunktus.
Bevezetés Európa őstörténetébe /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
de. 8-9-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.
Fejezetek az ókori görögség történetétől /I. éveseknek/. Heti 2
óra. Szerda de. 9-11-ig az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
Ókori történeti szeminárium /I.* éveseknek/. + Heti 2 óra.
A/ csoport hétfő du. 3-5-ig a IV. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
B/ csoport hétfő du. 3-5-ig a VII. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Bevezetés a történettudományba /előadás gyakorlatokkal I. évesek1
nek/. Heti 1+1 óra.
Előadás péntek de. 8-9-ig az I. sz, tanteremben.
Előadó: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs
Dr. PETROVICS ISTVÁN tanársegéd.

L

Gyakorlat
A/ csoport /magyar-történelem szak 3-4. csoport/ péntek
de. 11-12-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
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B/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek de.ll-12-ig
az I* sz. tanteremben,
ü/ csoport /történelem-latin, történelem-német, tör-,
ténelem-angol sz~k/ hétfő de. 9-10-ig a magyar •¡történeti szemináriumban,
D/ csoport /történelem-földrujz szak/ péntek déli
12-1-ig a földrajzi szemináriumban.
Vezető: Dr, PETROVTCS ISTVÁN, tanársegéd.
Latin nyelv kezdőknek /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3-4» csoport/ péntek
de. 10-11-ig a latin szemináriumban, .
B/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek déli 12-l-ig a
magyar történeti szemináriumban,
C/ csoport /történelem-német, történelem-angol, történei em- földraj z szak/ péntek du. 1-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Latin szövegolvasás /középiskolai latin előtanulmányokkal rendelkező
I. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő du. 7-8-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
Magyarország története a XVI-XVII.században /II. éveseknek/. Heti
2 óra. Hétfő de. 8-10-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.
A XYI-XVII. század magyar történetének forrásai és irodalma /szeminárium II. éveseknek/.+ Heti 2 óra.
A/ csoport kedd du. 3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vácitól Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
B/ csoport szerda du. 4-6-ig a IV. sz. tanteremben,
vezető: Dr. TÓTH SÁNDOR meghivott előadó,
A feudalizmus kialakulása és fejlődésének fő vonásai a XV. század
S U F T i í T ' éveseknek/. Heti 3 óra. Péntek de. 11-2-ig a IV. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszékvezető docens
Dr. VARGA ILOiíA docóns.
A világgazdaság kialakulásának kérdései a XVI-XVII. században
~'
7ll. éveseknek/.+ Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.

-
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Gazdaság éa társadalom a tradicionális társadalmak felbomlásának időszakában /II. éveseknek/.+Heti 2 óra. Péntek du. 3-r5-ig
a VI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. TÓTH ÁGNES tenársegéd.
Feudális viszonyok Oroszországban a XI-XV. században / H . éveseknek/. + Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig a latin szemináriumban .
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
Barokk' és rokokó /II. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2
órában tartva./ Kedd du. 5-7-ig a IV., sz. tanteremben.
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó. . . Latin forrásolvasás /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ hétfő dn. 5-S-ig
a történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz, történelem-orosz
szak/ szerda du. 6-7-ig a IV. sz. tanteremben,
0/ csoport /történelem-földrajz szalc/ csütörtök du.
1-2-ig á földrajzi szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Történelmi szeminárium Magyarország története 1797—1867 témakörből
/III. éveseknek/. Heti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában
tartva./
A/ csoport /magyar-történelem szak 4-5. csoport/ péntek
du. 3-7-ig a IV. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-latin, történelem-angol, történelem-német, történelem-orosz, történelem-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek du. 3-7-ig
a IV. sz. tanteremben.
Vezető:

Dr. NAGY LAJOS adjunktus.

Válogatott fejezetek Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok
újkori történetéből /III, éveseknek/. Heti 2 óra.Kedd de. 10-12-ig
a VII. sz. tanteremben.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens'
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Fejezetek Kelet-Európa újkori történetéből /III. éveseknek/. Heti
1 óra. Szerda du. 1-2-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
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A ICL és a XX. század művészete Ali. 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 IV.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár.
Az ellenforradalom hatalomra jutása és a konszolidáció Magyarországon /szeminárium IV. -éveseknek/.* Heti 2 óra. /Kéthetenként
4 órában tartva./ Hétfő du. 3-7-ig a magyar történeti
szemináriumban.
Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár.
A népfront helye, szerepe Magyarország történeti, .társadalmi fejlődésében. 1937—-1945 /szeminárium IV. éveseknek/.+ Heti 2 óra.
Péntek de. 10-12-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SOMLYAI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs.
Fejezetek Nyugat-Eiyópa és az Amerikai Egyesült Államok legújabbTcori történetéből /1918-1939/ /IV. éveselmek/. Heti 2 óra. Szerda
de. 10-12-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
KÖVÉR LAJOS tudományos segédmunkatárs.
Fejezetek Kelet-Európa legújabbkori történetéből /IV. éveseknek/.
Heti 1 óra. Szerda de. 9-10-ig a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti
2 óra. Szerda du. 5-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
' Vezető: Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyartörténelem-régészeti spec. képz., magyar-történelemfinnugor, magyar-történelem-altajisztika, történelemangol szak/ csütörtök déli 12-2-ig a IV. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport, magyartörténelem-latin spec. képz., magyar-történelem-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz,, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
péntek déli 12-2-ig a történeti szemináriumban,
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C/ csoport /történelem-latin, történelem-német,
történelem-altajisztika, történelem-régészeti
spéc. képz., történelem-Kelet-Eurépa története
spec. képz., történelem-orosz szak/ csütörtök
de. 10-12-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus.
A történetírás története /szeminárium V. éveseknek/. Heti 2^ éra.
/Kéthetenként 4 órában tartva./
A/ csoport /történelem-Kelet-Európa története spoo. ,
képz., magyar-történelem, magyar-történelem-latin
spec. képz., magyar-történelem-altalános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek du. 1-5-ig a magyar
történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német, történelem-angol, történelem-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. képz., történerem-orosz szak/ péntek du. 1-5-ig
a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. LIPTÁK DOROTTYA tudományos segédmunkatárs.
Megjegyzés: Az V-IX. félévben a hallgatók félévenként heti 2 óra?
a X. félévben heti 4 óra speciális kollégiumot vagy
szemináriumot kötelesek felvenni I
Az I. és 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.
+

Választható szeminárium.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Magyar őstörténet /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de. 9-10-ig
az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Hedievalisztikai és segédtudományi szakszeminárium /szakdolgozatkészítőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. KÁRÁCSONYI BÉLA docens.
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Kódex- és oklevélolvasás kezdőknek. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Az egyházszervezés Magyarországon. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben es helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Helytörténeti szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.
Magyarország népeinek harca a török hódítók ellen 1541-1552.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.
A függetlenségi harcok megitélése történetírásunkban /Bocskaitól
Rákócziig/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
A török birodalom történetének néhány kérdése a 16-17. században.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. TÓTH SÁNDOR meghivott előadó.
Történeti segédtudományi és medievalisztikai szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
, időben és helyen.
Vezető; Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Szemelvények a magyar őstörténet görög nyelvű forrásaiból /I—V.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó idő ben
és helyen.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
Görög filozófiatörténeti olvasmányok /I—V. éveseknek/. Heti 2
ora. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr, OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
Görög nyelv haladéknak /I—V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatarozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
Spanyolország története I. A vizigő. Katolikus királyok. /III-IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyén.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
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Németország a reformáció ás a parasztháború korában /XXI-XV.
éveseteekTT^HGti 2 óra. később me^batározandé időben és helyen.
Vezető % Dr. FISCHERNÉ DÁRDAI ÁGNES ösztöndíjas gyakornok.
Társadalom és kultúra Kelet-Európában a XI-XV. században /III-IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen®
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
Latin-Amerika történetének egyes kérdései /szakszeminárium IXI-V.
éves szakdolgozóknak/. Heti 2 óra® Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr® ANDERLE ÁDÁM docens®
Az európai feudalizmus egyes kérdései /szakszeminárium III-V.
éves szakdolgozóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen®
Vezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszékvezető docens.
Alkotmányos kormányzás Magyarországon a dualizmus korában /III.
éveseknek/® Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen®
Előadó: Dr. GAÁL ENDRE docens.
A magyarországi munkásmozgalom történetének főbb kérdései
1867--1918 /III® éveseknek/. Heti 2 óra. /Kéthetenként 4 érában
tartva./ Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. GAÁL ENDRE docens.
Burgenland az európai politikában /III-V® éveseknek/. Heti 1 éra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SOŐS KATALIN tudományos főmunkatárs.
Történelmi, társadalmi alternatívák kérdése a népieknél A930-as
évektől 1948-ig/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
A francia forradalom fő kérdései /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KÖVÉR LAJOS tudományos segédmunkatárs.
Európai forradalmak 1848-1849-ben /XII-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
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A nemzetiségi kérdés Kelét-Európa újkori történetében. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: űr* CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa legújabbkori történetében. Heti
2 óra. Kesobb meghatározandó időben ós helyen.
'' Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszókvezető egyetemi tanár
Dr. AHDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
A nemzetiségi kérdés a világpolitika mai folyamataiban /V» áveseknek/. Heti 2 óra. később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
\

Uj- és legújabbkori egyetemes történeti szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2, óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
SZÉKELY LAJOS docens
Dr. AHDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
A húszas évek szovjet történelme és irodalma. Heti 2 óra. Később
/ meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. AHDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. SZŐKE KATALIN adjunktus.
Fejezetek a kelet-európai szocialista országok 1945 utáni történetéből /Kelet-Európa története speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Fejezetek a kelet-európai szocialista országok 1945 utáni történetéből /Kelet-Európa története speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Latin-Amerika története a 19. században /Latin-Amerika "története speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meg- határozandó időben és helyen.
Vezető: D r . ANDERLE ÁDÁM docens
Dr. TÓTH ÁGNES tanársegéd.
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Spanyol történeti szövegolvasás /Latin-Amerika történet© speciális
képzésben részesülöknek/, Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr, TÓTH ÁGNES tanársegéd.
Sporttörténet! problémák /szakdolgozat-készítőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr, MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár, .
A Nyugat-Római Birodalom története /szakdolgozat-készitőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr, CZXJTH BÉLA adjunktus,
Fejezetek a pun háborúk korának forrásaiból /szövegolvasás latin
előtanulmányokkal rendelkező történelem szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen,
7
• Vezető: Dr, HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs,
-

Középkori történeti forrásgyakorlat /régészeti speciális képzésben
részesülő, középkorra szakosodé hallgatóknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr, MARÓTX EGON tanszékvezető egyetemi tanár
Dr, HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos, segédmunkatárs,
Magyar őstörténet /régészeti speciális képzésben részesülőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr, FODOR ISTVÁN docens,
Earópa bronzkora /régészeti speciális képzésben részesülőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr, TROGMAYER OTTÓ c, docens,
Magyarórazág népvándorlás kora /régészeti speciális képzésben része• sülő III-IV, éveseknek/. Heti 2 óra,. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr,FODOR ISTVÁN docens,
Magyarország népvándorlás kora /szeminárium régészeti speciális képzésben részesülő III-IVo éveseknek/. Heti 2 óra,
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr, FODOR ISTVÁN docens,
Magyarórazág bronzkora /régészeti speciális képzésben részesülő
II-IV, éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: GALÁNTHA MÁRTA tanársegéd.
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Bronzkori anyagismeret /régészeti speciális képzésben részesülő
II-IV. éveseknek/. Hetiül éra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: GALÁNTHA MÁÉTA tanársegéd.
A magyarországi régészeti kutatások története /régészeti speciális
képzést felvenni kivánó I. éveseknek/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: GALÁNTHA MÁRTA tanársegéd.
Kiegészítő latin nyelvoktatás /latin speciális képzésre készülő
. I I . éves történelem szakosoknak/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.

VIZSGAKÖVETELMENYEK
Kollokvium

1

,

Árpád-kor, ill. Magyarország története az
Árpádok korában /I. éveseknek/
Bevezetés Európa őstörténetébe és Fejezetek
az ókori görögség történetéből /I. éveseknek/
Magyarország történeté 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 A789-1871/
/III. éveseknek/
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer
történetéből /IV. éveseknek/
Fejezetek Kelet-Európa legújabbkori történetéből /IV. éveseknek/
Fejezetek Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült
Államok legújabbkori történetéből /1918-1939/
/IV. éveseknek/
Fejezetek a kelet-európai szocialista országok
1945 utáni történetéből /Kelet-Európa története
speciális képzésben részesülőknek/

Osztályozott beszámoló

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

Beszámoló

Választott speciális kollégium /III-IV-V. éveseknek/
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Gyakorlati .jegy

Bevezetés a történettudományba /I. éveseknek/
Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába /I. éveseknek/ +
Ókori történeti szeminárium /I.' éveseknek/ +
Latin nyelv /I-II. éveseknek/
A XVI-XVII. század magyar történetének forrásai
és irodalma /II. éveseknek/ +
A világgazdaság kialakulásának kérdései a XVI-XVH.
században /II. éveseknek/ +
Gazdaság és társadalom a tradicionális társadalmak
felbomlásának időszakában /II. éveseknek/ +
Feudális viszonyok Oroszországban a XI-XV. században / U . éveseknek/ +
Magyar történeti szeminárium /III. eveseknek/
Az ellenforradalom hatalomra jutása és konszolidáció
Magyarországon /IV. éveseknek/ +
A népfront helye, szerepe Magyarország történeti,
társadalmi fejlődésében, 1937—1945 /XV. éveseknek/+
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium /IV.
éveseknek/ +
Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből
/IV. éveseknek/
Választott speciális szeminárium /III-IV-V. éveseknek/
A történetírás története /V. éveseknek/
Fejezetek a kelet-európai szocialista országok
1945 utáni történetéből /Kelet-Európa története
speciális képzésben részesülőknek/

Régészeti speciális képzésben részesülőknek
Kollokvium

Európa bronzkora /III-IV. éveseknek/
Magyarország népvándorláskora /III-IV. éveseknek/

besz^molé^^

Magyarország bronzkora /II-IV.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Magyarország népvándorláskora /III-IV. éveseknek/
Bronzkori anyagismeret /II-IV. éveseknek/
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V. ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM

Homérosz és a görög drámaírók /I. éves magyar szakosoknak/. Heti
2 óra. Pántok déli 12-2-ig az I. sz, tanterembon.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszákvezető egyetemi tanár
Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Manierizmus, barokk, klasszicizmus /II. éves magyar /külföldi/,
magyar-törtÓnelem, magyar-angol szakosoknak/. Heti 2
óra. Szerda de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.
Az itáliai humanizmus /II. éves magyar-latin, magyar-német, magyarfrancia , magyar-orosz szak 3-4. csoport, magyar-olasz
szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a IX. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.
A XIX. századi irodalom története /III. éves magyar-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szakosoknak és
az összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben
részesülő I. éveseknek/. Heti 2 éra. Kedd du. 3-5-ig a
IX. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN adjunktus.
A XIX, századi realizmus ós naturalizmus irodalma /III. éves magyar
/külföldi/, magyar-történelem szak 4-5« csoport, magyarnémet, magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-francia és magyar-olasz szakosoknak/. Ileti 2 óra. Szerda de. 8-10-lg a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Mara, Engels és az irodalom II. /III. éves magyar /külföldi/, magyari
törtonelem szak 4-5. csoport, magyar-német, magyar-angol,
magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészete magyarfrancia és magyar-olasz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda
de. 8-10-ig a IX. sz, tanteremben.
Előadó: Dr. KANYÓ ZOLTÁN /docens.
.
Irodalomtudományi kapcsolatok a XX. században /IV. éves magyar-történelem szak 4-5. csoport, magyar-történelem-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-történelem-régészeti spec.
képz., magyar-történelem-latin spec. képz., magyar-történolem-finnugor, magyar-altajisztika, magyar-történelem-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyarorosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet speo. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz. és magyar-oroszfinnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig a IX.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN adjunktus.
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Az orosz &s-á zad'fordulő irodalmi és művészeti irányzatai /IV. éves
magyar /külföldi/9 magyar-latin, magyar-latin-görög spee,
kő-^, magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet
spee. képző , magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyar-francia
és magyar-olasz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de, 10-12-ig
a IX, sz, tanteremben.
Előadó: Dr, JAKÓCS DÁNIEL docens.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Irodalomelméleti és módszertani szakszemináriumok /elsősorban szakdol!
gozat-készitőlcnek, doktorjelölteknek ós összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2
óra, ICósőbb meghatározandó időben , és helyen.
Előadó: Dr, VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár
Dr, KANYÓ ZOLTÁN docens.
Mitológiai témák ékori és modem drámákban /I, éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr, KÜRTÖSI KATALIN tudományos segédmunkatárs.
Antik motívumok a XIV-XVTI. század irodalmában /I-II. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd, v,
Regényelemzés /III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Modem drámák és elméletek /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatarozando időben és helyen.
Előadó: Dr. KÜRTÖSI KATALIN tudományos segédmunkatárs.
Összehasonlító irodalomtudományi szakszeminárium I. /összehasonlító
irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek, vala^=
mint I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár.
Összehasonlító irodalomtudományi szakszeminárium II. /összehasonlító
irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek, valamint I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár.
Összehasonlító irodalomtudomány története./összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek, valamint I-V,
éveseknek/,Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.
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Összehasonlító Irodalomtudományi szakszeminárium /I-V. éveseknek
és összehasonlító irodalomtudományi speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN adjunktus.
Az orosz marxista irodalomtudomány kialakulása /III-IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Irodalmi jelentéstan. /Fikció/ /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később,
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Magyar szakosoknak
Kollokvium

Antik irodalom /I. éveseknek/
A XII. századi realizmus irodalma /LEI. éveseknek/

Összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek
Kollokvium

Az összehasonlító irodalomtudomány története
Egy szabadon választott komparatisztikai előadás
témaköre

Beszámoló

Irodalomelméleti alapfogalmak

x
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VI. IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALMAK
>

A/ GERMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
.©/Angol

n y e l v

és

'i

i r o d a l o m

Angol-amerikai országismeret /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 8-10-ig a VII. sz. tanteremben.
'
.
Előadó 2 NOVAK GYÖRGY tanársegéd.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok /I. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ péntek du® 5-7-ig a VT.'SZ®
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ péntek
du. 3-5-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: később kinevezendő Rektor.

(

Bevezetés az angol nyelvészetbe /í. éveseknek/. Heti 1 éra. Csütörtök
déli 12-1-ig a VII, sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
Angol nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 5-7-ig a 'll® sz.
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ kedd du»
3-5-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
Bevezetés az angol és amerikai irodalomtudományba /I. éveseknek/.
Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du. 6-7-ig a francia
szemináriumban,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ péntek
déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
Vezető: FABINYI TIBOR tanársegéd.
Angol irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd déli 12-2-ig a IV. sz.
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ péntek
du. 5-7-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOVICH SAROLTA adjunktus.
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Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 4 óra.
A/ csoport /magyar-angol szalc/ szerda de, 9-11-ig a X.
sz. tanteremben és csütörtök de. 10-12-ig a IV. sz..
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ kedd de.
10-12-ig a VI. sz. tanteremben és. szerda de. ll-l~ig
a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlat /II. éveseknek/.' Heti
2 óra.
.
"
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du. 5-7-ig a X.sz.
tánteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol, angol /levelező/, olasz-angol szak/ kedd du. 3-5-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lektor.

,. .

Angol leiró nyelvtan /II. éveseknek/. Heti 2 óra.. Csütörtök de.
10-12-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KENESEI.ISTVÁN adjunktus.
Angol nyelvtani ¡gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda déli 12-2-ig a
III. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol, angol /levelező/, olasz-angol szak/ szerda du. 4-6-ig a X. sz.
tanteremben.
.
Vezető: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
Az angol irodalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 8-10-ig a VI* sz, tanteremben.
Előadó: FABINYI TIBOR tanársegéd.
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
, A/ csoport, /magyar-angol szak/ szerda du, 3-5-ig a VI.sz.
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol, angol /levelező/, olasz-angol szak/ csütörtök déli 12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: FABINYI TIBOR tanársegéd.
Angol forditási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport' /magyar-angol szak/ kedd du. 3-5-ig a VI. sz.
' tanteremben.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.
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B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol, angol /levelező/, olasz-angol szak/ szerda de. 8-10-ig a VX.sz.
tanteremben.
Vezetős később megbízandó előadó.
Aagol^jayelv- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ péntek de. ll-X-ig a
III.- sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol, angol /levelező/g olasz-angol szak/ péntek de. 9~ll=ig a IV. sz. /
tanteremben."
Vezetős WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Angol nyelvtörténet /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök déli
12-1-ig a VI. sz, tanteremben.
Előadó s Dcr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
A TIXo

századi angol regény /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 10-12-ig a VII. sz.' tanterembon.

Előadós RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOYICH SAROLTA adjunktus.
Az amerikai irodalom kezdetei /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök
du. 1-2-ig a VI. sz. tanteremben.
i.

Előadó g Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Aagol nyelvgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő déli 12-2-ig a X. sz.
tanteremben és 3zerda déli 12-1-ig az angol könyvtárban
B/ csoport /történelem-angol, angol /külföldi/, oroszangol-általános és alkalmazott nyelvészet, orosz-angol
szak/ szerda de.' 9-10-ig az olasz - szemináriumban és
10-12-ig a német szemináriumban.
Vezető? WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd
CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
Transzformációs generatív grammatika /szeminárium III-XV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a IV. sz. tanteremben.
Vezető: CSERESNYÉS! LÁSZLÓ tanársegéd.
Irányzatok a XIX. század angol regényírásában /szeminárium XIX-XV.
éveseknek/.+Heti 2 óra. Csütörtök"de. 8-10-ig a IX. sz.
tanteremben.
Vezető: RESCH BÉLÁNÉ dr. EL&RINOVXCH SAROLTA adjunktus.
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Mai amerikai nyelv /szeminárium III-IV. éveseknek/.+ Heti 2 éra.
Csütörtök de. 8-10-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
A XX. századi angol-amerikai regény /szeminárium III-IV. éveseknek/^ Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig az angol
könyvtárban.
Vezetői Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VII.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Angol nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-ig
a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
A XX. század angol irodalma 1945-ig /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda déli 12-2-ig a VI. sz. tanteremben,Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Angol nyelvgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor szak/ hétfő
de. 10-12-ig a VI. sz. tanteremben és kedd déli 12-1-ig
a X. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, német-angol, angol-oroszorosz nyelvtörténet spec. kópz., angol-orosz szak/ kedd
déli 12-2-ig a VI, sz. tanteremben és péntek de. 8-9-lg
a német szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő lektor
WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor szak/ szerda
du. 5-7-ig a II. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, német-angol," angol-oroszorosz nyelvtörténet spec. képz., angol-orosz szak/ szerda
du. 3-5-ig a II. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. TORKOS BÉLA tanársegéd.
A mai brit kultura kérdései A . éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du.
5-7-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
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Angol nyel*"

és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/. Heti 2 óra.

A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 5-7-ig a III.sz.
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, történelem-angol-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz., angol-pedagógia,
földrajz-angol szak/ szerda du. 3-5-ig a magyar történeti szemináriumban.
i
Vezető: Dr. HATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
+

Választható szeminárium!
Ajánlott speciális kollégiumok

"S

Szemantika éa^nyelvfilozófia. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
A modern nyelvészet néhány kérdése. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd
Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.

VIZSGAKOVETELMENYEK
Kollokvium

Angol-amerikai országismeret /I. éveseknek/
Az angol irodalom története /II. éveseknek/
Az amerikai irodalom kezdetei /III. éveseknek/
A XX. század angol irodalma /IV. éveseknek/

Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar szakosoknak/

Gyakorlati jegy

Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok
/I-II. éveseknek/
Angol nyelvtani gyakorlatok /I-II. éveseknek/
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /I-II. éveseknek/
Angol irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés az angol és amerikai irodalomtudományba
/I. éveseknek/
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /II, éveseknek/
Angol fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/
Angol nyelvgyakorlatok /III-IV. éveseknek/
Angol irodalmi vagy nyelvészeti szeminárium /IH-TV*
éveseknek/
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás módszertana
köréből /IV. éveseknek/

t
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Angol forditó-tolmács szak

Mai angol nyelv /II. éveseknek/. Heti 2 éra. Hétfő du. 3-5-ig as
angol tolmácsteremben.
Előadó: PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Angol társalgás /II. éveseknek/. Heti 2 éra. Kedd du. 3-5-tg
angol tolmácsteremben.
Vezető: PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Bevezetés az amerikanisztikába /II. éveseknek/. Heti 4
déli 12-2-ig es szerda de. 10-12-ig az aago]
remben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Fordításelmélet /II. éveseknek/. Heti 1 éra. Hétfő du. 5-6-ig as
angol tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Fordítási gyakorlatok /magyarra/ /II. éveseknek/. Heti 8 éra. Hétfő
de. 8-10-ig es 10-12-ig a III. az, tanteremben, kedd d®.
8-10-ig a lektori előszobában és csütörtök de. 10-12-ig ,
az angol tolmácsteremben.
Vezető: NOVAK GYÖRGY tanrásegéd
BÓDIS KLÁRA tanársegéd
később megbizandé előadó.
Fordítási gyakorlatok /angolra/ /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
du. 6-7-ig az angol tolmácsteremben és kedd déli 12-1-ig
a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: WODAHA JÁNOSNÉ tanársegéd
később megbizandé előadó.
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 4 óra. Csütört8k d©.
8-10-ig és péntek du. 5-7-ig az angol tolmácsteremben.
Vezető: DÜRHAM DÁVIDNÉ adjunktus
KISS EDIT tanársegéd.
Bevezetés a tolmácsolásba /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök déli
12-1-ig az angol tolmácsteremben.
. ,
Előadó: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus.
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rsajgás /III® éveseknek/. Heti 4 éra. Kedd du. 5-7-ig
és szerda déli 12-2-ig az angol tolmácsteremben®
Vezető: BÓDIS KLÁRA tanársegéd
később megbizandó előadó.
Stilisztika /III® éveseknek/® Heti 2 éra. Péntek de. 10-12-ig az
angol tolmácsteremben.
Előadó: GÖNCZ ÁRPÁD meghívott előadó
később kinevezendő lektor.
Bevezetés az anglisztikába /III® éveseknek/. Heti 5 óra. Hétfő du.
5-7-ig a lektori tanteremben, péntek de.9-10-ig és du*
3-5-ig az angol tolmácsteremben.
Előadó: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus
KISS EDIT tanársegéd®
Fordítási gyakorlatok /magyarra/ /III. éveseknek/. Heti 8 óra. Hétfő
de® 8-10-ig a X® sz® tanteremben,
10-12-ig a II. sz.
tanteremben, kedd de. 10-12-ig a lektori előszobában és
szerda du® 3-5-ig az angol tolmácst eremben.
Vezető: NOVAK GYÖRGY tanársegéd
BÓDIS KLÁRA tanársegéd
FRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Fordítási gyakorlatok /angolra/ /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du® 5-6-ig ós péntek du. 1-2-ig az angol tolmácsteremben.
Vezető: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd
később megbizandó előadó.
Tolmácsolási gyakorlatok /III® éveseknek/. Heti 4 éra. Hétfő déli
12-2-ig a nyelvi laboratóriumban és kedd déli 12-2-ig az
angol tolmácsteremben.
Vezető: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus
BÓDIS KLÁRA tanársegéd.
/III. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek déli
12-1-ig az angol tolmácsteremben..
Előadó: GÖNCZ ÁRPÁD meghívott élőadé.
Konszekutív tolmácsolás /IV® éveseknek/. Heti 6 óra. Kedd du. 5-7-ig
a tanári szobában, szerda déli 12-2-ig a nyelvi laboratóriumban és csütörtök déli 12-2-ig a tanári szobában..
Vezető: KISS EDIT tanársegéd
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd
később megbizandó előadó®
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/IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli 12-2=ig a tanári
szobában.
Előadó: NÓVÁK GY.ÖRGY tanársegéd,
Sz±mü.-ián tolmácsolás /IV, éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd &u. 3-5-ig
Is csütörtök de, 8-10-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: KISS EDIT tanársegéd
Dt/RHAM DÁVIDHÉ adjunktus,
imerlkanisztika /IV, éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de, 8-10-ig az
angol tolmácsteremben.
Előadós Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Fordítási ¿¡yakorlatok /magyarra/ /IV, éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
de, 8-10=ig a tanári szobában.
Vezető: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Fordítási gyakorlatok /angolra/ /IV, éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de,
10-12-ig az angol tolmácsteremben,
Vozetős WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Honismeret /IV, éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig az angol
tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Nyelvgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig
angol tolmácsteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.

Ajánlott speciális kollégium
Bzra Pound magyarul. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben Is
helyen.
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Mai angol nyelv /II. éveseknek/
Amerikanisztika /II. és IV. éveseknek/
Bevezetés a tolmácsolásba /II. éveseknek/
Anglisztika /III-IV. éveseknek/
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Beszámoló

Angol stilisztika /III. éveseknek/

gyakorlati jegy

Angol társalgás /IX. éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/ .
Angol társalgás /III. éveseknek/
Angol stilisztika /III. éveseknek/
Forditási gyakorlatok /III. éves elmek/
Tolmácsolási gyakorlatok /III. éveseknek/
Lektorálás, redigálás /III. éveseknek/
Konszekutiv tolmácsolás /IV. éveseknek/
Szimultán tolmácsolás /IV. éveseknek/
Forditási gyakorlatok /IV. éveseknek/

\
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b/ N é m e t

nyelv

és

i r o d a l o m

Német nyelvű országok ismerete /I. éveseknek/. Heti 4 éra. Kedd
déli 12-2-ig a német szemináriumban és csütörtök de.
8-10-ig a történeti szemináriumban.'
Előadó: Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
Országismereti szeminárium /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ hétfő
du. 5-7-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő déli 12-2-ig a német
szemináriumban.
Vezető: Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MÁDÍ ROZÁLIA tanársegéd.
Német nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Héti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ hétfő
dőli 12-2-ig a német könyvtárban,
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő du. 5-7-ig a II. az.
tanteremben.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Bevezetés a német nyelvtudományba /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10-11-ig a magyar történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
V
Bevezetés a német irodalomtudományba /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Csütörtök de. 11-12-ig a magyar történeti szemináriumban.
Előadó; Dr. JANÓ ISTVÁN megbizott előadó.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 4 óra,
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ kedd du.
5-7-ig a német szemináriumban ős szerda du. 5-7-ig a
német könyvtárban.
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
B/ csoport /orosz-német szak/ kedd du. 5-7-ig a történéti
szemináriumban és szerda du. 5-7-ig á IX, sz. tanteremben.
Vezető: később kinevezendő lektor.
Német nyelv mai rendszere /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
8-10-ig a II. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
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Német T„

veszeti szeminárium /II. éveseknek/. Heti 1 óra,
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ csütörtök de. 11-12-ig a német könyvtárban,

B/ csoport /orosz-német szak/ csütörtök déli 12-1-ig
a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német irodalomtörténet /II, éveseknek/. Heti 2 ám, Szerda de,
10-12-ig a VI. sz. tantoromben.
Előadó: Dr, HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár.
Német irodalomtörténeti szeminárium /II, éveseknek/. Heti 1 óra,
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szál?/ szerda
déli 12-1-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /prosz-német szak/ péntek de, 11-12-lg a német
szemináriumban..
Vezető: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár.
Német országi smera'ti beszédgyakorlatok /II, éveseknek/. Heti 1 éra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ csütörtök de. 10-il-ig a német könyvtárban.
Vezető: Dr. KÁSZONYHÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
B/ csoport /orosz-német azak/ csütörtök de, 11-12-ig az
olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
Beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 Óra,
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ csütörtök du, 1-2-ig a VII, sz", tanteremben,
B/ csoport /orosz-német szak/ csütörtök de. 10-11-ig az
olasz szemináriumban,
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus,
Német forditási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 Óra,
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ csütörtök déli 12-1-ig a német könyvtárban,
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
B/ csoport /orosz-német szak/ csütörtök du, 1-2-ig a latin
szemináriumban,
Vezetői Dr. KÁSZOITYNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
•

/
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' Szövegelemzési és stilisztikai gyakorlatok /II. éveseknek/.
Heti 1 óra. . '
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ szerda
du. 1-2-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ péntek de. 10-11-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár.
Német romantika és realizmus /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10-11-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. SALYÁMOSSY MIKLÓS docens.
A német nyelv története /III, éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de.
11-12-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Esztétika /III.•éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VII. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr.. KISS LAJOS docens.
Német irodalmi szeminárium /III. éveseknek/.+ Heti 2 óra. Csütörtök
de. 8-10-ig a tanári szobában.
,
Vezető: Dr. SALYÁMOSSY MIKLÓS docens.
Német nyelvtörténeti szeminárium /III. éveseknek/.+ Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a német szemináriumban..
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/. Héti 3 éra.
Hétfő de. 8-10-ig a VI. sz. tanteremben és péntek de,
11-12-ig a VII. sz. tanteremben.
Vezető: később kinevezeindő lektor.
Német forditási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök
déli 12-1-ig a X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SALYÁMOSSY MIKLÓS docens.
A XX. század német irodalma /IV. éveseknek/. Heti 1 éra. Csütörtök
du. 1-2-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. SALYÁMOSSY MIKLÓS docens.
Német irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti 2 óra. ^Szerda du.
5-7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SALYÁMOSSY MIKLÓS docens.
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1

vtürténet /IV® éveseknek/. Heti 1 éra. Csütörtök déli
12-1-ig a német szemináriumban®
Előadó: Dr® MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelvtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Szerda
du® 5-7=»ig a tanári szobában.
Vezető: Dr® MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/® Heti 2 óra®
A/ csoport /német /levelező/, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec, képz., magyar-német, angol-német szak/
péntek du® 3-5-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német, orosz-német szak/ péntek
du® 5-7-ig a VII. sz. tanteremben.
Vezető: később kinevezendő lektor.
Német fordítási gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /német /levelező/, magyar-német, magyar-németmagyar nyelvtörténet spec. képz., angol-német szak/
péntek de® 9-10-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /történelem-német, orosz-német szak/ szerda du,
4-5-ig a IX® sz. tanteremben.
Vezető: Dr® MÁRVÁNY JÁNOS docens®
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Péntek de. 10-12-ig a VI. sz. tanteremben.
Vózető: később megbízandó előadó.

Választható szeminárium!
VIZSGAKOVETELMENYEK
Kollokvium
Beszámoló

Német nyelvű országok ismerete /I. éveseknek/
Német irodalom /IV. éveseknek/
Esztétika /III. éves nem magyar szakosoknak/
Országismereti szeminárium /I. éveseknek/
Német nyelvtani gyakorlatok /I, éveseknek/
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés a német irodalomtudományba /I. éveseknek/
Bevezetés a német nyelvtudományba /I. éveseknek/
Német nyelvészeti gyakorlatok /Ií. éveseknek/
Német irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/
Német országismereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/
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Német nyelv- és beszédgyakorlatok /II.
éveseknek/
Német fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/
Német szövegelemzési és stilisztikai f a korlátok /II. éveseknek/
Német forditási gyakorlatok /tlI-IV. éveseknek/
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /IXX-XV.
éveseknek/
Német irodalmi ill. nyelvészeti szeminárium
/III-IV. éveseknek/
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana
köréből /IV. éveseknek/
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KLASSZTiwi-FTLOLÓGIA
a/

Görög

nyelv

és

irodalom

Aesopusi mesék /görög B/ szakot felvenni készülő I. éves latin
szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Az attikai nyelv esettana /görög speciális képzésben részesülő II.
éveseknek/. Heti .1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Részletek Prolcopios "Titkos történetéből" /görög speciális kópzés. ben részesülő II. éveseknek/. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.

Ajánlott speciális kollégium
Bevezetés az attikai nyelvjárás esettanába. Heti 1 óra. Később meghatarozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
Bevezetés a görög nyelvbe haladóknak. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.

VIZSGAKOVETELMENYEK
Kollokvium

Az attikai nyelv esettana /görög speciális
képzésben részesülő II. éveselmek/

Gyakorlati jegy

Aesopusi mesék
Részletek Prokopios "Titkos, történetéből"
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b/ L a t i n

n y e l v , és

i r o d a l o m

A latin alaktan és igenév használat áttekintése /I. éveseknek/.
Heti 3 óra. Kedd de. 10-1-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Görög nyelv kezdőknek /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-ig
a IV. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
A latin verstan alakjai /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 1-2-ig
a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Cicero: De signis /auctorolvasás I-II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
du.. 5-6-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Cicero beszéde Manilius javaslata mellett /auctorolvasás I-II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda du. 6-7-ig a latin szeminá- ^
riumban.
t
* Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Tibullus és Propertius válogatott , elégiái /auctorolvasás I-II. éve.
seknek/. Heti 2 óra. Hétfő du. 5-7-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
Részletes latin esettan /II. éveseknek/. Héti 3 óra. Hétfő du. 4-5-ig
a lektori tanteremben és szerda de. 10-12-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
«

Görög nyelv haladóknak /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő du. 3-4~ig
á lektori tanteremben.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Fejezetek a római provinciák vallási életéből /II. éveseknek/. Heti
2 óra. Hétfő déli 12-2-ig a lektori előszobában.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
A latin mellérendelt mondatok tana /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Csütörtök de. 8-10-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
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Görög p.^O borolvasás /III. éveseknek; IV. éveseknek ajánlott/.
Heti 1 óra. Kedd de. 9-10-ig a tanári szobában;
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Klasszika-filológiai proszeminárium /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Kedd de. 8-9-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Tacitus-részletek /auctorolvasás III-XV. éveseknek/. Heti 2 óra. .
Hétfő du. 3-5-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Horatius szatirái /auctorolvasás III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Hétfő déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Fejezetek a római irodalom aranykorának történetéből /III-IV. óveseknek/. Heti 3 óra. Hétfő du. 1-2-ig ós kedd du. 4-6-ig
a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Latin stílusgyakorlatok /III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du.
3-4-ig a latin szemináriumban, i
Vezető: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Latin nyelvemlékek, feliratok /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du.
5-7-ig a lektori előszobában.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Szeminárium a császárkori romai irodalomtörténet tárgykörében /IV.
éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 6-7-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
A latin oktatás módszertana /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
Válogatott klasszikus auctorrészletelc részletes nyelvi magyarázatokkal /latin speciális képzésben részesülő I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
Szeméivények lat-'n remekriókból grammatikai magyarázatokkal /latin
speciális képzésben részesülő II. éveseknek/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
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Antik éa középkori latin szerzők részletei beható nyelvi magyarázatokkal /latin speciális képzésben részesülő III. éveseknek/. ""
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZIGETIKÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Bachatolégikus szövegek olvasása /fakultativ auctorolvasás latin
speciális képzésben részesülő I-III. éveseknek/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Válogatás Sidonius Apollinaris leveleiből /fakultativ auctorolvasás
latin speciális képzesben részesülő I-III. éveseknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
Petronius-részletek /fakultativ auctorolvasás latin speciális képzésben részesülő I-III. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
Az antik mitológia világa /latin speciális képzésben részesülő
- II-III. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Suetoniua ás a latin grammatikusok /szakszeminárium szakdolgozóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Latin forgások a bosporosi királyság történetéhez /szakszeminárium
IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Vezető: D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
A latin alárendelt mondatok sajátosságai /szakszeminárium szakdolgozóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr; SZIGETIKÉ dr. GA1ÁNTAI ERZSÉBET adjunktus;
Római gazdaság- és társadalomtörténeti problémák /szakszeminárium
szakdolgozóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
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Horatiu- szatírái /ajánlott auctorolvasás különösen III-IV. éveseknek/. Héti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Eschatolégikus szövegek olvasása /ajánlott auctorolvasás különösen
latin speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Fejezetek a római provinciák vallási életéből
/II. éveseknek/
Fejezetek a római irodalom aranykorának a történetéből /III-XV. éveseknek/
Latin nyelvemlékek, feliratok /IV. éveseknek/
Válogatott klasszikus auctorrészletek részletes
nyelvi magyarázatokkal /latin speciális képzésben
-részesülő. I. éveseknek/
Az antik mitológia világa /latin speciális képzésben részesülő II-III. éveseknek/

Gyakorlati jegy

A latin alaktan és igenévhasználat áttekintése
/I. éveseknek/
Görög nyelv kezdőknek /I. éveseknek/
Cicero: De signis /auctorolvasás I-II, éveseknek/5
Cicero beszéde Manilius javaslata mellett /I-II.
éveseknek/
TibulPus és Propertius válogatott elégiái /I-II.
éveseknek/
Részletes latin esettan /II. éveseknek/
Görög nyelv haladóknak /II. éveseknek/
A latin mellérendelt mondatok tana /III. éveseknek/
Görög auctorolvasás /III, éveseknek/
Tacitus-részletek /III-IV. éveseknek/
Horatius szatírái /III-IV. éveseknek/
Latin stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/
Szeminárium a császárkori római irodalomtörténet
tárgykörében /IV. éveseknek/
A latin oktatás szakmódszertana /IV. éveseknek/
Szemelvények latin remekirékból grammatikai magyarázatokkal /latin speciális képzésben részesülő II.
éveseknek/
Antik és középkori latin szerzők"részletei beható
nyelvi magyarázatokkal /latin speciális képzésben
részesülő III. éveseknek/
Eschotológilrus szövegek olvasása /latin speciális
képzésben részesülő I-III. éveseknek/
Válogatás Sidonius Apollinaris leveleiből /latin
speciális képzésben részesülő I-III. éveseknek/
Petronius-részletek /latin speciális képzésben részesülő X—III. éveseknek/

v

\
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C/ ROMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/ F r a n c i a

nyelv

és

irodalom

Franciaország ismerete /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du, 3-5-ig
a német szemináriumban.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia országismereti szeminárium /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du. 5-7-ig a lektori előszobában.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
8-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 4 éra. Szerda
du. 5-6-ig a francia szemináriumban, 6-7-ig a nyelvi laboratóriumban és csütörtök de. 8-10-ig a tanári szobában.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd
Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia irodalmi szöveggyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Bevezetés a francia irodalmi studiumokba./I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 10-11-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Bevezetés a francia nyelvészeti studiumokba /I. éveseknek/. Heti 1
óra. Csütörtök de. 10-11-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
A francia nyelv múltja és mai rendszere /II, éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő du, 3-5-ig a francia szemináriumban..
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
A francia irodalom története a XVII, században /II. éveseknek/.
Heti 1 óra. Hétfő du. 6-7-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
A francia irodalom története a XVII. században /II-III. éveseknek/.
Heti 1 óra. Hétfő du. 5-6-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
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Franci-, nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
de. 10-12-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. ALBERT- SÁNDOR adjunktus.
i
Francia irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
deli 12-2-ig a X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia' országiamereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 Óra.
Kedd du. 3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia stilisztikai gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR.adjunktus.
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
de. 8-10-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető:' Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Fejezetek a XIX. század francia irodalmából /III. éveseknek/. Heti
1 óra. Hétfő du. 6-7-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ' MARTONYI ÉVA adjunktus.
Esztétika /III. éves elmek/. Heti .2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VII. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /III, éveseknek/. Heti 2 óra.
Csütörtök de. 8-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
i
Francia beszédgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du.
5-6-ig a nyelvi laboratóriumban és 6-7-ig a IX. sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
/

A francia drodalom története a XVII. században /II-III. éveseknek/.
Heti 1 óra. Hétfő du. 5-6-ig a VI. sz. tanteremben.
Előadó: Dr, NÉMETH JENŐ adjunktus.

Fejezetek a XX. századi francia irodalomból /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
$

Francia irodalomtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti 2
óra. Kedd du. 5-7-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.NHétfŐ déli
12-2-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS, docens.
Francia nyelvtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti 2 óra.
Kedd du. 5-7-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 éra.
Szerda du, 5-6-ig a nyelei laboratóriumban és 6-7-ig a
X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KOVÁCS JÓZSEF adjunktus
Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/.Heti 2 éra. Csütörtök de.
8-10-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. JEAN-PATJL PAGLIANO lektor. ^
•
A francia nyelvoktatás módszertana /IV. éveseknek/.. Heti 2 óra. Szerda
du. 3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
A mai francia kultura kérdései /V. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
du. 2-3-ig a VI. sz, tanteremben.
Előadó: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du. 5-7-ig a X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
+

Választható szeminárium!

Megjegyzés: A Mai francia kultura kérdései c. tárgy aláirása beszámolóhoz kötött.
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Ajánlott speciális kollégiumok
Francia lexikológia. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
A modern nyelvészet néhány kérdése. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus
CSERESNYÉSI LÁSZLÓ
* tanársegéd.
A francia költészet néhány kérdése. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JEAN-PAÜL PAGLIANO lektor.
Latin nyelv /II. éves olasz és francia szakosoknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
VI ZSGAKÖVETELIüENYEK
Kollokvium

Franciaország ismerete /I. éveseknek/

Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar szakosoknak/

Gyakorlati jegy

Francia országismereti gyakorlatok /I. éveseknek/
Francia nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /I. éveseknek/
Francia irodalmi szöveggyakarlatok /I. éveseknek/
Bevezetés,a francia irodalmi studiumokba /I. éveseknek/
Bevezetés a francia nyelvészeti studiumokba A - éveseknek/
Francia nyelvészeti szöveggyakorlatok /II. évesek• nek/
Francia irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/
Francia országismereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/
Francia stílusgyakorlatok /II. éveseknek/
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /II» éveseknek/
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /III-IV-V. éveseknek/
Francia irodalomtörténeti szeminárium /III. éveseknek/
Francia irodalomtörténeti vagy nyelvészeti szeminárium A V . éveseknek/
Gyakorlatok a francia nyelvtanítás módszertana kö-.
réből /IV. éveseknek/

71

b/ O l a s z

nyelv

ás

i r o d a i o n

Olaszország ismerete /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
8-10-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. REMÉNYI KÁZMÉR docens.
Országismereti beszédgyakorlatok /I, éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du. 5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens.
Olasz nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 3 óra. Kedd du,
5-7-ig az olasz szemináriumban és csütörtök de. 11-12-ig
a tanári szobában.
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd,
\

Köznapi témájú beszéd- és fogalmazási gyakorlatok /I. éveseknek/.
Heti 4 óra. Péntek de. 8-10-ig az olasz szemináriumban
és du. 5-7-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő du, 5-7-ig a IX. sz..tanteremben.
Vezető: Dr. BÉNYINÉ dr, FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Bevezetés az olasz irodalomtudományba /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Csütörtök de. 10-11-ig a tanári szobában. ,
Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens.
Az olasz nyelv múltja és mai rendszere /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig az olasz szemináriumban,
,
Előadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
Az olasz irodalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: PINTÉRRÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz irodalmi gyakorlatok /il. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du.
3-5-ig a X. sz. tanteremben.
Vezető: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Nyelvtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda déli
12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
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Beveze^

a romanisztikába /II. éveseknek/. Heti 1 óra
10-11-ig az olasz szemináriumban.

rda de.

Előadó: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Mai országismereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Péntek du. 5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du. 3-5-rig
az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. DÓRÓ GÉZÁKÉ tanársegéd.
Beszéd- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du.
5-6-ig az olasz szemináriumban ós 6-7-ig a nyelvi labo-*
ratóriumban.
Vezető: Dr. DÓRÓ GÉZÁKÉ tanársegéd.
Olasz irodalomtörténet /Kezdetek, Trecento/ /III, éveseknek/. Heti
2 óra. Péntek de. 8-10-ig a tanári szobában.
Előadó: PINTÉRRÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz irodalmi szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök '
de. I0-12-ig a tanári szobában.
Vezető: PINT ÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /III, éveseknek/. Heti 4 óra. Csütörtök de. 8-10-ig és péntek de. 10-12-ig a tanári szobá(
ban.
.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Speciálkollégium /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök déli
12-2-ig a tanári szobában.
Vezető: Dott,EZIO BERNARDELLI lektor.
Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VII.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Bevezetés az olasz stilisztikába /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Hétfő du.l-2-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. DÓRÓ GÉZÁNÉ tanársegéd.
Olasz irodalomtörténet /Cinque- e Seicento/ /IV, éveseknek/. Heti
2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a tanári szobában.
Előadó: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
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Nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Az olasz nyelv története /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de.
10-12-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 4 óra.
Hétfő déli 12-1-ig és szerda du. 3-6-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. DÓRÓ GÉZÁNÉ tanársegéd
Dott. EZIO BERNARDELLI lektor;
Gyakorlatok az olasz nyelv tanításának módszertana köréből /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du, 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: .Dr. KAKUSZI LÁSZLÓNÉ meghívott előadó.

1

Ajánlott speciális kollégiumok

Lectura Dantis /II-III. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
'
Előadó: Dr. POGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
Kötelező olvasmányok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. POGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
Irodalom éi kultura a gyulafehérvári fejedelmi udvarban a magyarolasz kapcsolatok tükrében /I-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BARLAY Ö. SZABOLCS meghívott előadó.
Latin nyelv /II. éves olasz és francia szakosoknak/. Heti 1 éra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. I.ESSI VIKTOR meghívott előadó.

VIZSGAKOVETELMENYEK
Kollokvium

Olaszország ismerete /I. éveseknek/

Beszámoló

Esztétika /III. éves nem magyar szakosoknak/

»
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Gyakorlati .jegy

, -

Országismereti beszédgyakorlat /I, éveseknek/
Köznapi témájú beszéd- és fogalmazási gyakorlat /I. éveseknek/
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakorlatok'
/I. éveseknek/
Bevezetés az olasz irodalomtudományba /I. éveseknek/
Olasz nyelvtani gyakorlat /I. éveseknek/
Olasz irodalmi fgrakorlat /II. éveseknek/
Nyelvtörténeti, nyelvészeti gyakorlatok /II.
éveseknek/
Mai országismereti beszédgyakorlat /II. éveseknek/
Fordítási gyakorlat /II. éveseknek/
Beszéd- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/
Olasz irodalmi szeminárium /III. éveseknek/
Olasz nyelv- és stílusgyakorlat /III. éveseknek/
Bevezetés az olasz stilisztikába /III. éveseknek/
Nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/
Olasz nyelv- és stílusgyakorlat /IV. éveseknek/
Gyakorlatok az olasz nyelv tanításának módszer^
tana köréből /IV. éveseknek/
^
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B/ SZLÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK
Orosz

nyelv

és

i r o d a ¡lom

Az orosz kultura története /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de,'
10-11-dg az I. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Országismereti szeminárium /I. éveseknek/. Heti 3 óra.' ..
A/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd déli 12-2-ig és szerda
de. 10-11-ig a'lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7. csoport/ hétfő déli
12-2-ig a lektori tanteremben és szerda du. 1-2-ig a,
VII. sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ hétfő de.
8-10-ig a VIII. sz. tanteremben és szerda de, 11-12-ig
a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus
FRANKNÉ dr. FONT MÁRTA adjunktus.
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ hétfő déli
12-2-ig a IX. sz. tanteremben és szerda du, 1-2-ig a
lektori tanteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.
Leiró nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő déli 12-2-ig á II.sz.
tanteremben,
B/.csoport /történelem-orosz szak 6-7. csoport/ kedd du.
3-5-ig a VIII, sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ szerda du.
3-5-ig a német szemináriumban,
í)/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ hétfő de.
8-10-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. FÁBRICZ KÁROLY tanársegéd.
/

Gyakorlati hangtan és beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 4 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda du. 3-5-ig a történéti szemináriumban, csütörtök déli 12-1-ig a nyelvi
laboratóriumban és 1-2-ig a X. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7. csoport/ szerda du.
3-4-ig a IX. sz. tanteremben, 4-5-ig a nyelvi laboratóriumban és csütörtök de. 10-12-ig a francia szemináriumban,

76

C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ kedd dtu
3-5-ig a német szemináriumban, péntek de. 8-9-ig a
VIII. sz. tanteremben és 9-10-ig a nyelvi laboratóriumban,

.>

D/ csoport /angol-orosz9olasz-orosz szak/ hétfő dtu
3-5-ig a VIII. sz. tanteremben,
szerda de. 8-9-ig
'
a német szemináriumban és 9-10-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: Dr„ FENYVESIRE JELIZAVETA MIHAJLOVEJA KONYAJE7A adjunktus
KACZIBA ÁGNES tanársegéd.

A lVTIIo_gzázadi orosz kultura története Vl. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek de. 8-10-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7. csoport/ szerda
déli 11-1-ig a VII. sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ csütörtök
déli 12-2-ig a magyar történeti szemináriumban,
D/ csoport /angol-orosz, ola3z-orosz szak/ szerda du.
3-5-ig a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HARMAT MÁRTA adjunktus.
Nyelvészeti proszeminárium /I. éveseknek/. Héti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de. 9-10-ig a VIII.sz*
tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7, csoport/ kedd déli
12-1-ig a VIII. sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ szerda déli
12-1-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ kedd du. 1-2-ig
a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. H. TÓTH IMRE tudományos főmunkatárs.
Irodalmi proszeminárium /I. éveseknek/. Heti 1 éra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de. 8-9-ig a VIII.
sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7. csoport/ kedd du.
1-2-ig a történeti szemináriumban,
. ,
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ szerda du.
1-2-ig a francia szemináriumban,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ kedd déli
12-1-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: VASSNÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
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Az orosz nyelv múltja és mai rendszei'e /II. éveseknek/. Heti 2
éra. Kedd de. 10-12-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. H. TÓTH IMRE tudományos főmunkatárs.
Az orosz irodalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
déli 12-2-ig a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: LEPAHIN, VALERIJ VLAGYIMIROVTCS tanársegéd.
Orosz nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra..
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ csütörtök de. 8-10-ig a latin szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, francia-orosz
szak/ csütörtök de. 10-12-ig a lektori előszobában1,
C/.csoport /történelem-orosz szak/ hétfő du. 5-7-ig a
francia szemináriumban.
Vezető: KOCSIS MIHÁLY könyvtáros.
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ kedd du.
5-7-ig a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: KACZIBA ÁGNES tanársegéd.
Orosz irodalmi szeminárium /II. éveseknek/* Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ csütörtök de. 10-12-ig a latin szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, francia-orosz
szak/ szerda du. 3-5-ig a lektori tanteremben.
Vezető:. LEPAHIN, VALERIJ VLAGYIMIROVICS tanársegéd.
C/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő du. 3-5-ig a
II. sz, tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ hétfő du.
5-7-ig a VIII. sz. tanteremben.
Vezető: KATONA JUDIT tanársegéd.
Orosz művelődéstörténet. Országismeret /szeminárium II. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ kedd du. 5-7-ig a nyelvészéti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, francia-orosz
szak/ péntek du. 5-7-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek de. 8-10-ig a
X, sz. tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ péntek du.
3-5-ig a német szemináriumban.
Vezető: később megbizandó előadó.
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Orosz fordítási és stilisztikai gyakorlatok /II, éveseknek/. Heti
2 óra,
4/ csoport /magyar-orosz szak 3, csoport, olasz-orosz
szak/ szerda du. 3-5-ig az olasz szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4, csoport, francia?orosz
szak/ szerda du, 5-7-ig a történeti szemináriumban,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ csütörtök de. 8-10-ig
a lektori tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ péntek déli
12-2-ig a lektori tanteremben.
Vezető: KATONA JUDIT tanársegéd.
Orosz nyelv- és beszédgyakorlatok köznapi témakörben /II. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz szak/
szerda du. 5-7-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, francia-orosz
szak/ péntek du. 3-5-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda déli 12-2-ig a
történeti szemináriumban,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ péntek du.
5-7-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: MINKNÉ dr. SOLYMOSI MÁRIA tanársegéd. .
Felkészülés záróvizsgára /II. éves német-orosz szakosoknak/. Heti
4 óra. Hétfő du. 3-57Íg a lektori előszobában és péntek
de. 8-10-ig a II. sz. tanteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.
Mai orosz nyelvtan /III. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, latin-orosz, francia?orosz szak/
szerda de. 9-10-ig a német szemináriumban és csütörtök
de. 10-12-ig a .VIII. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet, angol-orosz, angol-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de.
8-10-ig a VIII. sz. tanteremben és szerda de. 8-9-ig
a lektori tanteremben.
Előadó: Dr. PETE ISTVÁN docens.
Orosz irodalom /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek de. 10-12-ig a
VTII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
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Esztétika /III. éveseknek/. Heti 2 óra® Péntek déli 12-2-ig a VII.
sz. tanteremben.
, Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Orosz irodalmi szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 éra.
A/, csoport /magyar-orosz/I szak/ csütörtök de. 8-10-ig
. a VIII. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz/II, ma^ar-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, latin-orosz szak/ csütörtök
déli 12-2-ig a VIII. sz. tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda du. 3-5-ig a
lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ szerda du.
5-7-ig a VIII. sz. tanteremben®
Vezető: Dr. PEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
Orosz beszédgyakorlatok /III® éveseknek/® Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a történeti szemináriumban,
,
B/ csoport /magyar-orosz/II, magyar-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, latin-orosz szak/ szerda du.
5-7-ig a lektori előszobában,
C/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ csütörtök de. 10-12-ig
a lektori tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ kedd déli 12-2-ig
a III. sz. tanteremben.
Vezető: később kinevezendő lektor.
Orosz nyelvgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ kedd du. 5-6-ig a IX®sz.
tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz/II, magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, latin-orosz szak/ kedd de.10-11-ig
a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda de. 10-11-ig a
VII. sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ kedd du. 3-4-ig
a IV, sz. tanteremben.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.
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Mai orosz -ny^lv /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de. 9-10-ig
a VIII. sz. tanteremben.
Előadó: PEJÉRNÉ dr. SZA1AMIN EDIT adjunktus;
Mai, orosz nyelvtani gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. .
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec, képz. 3 magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec.
képz.s magyar-orosz-finnugor szak/ szerda déli 12-2-ig
a VIII. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin spec.
képz., történelem-orosz-Latin-Amerika története spec.
képz., latin-orosz szak/ péntek du. 3-5-ig az olasz szemináriumban,
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz-latin spec. képz.,
francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
szerda de. 10-12-ig a VIII. sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-orosz nyelvtörténet
spec. képz., olasz-orosz szak/ péntek de. 10-12-ig a
IX, sz. tanteremben. •
Vezető: FEJÉRNÉ dr. SZALAMHÍ EDIT adjunktus.
Szovjet irodalom /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig
a VTII. sz. tanteremben.
-Előadó:,Dr, SZŐKE KATALIN adjunktus.
Szovjet irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec.
képz,, magyar-orosz-finnugor szak/ kedd du. 4-6-ig a
lektori tanteremben.
.
,
Vezető: VAS SÍIÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin spec.
képz., történelem-orosz-Latin-Amerika története spec.
képz,, latin-orosz szak/ péntek de. 10-12-ig a X. sz.
tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz-latin spec. képz.,
francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
péntek du, 3-5-ig a -VIII. sz. tanteredben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-orosz nyelvtörténet
spec. képz., olasz-orosz szak/ csütörtök de. 10-12-ig a
X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZŐKE KATALIN adjunktus.
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Orosz beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 éra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtört
ténet spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet
spec. képz., magyar-orosz-finnugor szak/ hétfő de„.
8-10-ig a IX. sz. tanteremben,,
j

B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin spec.
képz., történelem-orosz-Latin-Amerika története spec.
képz., latin-orosz szak/ szerda déli 12-2-ig a IX.sz.
. tanteremben.

Vezető: LEPAHUT, VALERIJ VLAGYIMIROVICS tanársegéd.
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz-latin spec. képz.,
francia-orosz-általános ós alkalmazott nyelvészet szak/
hétfő de. 10-12-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-orosz nyelvtörténet
spec. képz., olasz-orosz szak/ szerda de. 10-12-ig &
. magyar történeti szemináriumban.
Vezető: VASSNÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
Orosz nyelvgyakorlatok fVJ. éveseknek/. Heti 1 óra.

'

A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet
spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec.
képz., magyar-orosz-finnugor szak/ kedd du. 3-4-ig a
lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin spec,
képz., történelem-orosz-Latin-Amerika története spec.
képz., látin-orosz szak/ péntek de. 8-9-ig a IV. sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz„ francia-orosz-latin spec. képz.,
francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
' szerda de. 8-9-ig a IV. sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-orosz nyelvtörténet
spec. képz., olasz-orosz szak/ szerda de. 9-10-ig a lektori tanteremben.
.
Vezető:. PRANKNÉ dr. FONT' MÁRTA adjunktus.

,

Gyakorlatok az orosz nyelvtanitás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
Heti .2 éra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet
spec. képz., magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec. képz.,
magyar-orosz-finnugor szak/ péntek de. 10-12-ig a francia
szemináriumban,
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin speo.
képz., történelem-orosz -Latin-Amerika története spec.
képz., latin-orosz szak/ csütörtök déli 12-2-ig a IX.
sz. tanteremben,
^

/

\
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7/ csoport /német-orosz, francia-orosz-latin spec.
képz., francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ csütörtök de. 10-12-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-orosz nyelvtörténet
spec. képz., olasz-orosz szak/ kedd de. 10-12-ig a
X. sz. tanteremben.
Vezető: MINKNÉ dr. SOLYMOSI MÁRIA tanársegéd.
Orosz nyelv- és stilusgyak orlatok /a külföldi részképzés alól felmentett V. eveseiknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.
A szovjet kultura kérdései /a külföldi részképzés alól felmentett
V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: később megbízandó előadó.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
r

Bolgár nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IVAN HARALAMPIEV lektor.
.
A bolgár nyelv története. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
es helyen.
Vezető: IVÁN HARALAMPIEV lektor.
Bevezetés az Összehasonlító szláv nyelvészetbe. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. H. TÓTH IMRE tudományos főmunkatárs.
Az orosz igeszemlélet gyakorlati kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. Vezető: Dr. FENYVESINÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA adjunktus.
A 20-as évek szovjet történelme és irodalma. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben es helyen.
Vezető: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. SZÓKÉ KATALIN adjunktus
VASSNÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
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Orosz stilisztikai és poétikai szeminárium® Heti 2 éra®
meghatározandó időben és helyen®
Vezető: Dr. PERINGZ ISTVÁN adjunktus
FRANKNÉ dr® FONT MÁRTA tanársegéd®
Tipológiai vizsgálatok a 18® századi orosz lira körében®
óra® Később meghatározandó időben és helyen®
Vezető: Dr® HARMAT MÁRTA adjunktus®
Irodalmi szövegelemzés® Heti 2 óra® Később meghatározandó időben és
helyen®
Vezető: Dr® FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens®

?

•A magyar-orosz irodalmi kapcsolatok XX® századi, történetéből® Heti
2 óra® Később meghatározandó időben és helyen®
Vezető: Dr® FENYVESI ISTVÁN adjunktus® '
Puskin és a XIX® századi lira® Heti 2 éra® Később meghatározandó
időben ós helyen®
Vezető: Dr® BARÓTI TIBOR adjunktus®
Szakdolgozói szeminárium® Heti 2 óra® Később meghatározandó időben
és helyen®
Vezető: Dr® BARÓTI TIBOR adjunktus®
Szakdolgozói szeminárium® Heti 1 óra® /Kéthetenként 2 órában tartva®/
Később meghatározandó időben és helyen®
Vezető: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus®
A mai orosz beszélt nyelv® Heti 2 óra® Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr® FÁBRICZ KÁROLY tanársegéd®
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
<
Kollokvium

Beszámoló
Gyakorlati jegy

Az orosz kultura története /I® éveseknek/
Az orosz nyelv múltja és mai rendszere /II® éveseknek/
Az orosz - irodalom története /II® éveseknek/
Mai orosz nyelv /III-IV® éveseknek/
•
i
Esztétika /III® éves nem magyar szakosoknak/
Országismereti szeminárium /I® éveseknek/
Leiró nyelvtani gyakorlatok fl.0 éveseknek/
A XVTII® századi orosz kultura története /I® éveseknek/
Nyelvészeti proszeminárium /I® éveseknek/
'Irodalmi proszeminárium /I® éveseknek/
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Orosz művelődéstörténet, Országismeret /II.
éveseknek/
Orosz forditási és stilisztikai gyakorlatok
/II. éveseknek/
Orosz nyelv- és beszédgyakorlatok /II. éveseknek/
Orosz nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/
Orosz irodalmi szeminárium /II-III. éveseknek/ Orosz nyelvgyakorlatok /III-IV. éveseknek/
Orosz beszédgyakorlatok /III-IV. éveseknek/
Szovjet irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana
köréből /IV. éveseknek/
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/

sést a Szovjet kultura kérdései cimü tárgy aláirása beszámolóhoz kötött!

Orosz forditó-tolmács szak
Mai orosz nyelv /II. éveseknek/. Heti' 2 óra. Szerda du. 5-7-ig az
orosz tolmácstereraben.
Vezető: Dr. FENYVESINÉ JELIZAVETA IHHAJLOVNA KONYAJEVA adjunktus.
Orosz társalgás /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du. 3-5-ig az
orosz tolmácsteremben.
Vezető s LAKI ÉVA -adjunktus.
Orosz-szovjet országismeret /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő de.
10-11-ig az orosz tolmácsteremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Orosz-szovjet országismereti gyakorlat /II. éveseknek/. Heti 3 óra.
, Hétfő de. 11-12-ig és kedd de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Porditásclmélat, /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek déli 12-1-ig a
II. sz. tanteremben.
Előadó: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
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Fordítási- gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 10 óra. Hétfő de.
8-10-ig a II. sz. tanteremben, kedd de. 10-12-ig a
történeti szemináriumban, szerda du. 2-3-ig az orosz
tolmácsteremben,péntek de. 8-10-ig a történeti szemináriumban, 11-12-ig a nyelvi laboratóriumban és
du. 5-7-ig az orosz tolmáesteremben.
Vezető: GERA ILDIKÓ tanársegéd
BRAUN MELINDA ösztöndíjas gyakornok.
Bevezetés a tolmácsolásba /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de.
10-11-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÜGLER KATALIN tanársegéd.
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 4 óra. Szerda du.
3-5-ig és péntek du. 3-5-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. KÜGLER KATALIN tanársegéd.
Mai orosz nyelv /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 8-9-ig
a lektori előszobában.
Előadó: FEJÉHHÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Orosz társalgás /III. éveseknek/. Heti 4 éra. Hétfő déli 12-2-ig és
szerda de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: LAKI ÉVA adjunktus.

,

'

Orosz stilisztika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du. 5-7-ig
az orosz tolmácsteremben.
Előadó: LEPAHIN, VALERIJ VLAGYIMIROVTCS tanársegéd.
Orosz-szovjet országismeret /III, éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd de.
10-11-ig az orosz tolraácsteremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.Orosz-szovjet országismereti, gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 3
óra. Kedd de. 11-12-ig és szerda de. 10-12-ig az orosz
tolmácsteremben.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
'
Fordítási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti
10-12-ig a VIII. sz. tanteremben,
orosz tolmácsterémben, szerda du.
mináriumban és péntek de. 11-1-ig
ban.
Vezető: GERA ILDIKÓ tanársegéd
FRANKNÉ dr. FONT -MÁRTA adjunktus.

10 óra. Hétfő de.
kedd du. 3-7-ig az
3-5-ig a latin szea lektori előszobá-
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Tolmácsé "ai gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 4 éra. Hétfő de. .
8-1 O-ig es szerda déli 12=2=ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. KUGLER KATALIN tanársegéd.
Lektorálás. redigálásn dokumentáció /III. éveseknek/. Heti 1 őrs.
Péntek du. 1-2-ig az orosz tolmáesteremben.
Vezető: NIKODÉMÜSZ ELLIraeghivottelőadó
BAKCSI GYÖRGY meghívott előadó.
Konszekutív tolmácsolás /XV. éveseknek/. Heti 6 óra. Hétfő du0
3-5-ig a nyelvi laboratóriumban, szerda de. 10~X2=ig
a tanári szobában és csütörtök'de. 8=10=ig az orosz
tolmácsteremben.
Vezető: Dr. KUGLER KATALIN tanársegéd.
Szimultán tolmácsolás /IVÓ éveseknek/. Heti 6 óra. Csütörtök déli
3.2-2-ig" és péntek de. 8-12-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: NANÖVPSZKY GYÖRGY meghívott előadó.
Orosz-szovjet országismeret /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig az orosz tolmács teremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Forditási gyakorlatok. /IV. éveseknek/. Heti 4 éra. Kedd' du. 3~5~ig
a tanári szobában* és péntek déli 12= 2-ig a X. sz. tanteremben.
Vezető: ELŐD NÓRA meghívott előadó
Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Konferencia-terminológia /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda déli
12=l-ig a tanári szobában.
Vezető: később megbízandó előadó.'
>

/IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du. 3-5~ig később
meghatározandó helyen.
Vezető: KOROMPAI ESZTER meghívott előadó.

VIZSGMÖVETELIMYEK
Kollokvium

Mai orosz nyelv /II. éveseknek/
Orosz-szovjet országismeret /II-IIX. éveseknek/
Bevezetés a tolmácsolásba /II. éveseknek/

Beszámoló

Orosz stilisztika /III. éveseknek/
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Gyakorlati jegy

Orosz társalgás /II-III. éveseknek/
FordLitási gyakorlatok /II-III-IV. éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok /II-III. éveseknek/
Stilisztikai gyakorlatok /III. éveseknek/
Lektorálás, redigálás /III. éveseknek/
Konszekutív tolmácsolás /IV. éveseknek/
Szimultán tolmácsolás /IV. évesekűek/
Konferencia-terminológia /IV. éveseknek/

/
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VII. NÉPRAJZ

Magyar népköltészet /I. éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig az í. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.

Speciális kollégiumok'

Az Alföld néprajzi .kutatása /I-V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. FERENCZI ILIRE tanszékvezető docens.
Néprajzi szeminárium /szakdolgozóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IX. , FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
Népénekek a folklórban ás a régi magyar irodalomban /szeminárium a
regi magyar irodalom és irodalomelmelet és a néprajzi
speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.Vezető: HUBERT GABRIELLA ösztöndíjas gyakornok.
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VIII. KÖTELEZŐ ÉS FAKULTATÍV NYELVOKTATÁS

Orosz nyelv /kötelező kollégium I. éves magyar-förténelem szakosoknak/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3° csoport/ hétfő. de.
8-10-ig a német szemináriumban és péntek du. 5=-6-ig
a X. sz. tanteremben0
B/ csoport /magyar-történelem szak 4® csoport/ kedd du.
5-7-ig az I. sz. tanteremben és szerda du. 3-4-ig ©
IV. sz. tanteremben.
>
Előadó: BALÁZS MIHÁI.YNÉ nyelvtanár.
/kötelező kollégium I. éves magyar-latin8 történelemlatin szakosoknak és levelezőknek/. Heti 3 óra. Kedd du.
5-7-ig a VII. sz. tanteremben és szerda du., 3-4-ig a X.
sz. tanteremben.
Előadó: TÖRÖK SÁNDOR nyelvtanár.
,,
Orosz szakszövegolvasás /kötelező kollégium II. éveseknek/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a lektori tanteremben.
Előadó: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.

(

B/- csoport /magyar-latin, történelem-latin szak/ péntek
du. 5-7-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDY ZSÓFIA nyelvtanár.
0/ csoport Aevelezők/ később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. TÖVISFALVI BÁLINT nyelvtanár.
Angol szaknyelvi gyakorlatok /III. éves magyar-történelem szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
ás /haladóknak/ /III. éves mafar-történelem sz©=
kosoknak/. Heti 2 óra. Pentek de. 8-10-ig a lektori előszobában.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Nómet szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /III. éves mafar-történ©l©m
szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek d®. 8-10-ig az
szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.

\
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Kémet szakszövegolvasás /haladóknak/ /III. éves magyar-történelem szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia szakszövegolvasás /haladóknak/ /III. éves magyar-történelem
•
szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő de., 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. CSERNUSNÉ TÓTH ANNAMÁRIA nyelvtanár.
Olasz szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: KISSNÉ RÁCÉ ÁGNES nyelvtanár.

^

Angol szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /IV. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VI. sz.
tanteremben.
Előadó: Dr.DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /IV. éves magyar-történelem
szakosolmak/. Heti 2 óra. Szombat de. 10-12-ig a IX. sz.
tanteremben.
Előadó: GYÉMÁNT MAGDOLNA nyelvtanár.
Német szakszövegolvasás /haladéknak/ /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ péntek
déli-12-2-ig a német szemináriumban.
Előadó:. GYÉMÁNT MAGDOLNA nyelvtanár.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ szombat de.
10-12-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /IV. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig az olasz
szemináriumban;
Előadó: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
Francia 3zaksZövegolvasás /haladéknak/ /IV. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Szombat de. 10-12-ig a X. sz.
tanteremben.
Előadó: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
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FAKULTATIV NYELVÓRÁK
Angolq német,, orosz állami nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. Heti
4 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó; később megbízandó előadó.
Német nyelv /haladóknak/ /II. éves angol ós orosz forditó-tolmács
szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
. Előadó; BALOGHNÉ SZABÓ ÁGNES nyelvtanár.
Német nyelv /haladóknak/ /IV. éves orosz fordító-tolmács szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó;'' Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia nyelv /haladóknak/ /IV. éves angol forditó-tolmács szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó; Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Olasz nyelv /haladóknak/ /III. éveselmek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KISSNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár.'
i
Olasz nyelv /haladóknak/ /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KISSNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár..
Újgörög nyelv. Heti 2 óra."Később megbatái*ozandó időben és helyen.
Előadó: KLICASZ SZPIROSZ megbízott előadó.
Angol nyelv /kezdőknek/ /angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározándó időben és helyen.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Francia nyelv /kezdőknek/ /I-II. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDY ZSÓFIA nyelvtanár.
Angol nyelv /III. éves orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatárózandó időben és helyen.
Előadó: Dr. C3ERNUSNÉ TÓTH ANNAMÁRIA nyelvtanár.
Korrepetáló német nyelv- és beszédgyakorlatok /l-II. éves német szakok
soknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
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Megj egyzca: Az egyetemen folyó nyelvoktatást szabályozó rendeletek
és a vizsgakövetelmények a Központi Idegen Nyelvi Lektorátus hirdetőtábláján megtekinthetők!

IX® KÖZÉRDEKŰ TÁRGYAK
K
Testnevelés /kötelező I-II-III. éveseknek/. Heti 2 ára.
I. évfolyam
magyar-történelem szak 3. osoport
magyar-történelem szak 4® osoport
magyar-latin szak
magyar-német szak
magyar-angol szak
magyar-franola szak
magyar-olasz szak
magyar-orosz szak
történelem-latin ezak
történelom-némot szak
történelem-angol szak
történelem-orosz zzak
német-orosz zzak
angol-orosz szak
franola-orosz zzak
olasz-orozz zzak
K i frgftlimiTI
magyar-történelem szak
magyar-latin szak
magyar-német ezak
magyar-angol szak
magyar-traneia ezak
Bagyar-erosz szak 3.
magyar-eresz zzak 4.

kedd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
osütörtök de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
osütörtök de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
osütörtök de. 10-12-ig
kodd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
osütörtök de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig
kedd de. 10-12-ig

osütörtök do« 10-12-ig
osütörtök de. 10-12-ig
eserda de 8-10-ig
szerda do 6-10-ig
szerda de ©-10-ig
szerda de @-10-lg
szerda de ©-10-ig
szerda de 5-10-lg
szerda de ©•10-ig
i-10-ig
szerda de 6-10-ig
szerda de 10-12-ig
szerda de i-10-ig

történelem-latin szak ,
történelem-német szak
történelem-angel ezak
történelem-ftpaneia ezak
történelem-elaez ezak
történelem-éreee ezak
német-eresz ezak
asgel-eresz szak
traneia-eresa szak
elasn-eresz ezak
eresz ferdité-telmáes szak
ani§l terdité-telmáes szak

szerda de*
szerda de«
szerda de«
szerda de«
hétté déli
péntek de«

magfar-történelem ezak 4«
magyar-t érténél em szak %*

hétti déli 12-i-ig
" " | ; 10-li-Íg

i-10-ii
6-10-ig
2-ig
10-18-ig
3-10-ig
12-g-ig
10-12-ig
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magyar-német szak
magyar-angol szak
magyar-francia szak
magyar-olasz szak
magyar-orosz szak
történelem-latin szak
történelem-angol szak
történelem-német szak
történelem-orosz szak
latin-orosz szak
angol-orosz szak
francia-orosz szak
magyar /külföldi/
angol /külföldi/

hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő

de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
déli 12-2-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig
de® 10-12-ig

az Ady-téri sportpályán®
Vezetők: SZARVAS VILMOSNÉ testnevelő tanár
SZARVAS VILMOS
testnevelő tanár®
Gépírás /kötelező II® éves angol és orosz fordító-tolmács szakosoknak/® Heti 2 óra® Később meghatározandó időben és helyen®
Vezető: később megbízandó előadó®
Honvédelem /kötelező I-II-XII® éveseknek/® Heti 1 éra®
I® évfolyam

x

1981® szeptember 26-án de® 8-IO-íg a VII®sz® tanteremben®
Előadó: Dr® CSPÁJJYI DEZSŐ docens®
1981® október 3-án de® 8-X0=ig és október 10-én de®
8-12-ig a VII® sz® tanteremben®
Előadó: Honvédtiszt®
1981® október X7-én de® 8-10-ig a VXX® sz® tanteremben®
Előadó: Dr® SZABÓ ISTVÁN docens®
1981® november 14-én de® 8-lQ=ig a VII® sz® tanteremben®
Előadó: Dr® NÉMETH ISTVÁN adjunktus®
1981® november 21-én de® 8-10-ig a VXX® sz® tanteremben®
Előadó: Honvédtiszt® .
II® évfolyam
1981® szeptember 26=án de® 10-12-ig a XI® sz® tanteremben®
Előadó: Dr® BÁRDI ISTVÁN adjunktus®
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1981. október 3-án de. 10-13 óráig a II. sz. tanteremből.
Előadó: Dr. ZSOLDOS FERENC docens.
Előadó:
Előadó:
Előadó:

Előadó:

1981. október 10-én de. 10-13-ig a II. sz. tanteremben.
Honvódtiszt.
1981. október 17-én de. 10-12-ig a II. sz. tanteremben.
Dr. DOMBI ANDRÁS tanársegéd,
1981. november 14-én de. 10-12-ig a II. sz. tanteremben.
Dr. GÁL DÁNIEL tudományos főmunkatárs.
1981. november 21-én de, 8-13-ig és november 28-án de.
8-13-ig a II. sz. tanteremben.
Honvédtiszt.

III. évfolyam
1981. szeptember 26-án de. 8-10-ig a III. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSISZÁR IMRE adjunktus.
1981. október 3-án de. 8-11-ig, október 10-én de, 8-13-ig,
október 17-én de. 8-13-ig, november 14-én de. 8-12-ig és
november 21-én de. 8-10-ig a'II. sz. tanteremben.
Előadó: Honvédtiszt.
Állampolgári és jogi ismeretek /kötelező III. éves nem történelem szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda du. 3-5-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: később megbizandó előadó.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Osztályozott beszámoló

Megjegyzés:

Állampolgári és jogi ismeretek /III. éves
nem történelem szakosoknak/

A Honvédelmi ismeretek c. tárgy oktatása a 164/1968. /M.K.15./
sz. utasitás alapján kötelező. Ezt a tárgyat a hallgatóknak
fel kell venniük a leckekönyvbe és teljesitését a félév végén aláirással kell igazolni.
Az órákon való jelenlét ellenőrzése a tanulmányi szabályzatban előirt módon történik a hiányzások igazolásával együtt.
Más tárgyakkal ellentétben itt az elméleti foglalkozások látogatása is kötelező.
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" .ntesülnek a foglalkozások 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 c0 tárgy hallgatása, valamint a lövészeten való részvétel nem kötelező.
Ugyancsak mentesülnek a fizikai erőt igénylő foglalkozásokon való megjelenés kötelezettsége alól a testneveléshői
felmentett hallgatók. A tárgyat azonban nekik is be kell
imitik a leckekönyvbe.
A fólév végén aláírást a kari honvédelmi felelőstől kapnak.
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X. AJÁNLOTT SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK A KAR BÁRMELY HALLGATÓJA
RÉSZÉRE

Közművelődési alapismeretek /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meg- '
határozandó időben és helyen.
Előadó: később megbizandó előadó.
A magyar-német kontrasztív fonetika elméleti és gyakorlati kérdései
/I-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Testi nevelés és szexuális felvilágosítás az iskolában /IV-V.'éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben az Embertani Tanszéken.
Előadó: Dr. FARKAS GYULA tanszékvezető docens.
A magyar társadalom strukturája /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
A mai falusi társadalom problémái /III-TV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÁGVÖLGYT ANDRÁS adjunktus.
Oktatásszociológiai kutatások. Heti 2 óra. Később meghatározandó idő<
ben és helyen.
Előadó: GÁBOR KÁLMÁN tanársegéd.
, >
Software készítés és tervezés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
t
Előadó: Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus. .
Videotechnika alkalmazása az oktatásban. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: CSETE KÁROLY tanársegéd.
Ismerethordozók készítése és tervezése az új tantervű magyar ill. angol
nyelv és irodalom tantárgy tanításához. Heti 2 óra. Később moghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BRATINKÁNÉ POLGÁR EDIT tanársegéd.

-
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Információhordozók készítése és tervezése az új tantervű orosz nyelv
és irodalom tantárgy tanításához. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. RÜZSÁLINÉ HALÁSZ ZSUZSANNA tanár.
A keskenyfilmezés elméleti és gyakorlati alapjai. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: VÁRADI JENŐ mérnök.
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PÁLYATÉTELEK

1. Politikai gazdaságtanból
1. Az angol gazdaság fő fejlődésének tendenciái a II. világháború
után.
2. Az amerikai gazdaság mai fő problémái.
3. Az NSZK gazdasága a világgazdaságban.
Az NSZK-magyar gazdasági kapcsolatok.
5. A fogyasztói infrastruktúra ezerepe a gazdasági fejlődésben.
2. Filozófiából
1. Sartre és a marxizmus.
2. Erkölcs a szocializmusban.
3. A közösség személyiségformáló szerepe.
4. A marxi elidegenedés-elmélet időszerűségéről a szocializmusban.
5. A család a szocializmusban.
6. A szubjektív idealizmus bírálata Lenin: "A materializmus ós empiriokriticizmus" c. müve alapján.
7. A vallásos világnézet leküzdésének főbb követelményei Lenin: "A
harcos materializmus jelentőségéről" c. müve alapján.
3. Magyar nyelvészetből
1. Valamely kisebb nyelvemlék szótárszerű feldolgozása.
2. Az -andó, -endó képzős igenevek vizsgálata valamely képiratos
nyelvemlékben.
3. Ható igék vizsgálata valamely nyelvemlékben.
4. Valamely mai költő vagy prózaíró egy kötetének, illetőleg kisregényének stílusa.
5. Valamely település ragadványnevet.
6. Valamely település földrajzi nevei.
7. Nyelvjárási anyaggyűjtés és feldolgozás bármely témakörben.
4. Magyar irodalomból
1. Nagy László költészetének elemzése.
2. írói pályaképek, műelemzések a külföldi magyar irodalom témaköréből.
3. A lírikus Arany korszerűsége /verselemzések/

100

5« Ókori "gyetomoa történolemből
^
1. Szabadon választható tdma az ókor történetéből éa az antik
vallástörténetből.
6. Régészetből
lo Szabadon választható téma a régészet tárgyköréből,
1o Klasszika-filológiából
1. Szabadon választható téma a görög-latin filológia köréből.
fffsaicia nyelv és irodalomból
1. Uj drámai világkép elemei Racine késői tragédiáiban.
2. Eszme- és mentalitástörténeti változások a XVT. és XVII. század
fordulóján.
3. A társadadaimi realitások ós a drámai funkciók strukturálódásának viszonya Corneille "vígjátékaiban".
4. Szerep /role/, szereplő /personnage/ és morálfilozófia összefüggő e Rousseau La Houvelle Héloise c„ regényében.
5® Nyelvtan - nyelvészet - nyelvi szemlélet. /A középiskolai és
• egyetemi nyelvtan oktatás hozzájárulása a nyelvi szemlélet kialakításához,/
6. A francia értelmiség sajátosságai a XIX. század második felében.
/Sartre Flaubert-ról. Országismereti téma/
la A két világháború közti francia regény és a forradalom /André
Malraux vagy Roger Martin du Gard stb. /
\

9. Olasz nyelv és irodalomból
1. Arcképvázlat egy XX. századi olasz elbeszélőről.
2. Pirandello kritikák Magyarországon.
3. A római proletariátus ábrázolása Pier Paolo Pasolini regényeiben.
4o Egy mai olasz regény nyelvi-stilisztikai elemzése.
5. Az olasz nyelv néhány uj fejlődési tendenciájának tükröződése
a sajtó nyelvében.
6. Szabadon választott, de konzultációkon megbeszélt téma.
lo Olasz-magyar müforditás.
8. Az uj I. osztályos középiskolai olasz tankönyv tanításának vagy
nyelvtani, vagy lexikai feldolgozása.
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PÁLYÁZATI 'SZABÁLYOK
1. A Tudományegyetem részéről hirdetett pályatételekre az egyetem nappali
tagozatának rendes hallgatói, valamint - az egyetemi végbizonyítvány
kiállitása után 1 évig - a doktori szigorlatra készülő jelöltek pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve /hacsak má3 nincs meghatározva/ magyar.
3. Valamennyi pályamunka beadásának határnapja: 1982. május 15.
4. A pályamunkák negyedrét, tisztán, gépírással, vagy kézirással, lapszámozva, bekötve, névvel vagy jeligével ellátva nyújtandók be a Kar
Dékáni Hivatalához.
<
5. A pályamunkához használt források és segédeszközök pontosan megjelölendők.
6. A megjelölt kelíékekkel -nem biró, vagy a kitűzött határidő után érkezett dolgozatok a pályázaton nem vehetnek részt.
7« A beérkezett dolgozatok a pályázóknak nem adhatók visőza.
8. A pályamű a szerző tulajdona marad, annak kinyomtatása felöl szabadon
rendelkezhet. Ha azonban müvének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra, illetőleg jutalmazásra hivatkozik, köteles a birálatokat egész
terjedelmükben a dolgozathoz kinyomtatni. '
10, A hallgatók a pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágositást a tanszékeken kaphatnak.

/
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI
/Egyetem u® 2. Telefon: 10-811/
1« Neveléstudományi Tanszék® Telefon 107® mell® áll®
Tanszékvezető: Dr® ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a neveléstudományok
doktora
Egyetemi tanár: Dr. NAGY JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa
Docensek: Dr® KUNSÁGI ELEMÉR, Dr. KONCZ JÁNOS, a neveléstudományok
kandidátusa /mellékállásban/.
Adjunktusok: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, NAGYNÉ dr® VARGA MARGIT, Dr®
CSISZÁR IMRE, Dr® KOMLÓSSY ÁKOS •
Tanársegédek: Dr® CSIRIKNÉ dr® CZACHESZ ERZSÉBET, Dr. CSAPÓ BENŐ
Tudományos munkatárs: Dr® HUNYA PÉTERNÉ
Tudományos segédmunkatársak: JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET, LASZLAVIK
ÉVA
Szakmódszertani Csoport®
Vezető: BICSKEI DEZSONE adjunktus
Adjunktus: MEDZIERODSZKY ENDRE
20 Pszichológia Tanszék® Telefon 108®mell® áll®
Tanszókvezető: Dr. DURÓ LAJOS, a pszichológiai tudományok kandidátusa
Docens: Dr® VECZKÓ JÓZSEF
Adjunktusok: Dr. GERGELY JENŐ, KEMÉNYNÉ dr® GYIMES ERZSÉBET, Dr® ZAKAR
ANDRÁS
Ösztöndíjas gyakornok:.SZENES MÁRTA
Technikus: LUKÁCS MIHÁLY
Szakcsoportkönyvtáros: Dr. MARTINOVICSÁÉ KUTAS ILONA
3» Magyar Nyelvészeti Tanszék® Telefon 152® mell. áll.
Mb®tanszékvezető: Dr® MIKOLA TIBOR.docens, a nyelvtudományok kandidátusa
Egyetemi tanár: Dr. DEIüE LÁSZLÓ, a nyelvtudományok doktora
Docensek: Dr® MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr® SZABÓ
JÓZSEF, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr® VELCSOVNÉ dr® TÓTH
KATALIN, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr.BÉKÉSINÉ dr® FEJES KATALIN, Dr® BÜKY LÁSZLÓ, Dr® MARÓTINÉ
Dr. KORCHMÁROS VALÉRIA
Tanársegédek: Dr. BRATIHKA JÓZSEF, Dr. PAPPNÉ HORVÁTH JUDIT
Könyvtáros: Dr. TAKÁTS KÁROLYNÉ
4. Finnugor Ny elv tudományi Tanszéko Telefon 152. mell® áll®
Tanszékvezető: Dr. LíÍKOLA TIBOR docens, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. EERTÉNYINÉ dr. LABÁDX GIZELLA, Dr. JANURIK TAMÁS
Tanársegéd: SZALAOSEK MARGIT
Ösztöndíjas gyakornok: KOVÁCS MAGDOLNA
Lektor: IKMELI KNI1VILA
Dokumentátor: RAUK LÁSZLÓNÉ
Alta,ji3ztika Csoport. Telefon 177. mell. áll.
Csoportvezeto: Dr. RONA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Tanársegédek: Dr. IVANICS MÁRIA,. Dr. BERTA ÁRPÁD
Tudományos segédmunkatárs: Dr. ÁGYAGÁSI KLÁRA
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5. Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Telefon 148. mell. áll.
Tanszékvezető? Dr. KAROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora

Tanársegéd: Dr. LERGH ÁGNES
Tudományos segédmunkatárs: MALECZKY MÁRTA

•

'

'

Néprajzi Tanszék. Telefon 131. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. FERENCZI IIÍRE docens, a történettudományok /néprajz/
kandidátusa
Ösztöndíjas gyakornok: HUBERT GABRIELLA

,

*

7. I. ez. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon 140. mell. áll.
Tanszékvezető: KESERŰ BÁLINT egyetemi tanár, az irodalomtudományok
kandidátusa
Docens: Dr. CSETRI LAJOS, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: BALÁZS MIHÁLY, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr.KÜKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA, Dr. ÖTVÖS PÉTER
Tanársegéd: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY^
Ösztöndijas gyakornok: HERNER JÁNOS
Könyve-áros: KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT
8. II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon 140. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár, az irodalomtudományok
kandidátusa
Docensek: Dr. XLIA MIHÁLY, Dr. KISS LAJOS, a filozófiai tudományok
kandidátusa, Dr. KRAJKÓ ANDRÁS, az irodalomtudományok kandidátust;, Dr. NACSÁDY JÓZSEF, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. BATA IMRE /mellékállásban/, Dr. VÖRÖS LÁSZÍ.Ó
Adjunktusok: Dr. BARANYAI ZSOLT, Dr. PAPP ISTVÁN /mellékállásban/,
Dr. SZIGETI LAJOS
Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ
9. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. Telefon 129.' mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa
Docensek: Dr. JAKÓCS DÁNIEL, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KANYÓ ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. FRIED ISTVÁN /mellékállásban/
Tanársegéd: Dr. PÁL JÓZSEF
,
Tudományos segédmunkatárs: Dr. SZABÓ TIBORNÉ dr. KÜRTÖSI KATALIN
10. KLasszika-Filológia Tanszék. Telefon 17*8. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SZADECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora
Docens: Dr. MAKK FERENC, a történettudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. LAKATOS PÁL, Dr,. TAR IBOLYA, Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI
ERZSÉBET
Tanársegéd: Dr. DÉR TERÉZIA
Könyvtárosok: CZENE VALÉRIA egyetemi főkönyvtáros,
Dr. KOVÁCS ÁDÁMNÉ TÓTH GABRIELLA egyetemi könyvtáros-
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11. Ókortörténeti és Régészeti Tanszék. Telefon 178. mell. áll.
Tanszékvezető.- Dr. MAROTI EGON egyetemi tanár, a történettudományok
doktora
Docens: Dr. FODOR ISTVÁN /mellékállásban/
a
Adjunktus: Dr. CZUTH BÉLA
Tanársegéd: GALÁNTHA MÁRTA
Tudományos munkatárs: Dr. HOFFMANH ZSUZSANNA
12. Középkori Magyar Történeti Tanszék. Telefon 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SZANTO IMRE egyetemi tanár, a történettudományok
kandidátusa
Docens: Dr. KARÁCSONYI BÉLA
Adjunktusok: S. dr. KISS ERZSÉBET, Dr. RÁKOS ISTVÁN
Tanársegéd: Dr. CSERNUS SÁNDOR
Történeti Segédtudományok Tanszéki Csoport. Telefon 187. mell. áll.
Csoportvezető: Dr. KRISTO GYULA egyetemi tanár, a történettudományok
doktora
Tudományos főmunkatárs: Dr. OLAJOS TERÉZIA, a nyelvtudományok kandidátusa
Tanársegéd: Dr. EETROVICS ISTVÁN
V
13. Uj- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék. Telefon 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, a történettudományok
kandidátusa
Docens: Dr. GAÁL ENDRE, a történettudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. NAGY LAJOS /mellékállásban/
Tudományos főmunkatársak: Dr. SOÓS KATALIN, a történettudományok kandidátusa, Dr. SOMLYAI MAGDOLNA, a történettudományok kandidátusa /mellékállásban/
Tudományos munkatárs: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA
Tudományos segédmunkatárs: Dr. LIPTÁK DOROTTYA
14. Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék.
Telefon 187. mell. áll.

Tanszékvezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR docens, a történettudományok kandidátusa
/mellékállásban/
Docensek: Dr. ANDERLE ÁDÁM, a történettudományok kandidátusa, Dr. VARGA
ILONA, á történettudományok kandidátusa
Tanársegéd: Dr. TÓTH ÁGNES Ösztöndijas gyakornok: FISCKERNÉ DÁRDAI ÁGNES

15. Uj- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. Telefon 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. CSATÁRI DÁNIEL egyetemi tanár, a történettudomápyok
kandidátusa
Docens: SZÉKELY LAJOS
Adjunktusok: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ, Dr. J3EGYI ANDRÁS
Tanársegédek: Dr. KARSAI LÁSZLÓ, Dr. EAFFAY ERNŐ
Tudományos főmunkatárs: Dr. LAGZI ISTVÁN
Tudományos segédmunkatárs: KÖVÉR LAJOS
A Történeti Szakcsoport könyvtárosa: Dr. SZILÁGYI PÁL egyetemi
könyvtáros
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16. Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 179."mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. HALASZ ELOD egyetemi tanár, az irodalomtudományok
doktora
Docensek: Dr. CSŰRI KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudományok kandidátusa,
Dr. SALYÁM03Y MIKLÓS
Adjunktusok: Dr. HANSEL ISTVÁN, Dr. MÜLLER JÓZSEF
Tanársegéd: Dr. KÁSZONY ATTILÁKÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA
Tudományos munkatárs: Dr. BERNÁTH ÁRPÁD, az irodalomtudományok
kandidátusa
Könyvtáros: JANÓ ISTVÁN
17. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 179. mell. áll.
Tanszékvezető:, Dr. ROZSNYAI BÁLINT docens, az irodalomtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: DURHAJ1DÁVIDNÉ, Dr. KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudományok
kandidátusa, Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ, Dr. PAGONYI ÉVA,
Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ
Tanársegédek: BÓDI3 KLÁRA, KISS EDIT, CSERESNYÉSI LÁSZLÓ,^ FABINYI
TIBOR, NÓVÁK GYÖRGY, PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVÁ, RÓNAY ZSUZSANNA
SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, WODALA JÁNOSNÉ
Könyvtáros: BALLÁNÉ KISS VERA
18. Francia Nyelvi és Ix-oda-lmi Tanszék. Telefon 143. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. NAGY GÉZA docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. PÁLFY MIKLÓS, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. ALBERT SÁNDOR, Dr. KOVÁCS JÓZSEF, Dr. MARTONYI ÉVA,
Dr. NÉMETH JENŐ, Dr. PENKÉNÉ dr. JANCSKI OLGA
Tanársegéd: SÚJTÓ LÁSZLÓ
Lektor: JEAN-PAUL PAGLIANO
19. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Telefon 143. mell. áll.
' Tanszékvezető: Dr. FQGARASI MIKLÓS egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Docensek: D<*. BENEDEK NÁNDOR, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA
Tanársegédek: Dr. DORÓ GÉZÁKÉ /mellékállásban/, HÉNYINÉ dr. FARKAS
MÁRIA, PINTÉRNÉ dr.VIGH ÉVA
Lektor: Bott. EZIO BERNARDELLI
Könyvtáros: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA
20. Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon 151. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. FEJER ADALI docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. PETE ISTVÁN, a nyelvtudományok kandidátusa
Tudományos főmunkatárs: Dr. II.. TÓTH ILIRE, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BARÓTI TIBOR, Dr. FENYVESI ISTVÁN, Dr. FENYVESINÉ
JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA, Dr. FERINCZ ISTVÁN,
FRANKNÉ dr. FONT MÁRTA, Dr. HARMAT MÁRTA, KÓNYI SÁNDOR,
• LAKI ÉVA, F. dr. SZALAION EDIT, Dr. SZALMÁKÉ dr. NATALIA
SZEMJONOVNA VIHTER, dr. SZŐKE KATALIN, VARRÓ MÁRIA
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Tanársegédek: GERA ILDIKÓ, Dr. FÁERICZ KÁROLY, KACZIBA ÁGNES, KUGLER
KATALIN^ MINKNÉ SOLYMOSI MÁRIA, VASSNÉ BAGI IBOLYA,
LEPAHIN, VALERIJ VLAGYIMIROVTCS
Ösztöndíjas gyakornok: BRAUN MELINDA
Könyvtáros: KOCSIS MIHÁLY
A kar címzetes egyetemi tanárai
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

TARDY LAJOS, a történettudományok doktora,
TÓTH DEZSŐ, az irodalomtudományok doktora,
SZIKLAY LÁSZLÓ, az irodalomtudományok doktora,
HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa

A kar címzetes egyetemi docensei
Dr. BÁNFALVI JÓZSEF, a ; neveléstudományok kandidátusa,
Dr. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KŐHALMI KATALIN, a néprajztudomány kandidátusa,
,
SINGER LÁSZLÓNÉ dr. HEKSCH ÁGNES, a pedagógiai tudományok kandidátusa,
Dr. TROGHAYER OTTÓ, a történettudományok /régészet/ kandidátusa,
Dr. VTSY JÓZSEF
Dr. VONSIK GYULA, a filozófiatudományok kandidátusa
21. Nyelvi laboratórium

1

Vezető: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus
Technikusok: SOMOGYI ÁKOS, PÉTERVÁRI LAJOS
22. Tanszéki dolgozók
Előadók: BALLÁNÉ KISS VERA, GÖRÖG LAJOSNÉ, IVÁNKÜ JÁNOSNÉ, KEREZSI
ISTVÁNNÉ, KBTMERNÉ SALAMON ESZTER, VARGA JENŐNÉ, VERÉB
MARGIT, Dr. ZÁNTHÓ RÓBERTNÉ
Hivatalsegédek: CSIZMÁR ANDRÁSNÉ^ FOGAS ILLÉSNÉ, GÁSPÁR JÓZSEFNÉ,
KISS JÓZSEFNÉ, MARTA SÁNDORNÉ, MAKRA SÁNDORNÉ^
MOLNÁR GYÖRGYNÉ, NAGY MJHÁLYNÉ, PÓPITY LAJOSNE,
RÁCZ LAJOSNÉ, SÁNDOR VILMOSNÉ, UNGÁR GYÖRGYNÉ

c
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