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Dékán: Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár
Fogad: kedd de. 10-12-ig és péntek de. 10-12-ig
Dékánhelyettesek:
Dr. iiIKOLA TIBOR docens
Fogad: szerda de. lu-12-ig és péntek dé. lO-12-ig
Dr. PÁLFY MIKLÓS. docens
Fogad: kedd de. 10-12-ig és szerda de. 10-12-ig

DÉKÁNI HIVATAL
Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ /Telefon 159, 160. mell.áll./
Fogad: hétfőtől péntekig 10-12 óráig
Nappali tagozat hallgatóinak ügyeivel foglalkozó osoport:
/Telefon: lói. mell. áll./
KISS SÁNDORNÉ csoportvezető
DÉKÁNY ISTVÁNNÉ előadó
KISS JÓZSEFNÉ előadó
PAPP KATALIN előadó
PAPP MÁRIA előadó
Fogadnak: hétfőtől péntekig 10-12 óráig
Levelező hallgatók ügyeivel foglalkozik:
/Telefon: 162. mell. áll./
Dr. MAGYARKÁNÉ SZÁSZ ÉVA főelőadó
Fogad: hétfőtől péntekig 10-12 óráig
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EGYETEMI NAPTÁR
Szorgalmi időszak
valamennyi évfolyam számára január 31 - május 20.
Vizsgaidőszak.
május 23 - június 30» szeptember 1 - 9.
Államvizsga időszak
május 20 - június 30.
Kari pályadolgozatok benyújtásának határideje
május 15.
Szakdolgozatvázlat és cédulaanyag beadási határideje /IV.évf
május 1.
Szakdolgozat beadási batárideje /azoknak az V. éveseknek,'
akik a 9« félévben külföldi részképzésen vettek részt/
április 30.
Oktatási szünet
március 15, 21.
Rektori szünet
április 5.
Tavaszi szünet
április

1
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Kötelező tárgyak és szakmai gyakorlatok
I. MARXIZMUS-LENINIZMUS
a/ P o l i t i k a i

g a z d a s á g t a n

Politikai gazdaságtan /II 0 éves történelem szakosoknak/.
Heti 2 óra,
A/ csoport /magyar-történelem szak 3<= csoport,
magyar-történelem-általános és alkalmazott.
, nyelvészet szak/ kedd .de, XQ-12~ig a III,ss,
tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak ka osoport/
hétfő déli X2-2-ig a Politikai Gazdaságtan
Tanszék szemináriumában,
C/ csoport /történelem-latin, történelem-német,
történelem-angol szak/ kedd déli 12—2-ig a
Politikai Gazdaságtan Tanszék szemináriumában ,
D/ csoport /történelem-orosz szak 6, csoport/
szerda du„
a- magyar történeti szemináriumban,
E/ csoport /történelem-orosz-régészeti specoképz0
történelem-orosz szak 7° osoport / szerda du,
5-7-ig a magyar történeti szemináriumban,
'

F/ csoport /történelem-földrajz szak/ szerda du 0
5=7°is a földrajzi szemináriumban.
Előadás szerda déli 12-2—lg az I 0 sz 0 tanteremben.
Előadó: Dr, ÉGETŐ EMESE docens,

'

Politikai gazdaságtan /IIo éves nyelvszakosoknak/. Heti
1
2 óra,
A/ csoport /magyar-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec,képz,, magyar-lat in, ¡na—
- gyar-német, magyar—német-általános és. alkalmazott nyelvészet, mag-jrar-francia, magyarolasz szak/hétfő de, 10-12-ig a 'IX, sz, tanteremben,
B/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő déli 12-2-ig
a IIIoSZ, tanteremben,
\

'

C/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda déli
12-2—ig az irodalmi olvasóteremben,
'

D/.osoport /német-orosz,angol-orosz, francia—
orosz, olasz-orosz szak/ hétfő dn, 3™5°Ie
a II,sz0 tanteremben.
Előadás a félév sorába négy alkalommal hétfő de,
8-10-ig a. II,sz, tanteremben.
Előadó: Dr, MAYER LÁSZLÓ docens,•
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b/ P i 1 o z ó f i a
Dialektikus és történelmi materializmus /előadás valamennyi
I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra. Hétfő de.
10-12—ig az X.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus.
Dialektikus és történelmi materializmus /szeminárium vala—
mennyi I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/
bétfö de. 8-10-ig a'XX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5* csoport/ hétfő de. 8-10-ig a francia szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol, magyar-francia, magyar-olasz, magyar-latin, történelem-angol,
történelem-francia, történelem-latin szak/
szerda du.' 5-7-ig a VII 0 sz. tanteremben. ,
Vezető: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ kedd du.
5-7—ig a földrajzi szemináriumban.
Vezető: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus.
» / T u d o m á n y o

s z o c i a

1 "izmus

Tudományos szocializmus /szeminárium III. éves történelem
szakóso.knak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem, magyar-történelem-általános és összehasonlitó irodalomtudomány spec.képz., nagyar-történelem-régészeti spec.kópz., történelem-német szak/
kedd de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus
Tanszék II.sz. tantermében,
B/ csoport /történelem-latin-görög spec.képz.,
történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz szak/ hétfő de. 8-10-ig a
Tudományos Szocializmus Tanszék II. sz.
tantermében.
Vezető: Dr. RÁCZ JÁNOS tanszékvezető egyetemi tanár.
C/ csoport /történelem-orosz-régószeti spec.
képz., történelem-orosz-latin sepc.képz.,
történelem-orosz szak/ csütörtök de.
10-12-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében.
Vezető: Dr. ORBÁN SÁNDOR egyetemi tanár.

I)/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő
de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék X.sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZAI30 ISTVÁN docens.
Tudományos szocializmus /szeminárium III.éves nyelvszakosoknak/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-magyar
nyelvtörténet spec.képz., magyar-német,
magyar-francia-általános és alkalmazott
nyelvészet,raagya.r-francia, francia-orosz
szak/ kedd de. 8-11-ig a Tudományos Szocializmus Tanszók I.sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
B/ csoport /magyar-orosz szak 3 . csoport,
magyar-orosz-régi inagyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-oroszfinnugor szak/ kedd de. lO-l-ig a magyar
történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens.
C/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport,
magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec.
képz.,magyar-orosz-általános ós alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de. 10-1-ig
a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz.
tantermében.
Vezető: Dr. MICKELLEK MAGDOLNA adjunktus.
D/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-f innugor, magyar-olasz, magyar—olasz—általánoa
és alkalmazott nyelvészet, olasz-orosz,
német-orosz, angol-orosz szak/hétfő de.
8-11-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens.
/ •

E/ csoport /angol ós orosz forditó-tolinács
szak/ hétfő de. 8-11-ig a történeti szemináriumban.
Vezetői MAJSA JÓZSEF tanársegéd.
F/ csoport /levelezők/ később meghatározandó
időben ós helyen.
"
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
Kötelezően választható speciális kollégiumok
Az angol gazdaság második világháború után fejlődésének
néhány kérdése /IV.éveseknek/. KEti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MAYEa LÁSZLÓ docens.
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Magyar gazdaság - világgazdaság '/IV. éveseknek/. Heti 2
óra. Kedd de. 8-10-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.
Fejezetek a szocializmus politikai gazdaságtanának történeté—
bol /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.Kedd de. 8-10-ig
a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
Futqrológia-prognisztikai tervezés/lV. éveseknek/. Heti 2
óra. Kedd de. 8-10-i^ a II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. TÓTH LÁSZLÓ docens.
Lukács.György miiveinek szövegolvasása /XV. éveseknek/• Heti
2 óra. Kedd de. 8-10-ig az I.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. TÓTH LÁSZLÓ docens.

_

^

Modern polgári tudományfilozófiák /IV. éveseknek/. Heti 2
ora. Kedd de. 8-10-ig a VIII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KOCSONDI ANDRÁS docens.
Etika /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-lO-ig a IX.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. HORUCZI LÁSZLÓ tanszékvezető docens.
Munka és szocializmus /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
6-10—ig a X.sz. tanteremben.
'

Vezető: Dr. SZÖGI ISTVÁN docens.

Polgári antropológiák és a filozófia /IV. éveseknek/• Heti
2 óra. Kedd de. 8-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. BALOGH TIBOR adjunktus.
A MADISZLtól a KISZ-ig /A magyar ifjúsági mozgalom^törtónetének elvi politikai kérdései; 19^5-1957/ /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
A palesztin nemzeti mozgalom hosszú menetelése: a gyökerektől napjainkig /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens.
Ajánlott speciális kollégiumok
A szociológia alapjai. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. GÁBOR KÁLMÁN adjunktus.
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Az iskola irányításának szociológiája. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi
tanár.
Fejezetek a szociológia történetéből. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. FELEKY GÁBOR tanársegéd.

VIZ SGAKÖVETELMENYEK
Záróvizsga

Tudományos szocializmus /III. éves nyelv—
s zakós oknalc/
Tudományos szocializmus /XXX. éves, forditó-tolmács szakosoknak/

Kollokvium

Választott speciális kollégium /IV. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Dialektikus és történelmi materializmus
/valamennyi I. éves hallgatónak/
Politikai gazdaságtan /II. éves nyelvszakosoknak/
,
Tudományos szocializmus /III. éves történelem szakosoknak/

II.

a/
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NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS LÉLEKTAN

L é l e k t a n

Általános pszichológia /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
>

A/ csoport /magyar-történelem szak
kedd de. 8-10-ig a Pszichológia
szék laboratóriumában,

osoport/
Tán-

B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport/ kedd de. ÍO- 12-ig a Pszichológia;
Tanszék laboratóriumában.
Vezető: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
C/ csoport /magyar-latin, magyar-francia, magyar-olasz, történelem-latin, történelemfrancia szak/ hétfő de. 8-10-ig a Bszichológia Tanszék laboratóriumában,
D/ csoport' /történelem—angol, magyar-angol
szak/ kedd de. 10-12-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ZAKAR.ANDRAS adjunktus.
Pedagógiai pszichológia /azoknak az V. éveseknek, akik a
9. félévben részképzésen vettek részt/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SEBŐNÉ SZENES MÁRTA tanársegéd.
b/

P e d a g ó g i a .

Bevezetés a nevelési intézményeink munkájába /I. éveseknek/.
Csoportonként 3 alkalommal 5-5~óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KONCZ JÁNOS docens
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghivott előadó

D r . CSIRIKNJÉ d r . CZACHESZ ERZSÉBET

tanársegéd

Dr. CSAPÓ BENŐ tanársegéd
Dr. LASZLAVIK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos
* segédmunkatárs.
A pedagógia elméleti és történeti alapjai / I I .
H e t i

2

éveseknek/.

ó r a >

A/ .csoport /magyar-történelem szak 3-k, csoport, történelem-általános és alkalmazott
nyelvészet, történelem—régészeti spec.képz.,
történelem-orosz szak 6-7. csoport/ csütörtök de. 8-10-ig a III.sz. tanteremben.Előadó: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
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B/ csoport /magyar—angol, magyar-régi magyar
irodalom ós irodalomelmélet spec.képz.,
magyar-német, magyar-német-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-franoia,
magyar-olasz, magyar-latin, történelemlatin, történelem-német, történelem-angol szak/ csütörtök de. 8—lO-ig. az l.sz.
tanteremben.
Előadó: Dri ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi ;
tanár.
C/ csoport /magyar-orosz, angol-orosz, orosznémet, orosz-francia, orosz-olasz szak/
csütörtök de. 8-10-lg a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Didaktika /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem^ magyar-történe lem-általános ós összehasonlító irodalomtudomány spec.képz., magyar-történelemrégészeti spec.képz., történelem—latin-gö—
rög spec.képz., történelem-német, törtóne—
lem-angol, történelem—francia, történelemrégészeti spec.képz., történelem—olasz,
törtónelem-orosz-régészeti spec.képz..,
történelem-orosz-latin spec.képz., történelem-orosz, magyar-régi magyar irodalom ós
irodalomelmélet spec.képz., magyar-finnugor,
magyar /külföldi/, angol, német-orosz,
angol-orosz szak/ péntek de. 8-10-ig az
l.sz,. tanteremben,
B/ csoport /magyar-latin, magyar-német, ma—
gyar-ango1, magyar-f ráncia, magyar-olasz,
magyar-orosz szak 3-**« csoport, magyar-oroszrégi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec.képz., magyar-orosz-finnugor, magyarorosz-magyar nyelvtörténet spec.képz., ma—
gyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz, olasz—orosz szak/
péntek de. 10-12-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
Pedagógiai iskolai megfigyelési gyakorlatok /valamennyi
III. éves hallgatónak/. Csoportonként 2 alkalommal 5-5 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezetők: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghívott előadó
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. LASZLAVIK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos
segédmunkatárs
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N© ve lé si_jgyakci r la t ok /IX=IIX 0 év©s©kn®k/o . Egy félévbe® kö~
telezőo Felvehető a 3=6. félévben.Heti 2 éra.
Később meghatározandó időbe®, és helyen.
Vezetők: Dr. KECZER TAMÁS adjunktus
Dro KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr.- KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr<, CSIRIKNÉ dr 0 CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. CSAPÓ BENÓ ^ tanársegéd
Br 0 LASZLAVXK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZXMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos
segédmunkatárs o
Pedagógiai szeminárium /valamennyi V0 -éves hallgatónak/0
Csoportonként később meghatározandó időben .és
helyen.
Vezetők: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi
f
tanán
Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár
Dr 0 KONCZ JÁNOS docens
Dr ö VALKXJSZ PÁL ^gyak.gimn.ig.
Dr 0 NÉMETH KÁLMÁN gyakoáitoiskoigo
Iskolai gyakorlat /valamennyi V. éves hallga tónak/0 Heti
10 ora 0 A gyakorló iskolák beosztása szerint0
Vezetők: a szakvezető tanárok0
Ajánlott speciális kollégiumok
Pályalélektan! - ismeretek /III 0 éveseknek/o Heti 2 óra0 Ké=
sobb meghatározandó időben és helyen.
Előadó : Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus0
Pszichológiai vizsgálatok ¡az iskolában /II~IV. éveseknek/o
Heti Z óra 0 "TSésototo meghatározandó időben és
hely©n 0
Előadó: Dr 0 VECZKÓ JÓZSEF docens.
Csoportlélektani vizsgálatok az iskolában /II~III 0 évesek^
""
nek/o Heti 2 í>r&. Később meghatározandó időbon
és h©Xy©n 0
Előadó: Dr ö BURÓ LAJOS tanszékvezető decensQ
A fakultatív gimnáziumi képzés pedagógiai^^pszichológiai
kérdései^ /ÍIlö éveseknek/o Heti 2 Ó z a 0 Később meghatároz
zandó időben és helyen.
Előadó: Dr. GERGELY JENŐ adjunktus0
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Polgári antropológiák és a pszichológia /II-III. éveselc:
nek/7 Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen»
Előadó: Dr. BALOGH TIBOR adjunktus.
Bevezetés a pszichológiai kutatás módszertanába /I-V. óvesekneic/V Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
A pályaválasztás pszichológiai kérdései /II. éveseknek/.
Heti 1
1 ora. később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. ZA.KAR ANDRÁS adjunktus.Az osztályfőnök neve 1 őmunkája /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később m©gha"táTrozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus. j
Az iskolai értékelés és osztályozás aktuális kérdései
/III-V. éveselaaek/'." Het i 2"ora. Később meghatáx-ozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VESZPRÉMI LÁSZLÓ meghívott előadó.
Müvelődéspoltika. és közoktatáspolxtíka /l-V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNuS docens.
Értelmiségi politiliájxk aktuális kérdései /l-V. éveseknek/.
Heti 2 ora /Később megloatározandó időben és
helyen.
,
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
Számitógép és a pedagógia /i-V. éveseknek/, Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HTJNYA PÉTERNÉ tudományos munkatárs.
Ifjúságpolitika - ifjúsági mozgalom /l-V. éveseknek/. Heti
2 ör*a. Később moglia.tlTrozandó időben és h e l y m •
Előadó: Dr. MICIIELLER MAQDOLNA adjunktus.
Méréses módszerek a pedagógiában /l-V. éveseknek/. Heti 2
ora. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
Az osztrák közoktatás.Szakirodalmi szövegek tanulmányozása német nyelven. /I-V. éves németül tudó
hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi
=
tanár.
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Pedagógiai kutatások a JATE Pedagógiai Tanszékén /I-V.
éveseknek/ e Heti 2 órai Később mégha táró zandó időben és helyen®
Előadók: a tanszék oktatói.
Kollégiumok /diákotthonok/ nevelőmunkája /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadói.Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ kollégiumi igazgató.

VIZ SGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Didaktika /III.éveseknek/

Gyakorlati jegy

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

írásbeli beszámoló

Nevelési gyakorlat /II-III. éveseknek/

1
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3 éves kiegészitő levelező pedagógia szak
'

I. évfolyam

Neveléselmélet./Havonta 4 óra előadás és konzultáció.
A/ csoport később meghatározandó.időben ós
helyen.
Előadó: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
B/ csoport később meghatározandó időben és
,
helyen.
Előadó: Dr. KOMLOSSY AKOS adjunktus.
A pedagógiai kutatás módszertana. navonta 4 óra előadás
ós konzultácio.
A/ csoport később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
B/ csoport később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. HUNYA PÉrEKNÉ tudományos munkatárs.
Művelődés- és közolctatáspolitika. Havonta 2 óra előadás
~~
! ós konzultáció. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
Fejlődéslélektan. Havonta 4 óra előadás ós konzultáció.
A/ csoport később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszókvezető docens.
B/ csoport később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.

VIZ SGAKÖ VETELMENYEK
Szigorlat

Kollokvium
Beszámoló

A pedagógiai kutatás módszertana
Személyiséglólektan ós Fejlődóslélektan
tantárgyakból együtt
• Művelődés- ós közoktatáspolitika
Neveléselmélet

\

-

Iá

-

3 éves lciegészito levelező pedagógia szak
III. évfolyam
Összehasonlító pedagógia. Havonta 2 óra előadás és konzultáció. líósobb meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens*
A pedagógia időszerű kérdései. Havonta 2 óra előadás és konzultáció. Később moghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. IOJNSÁGI ELEMÉR docens.
A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana. Havonta 1 óra
előadás ós konzultáció. Ivésőbb meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
A pszichológia oktatásának módszertana. Havonta 1 óra elő—
adás és konzultáció. Később meghatározandó
időben•ós helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
Kötelezően választható speciális kollégium. Havonta 2 óra
előadás és konzzltáciő. Később meghatározandó
időben és helyen.
Megjegyzés : e félévben a III. éves levelező pedagógia szakosoknak új, féléves programú speciális kollé- .
giuraot lcoll folvonniök. A választás a II. évfolyam II. félévébon meghirdetett speciális
kollégiumok közül lehetséges. Á korábban meghirdetett egyéves programú speciális kollégiumok
közül féléves programmal nem induló kollégiumok:
\
_
A pályaválasztás pszichológiája
A gyei-moKvéttoleis'pszichológiai problémái
Didaktikai kutatások
Uj speciális kollégiumként a VI. félévben
fölvehető még:
Iskolai szociálpszichológia.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
Pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok az iskolában.
Előadó:. Dr. GERGELY JENŐ adjunktus.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
összehasonlító pedagógia
A pedagógiai időszerű kérdései
A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana
A pszichológia oktatásának módszertana
Kötelezően választható féléves speciális
kollégium

o

/
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0/ csoport /magyar-la t in, magyar—némát—áltanos és alkalmazott nyelvészet, magyarnémet, magyar—francia, magyar-olasz szak/
péntek de. 11-1-ig a történeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek du.
3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY JÁNOS meghivott előadó.
A magyar nyelvjárások /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-történelem
szak 3. csoport/ hétfő de. 10-11-ig a
III.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar—történelem
szak 4. csoport/ hétfő de. 11-12-ig a
III.sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 5=6-ig
a latin szemináriumban,
D/ csoport /magyar-latin, magyar—német—általános ós alkalmazott nyelvészet, magyarnémet, magyar-francia, magyar-olasz szak/
• péntek du. 1—2-ig a történeti szemináriumban ,
E/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek déli
12-1-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 10-12-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA
adjunktus.
Nyelvészeti szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2
A/ csoport /xnagyar-törtónelem-áltanos és
összehasonlító irodalomtudomány spec.képz.,
magyar-történelem-régészeti spec.képz.,
magyar-történelem szak/ hétfő de. 10—12-ig
a IV.sz. tanteremben.
B/ csoport /magyar-latin—magyar'nyelvtörténet
spec.képz., magyar-latin, magyar—német,
magyar-francia-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-francia szak/ szerda
déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar-angol—finnugor, magyarangol, magyar-olasz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-olasz szak/ hétfő
déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr.HARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA
adjunktus.

-
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D/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodaloi&elmélet spec.képz. , magyarorosz-finnugor, magyar-orosz szak 3» csoport/ hétfő de. 10-12-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz-magyar nyelvtörténet
spec.képz., magyar—általános és alkalmazott nyelvészet, magyar—orosz szak 4. csoport/ hétfő du. 3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Helyes magyar beszéd /III. éveseknek/. Iíeti 1 óra.
A/ csoport /magyar—történelem-általános és
összehasonlító irodalomtudomány speo.képz.,
magyar-történelem-régészeti spec.képz.,
magyar-történelem szak/ kedd déli 12-1-ig
a IX.sz. tanteremben,
'
i
B/ csoport /magyar-latin-magyar nyelvtörténet
spec.képz., magyar-latin, magyar-német,
magyar-francia-általános ós alkalmazott
'nyelvészet, magyar-francia szak/ kedd de.
11—12-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar—angol-finnugor, magyar—angol, magyar-olasz-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-olasz szak/ kedd de.
10—11-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom
és irodalomelmélet spec.képz., magyar—oroszfinnugor, magyar-orosz szak 3« csoport/
kedd du. 1-2—ig a nyelvészeti szemináriumban ,
E/ csoport /magyar—orosz-magyar nyelvtörténet
spec.képz., magyar—orosz-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar—orosz szak 4.
• csoport/ kedd de. 9-10—ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. ROZGONYINÉ dr. MOLNÁR EMMA adjunktus.
Nyelvművelés és stilisztika /III. éves fordító-tolmács szakosoknak/. Heti 1 órd.
A/ csoport /angol forditó—tolmács szak/ szerda de. 9-10-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /orosz forditó—tolmács szak/ szerda de. 8-9-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.

-
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Gyakorlatok, a magyar nyelv- és irodalomtanítás módszertana
köréből /XV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-latin spec.képz
magyar-történelem szak k* csoport/ csütörtök de. 8-10-ig a II.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar—történelem-régészeti spec.
képz., magyar-történelem szak 5» csoport/
csütörtök de. 10-12-ig a II.sz.tanteremben
C/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomélmólöt spec.képz.
magyar-angol szak/ hétfő de. 10-12-ig a
II.sz. tanteremben,
D/ csoport /magyar-német-magyar nyelvtörténet
spec.képz., magyar-német, magyar-franciaXX. századi magyar irodalom spec.képz.,
magyar-francia szak/ hétfő de. 8-10-ig a
nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szak/ csütörtök déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: BICSKEI» DEZSŐNÉ adjunktus.
Helyes magyar beszéd /IV. éves forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ kedd
de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben,
B/ csoport /orosz forditó-tolmács szalc/ kedd
déli 12—2—ig az új nyelvészeti szeminá- .
riumban.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Nyelvemlékek olvasása /III. éves magyar nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN tanszékvezető
docens.
Latin nyelvi alapismeretek /III. éves magyar nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen
Vezető: Dr. MAHÓTINÉ dr. K0RCHMÁR0S VALÉRIA
adjunktus.
^
,
Kutatásmódszertani kérdések /IV» éves magyar nyelvtörténet
speciálisképzésben részesülőknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár.

-
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Jelentés történeti vizsgálódások /III. éves magyar nyelvtörtón©ti spec iális képzésben részesülőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
. .
Előadó: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár.
A nyelvfejlődés dialketikája /III. éves magyar nyelvtörténet
speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOLLÁNYI TERÉZIA adjunktus.
Történeti mondattan /III., éves magyar nyelvtörténet speci! 1
ális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOLLÁNYI TERÉZIA adjunktus.
Ajánlott speoiális kollégiumok és szemináriumok
t
A számitógépes nyelvészet szintaktlkai kérdései. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és Selyeno
Előadó: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Szakdolgozati szeminárium /TV. és V. éves magyar nyelvtörténeti speoiális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra. Később m©ghatározamdó
időben és helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr, TÓTH KATALIN tanszékvezető
docens.
Szakdolgozati szeminárium. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
helyen.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
Szakdolgozati szeminárium. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.

b/ F i n n u g o r

n y e l v é s z e t

Finn nyelv /I. éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak ke csoport/
péntek de. 8-9—ig az áj nyelvészeti szemináriumban ,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/
csütörtök do.
a IX.sz. tanteremben,.
Vezető: KOVÁCS MAGDOLNA ösztöndíjas gyakornok.

-
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C/ csoport /magyar-latin, magyar-angol, magyar-francia, magyar-olasz szak/ péntek
de. 11-12-ig a magyar történeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar-orosz szak 2-3» csoport/
később meghatározandó időben ós helyen,
E/ csoport /magyar-német szak/ később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.. JAwUIU'K TAMÁS adjunktus.
Finnugor nyelvészet /III-XV. éves finnugor szakosóknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszókvezető docens.
Finnugor nyelvészeti szeminárium /III-IV. éves finnugor
szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
Vogul nyelv /III. éves finnugor szakosoknak/, líoti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszókvezető docens.
Finn nyelv /III. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen. .
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Finn beszédgyakorlatok /III. éves finn speciális lcépzósben részesülő finnugor szakosoknak/. Heti
2 óra. Később méghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
\

Finn fordítási gyakorlatok /III. éves finn speciális kóp'
zésben részesülő finnugor szakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Lapp nyelv /TV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később méghatárózandó időben ós helyen.
Vezető: KOVÁCS MAGDOLNA ösztöndíjas gyakornok.
Finn nyelv /IV. éves finnugor szakos oknak/. II0ti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Általános nyelvészet /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
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Ajánlott speciális kollégiumok
Finn stílusgyakorlatok /V. éves finnugor szakosoknak/.
Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Finn nyelv középhaladóknak /bármely szakosoknak/. Heti 2
óira. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Számitógépes felhasználói ismeretek /bármely szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. JANURxK TAMÁS adjunktus.
Észt nyelv /bármely s zakós oknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időbon és helyen.
Előadó: IVOVACSJNE WITTENDERGER ANNA meghívott előadó.
c/

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

Török nyelv kezdőknek / altajisztikára szakosodni lcivánó
hallgatóknak/. Heti 4 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: TORMA JÓZSEF meghívott élőadó.
Bevezetés az altajisztikába /altajisztikára szakosodni ki—
'
vánó hallgatóknak/. Heti 2 óira. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Török nyelv haladóknak / I I - V . éves altajisztika szakos
hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
V e zető: NAGY ÉVA tudományos segédmunkatárs.
Leiró török nyelvtan /II. éves altajisztika szákos hallga*
tóknak/. Heti 1 óira. Később méghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD adjunktus.
Török szövegolvasás /II-IV. éves altajisztika szakos
hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: NAGY ÉVA tudományos segédmunkatárs.

-
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Szeminárium /II-V. éves altajisztika szakos hallgatóknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és /
helyen.
Vezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Fejezetek a török történelemből /XI. éves altajisztika
szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyén.
Előadó: ZIMONYI ISTVÁN ösztöndíjas gyakornok.
Az altajj népek művelődéstörténete /III. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. H 0 ti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD adjunktus.
Az altajj nyelvek összehasonlító történeti nyelvtana
/III-IV. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Ileti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
Török irodalomtörténet /lV. éves altajisztika szakos hallgatóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD adjunktus.
Tatár szövegolvasás /Til-IV. éves altajisztika szakos hall
gatoknak/. Heti 3 óra. Később meghatározandó.
időben és helyen.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁD adjunktus.
Ajánlott speciális kollégiumok
Bevezetés a tibetisztikába /bármely szakos hallgatónak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.

4

Perzsa történeti szövegolvasás /altajisztika szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
,
Vezető: ZIMONYI ISTVÁN ösztöndíjas gyakornok.
Tatár nyelvjárástörténet /altajisztikaszakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁD adjunktus.
Japán nyelv kezdőknek /bármely szakos hallgatónak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen
Vezető: JANÓ ISTVÁN könyvtáros.

d/ Á l t a l á n o s
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Általános nyelvészet /XV. éves magyar szakosoknak/. Heti
2 óra. Szerda déli 12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi
tanár.
Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak kötelező,
speoiális kollégiumként mások is látogathatják
A nyelvtudomány problematikája. Bevezetés az általános és
alkalmazott nyelvészetbe /speciális kollégium, főleg I.
éves hallgatók számára/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi
tanár.
Morfológia, morfofonematika /XI-XII. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: MALECZKI MARTA tanársegéd.
Lexikológia és lexikográfia /gyakorlat XX—XII. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Vezető: MALECZKI MÁRTA tanársegéd.
Szintaxis /II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LERCH ÁGNES adjunktus.
Szövegtan és stilisztika /gyakorlat II-III. éveseknek/.
Heti 2 ora. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. LERCH ÁGNES adjunktus.
A szomszédos népek nyelve /gyakorlat IV.éveseknek/. Heti
2 ora. Később meghatározandó időben és. helyen.
Vezető: KACZIBA ÁGNES tanársegéd.
KOZMA MIHÁLY adjunktus
KRÁLIK ALADÁR adjunktus.
Nyelvstatisztika /gyakorlat IV.éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.LERCH ÁGNES adjunktus.
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A nyelvleírás elmélete ós nódszcre /IV.óvesoknok/. Heti
2 ora.. Kosubb méghatarozandó időben ós Helyen.
Előadó: MALECZKI MARTA tudományos segédmunkatárs.
Nyelvtörténet*- ós nyelvrokonsúgolmólot /IV.éveseknek/.
Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós lielyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi
tanár.
A nyelvtudomány története /V.éveselcnek/. Heti 2 óira.
Később mogliatározandó időben és Helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszélcvozető egyetemi
tanár.
Interlingvisztika /gyakorlat V. éveselcnek/. Leti 1 óira.
Később meghatározandó időbon ós helyen.
Vezető: dr. KUGLER KATALIN adjunktus.
Kutatási gyakorlat /V. éveselcnek/. Iíeti 2 óra.Kósőbb
moglia tározandó 'időbon és helyen.
Vezetők: Dr. KAROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. LERCII ÁGNES adjunktus.
Speciális különlcópzés Ti/ szakosok számára, akik egyik
szakjukat leadták /III-IV. éveselcnek. Iíeti
2 óra. Később uiogiia tározandó időbon és
helyen.
Vezető: Dr. LERCII ÁGNES adjunktus.
Speciális különJcépzós B/ szakosok számára, akik egyik
szakjukat leadták /III-IV.éveseknek/. Iíeti
1 óra. Később moglia tározandó időbon ós helyen.
Vezető: MALECZKI MÁRTA tudományos segédmunkatárs.
i

e/ M a g y a r

i r o d a l o m

Barokk opikáixk /I.éveseknek/. líoti 1 óra. Csütörtök de.
11-12-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÖRÉNYI LÁSZLo adjunktus.
Szeminárium régi magyar irodalomból /I. éveselcnek/. Heti
2 öra.
A/ csoport /magyar—törtónelom/l. szak/ hétfő
du. 3-5-ig a X.sz.tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY docens.
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B/ csoport /magyar—történelem/ll szak/ hétfő
du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr.ÖTVÖS PÉTEli adjunktus.
,

C/ csoport /magyar—történelem/Ili, magyarlatin szak/ hétfő du. 3-5-ig a VII. "sz.
tanteremben.

Vezető: HERNER JÁNOS ösztöndíjas • gyakornok.
D/ csoport /magyar-angol, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ hétfő du. 5—7-ig az
irodalmi olvasóteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY docens.
E/ — F/ csoport /részképzésre utazó magyarorosz ós magyar-német szak/ összevont
foglalkozások juniusban ós szeptemberben,
Heti 4-4 órában a tanári szobában.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
i
Bevezetés az irodalomtudományba /l.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoportnak péntek du. 3-5-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens,
B/ csoportnak péntek du. 3-5-ig a
teremben.
t
Vezető: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.

X.sz". tan—

C/ csoportnak péntek du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PÁLJÓZSEF adjunktus.
A magyar irodalom története. Bevezetés /I.óves külföldi
hallgatóknak/. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus
liOFFMANN GIZELLA tudományos segédmunkatárs.
Reformkori irodalmunk. Fejezetek /II.éveseknek/. Heti 1
"
óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Csütörtök déli 12-2-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ adjunktus.
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Szeminárium a reformkor magyar irodalmából /II.éveseknek/.
lieti 2 óra.
A/ csoport /magyar-törtónelem/l szak/ hétfő
du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETkl LAJOS^docens.
B/< csoport /mágyar—tört éne lein/ll szak/ hétfő
du. 3-5-ig az uj nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. lüJKüVESZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
i
C/ csoport /magyar—történelem/lll,magyarlatin szak/ hétfő du. 3—5—Í6 a tanári
szobában.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY' MIIIALY adjunktus.
D/ csoport /magyar-angol/l szak/ kedd de.
10-12-ig a néniét szemináriumban.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
E/ csoport /magyar—angol/11^ szak/ kedd de.
10-12-ig a X.sz.tanteremben.
Vezető:Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.
F/ csoport /magyar—német,magyar—francia,
magyar—olasz szak/ kedd de. 10-12—ig az
irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
G/ csoport /magyar-orosz/1 szak/ kedd du.
3_5_ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ df. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
H/ csoport /magyar-orosz/11 szak/ kedd du.
3-5-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.
Bevezetés az irodalomtudományba /II.éveseknek/. Heti 1
óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
A/ csoportnak kedd déli 12-2—ig a II.sz.
tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY docens.

'

B/ csoportnak kedd déli 12-2-ig a II.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
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C/ csoportnak kedd déli 12-2-ig a III.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
D/ csoportnak.kedd déli 12-2-ig a III.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.
A magyar irodalom története /II.éves külföldi hallgatók
nak/.Heti 3or-a. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MARIA adjunktus.
Fejezetek a XIX. század második felének magyar irodalmából /III .évesmagyar—történelem—általánosés
összehasonlító irodalomtudomány spec,kópz.,
magyar-történelem—régészeti spec.kópz., magyar-történelem, magyar-orosz-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec.lcépz. , magyar-orosz-finnugor , magyar—orosz-magyar—
nyelvtörténet spec.lcépz. ,magyar-orosz-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyarorosz szakosoknak/ Heti 2 óra. bzorda de.
lu-12-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi
tanár.
Romantikus és realista törekvések a XIX.század magyar
pro za ir o da Iniaban /III . éves magyar/leülföldi/,
magyar-finnugor, magyar-régi magyar irodalom
ós irodalomelmélet spec.lcépz., magyarlatin-magyar nyelvtörténet spec.kópz., magyar—latin, magyar—német,magyar-angol-f innugor, magyar—angol, magyar—francia, magyarolasz—általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar— olasz szalcosolcnalc/ íieti 2 óra. Szerda de. 10-12-ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NACSADY JÓZSEF docens.
Szemináriumok a XIX.sz. második felének magyar irodalmából /11X.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar—angol,
magyar—angol—f innugor szak/ csütörtök déli
12-2-ig az irodalmi olvasóteremben,
B/ csoport /magyar-latin -magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-latin, magyar-német,
magyar-francia, magyar-olasz-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-olasz szak/
szorda du. 3-5-ig a H i . s z . tanteremben.
Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
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C/ csoport /magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyarorosz-finnugor, magyar-orosz szak 3» csoport/ kedd de, 8—10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető:

Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszókvezető egyetemi
tanár.
D/ osoport /magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz
szak 4. csoport/ csütörtök de. 8-10-ig
az irodalmi olvasóteremben,

E/ csoport /magyar-történelem-általános és
összehasonlító irodalomtudomány speo.képz.,
magyar-történelem-régészeti spec.képz.,
magyar-történelem szak/ péntek déli 12-2—ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BARANYAI ZSOLT adjunktus.
Előadások a XX.századi magyar irodalomból /IV.éves ma'
gyar-német-inagyar nyelvtörténeti spec.képz. ,
magyar-német, magyar-angol—általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet speo.képz.,
magyar—angol, magyar-francia-XX.századi magyar irodalom spec.képz., magyar—francia
szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Előadások a két háború közötti magyar irodalom történetéből /IV.éves magyar-történelem-latin speo.
képz., magyar-történelem-régészeti speo.
képz., magyar-történelem szak 4-5. osoport,
magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szakosoknak/. Heti 2
óra. Péntek déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben. .
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
Szemináriumok és szövegelemzési gyakorlatok a XX. századi
magyar irodalomból /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar/külföldi/, magyar-angoláltalános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-rási magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-angol szak/
hétfő de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
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B/ csoport /magyar—német—magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-német, magyarfranc ia-XX. századi magyar irodalom spec.
képz., magyar-francia szák/ kedd déli
12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KRAJKO ANDRÁS docens.
C/ csoport /magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szak/
péntek de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LASZLO docens.
D/ csoport /magyar-történelem-latin spec.
képz., magyar-történelem szak 4. csoport/
csütörtök de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
E/ csoport /magyar-történelem—régészeti
spec.képz., magyar-történelem szak 5»
'csoport/ péntek de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr.

PAPP

ISTVÁN adjunktus.

Előadások a mai magyar irodalomból /a külföldi részképzésről visszatért V^éveseknek/. Heti 2 óra.
Péntek du. 3-5-ig &z irodalmi olvasóteremben.
Előadó: Dr.

AJ_SS L A J O S

docens.

Az irodalomtudomány története /V.éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő du. 3 - 5 - i g a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRAJ1ÍÓ ANDRÁS docens.
Szemináriumok a mai magyar irodalom témáiból /V. évesek—
nek/. Heti 2 óra.
A/ csoport / magyar-angol, magyar-angolfinnugor, magyar-angol-általános ós alita Ima zot t nyelvészet, magyar—német szak/
péntek du. 5-7-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KISS LAJOS docens.
B/ csoport /magyar-latin-görög spec.képz.,
magyar-la t in, magyar—franc ia, magyarolasz szak/ péntek du. 5-7-ig a. VI.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
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C/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyarorosz-magyar nyelvtörténet spec.képz.,
magyar-orosz-orosz nyelvtörténet spec.
,
képz., magyar-orosz szak/ szerda du. 3—5—ig
az irodalmi olvasóteremben.'
Vezető: Dr. KISS' LAJOS docens.
D/ csoport /magyar-történelem szak k» csoport, magyar-történelem-régészeti spec.képz.,
magyar-történelem-latin spec.képz., ma—
gyar-törtónelem-finnugor, magyar-történelern-alta jisztika szak/ péntek du. 5-7-ig
a XI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.
E/ csoport /magyar-történelem-latin spec.képz.,
magyar-történelem-régi magyar irodalom és
irodalomelmélet spec.képz., magyar—törté—
ne lem-iái talános ós alkalmazott nyelvészet,
magyar-történelem szak 5« csoport/ péntek du. 5-7-ig a III.sz. taxiteremben.
Vezető: Dr* .SZIGETI LAJOS adjunktus.
Film- és színházesztétika /külföldi részképzésről vissza" t é r t V. éveseknek/. Ileti 1 óra. Kedd du* 2—3—ig
az I.sz. tanterembon.
Előadók: GRUBER LÁSZLÓ riy. adjunktus .
Dr. KOVÁCS MIKLÓSNÉ meghívott előadó.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
A reformáció irodalma /II-TII. éves régi magyar irodalom
" e s i r o d a l o m e l m é l e t speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Héti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: BALÁZS MIHÁLY docens.
Történeti poétika /II-III. éves régi magyar irodalom ós
irodaloméimóleti speciális képzésbon részesülőknek kötelező/, lieti 2 óira. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ adjunktus *
Erasmiana. Erasinus-szövegek olvasása. + Heti 2 óra. Később
meghatarozando időben I s helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghívott előadó.
Magyarországi német irodalom /szövegolvasás/. + Heti 3 óira.
Később meghatarozando időben ós helyen.
Vezetők: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus
Dr, VIZKELETY ANDRAS meghivott előadó.

-

32

-

A külföldi egyetemjárás irodalmi emlékei. ^.He ti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IIEKNER JÁNOS ösztöndíjas gyakornok
HOFFMANN GIZELLA tudományos segédmunkatárs.
*

Korai magyar felvilágosodás / I I W . éveseknek/. Heti 2
óira. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. IMRE MIHÁLY meghívott előadó.
Reformkori folyóiratok /II-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: MÁDER BÉLA meghívott előadó.
Szakszeminárium irodalomelméleti témákból /szakdolgozok—
nak/. Heti 2 óira. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS dooens.
Az irodalmi kritika /elvi és módszertani kérdések/ /szeminárium I-V. éveseknek/. Heti 3 óra. Később .
meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus
Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.
Szakszeminárium a XIX. század második felének magyar irodalmi témáiból szakdolgozóknak. Heti 2 óra.Később mégha—
• !
tárózandó időben ós helyen.
V e zetők: Dr..CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
i
Szakszeminárium XX. századi magyar irodalomból szakdolgozóknak^ Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. TI.TA MIHÁLY dooens
Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
Ady költészetének fogadtatása. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KRA.JKÓ ANDRÁS docens.
Juhász Gyula verseinek elemzése. Heti 2 óra. Később meg—
határozandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. PÉTER LÁSZLÓ meghívott előadó.
A külföldi magyar irodaiom. Heti 2 óra. Később méghatárózandó időben és helyon.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY dooens.
A modern műelemzés. Heti 2 óra. Később meghatározandó idő~
ben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ dooens.

-

33

-

A századvégi magyar novella tipológiája. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Élőadó: Dr. BARANYAI ZSOLT adjunktus.
Arany János epikus művészete. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
>
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Szooiográf ia és önéletírás 'a. 30-ás években. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DATA IMRE docens.
A Kosztolányi-vers esztétikuma. Heti 2 é r a « Később meghatározandó időben és helyen.
\
Előadó: Dr» KISS LAJOS docens.
József Attila problémák. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
+ A régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális
képzésben részesülőknek kötelezően választhatói

VIZ SGAKÖVETELMÉNYEK
Magyar szakosoknak
Államvizsga

Komplex államvizsga magyarból /V.éveseknek/

Szigorlat

Magyar ós világirodalom /II. és IV.
éveseknek/
Maéryar nyelvészet /II. éveseknek/
Magyar ós általános nyelvészet /IV.
éveseknek/

Kollokvium

Maffyar nyelv története /I.éveseknek/
Régi magyar irodalom /I. éveseknek/
Mai magyar nyelv /III. éveseknek/
A XIX. század második felének magyar
irodalma /III. éveseknek/
Jelentéstörténeti vizsgálódások /III.
éves magyar nyelvtörténeti speciális
képzésben részesülőknek/
A reformáció irodalma /régi magyar ~
irodalom és irodalomelmélet speciális
képzésben részesülőknek/

Gyakorlati jegy
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Finn nyelv X. éveseknek/
Nyelvészeti gyakorlatok /I-II. éveseknek/
Szeminárium régi magyar irodalomból
/I. éveseknek/
Magyar nyelvjárások /II. éveseknek/
Szeminárium a reformkor magyar irodalmából /II. éveseknek/
Nyelvészeti szeminárium /III. éveseknek/
Szeminárium a XIX. század második felének magyar irodalmából /III. éveseknek/
Szeminárium és szövegelemzési gyakorlatok a XX. századi magyar irodalomból
/IV. éveseknek/
Gyakorlatok a magyar nyelv— és irodalomtanítás módszertanának köréből /IV.
éveseknek/
Nyelvemlékek olvasása /III. óvos magyar
nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek/
Kutatásmódszertani kérdések /IV. éves '
magyar nyelvtörténet speciális képzésben. részesülőknek/
Erasmiana. Erasmus szövegek olvasása
vagy Magyarországi német irodalom /szövegolvasás/, vagy A külföldi egyetemjárás irodalmi emlékei /régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/

Megjegyzés; Az irodalomtudomány története c. előadás anyagából a félév végi aláirás beszámolóhoz kötött!
>
A Helyes magyar beszéd c. foglalkozás anyaga
része a III. évesek kollokviumi tananyagának
a Mai magyar nyelvből!
Finnugor szakosoknak
Államvizsga

Finnugor összehasonlító nyelvészet
/V. éveseknek/
Általános nyelvészet /V.éveseknek/

Szigorlat

Finnugor összeliasonlitó nyelvészet.
Finn nyelv és egy további rokon nyelv
/IV. éveseknek/

Kollokvium

Finnugor összehasonlító nyelvészet
/III. éveseknek/
Finn nyelv /III. éveseknek/
Vogul nyelv /azoknak a III. éveseknek,
akik nem finn nyelvi irányú képzésben
vesznek részt/
Lapp nyelv /IV. éveseknek/

Gyakorlati jegy
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Altajisztlka szakosoknak
Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlát

Török nyelv haladóknak. Altáji népek
története. Török szövegolvasás /IX.
éveseknek/
Török összehasonlító történeti nyelvtan /IV. éveseknek/

Kollokvium

Török nyelv kezelőknek /altajisztikára
szakosodni kivánó hallgatóknak/
Bevezetés az altajisztikába /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknak/
Az altaji népek művelődéstörténete
/XXI. éveseknek/
Az altaji népek összehasonlító történeti nyelvtana /III. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Török nyelv' haladóknak /II—IV. éveseknek/
Török szövegolvasás /III. éveseknek/
Egy finnugor nyelv /III. éveseknek/
Szeminárium /II-V. éveseknek/
Tatár szövegolvasás /III-IV. éveseknek/

Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak.
Állatnrvjza ga

A nyelvtudomány története /V. éveseknek/

Szigorlat

Morfológia ós morfofoneinatika. Szintaxis /II-III. éveseknek/
Szemantika ós szemiotika. A nyelvleírás elmélete ós módszere. Nyelvtörténet- ós nyelvrokonságelmólet /IV. éveseknek/

Kollokvium

A nyelvtudomány problematikája. Bevezetés az általános ós alkalmazott nyelvészetbe /az általános ós alkalmazott
nyelvészet szakot felvenni kivánó I.
éveseknek/

Gyakorlati jegy

Lexikológia-ós lexikográfia /II-III.
éveseknek/
Szövegtan /II-III. éveseknek/
Szomszédos népek nyelve /TV. éveseknek/
Nyelvstatisztika /IV. éveseknek/
Interlingvisztika /V. éveseknek/
Kutatási gyakorlat /V. éveseknek/
Speciális különképzós /III-IV. éveseknek/
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Angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak '
Gyakorlati jegy

Nyelvmüvelés és stilisztika /III. éveseknek/
Helyes magyar "beszéd /IV. éveseknek/
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IV. TÖRTÉNELEM
Magyarország története 1301—1526 /I. éveseknek/» Heti
2 óra. Péntek de. 10-12-ig a Vll.gz. tan- ,
teremben.
Élőadó: Dr. KRISTÓ GYULA, egyetemi tanár.
Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába
/I. éveseknek/. Heti 2 óra. .
A/ csoport /magyar—történelem szak 4. csoport/ kedd due 3-5-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5« csoport/ kedd du, 5-7-ig a történeti szemináriumban,
'C/ csoport /történelem-latin, történelemangol, történelem-francia szak/ hétfő
déli 12-2—ig a történeti szemináriumban.
Vezető: S. dr. KISS ERZSÉBET adjunktus.
Fejeztek az ókori Róma történetéből /I. éveseknek/. Heti
2 ora. Szerda de. 9 - H — ig az I.sz. tanteremben.
Előadók: Dr. MARÖTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Bevezetés a vallástörténetbe /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 8-9—ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CZÜTH BÉLA adjunktus.
Őstörténeti szeminárium /I. éveseknek/® Heti 2 óra.
f

A/ csoport /történelem—földrajz szak/ hétfő
du. 5-7-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
B/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő
du. 5-7-ig a VII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.

Bevezetés a történettudományba /előadás gyakorlatokkal I.
.
éveseknek/.Heti 1 + 1 óra.
Előadás péntek de. 9-10-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadók: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs
Dr. PETROVICS ISTVÁN tanársegéd.
Gyakorlat
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/
szerda déli 12-1-ig a francia szemináriumban ,

-
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B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport/ szerda de» 11-12-lg a magyar történeti szeniináriumban«
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
C/ csoport /történelem-latin, történelem—angol, történelem-francia szalc/ péntek de.
8-9—ig a VII.sZo tanterembén,
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ péntek
de. 12—1—ig a Prinz Gyula teremben»
Vezető : Dr.

PETROVICS

ISTVAN

tanársegéd.

Latin szövegolvasás /középiskolai vlatin előtanulmányokkal
rendelkező I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
du. 4-5-ig a VII.sz„ tanteremben.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
Latin nyelv haladóknak /középiskolai latin előtanulmányokkal nem rendelkező I. éveseknek/» í^ti 1 óra.
A/ csoport /magyar—történelem szak 4. csoport/ csütörtök de. 8-9—ig a történeti
s zo m inár i umban,
B/ csoport /magyar—történelem szak 5» csoport/ csütörtök de. 10-11-ig a IV.sz.
tant©remben9
,
C/ csoport /történelem—angol, történelemfrancia szak/ csütörtök de. 11-12-ig a
latin szemináriumban,
D/ csoport /történelem—földrajz szak/ csütörtök déli 12-l-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR meghivott előadó.
Magyarország története a XVIII. században /II. éveseknek/.
*
Iíeti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÁNTÓ IMRE

tanszékvezető egyetemi tanár.

A XV1I1. század magyar történetének, forrásai és irodalma
/szeminárium II. éveseknek/» + Heti 2 óra.

'

A/ csoport kedd du. 3-5-ig a TV.sz. tante- •
reinben, B/ csoport szerda du. 3-5*=iG a Gazdaságföld—
rajzi Tanszék tantermében.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVAN adjunktus.

Az európai gazdaság és társadalom fő kérdései a XVI-XVIII.
században /IX. éveseknek/» Heti 3 óra. Péntek de. 11-2-ig
az IoSZ. tantorembgno
Előadó: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszókvezető docens
Dr. ANDEIÍLi; ADaM docens.

. -
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Eredeti felhalmozás és gyarmatosítás a XVI-XVIII. században /szeminárium II. eveseknek/. + Heti 2 óra. Péntek
du. 3-5-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
Központ és periféria a 16-18. századi világgazdaságban
/szeminárium XI. éveseknek/, 4 Heti 2 ó r a .
Péntek du. 3-5-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. TÓTH ÁGNES tanársegéd.
Parasztháborúk Kelet-Európában a XV-XVIII. században
/szeminárium II. éveseknek/. + Heti 2.óra.
Péntek du. 3-5-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
A XiX, 3zázad művészete//II. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Kedd du. 5-7—ig a
IV.sz. tanteremben.
1Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Tőkés gazdaság és társadalom-fejlődés Magyarországon
1^^7^1918 /III. éveseknek/. ++ Heti 2 óra. Péntelc de.
10-12-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SOÓS' KATALIN tudományos főmunkatárs.
Az 1918-1919 óvi magyarországi forradalmak történetének
egyes kérdései /XIX. éveseknek/. ++ Heti 2 óxa. Szerda
déli 12-2-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. GAAL ENDRE docens.
Fejezetek- Nyugat-Európa újkori történetéből /1871-1918/
'~ ~
/III. óveseknolc/I Heti 2 óra. Kedd de.
10—12-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadók: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRAS adjunktus '
Dr. KÖVÉR LAJOS tudományos segédmunkatárs.
Fejeztek Kelet-Európa újkori történetéből /III. éveseknek/.
Heti 1 óra. Szerda du. 3-4-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadók: Dr. -CSATÁRI DÁNIEL tanszókvezető egyetemi
tanár
Dr.. HEGYl ANDRÁS adjunktus
Dr. iíAFFAY ERNŐ tanársegéd.
Újkori egyetemes történeti szeminárium /III. éveseknek/.
neti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./
A/ csoport /történelem-földrajz szak/ péntek
du. 2-6-ig a földrajzi szemináriumban.
Vezető: SZÉKELY LAJOS docens.

B/ csoport /történelem-orosz-régészeti spec.
képz., történolera-orosz-latin spoc.képz.,
történelem-orosz szak/ hétfő du. 3-7-ig
a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr..HEGYI ANDHÁS adjunktus.
C/ osoport /magyar-történelem-általános és
összehasonlitó irodalomtudomány spec.
képz., magyar-történelem-régészeti spec. .
képz., magyar-történelem szak/ hétfő du.
3-7-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
D/ csoport /történelem-latin-görög spec.képz
történelem-német, történelem—angol, törté
nelera-francia, történelem-régészeti spec.
képz.,történelem-olasz szak/ szerda de.
8-12-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. KÖVÉR LAJOS tudományos segédmunkatárs.
Magyarország története a háború előkészítése idején és a.
második világháború éveiben /IV.éve3eknek/i-+Heti 2 óra.
Hétfő de. 10—12—ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető egyetemi
tanár.
A magyar népi demokratikus átalakulás főbb állomásai
1944-1956 /XV.éveséknek/*+Heti 2 óra. Csütörtök déli
12-2-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VALYI ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
A mai magyar társadalom kialakulása 1945-től /szeminárium IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Ilétfő du.
3-5-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BELÉNYI GYULA adjunktus.
A koalíciós politika néháhy kérdése Magyarországon
1944-.H949 /szeminárium IV.éveseknek/.H-lIeti 2 óra,.
/Kéthetenként 4 órában tartva./ Iiótfő
du. 3-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Fejezetek Kelet-Európa legujabbkori történetéből /IV.
éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de. 10-12-ig
a IV.sz. tanterembön»
Vezető: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
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Fejezetek Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legújabkori történetéből /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du. 3-5-ig a IV,sz, tanteremben.
<
Előadó: Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium /XV.éveseknek/ + Heti 2 óra./Kéthetenként. 4 órában
^
tartva./ Hétfő du. 3-7-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium /IV.évesek~
nek/, + Heti 2 óra. Szerda du. 5-7-ig a IV.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Történetírás története /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport
magyar-történelem-régészeti spec.képz.,
történelem, történelem-angol, történelemnémet, történelemlnémet-latin spec.képz.,
történelem-Kelet-Európa története speo.
képz., történelem-latin szak/ péntek du.
3-7-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5» csoport, magyar-történelem-latin spec.képz.,
törtónelem-orosz-latin spec.képz., törtónelem-orosz—Latin—Amerika története
spec.képz.,történelöm-orosz szak/ péntek
du. 3-7-ig a történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. LIPTÁK DOROTTYA tudományos segédmunkatárs
Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /XV.
éveseknek/. Heti 1 óra./Kéthetenként 2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem—latin speo.
képz.,magyar-történelem szak 4. csoport/
hétfő déli 12-2-ig a magyar történeti
.szemináriumban,
B/ Csoport /magyar-történelem-régészeti speo.
képz., magyar-történelem szak 5» csoport/
hétfő déli 12-2—ig a magyar történeti
szemináriumban,
0/ csoport /történelem-latin, történelemnémet-latin spec.képz., történelem-német,
történelem-angol szak/ szerda déli 12-2-ig
a történeti szemináriumban,
D/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd
déli 12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus.
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Történetírás története /a részképzésről visszatért V.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LlPTÁK DOROTTYA tudományos segédmunkatárs.
Megjegyzés: Az V-IX. félévben a hallgatók félévenként
heti 2 ora, a X« félévben heti 4 óra~speciális kollégiumot vagy szemináriumot kötelesek felvenni I
Az I. és II. szigorlat előtt 2-2 féléven át
magyar, illetve egyetemes történeti szemináriumot kell felvenni!
¡1- Választható szemináriumi
++Választható kollégium!

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Történeti segédtudómányi és középkori magyar történeti
szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Szemelvények Arisztotelész Poétika és Rhétorika cimü müveiből /I—V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később méghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
A mohács előtti magyar városfejlődés néhány kérdése
/Í-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. PETROVICS ISTVÁN tanársegéd.
Medievalisztikaj és segédtudományi szakszeminárium
/Szakdolgozat-készítőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Kódex- és oklevélolvasás kezdőknek /I-V.éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó:.Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Erasmiana. Erasmus-szövegek olvastatása. /I-V.éveseknek/
Heti 2 óra. Később megbatáürózandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
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Helytörténeti szakszeminárium /Szakdolgozat-készitőkruek/
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.'
Magyarország népeinek harca a török hóditók ellen a XVI.
szazadban.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszókvezető egyetemi tanár.
Helytörténeti szakszeminárium /Szakdolgozat-készitőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó Időben
és helyen.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
A feudalizmus egyes kéfdése /Szeminárium szakdolgozóknak/.
Heti 2 óra. Később méghatárózandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi
docens.
Fejezetek Kelet-Európa feudalizmus kori történetéből/Szemi—
nárium szakdolgozóknak/. Iieti 2 óra. Később meghatarozandé
időben és helyen.
Előadó: Dr. VARGA ILONA docens.
Latin-Amerika 03 Spanyolország a XIX-XX. századi történetének kérdése /Szeminárium szakdolgozóknak/. Heti 2 óra., •Kés őbb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
Nemzeti mozgalmak a XIX-XX. századi Spanyolországban
'
Heti 2 óira. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
Társadalom és eszmei áramlatok Oroszországban /XVIIXIX. század/.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: Dr. VARGA ILONA docens.
A gyarmati Latin-Amerika. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens,
Dr. TÓTH ÁGNES tanársegéd.
Spanyol történeti szövegolvasás /haladóknak/. Heti 2 óra.
•
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. TÓTH ÁGNES tanársegéd.

44 Spanyol-nyelv/kezdőknek/, Heti 2 óra. Később megnatározandó időben és helyen.
Előadó: TÍMÁR ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs.
Portugál nyelv /kezdőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: TÍMÁR ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs.
Az Osztrák Magyar Monarchia az I. világháborúban /Speciálkollégium III.éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SOOS KATALIN tudományos főmunkatárs.
Magyar történeti szeminárium /A MSZDP és a szakszervezetek 1890—1914/./III.éves szakdolgozat-kószitőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. GAÁL ENDRE docens.
Gazdaság- és társadalomtörténeti kérdések 1790—1848
között.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
helyen.
Előadó: Dr. NAGY ÍAJOS adjunktus.
Fejezetek a népi demokratikus országok ú.j- és legújabbkori történetéből /111.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadók: Dr. C S A T Á M DÁNIEL tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
Uj— és legújabbkori egyetemes történeti szakszeminá—
rium/Szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. C S A T Á M DÁNIEL tanszókvezető egyetemi
tanár
SZÉKELY LAJOS docens
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. IIEGYI ANDRÁS adjunktus.
Helytörténeti szakszeminárium /Szakdolgozat-kószitőknek/,
Iieti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. HEGYI ANDRAS adjunktus.
A szocialista világrendszer kialakulása és a szocialista
országok közötti kapcsolatok fejlődése 1945 után /KeletEurópa története speciális képzésben részesülőknek/ Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus.
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A szocialista világrendszer kialakulása és a szocialista
országok közötti kapcsolatok fejlődése 1945 után /Szeminárium a Kelot-Europa története speciális
képzésben részesülő hallgatóknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
A nemzetiségi kérdés a világpolitiká mai folyamataiban
.
/V.éveseknek/. Ileti 2 óra. Később-méghatározandó időben ós helyen.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
t

A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa újkori történétében
Heti 2 ora. Később méghatarozando időben
és helyen.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszókvezető egyetemi
tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
Nemzetiségi kérdés Kelet-Európa legújabbkori történetében
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi
tanár
„ Dr. ANDERLÉNÉ ds?. - SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
Korok és-müvek. /i-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Az Egyesült Államok történetének fő kérdései 1877—1916
között.Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: SZEKELY LAJOS docens.
'

- -
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Napóleon uralma. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. KÖVÉR LAJOS tudományos segédmunkatárs.
Kiegészítő latin nyelvoktatás /latin speciális képzésben
részesülő II.éves történelem szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
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Sporttörténeti problémák /szakszeminárium szakdolgozóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
Római történeti forráselemzés /II. éves középiskolai latin
előképzettséggel rendelkező hallgatóknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
Fejezetek a pun háborúk korának történeti forrásaiból
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/szövegolvasás törtenelem szakos hallgatók
számára/. Ileti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Magyarország neolitikuma /II-V. éves régészeti speciális
kepzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.

•

Középkori magyar régészet /III-IV. éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen..
Előadó: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Középkori régészeti szeminárium /III—IV. éves régészeti
speciális képzésben részesülőknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Bevezetés Pannónia régészetébe /I-IV. éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra.
Később nB ghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SOPRONI SÁNDOR meghívott előadó.
Bevezetés a klasszika archaeologiába /I—IV. éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen*
Előadó: Dr. SZABÓ MIKLÓS meghívott előadó.
Bevezetés a régészeti feldolgozás módszertanába /II-V.
éves régészeti speciális képzésben részesülőknek, valamint a régészeti speciális képzést felvenni kiváaó I—II. éves történelem
szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÜRTI BÉLA meghivott előadó.
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Történelem szakosoknak
Államv j z s ga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlat

Ókori egyetemes történet 476-ig /I.
éveseknek/
Egyetemes történet 4?6-tól 1789-ig
és Magyarország története 1790-ig
/II• éveseknek/
Egyetemes történelem 1789-től napjainkig és Magyarország története
1790-től napjainkig /IV.éveseknek/

Kollokvium

Magyarország története 1301—1526-ig .
/I. éveseknek/
Tőkés gazdaság és társadalomfejlődés
Magyarországon I 8 6 7 — 1 9 1 8 között,
illetve Az 1918-1919 évi magyarországi forradalmak történetének egyes
kérdései /III. éveseknek/

Beszámoló

Speciális kollégium /III-IV-V. éveseknek/ +

Gyakorlati .1 egy

Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba ós irodalmába /I. éveseknek/ +
Bevezetés a történettudományba /I.
éveseknek/
Őstörténeti szeminárium /I. éveseknek/ +
Latin forrásolvasás /középiskolai
latin előtanulmányokicai rendelkező
I. éveseknek/
Latin nyelv haladóknak /középiskolai
latin előtanulmányokkal nem rendelkező I. éveseknek/
A XVIII, század magyar történetének
forrásai és irodalma /II. éveseknek/
Eredeti felhalmozás ós gyarmatosítás
a XVI-XVIII, században /II. éveseknek/ +
Központ ós periféria a 16-18. századi világgazdaságban /II. éveseknek/ *
Parasztháborúk Kelet-Európában a
XV-XVIII. században /II. éveseknek/ ^
Újkori egyetemes történeti szeminárium /III. éveseknek/
A koalíciós politika néhány kérdése
Magyarországon 1944—1949 /IV. éveseknek/ +
A népfrontpolitika Magyarországon
1935—1944 /IV. éveseknek/ +
Legújabbkori egyetemes történeti*
szeminárium /IV. éveseknek/ +

-

k8

Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/
A történetírás története /IV-V. éveseknek/
Speciális szeminárium /III-IV—V. éveseknek/ +

+

Választott szeminárium, ±11. választott•speciális
kollégium vagy szemináriumi

Régészeti speciális képzésben részesülőknek
Kollokvium

Osztályozott
beszámoló

Gyakorlati jegy

v

Középkori magyar régészet /III—IV.
éveseknek/
Bevezetés Pannónia régészetébe /i-IV.
éveseknek/
Magyarország neolitikuma /II—V. éveseknek/
Bevezetés >&. klasszika aroheológiába
/I—IV. éveseknek/
Középkori régészeti szeminárium
/III—IV. éveseknek/
Őskori anyagismeret /II-V.éveseknek/
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V. ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM
Speciális kollégiumok és szemináriumok
Shakespeare kora és utókora /I. éves magyar szakosoknak/.
Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VII.sz.
- tanteremben.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető
egyetemi tanár.
Irányzatok a XVIII. század Irodalmában /II. éves magyar
szakosoknak/. Ileti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig
a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF adjunktus.
Realizmus, szimbélizmus, naturalizmus /III. éves magyar
'
szakosoknak/. +IIeti 2 óira. Kedd du. 3-5-ig
a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN docens.
A modern lira kialakulása /III. éves magyar szakosoknak/.*
Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a IX.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Fejezetek a XX. század világirodalmából /IV. éveseknek/.*
Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN docens.
Szovjet irodalom /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Szerda
de. lo-12-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. JAKOCS DÁNIEL docens.
Az összehasonlító irodalomtudomány elvi-elméleti kérdései,
irodalomelmélet /elsősorban szakdolgozatkészitőknelc, dok—
torjelölteknek, összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek, valamint I-V. éveseknek/, lle.ti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr.

VAJJUA

GYÖRGY MIHÁLY tanszókvezető
egyetemi tanár.

Reneszánsz ikonológiaj problémák /összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek,
valamint I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF adjunktus.
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Az itáliai humanizmus /összehasonlító irodalomtudomány
speciális kézpésben részesülőknek, vala*.
mint I-V. éveseknek/. Heti 2 óira. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF adjunktus.
Az összehasonlító irodalomtudomány problémái /összehasonlitó irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek, valamint I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben- és helyen.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN dooens.
Összahesonlitó irodalomelemzés /III-IV. éve se lenek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Marx, PlehanoYf Lenin é.s a kultura kérdései /III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később méghatárózandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Az orosz kultura magyar vonatkozásai/III—IV. éveseknek/•
~~
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Shakespeare drámák /l. éveseknek/. Heti 2 óra. Késő.bb
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZABÓNÉ dr. KÜRTÖSI KATALIN könyvtáros.

+

Választható kollégium!
VIZ SG AKÖ VETELMEN YEIv

Az általános és összeha-sonlitó irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek
Kollokvium

Az összehasonlító irodalomtudomány problémái
Egy szabadon választott komparisztikai
előadás témaköre

Beszámoló

Irodalomelméleti alapfogalmak
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VI. IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALMAK
A/ GERMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/ A n g o l

n y e l v

és

i r o d a l o m

Angol-amerikai országismeret /I. éveseknek/. Iléti 2 óra.
Ilétfő de. 8-1 O-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: NüVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlat /i. óve&seknek/. Heti 2 óra., Csütörtök déli 12-2-ig
a VII.sz. tanteremben.
Vezető: kAURICE CASSIPY lektor.
Devezetés az angol nyelvészetbe /I. éveseknek/. Heti 1
ora. Szerda de. 11-12-ig az I.sz. tantererabon.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN docens.
Angol nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 3-5-i£ a VII.sz. tanteremben.
Vezető: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.
Bevezetés az angol és amerikai irodalomtudományba /i.
éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de.
10-11-ig az I.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.
Angol irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda déli 12-2-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezetőx

Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.

Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti
4 óra. Kedd déli 12-2-ig a IV.sz. tanteremben ós csütörtök de. 8-10-ig á magyar
történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlat /II. óveseknék/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du.
3-5-ig a IV.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol
s£ak/ hétfő du. 5-7-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOVICH SAROLTA
adjunktus.

Angol leiró nyelvtan /XI 0 éveseknek/0 Heti 2 óra0 Csü—.
törtök de, 10-12=ig a VI,sz, tanteremtoemo
Előadó: űr, KENESEI ISTVÁN docens.
Angol nyelvtani gyakorlatok /II,éveseknek/. Heti 2 óra,
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du.
3-5~ig az olasz szemináriumban,
B/ csoport /történelem—angol, orosz-angol
szak/ szerda du 0 5~7~ig a' III,sz, tanteremben.
Vezető: űr, KENESEI ISTVÁN docens.
Az angol irodalom története /II,éveseknek/. Heti 2 óra0
Kedd de, 8—10—ig a VII,sz, tanteremben.
Előadó: Dr, SZŐNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus.
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /II,éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du,
5-7-ig a Xosz, tanteremben,
B/ csoport /történelom-angol,orosz-angol
szalc/ szerda du, 3-=5-ig az új nyelvészeti szemináriumban«
Vezető: Dr, SZÓNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus.
Angol fordítási gyakorlatok /II,éveseknek/. Heti 2 óra,
A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du,
3-5~ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol
szak/ szerda de, 10-12-ig a VI,sz,
tanteremben.
Vezető: NODALA JANOSNK tanársegéd.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /II,éveseknek/. Heti
2 óra,
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda
déli 12-2=ig a VI,sz, tanteremben.
Vezető: DURIIAM DÁVIDNÉ adjunktus.
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol
szak/ szerda de, 8-10=ig á VI,sz, tanteremben.
Vezető: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Az angol nyelv múltja /III,éveseknek/. Heti 2 óra,
.Csütörtök <Dl©p 8-glű-ig a-VI,sZo tanteremben.
Előadó: Dr, KENESEI ISTVÁN docens.
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Angol nyelvtörténeti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti
2 ora. Hétfő du. 3-5-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Az angol irodalom története /III.éveseknek/. Heti 1 óra
Kedd du. 3-4=ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. RESCH BÉLÁNÉ dr, MARINOVICH SAROLTA
adjunktus.
Az amerikai irodalom kezdetei /III.éveseknek/. Heti
1 ora. Kedd du. 4-5-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszókvezető dooens.
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /III.éveseknek/. +
Heti 2 óra. Kedd de. 8-JLO-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOVICH SAROLTA
adjunktus.
Amerikai irodalomtörténeti gyakorlat /III.éveseknek/,+
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Vezető: Dr.ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Az angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok /III
éveseknek/. Iíeti 2 óra. Hétfő du. 5-7-ig a
VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus.
Angol fordítási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra
Kedd du. 5-7-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.
Angol nyelv-és stílusgyakorlat /III.éveseknek/. Heti
2 ora. Szerda du. 4-6-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus.
A XX.század angol irodalma /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd déli 12-2-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Mai angol nyelv /IV.éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du.
4-5-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.

Amerikai irodalom a XX. században /IV.éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda de. 8-10-ig a XIX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Az amerikai angol nyelv története /szeminárium XV.éveseknek/. + Heti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig á
X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Problems in the Teaching of English /szeminárium IV.
éve se lene le/. Ileti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig
az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: MAURICE CASSIDY lektor.
Modern drámák /szeminárium TV.éveseknek/.+Heti 2 óra.
Kedd du. 5-7-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZABÓ TIBORNÉ dr. KÜRTÖSI KATALIN
tanszéki könyvtáros.
XX. századi angol költészet /szövegelemzés/ /szemináriura IV . éveselenele/ . +liqti 2 óra . Kedd
du. 5-7-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti
3 ora.
A/ csoport /magyar-angol szale/ hétfő
déli 12—2-ig a IX.sz. tanteremben
és kedd du. 3-^-ig a nyelvi laboratóriumban,
B/ csoport /történelem-angol, orosz—angol
szak/ hétfő de. 8—9-ig a nyelvi laboratóriumban ós kedd de. 10-12-ig a VI.sz.
tanteremben.
Vezető: MAURICE CASSIDY lektor.
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás módszertana köréből
/IV.eveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 órában tartva./
A/-csoport /magyar-angol szak/ csütörtök
de. 10-12-ig a III.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, órosz-angol
szak/ csütörtök de. 10-12-ig a III.sz.
tanteremben.
V e z e t © :

SIK PÉTER tanársegéd.

/
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Ajánlott speciális kollégiumok
Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába. Heti
2 óra.Később meghatározandó időben ós
helyen.
Élőadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Shakespeare és a korabeli emblematika. Heti 2 óra.
Később meghatarozando időben és helyen.
Előadó: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.

o
Ezra Pound költészete. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Recepcióelmélet és fogadtatáskutatás. Heti 2 óra. Később meghatarozando időben és helyen.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
+ Választható szeminárium!

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éve se lene le/

Szigorlat

Angol nyelv és irodalom /III-IV.
éveseknek/ k

Kollokvium

Az angol nyelv mai rendszere
/II.éveseknek/

Alapvizsga

Nyelvi-országismereti alapvizsga
/I.éveseknek/r

Gyakorlati jegy

Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlat /l-II-III.éveseknek/
Angol nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok
/I-II-III-IV.éveseknek/
Angol irodalmi gyakorlatok /I.éveseknek/
Bevezetés az angol és amerikai irodalomtudományba /I«éves eknek/
Angol nyelvészeti gyakorlatok /II.
éveseknek/
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok
/II-III.éveseknek/
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Angol fordítási gyakorlatok ./II.III. éveseknek/
Angol nyelvtörténeti gyakorlatok
/III.éveseknek/
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás
módszertana köréből /IV.éveseknek/
Angol forditó- ós tolmácsképző szak

Angol társalgás /III.éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd du.
5-7-ig és csütörtök de. 8-10—ig az angol
- tolmácsteremben.
'
Vezetők:. BÓDIS KLARA tanársegédTíODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
Stilisztika /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
10-12-ig az angol tolmácsteremben.
Előadók: GÖNCZ ÁRPÁD meghívott előadó
RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.
Bevezetés az anglisztikába /III. éveseknek/. Heti 5 óra.
Hétfő déli 12-2-ig a VI.sz. tanteremben,
csütörtök du. 1-2—ig és péntek de. 8-10-ig
az angol tolmácsteremben.
Előadók: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd
KISS EDIT tanársegéd.
Fordítási gyakorlatok /magyarra/ /III.éveseknek/. Heti
8 óra. Hétfő du. 3-5-ig» szerda de. 10-2-ig,
ós péntek Üu. 3-5-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: NOVAK GYÖRGY tanársegéd
BÓDIS KLÁRA tanársegéd
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Fordítási gyakorlatok /angolra/ /III. éveseknek/. Heti
2 óra. Péntek de. 10-11-ig az angol tolmács teremben, és déli 1-2-ig a VI.sz.
tanteremben.
Vezetők: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd
BÓDIS, KLÁRA tanársegéd.
Tolmácsolási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 4 óra.
Hétfő du. 5-7-ig az angol tolmács teremben
és péntek de. 11-l-ig a VI.sz. tanteremben.
.
Vezető: KISS EDIT tanársegéd.

!
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Lektorálás, redigálás /III.éveseknek/. Heti 1 óraiCsütörtökön déli 12-1-ig az angol tolmácsteremben.
. ,

"

Előadó: GÖNCZ ÁRPÁD meghívott előadó.
Konszekutív tolmácsolás /IV.éveseknek/. Heti 6 óra.
Kedd du. 3-5-ig,szerda de. 8-10-ig az
angol tolmácsteremben, és 10-12-ig a francia szemináriumban.
Vezetők: PROKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
BÓUIS ILLÁRA, tanársegéd
DUREiAM DAVTDNÉ adjunktus.
Anglisztika /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig
az angol tolmácsteremben.
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Szimultán tolmácsolás /IV.éveseknek/. Heti k óra.
Kedd déli 12-2-ig és péntek 11-1-ig az
angol tolmácsteremben.
Vezetők: KISS EDIT tanársegéd
D U R H A M D Á V I D N É adjunktus.'
Amefikanisztika /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő déli
12-2-ig az angol tolmácsteremben:
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Forditási gyakorlatok /magyarra/ /IV. éveseknek/. Ileti
2 ora. Péntek du. 3-5-ÍG a VI.sz. tanteremDon.
Vezető: PRÚIÍAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Forditási gyalcoriatolc /angolra/ /IV. éveseknek/. Ileti
2 ora. lletfő de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben. .
Vezető: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd
BÓDIS KLÁRA tanársegéd.
Honismeret /IV. évese lenek/. Heti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig
az angol tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Nyelvgyakorlat /IV.éveseknek/. Ileti 2 óra. Péntek du.
5-7-ig a z angol tolmácsteremben.
Vezető: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.

\
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Ajánlott speciális kollégium
"The Cantos". Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: NOVAK GYÖRGY tanársegéd.
Bevezetés a forditás elméletébe és gyakorlatába. Keti
2 óra. Később meglia tár ózandó időben és.
helyen.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Konszekutív és szimultán tolmácsolás. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: DURHAM DAVIDNÉ adjunktus. .

VIZ SGAJCÖ VETELMENYEK
Államvizsga

Anglisztika
Fordítási gyakorlat
Tolmácsolási gyakorlat
Anglisztika
Amerikanisztika
Konszekutív, tolmácsolás
Szakdolgozat /III.éveseknek/
Szakdolgozatvédés /TV.éveseknek/

Záróvizsga

Anglisztika /III.éveseknek/
Fordítási gyakorlat /III.éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlat /III.
éveseknek/

Gyakorlati jegy

Angol társalgás /III.éveseknek/
Angol stilisztika /III. éveseknek/
Lektorálás,redigálás /III.éveseknek/
Konszekutív tolmácsolás /IV.éveseknek/
Szimultán tolmácsolás /TV.éveseknek/
Forditás' /IV.éveseknek/,
honismeret /IV.éveseknek/

b/ N é m e t
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Az

1» évfolyam hallgatói a II.félévben kötelező részképzésen vesznek részt. Az évfolyamra vonatkozóan lásd
a Vizsgakövetelményeket.
A német nyelv mai rendszere /II.éveseknek/» Heti 2 óra.
Szerda du. 3-5~ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német nyelvészeti gyakorlatok /II.éveselmek/» Heti 2
ora.
A/ csoport /magyar-német-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-német,
történelem-német szak/ szerda dú. 5-7~Ig
az uj nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ kedd du.
3-5-ig a Német Tanszék könyvtárában.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német irodalomtörténet /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSŰRI KAROLY docens.
Német irodalomtörténeti gyakorlatok /-Ll.éveseknek/,
ne ti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német—általános ós alkalmazott nyelvészet, történelem-német
szak/ hétfő déli 12-2-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő de.
10-12-Ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CSŰRI KAROLY docens.
Német országismereti beszédgyakorlatok /NSZK/ /II. ©veselmek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-német, tör°
t éne lem-német szalc/ péntek de. 8-10-ig
a német'szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ péntek de.
10-12-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MÁDI>ROZÁLIA
tanársegéd.

,
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Szövegelemzési és stilisztikaj gyakorlatok /XX.éveseknek/.
Heti 1 ora.
A/ csoport /magyar-német-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-német, történelem-német szak/ szerda du. 1-2-ig
a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda déli
12-l-ig a német szemináriumbán.
Vezető: Dr. HALASZ ELüD tanszékvezető egyetemi
tanár.
Be s z édgyako r la tok /IX. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-néiaet-általános ós alkalmazott nyelvészet, magyar-német,
történelem-német szak/ hétfő du. 3-5—i
a német szemináriumban.
Vezető: Df. MARLENE GINOLAS lektor.
4

B/ csoport /orosz-néne it szak/ hétfő du.
5—7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SÁNDOR LÁSZLÓNÉ meghívott előadó.
Német fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/. Iíeti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német-általános ós alkalmazott nyelvészet, történelem-német
szak/ kedd de. 8—9—ig a nyelvészeti
szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda du.
1-2-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
i-

A- német nyelv múltja és mai rendszere /III.éveseknek/.
Heti 2 ora. Csütörtök de. 8-10-ig a német
szemináriumban.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelvészeti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti
2 orá.
A/ csoport /magyar-német,történelem-német szak/ hétfő du. 3-5-ig a lektori
tanteremben,
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda du.
3—5—ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
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Német nyelvű irodalom történe te /XII.éveseknek/. Heti
2 ora. Csütörtök déli 12-2-ig a VI.sz.
tanteremben.
Előadó: ür. KALÁSZ ELÓD tanszékvezető egyetémi
tanár.
Német irodalmi gyakorlat /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német,történeiem-német
szak/ kedd'déli 12-2-ig a német szemináriumban,
B/ csoport,/orosz-német szak/ kedd du.
5-7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SALYAMOSSI MIKLÓS docens.
Német országismeréti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti
2 ora.
A/ csoport /magyar-német, történelem^német
szak/ bótfő de. 8-10-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ lcedd de.
8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. . KÁSZONYNÉ dr. TÓTIÍ-MÁDI ROZÁLIA
tanársegéd.
Német nyelv- és beszédgyakorlatok /III.éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-német,törtónelem-német
szak/ szerda du. 5—7—ig a német szemináriumban,,
B/ csoport /orosz-német, szak/ csütörtök
de. 10-12-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
Német fordítási gyakorlat /III.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német,történelem-német
szak/ hétfő de. 10-11-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő de.
11-12-ig a német szemináriumban.
Vezető: .Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MADI ROZÁLIA
tanársegéd.
Német szövegelemzési és stilisztikai gyakorlatok
/III.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német,történelem-német
szalc/ kedd du. • 3-4-ig a német szemináriumban,
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B/ csoport /orosz-német szak./ kedd du.
4-5-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SALYAMOSSI MIKLÓS docens.
A XX.század német irodaima /IV.éveseknek/. Heti 1 óra.
Csütörtök de. 11—12-ig a német szemináriumban.
-Előadó: Dr. SALYÁMÖSSX MIKLÓS docens.
Német irodalmi szeminárium /IV .éveseknek/.+IIeti 2 óra.
Szerda de. 8—10-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY docens.
Német nyelvtörténet /IV.éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10-ll-\g a német szemináriumban.
. ' •
Előadó: Dr. MÁRVÁNY* JÁNOS docens.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti
2 ora. Csütörtök de. 8-10-ig a lektori
előszobában.
Vezető : Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
Német nyelvtörténeti szeminárium /IV.éveseknek/.+Heti
2 óira. Szerda de. 8-10-ig a német szemináriumban.
. Vezető: D r . MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német forditási gyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 3-5-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY docens.
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana köréből
/IV.éveseknek/. Heti 1 óra. /Kóthotönként
2 órában tartva./ Csütörtök déli 12-2-ig
a német szemináriumban.
Vezető:•később megbízandó előadó.
Az NDK kulturális élete /V.éveseknek/. Heti 1 éra.
Szerda du. 2-3-ig a II¿sz-. tanteremben.
Vezető: Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
Kulturális viszonyok az NSZK-ban,Ausztriában és Svájcban
/V.éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda du. 5-6-ig
a IX.sz. tanteremben.

7

Előadó: Dr. CSŰRI KÁROLY docens.
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Német nyelv- és stílusgyakorlatok /V® éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda du. 3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: DR. MARLENE GXNOLAS lektor.

+ Választható szeminárium

VIZ SGAKOVETELMÉNYEK

Államvizsga

Komplex államvizsga /V.éveseknek/

Szigorlat

Német nyelv és irodalom /III-IV.
éveseknek/

Alapvizsga

Nyelvi országismeroti alapvizsga
/I.éveseknek/"

Kollokvium

A német nyelv mai rendszere /II®
éveseknek/
Német irodalomtörténet /IX. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Német országismereti beszédgyakorlatok /I-II.éveseknek/
Német nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/
Német nyelv ós beszédgyakorlatok
/l.éveseknek/
Német irodalmi ssöveggyakorlatok
/I.éveseknek/
Bevezetés a német irodalmi stúdiumokba /l.éveseknek/
Bevezetés a német nyelvészeti stádiumokba /I.éveseknek/
Német nyelvészeti gyakorlatok
/II. éve s e lene k/
Nóinet irodalomtörténeti gyakorlatok /II.éveseknek/
Német beszédgyakorlatok /II
éveseknek/
Német fordítási gyakorlatok /II*
III. éveseknek/
Német szövegelemzési és stilisztikai gyakorlatok /II«PIII.éveselenek/
Német nyelv- és beszédgyakorlat
/III.éveseknek/
Német nyelvészeti gyakorlatok
/III.éveseknek/
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Német irodalmi gyakorlatok. /III.
éveseknek/
Német országismereti gyakorlat
/III.éveseknek/
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éve se lenek/ v
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KLASSZIKA-FILOLÓGIA
a/ G ö r ö g

n y é l v

03

i r o d a l o m

Görög állatmesék /görög B szakot felvenni készülő I.
évesetenbk/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Az attikai nyelvjárás mondattana /a görög speciális kép—
zés I. és III.éves hallgatóinak/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Görög regény és iragiográfia /a görög speciális képzés
I.és III.éves hallgatóinak/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Válogatott görög források a steppe népeiről /a görög
speciális képzés I.ós III. 2ves hallgatóinak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen/
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszókvezető
egyetemi tanár.

Ajánlott speciális szeminárium
Sophoklés Antigonéja /auctorolvasás/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszókvezető
egyetemi tanár«

VIZSGAKÖVETELMENYEK
Kollokvium

Az attikai nyelvjárás mondattana
/görög speciális k;épzés I.és III.
éves hallgatóinak/
\

Gyakorlati jegy

Görög állatmesék /görög B szakot
felvenni készülő I.éveseknek/
Görög regény és, hagiográfia /görög
speciális képzés I.és III.éves
ha 1Iga t óinak/
Válogatott görög források a steppe
népeiről /görög speoiális képzés I.
ós III. éves hallgatóinak/ .

-
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Az Aeneis VI—XIX. éneke /auctorolvasás I.éveseknek/.
Heti 1 ora. Kedd du. 6-7-ig a magyar
történeti szemináriumban.
Előadó: Hr. T A U I B O L Y A adjunktus.
Catilina a római történetírásban és szónoklatban /auc—
torolvasás I.éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZABÓNÉ dr. CSILLIK ÉVA meghívott előadó.
Válogatott részletek az ovidiusi átváltozásokból /auetorolvasás I. óveselcnek/. He ti 2 óra.
Szerda déli 12-2-ig a latin szeminári.
umban.
Előadó: Dr. SZABÓNÉ dr. CSILLIK ÉVA meghívott
előadó.
A latin mondattan áttekintése /I.éveseknek/. Heti 3
ora. Kedd du. 3-6-ig a magyar történeti
szemináriumban.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
A latin verstan alapjai /I.éveseknek/. Heti 1 óra.
Csütörtök de. 10-11-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Görög nyelv félhala dóknak /I, éveseknek/. Heti 2 óra.
Csütörtök de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Alárendelt mondatok a latinban /II.éveseknek/.. Heti
3 óra. Szerda du. 3-6-ig a latin szemináriumban.'
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET
adjunktus.
. Római történelem forrásgyakorlatokkal /II.éveseknek/.
• Heti 3 óra. Kedd du. 3-5-ig a l a tin szemináriumban, és szerda du. 1-2-ig a magyar
történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. MARÖTI EGON tanszókvezető egyetemi
tanár.

-
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Görög szövegolvasás /II.éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd
de. 10-11-ig a történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Sallustius Catilinája és Ciceró első beszéde Catilina
ellen /auctox'olvasás IX. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő
déli 12-1-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZABÓNÉ dr. GSILLIK ÉVA meghivott
előadó. .
Metamorpboses .szemelvények /auctorolvasás II.éveseknek/
Heti 1 óra. Hétfő du. 1-2-ig a IV.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr.SZABÓNÉ dr. CSILLIK ÉVA meghívott
előadó.
A Vergilius eposz második fele /auctorolvasás XX.éve—
seknek/. Heti 1 óra. Szerda du. 6-7-ig
a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Hypotaxis a klasszikus latin nyelvben /III.éveseknek/
Heti 2 óra. Hétfő du. 3-5-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET
adjunktus.
Latin nyelvtörténet válogatott feliratos emlékek tükrében /XII.éveseknek/. , Iieti 2 óra. Szerda du. 5-7-ig
a történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Latin stílusgyakorlatok /ÍIX.éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda du. 7-8—ig a történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET
adjunktus.
Fejezetek a hellenisztikus és a korai római irodalom
történetéből /III-IV.éveseknek/. Heti 3 óra. Kedd ~
déli 12-1-ig és péntek déli 12-2-ig
a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Latin filológiai szeminárium /III--IV.éveseknek/. Heti
1 óra. Kedd du. 1-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.

-
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Római irodalmi levelek /auctorolvasás XXX-IV. éveseknek/.
Heti 1 óra. Csütörtök déli 12-1-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Római vígjátékok /auc torolvasás III—IV. éve se lenek/. Heti
1 óra. Csütörtök de. 1-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Horatius epodusal és ódáinak negyedik könyve /auctorolvasás III—IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Hétfő déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghívott előadó.
Gyakorlatok a latin nyelvtanítás módszertana köréből
/IV.éveseiének/. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 órában tartva/. Kedd de. 10-12-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR, meghívott előadó.
Az antik világ gondolkodói. /IV.éveseknek/. Heti 1 óra.
Kedd du. 3-4—ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Latin fogalmazási gyakorlatok /IV. éveseknek/. Ileti 1 óra.
Kedd du. 4-5-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Fejezetek a klasszika-filológia .történetéből /V.éveseknek/. Heti 3 óra. Hétfő du. 5-8-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Lelőhelyek és leletek a görög-római ókorból /V.éveseknek/.
Heti 1 óra. Hétfő du. 2-3-ig a latin szemináriumban.
•
Előadó: Dr. LAKATOS PÁE adjunktus.
Válogatás a latin auctorokból grammatikai magyarázatokkal /a latin speciális képzés I.éveseinek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. LAKATOS PAL adjunktus.
Szemelvények a klasszikus és
pos nyelvtani megbeszéléssel
II.éveseinek/.
rozandó időben

középRori szerzőkből ala/a latin speciális képzés
Heti .1 óra. Később meghatáós helyen.

Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
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Auctorrészletek olvasása beható nyelvi magyarázatokkal
/a latin speciális képzés III.éveseinek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Fejezetek a római irodalom aranykorának kultúrtörténetéből /a~ latin speciális képzés II-III.éveseinek/.
lleti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. TAR IBOLYA adjunktus.
Erasmiana /fakultatív auctorolvasás a'latin speciális
képzés I-III.-éveseinek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghívott előadó.
Petronlus-részletek /fakultatív auctorolvasás a latin
speciális képzés I—IXI.éveseinek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Szemelvények a História Augustából /fakultativ auctorolvasás a latin speciális képzés II-III.
éves hallgatóinak/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Metamorphoses-szeme1vények /II.éves latin szakosoknak/.
Heti 1.ora. Később meghatározandó időben
ós helyén.
Előadó: Dr. SZABÓNÉ dr. CSILLIK ÉVA meghívott
előadó.
Görög auctorolvasás /görög nyelvvizsga előtt álló latin
szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.

-
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Horatius epodusai és ódáinak negyedik könyve /auctorol. vasás IXI-IV. éves latin szakosoknak/«,
Heti 1 óra. llétfg du. 1-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Erasmjana /auctorolvasás a latin speciális képzés I-III.
éves hallgatóinak/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Ur. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Latin irodalomtörténeti szakszeminárium /szakdolgozóknak/.
lieti 2 óra. Később mégha tár ózandó időben
és helyen.
Előadó: ür. TAR IBOLYA adjunktus.
Phornakés és Bosporos /szakszeminárium/«rHeti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr.SZADECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető
egyetemi tanár.
Római gazdaság- és társadalomtörténeti problémák /szak—
szeminárium/. Heti 2 óra.
sőbb mégha tagozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi
tanár.

VIZ SGAKÖVBTELMENYEK
Szigorlat

-

Az Aeneis VI-XII éneke /I.éveseknek/
Catilina a római történetírásban és
szónoklatban /I.éveseknek/.
Válogatott részletek az ovidiusi
Átváltozásokból /l.éveseknek/.
A latin mondattan áttekintése /I.
éveseknek/.
Alárendelt mondatok a latinban /II.
éveseknek/
Római történelem forrásgyakorlatokkal /II.éveseknek/
Sallustius Catilinája és Cicero
első beszéde Catilina ellen /II.éveseknek/
Metamorphoses szemelvények /II.éveseknek/
A vergiliusi eposz második fele
/II.éveseknek/
Római irodalmi levelek /IV.éveseknek/

\

-

71

-

Római'vígjátékok /IV.éveseknek/
Horatius opodusai és ódáinak negyedik
könyve /IV.éveseknek/
Auctorrészletek olvasása beható nyelvi
<magyarázatokkal /ill.éveseknek/
Kollokvium

Iíypotaxis a klasszikus latin nyelv- .
ben /III.éveseknek/
Az indoeurópai nyelvtudomány alapjai /III.éveseknek/
Válogatás latin auctorokból grammatikai magyarázatokkal /latin speciális képzésben részesülő I.éveseknek/
Fejezetek a római irodalom aranykorának kultúrtörténetéből /II.ós III.
éves latin speciális képzésben részesülőknek/
Fejezetek a klasszika-filolgóia történetéből /V.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Görög nyelv ^elhaladóknak /I.éveseknek/
Görög szövegolvasás /II.éveseknek/
Latin stílusgyakorlat /III.éveseknek/
Fejezetek a hellenisztikus ós a korai
római irodalom történetéből /III-IV.
éveseknek/
Latin filológiai szeminárium /III-IV.
éveseknek/
llómai irodalmi levelek /III. éveseknek/
Római vigjátékok /III.éveseknek/
Horatius epodusai és ódáinak negyedik
könyve /III.éveseknek/
Gyakorlatok a latin nyelvtanítás módszertana köréből /IV.éveseknek/
Az antik világ gondolkodói /IV.éveseknek/
Lelőhelyek ós leletek a görög-római
ókorból /V.éveseknek/
Szemelvények klasszikus és középkori
szerzőkből alapos nyelvtani megbeszéléssel /latin speciális képzés II.éves
hallgatóinak/
Erasmiana /latin speciális képzés I—
III.éves hallgatóinak/
Petronius-részletek /latin speciális
képzés I-III.éves hallgatóinak/
Szemelvények a História Augustából
/latin speciális képzés II—III.éves
hallgatóinak/

x
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Franciaország ismerete /l. éves eknek/. Heti 2 óra.Csütörtök de. 8-10—ig a X.sz. tanteremben.
Előadók: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd
Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia országismereti szeminárium /I.éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd du. 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia nyelvtani és fordítási gyakorlatok /I.éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig a nyelvészeti
szemináriumban.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
Francia nyelv-és beszédgyakorlatok /I.éveseknek/. Heti
v
4 óra. Hétfő du. 3-4-ig a nyelvi laboratóriumban, 4-5-ig és kedd de.10-12-ig a francia szemináriumban.
Vezetők: Dr. PENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA
adjunktus
Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Bevezetés a francia nyelvészeti studiumokba /I.éveseknek/
Heti 1 óra. Szerda déli 12-1-ig a tanári
szobában.
Előadó: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia irodalmi szöveggyakorlatok /l.éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd déli 12-2-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. NÉMETH JENo adjunktus.
Bevezetés a francia irodalmi studiumokba /X.éveseknek/
'
Heti 1 óra. Szerda de. 11-12-ig az olasz
szemináriumban.
Vezető: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
A mai francia nyelv rendszere /II.éveseknek/. Heti 2
óra. Szerda déli 12-2-ig a dékánhelyettesi szobában.
Előadó: Dr. PÁLFY M I K E Ó S docens.
Francia nyelvészeti gyakorlat /II.éveseknek/. Heti 2
óra. Péntdc de. 3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezetők: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.

»

-
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Francia leÍró nyelvtani gyakorlat /II.éveseknek/. Heti
1 óra. Szerda du. 5-6-ig a francia szemináriumban .
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
A francia irodalom fejlődéstörténete /II.éveseknek/.
Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-ig a francia
szemináriumban.
Előadók: űr. PENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA
adjunktus
Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Francia irodalmi gyakorlat /II. éveseknek/. Iléti 2 óra.
Szerda du. 3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA
adjunktus.
Francia országismereti gyakorlat/11.éveseknek/. Heti
1 óra. Szerda du. 6-7-ig a francia szemináriumban,
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia stilisztikai gyakorlat /II.éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd du. 3-5-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA
adjunktus.
Francia nyelv- és beszédgyakorlat /II.éveseknek/. Heti
2 óra. Hétfő du. 5-ó-ig a nyelvi laboratóriumban és 6-7-ig* a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
A mai francia nyelv rendszere /III.éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda de. 8-10-ig a francia
szemináriumban.
Előadó: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia leíró nyelvtani gyakorlat /III.éveseknek/.
Heti 2 ora. Kedd du. 5-7-ig a francia
szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
A francia irodalom fejlődéstörténete /III. éveseknek/.
Hétfő du. 3-5-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.

-
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Francia irodalmi gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti
2 óra. Hétfő de. 10-12-ig a francia
s zemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus*
Francia országismereti gyakorlat /III.éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd déli 12-2-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia stilisztikai gyakorlat /III.éveseknek/. Heti
2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a francia
szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia nyelv-és beszédgyakorlat /III. éveseknek/. Heti
2 ora. Szerda du. 5-7-ig a VIII.sz.
tanteremben.
, Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia irodalomtörténet /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő déli 12-2-ig a X.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /IV.éveseknek/. +
Heti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig az uj nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő de. 10-12-ig a VI.sz. tantéremben.
Előadó: Dr. PÁLFY MlKLüS docens.
Francia nyelvtörténeti szeminárium /IV.éveseknek/. +
Heti 2 ora. Kedd du. 3-5-iS a tanári
szobában.
Vezető: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
Francia nyelv- és stílusgyakorlat /IV.éveseknek/. Heti
2 óra. Szerda de. 8-^-ig a nyelvi laboratóriumban ós 9-10-ig a tanári szobában.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia beszédgyakorhtok /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 5—7—ig a z olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
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Gyakorlatok a francia nyelvtanítás módszertana'köréből /IV.éveseknek/. Heti 1 óra./Kéthetenként 2 órában
tartva./ Csütörtök déli 12-2-ig a német
szemináriumban.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF docens.
A mai francia kultura kérdései /V.éveseknek/. Heti 1
óra. Kedd du. 2-3-ig a francia szemináriumban.
Elpadó: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia nyelv- és stílusgyakorlat /V.éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd dü. 3—5-ig a francia szemináriumban.
Vezetők: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
+ Választható szeminárium!

Ajánlott speciális kollégiumok
Latin nyelv /I.eveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du. 5—7—ig
a VI.sz. tanteremben.
Vezető: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARICA MÓNIKA könyvtáros.
Latin nyelv /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig
a II.sz. tanteremben.
Vezető: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIICA könyvtáros.
Fordításelméletek és fordítási gyakorlatok . Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Irodalomkritikai irányzatok a 70-es években Franciaországban. /I-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MARTüNYl ÉVA adjunktus.
Francia klasszikus dráma. Drámáelemzás. /I-V.éves éknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. NÉMETH JENÓ adjunktus.
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VIZ S GAKÖ VETELMÉN YElv
Államvizsga

komplex államvizsga /V.éveseknek/

Szigorlat

Francia nyelv és irodalom /III.
éveseknek/
Francia nyelv és irodalom /IV.
éveseknek/

Alapvizsga

Nyelvi ós órszágismereti alapvizsga /I.éveseknek/

Kollokvium

A mai francia nyelv rendszere
/II.éveseknek/
A francia irodalom története
/II.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Francia országismereti gyakorlatok /I. éveseknek/
Francia nyelvtani gyakorlatok
/I.éveseknek/
Francia nyelv— ós beszédgyakorlatok /I.éveseknek/
Francia irodalmi szöveggyakorlatok
/I.éveseknek/
Bevezetés a francia irodalmi stúdiumokba /I. éveseknek/
Bevezetés a francia nyelvészeti
studiumokba /I.éveseknek/
Francia nyelvészeti gyakorlatok
/II. éveselmek/
Francia leiró nyelvtani gyakorlat
/III.éveseknek/
Francia irodalmi gyakorlat /II*
III. éveseknek/
Francia országismereti gyakorlat
/II-III.éveseknek/
Francia stilisztikai gyakorlat
/II-III.éveseknek/
Francia nyelv— ós beszédgyakorlat
/II-III,éveseknek/
Francia nyelv— és stílusgyakorlat
és beszédgyakorlatok /IV.éveseknek/
Francia irodalomtörténeti vagy
nyelvészeti szeminárium /IV.éveseknek/
Gyakorlatok a francia nyelvoktatás
módszertana köréből /IV.éveseknek/
Francia nyelv— és stílusgyakorlatok
/V.éveséknek/.

\
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Olaszország ismerete /l• éves©knek/, H@ti 2 éré.c Csü=
törtök de® 8=»10-ig az olasz- sseraiELári=>
umban.
Előadók: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MARIA tanársegéd.
Országismereti beszédgyakorlat /I. éveseknek/,
2 ó r a . K e d d déli 12—2—ig a tanári sz©«
,
bábán.
Vezetők: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tarársegéd.
Olasz nyelvtani gyakorlatok /l, éveseknek/. Heti 3 óra.
Kedd du. 3—6-ig a tanári szobában»
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Köznapi témájú beszéd-.és fogalmazási gyakorlatok /l 0
éveseknek/. Iíeti 4 óra. Kedd d e T 10<=X2=ig
az olasz szemináriumban és szerda de 0
8—10-ig a tanári szobában.
Vezetők: Dr. EZIO BERNARDELLI lektor
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Bevezetés az olasz nyelvtudományba /I,éveseknek/.
Heti 1 ora. Szerda de. 10-ll=Ig aa olasz
szemináriumban.
Előadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi'
tanár.
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakoi'latok /I,éveseknek/®
Heti 2 óra. Hótfo du. 3-^Pig a tanári
szobában.
Vezető: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Az olasz nyelv múltja /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda déli 12-2-ig az olasz szeminá«
riumban.
Előadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető ©gyeteüai
tanár.
Olasz nyelvészeti gyakorlatok /IX.éveseknek/. Heti
1 óra. Péntek ide. 10=>XX=ig az olasz
szemináriumban.
Vezető: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi
tanár.
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Az olasz irodalom története /XI.éveseknek/. Heti 2
ora. Pentek du. 3-5-ig az olasz szeminár i umban.
Előadó: PINTÉI ÍNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Ileti 2
óra. Csütörtök de. 10-12-ig az olasz
szemináriumban.
Vezető: PINTERNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Bevezetés a romanisztikába /II.éveseknek/, ileti 1 óra
Szerda du. 5-6-ig a K . s z . tanteremben.
Előadó: Dr. B É N Y X N É dr. • F A R K A S G Á R I A tanársegéd
Mai országismoroti beszédgyakorlatok /II.éveselenek/.
Heti 2 óra. Hétfő du. 5-/-ig a z olasz
szemináriumban.Vezető: Dr. E Z I O B E H N A F - D E L L I

lektor.

Fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 8-10—ig a francia szemináriumban .
' Vezetők: > Dr. BENEDEK NÁNDOR docens
PINTERNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Beszéd— és stílusgyakorlatok /II.éveseknek/. Ileti 2
a
ora. Szerda du.
nyelvi laboratóriumban és 4-5-ig a tanári szobában
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus.
Az olasz nyelv inai rendszere /III. éveseknek/. Ileti
2 óra. Kedd déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus.
Nyelvészeti gyakorlat /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 3-5-ig a z olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus.
Az olasz irodalom története /III.éveseknek/. Heti 2
óra. Csütörtök déli 12-2-ig az olasz
szemináriumban.
Vezető: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens.
Irodalmi gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda du. 5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens.

-
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Országiamérati beszédgyakorlat /III.éveseknek/. Heti
~~
2 óra. Hétfő du. 3-5-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. EZIO BEKNARDELLI lektor.
Fordítási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 8-10-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. EZIO BERNARDELLI lektor.
*

'

.

•

Deszéd^és stílusgyakorlat /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Csütörtök de. 8-10-ig a tanári szpbában.
Vezető: Dr. EZIO BEKNARDELLI lektor.
A mai olasz kultura kérdései /V.éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda,du. 2-3-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /V.évesolenek/. Heti
2 óra. Szerda du. 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. EZIO BERNARDELLI lektor.

Ajánlott speciális kollégiumok

(

Latin nyelv /l.óveseimok/« Heti 2 óra. szerda du. 5-7—ig
a VI.sz. tanteremben,
Vezető:

GE.RLEFALVI-NAGYNE

SZARKA

MÓNIKA

könyvtáros.

Latin nyelv /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du. 6-7-ig"
a II.sz. tantereinben.
Vezető:

GEKLEFALVI-NAGYNÉ

SZARKA

MÓNIKA

könyvtáros.

Lectura Dantis. lleti 1 óra. Később meghatározandó időben
és heljen.
Vezető:Dr. FOGARASI MIkLuS tanszékvezető egyetemi
tanár.
Petrarca és a XVI, századi petrarkizmus Magyarországon
Heti 2 óra.-Később meghatározandó időben
ós heiyen.
Előadó: Dr. BARLAY Ö; SZABOLCS meghívott előadó.
Az olasz és á magyar szókincs kontrasztív vizsgálatának kérdései. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
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VIZ SGAKÖVETELMÉNYEK
/

Államvizsga

Komplex államvizsga /V.éveseknek/

Alapvizsga

Olaszország ismerete /I.éveseknek/

Szigorlat
Kollokvium

Gyakorlati jegy

Olasz nyelv és irodalom /III„
.éveseknek/
A z olasz nyelv múltja /II. éveseknek/
Az olasz irodalom története
/II. éve se lenek/
Országismereti beszédgyakorlatok
/I.éveseknek/
Olasz nyelvtani gyakorlatok /I.
éveseknek/
Köznapi témájú beszéd- és fogalmazási gyakorlatok /I.éveseknek/
Bevezetés az olasz nyelvtudományba /I.éveseknek/
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakorlatok /I. éveseknek/
Olasz nyelvészéti gyakorlatok
/II.éveseknek/
Olasz irodalmi gyakorlatok /II<,
évfolyam/
Bevezetés a romanisztikába /II.
évfolyam/
Mai országismereti beszédgyakorlatok /II.éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /II.éveseknek/
Beszéd- és stílusgyakorlatok /II.
éveseknek/
Nyelvészeti gyakorlat /III.éveseknek/
Irodalmi gyakorlat /III.éveseknek/
Országismereti beszédgyakorlatok
/III.éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /III.éveseknek/
Beszéd- ós stílusgyakorlat /III.
évfolyam/
Olasz nyelv- és stílusgyakorlat
/V.éveseknek/
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ü/ SZLÁV NÉPEK ÉS NYELVEK
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Az X.évfolyam hallgatói a II,félévben kötelező részképzésen vesznek részt.
Az orosz nyelv múltja /IX.éveseknek/. Heti 1 óra.
Kedd dó. 11-12-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. H.TÓTH IMRE docens.
Orosz nyelvtörténeti gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti
1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz s z a k / h é t f ő du.
5-6—ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /törtóneletn-orosz szak/ péntek
de. 10-11-ig a történeti szemináriumban
Vezető: KOCSIS MIIIALl tanszéki könyvtáros.
C/ csoport /német-orosz,francia-orosz
szak/ kedd de. 10-11-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: KACZIBA ÁGNES tanársegéd.
D/ csoport /angol-orosz,olasz-orosz szak/
csütörtök déli 12-1-ig a magyar
történeti szemináriumban.
Vezető: BALÁZS L.GÁBOR tanársegéd.
\

Orosz nyelvészeti gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 1
,
'
ora.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd de.
8—9—lg=a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd
déli 12-1-ig a VIII.sz. tanteremben,
C/ csoport /német-orosz¿francia-orosz
szak/ kedd de. 9-10-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /angol-oros,z, olasz—orosz
szak/ kedd de. 10-11-ig a VIII.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. PETE ISTVÁN docens.
Az orosz irodalom története /II.évéseknek/. Heti 2 óra.
Péntek de. 5-10-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
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Orosz irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/.péntek de.
10-12-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda
de. 10-12-ig a VIII.sz. tanteremben®
Vezető: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
C/ csoport /német-orosz,francia-orosz
szak/ péntek déli 12-2-ig a lektori
tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz,olasz-orosz
szak/ hétfő de. 10-12-ig a X.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. SZALMÁMÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA
VIHTER adjunktus.
Orosz kultúrtörténeti beszédgyakorlatok /II.éveseknek/.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő du.
3-5-ig a VIII.sz. tanteremben,
B/ csoport /törtónelem-oi'osz szak/ csütörtök de. 10-12-ig a VIII.sz. tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz
szak/ csütörtök déli 12-2-ig a VIII.
sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz,olasz-orosz
szak/ hétfő déli 12-2-ig a lektori
előszobában.
Vezető: Dr. BARÓTI TIBOR adjunktus.
Orosz fordítási,és stilisztikai gyakorlatok /II.éveseknek/*Ileti 2 óra.,
A/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő de.
10—12—ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő
déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben,
C/ csoport /német-orosz,francia-orosz
szak/ szerda de. 8-10-ig a VIII.sz.
tanteremben,
. D/ csoport /angol-orosz,olasz-örosz
szak/ kedd du. 3-5-ig a VIII.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. HARMAT MÁRTA adjunktus.
Orosz beszédgyakorlat köznapi témakörben /II.évesek- .
nek/. Heti 2 óra.
"
A/ csoport /magyar—orosz szak/ hétfő
déli .12-2-ig a lektori tanteremben,
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B/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő
de. 10-12—ig a latin szemináriumban 9
C/ csoport /német-orosz,francia-orosz
szak/ szerda de, 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /angol—orosz, olasz-orosz
szak/ kedd déli 12-2-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: TOJKNÉ dr. SOLYi-IOSI MÁRTA tanársegéd.
Az orosz nyelv mai rendszere /III®éveseidnek/. Heti
i
2 óra. Péntek déli 12-2-ig a VIII.sz.
tanterorabe.iio
Előadó: FEJÉRNÉ dr. SZ.AJLAMXM EDIT adjunktus.
Orosz nyelvészeti gyakorlatok /III.óvoséknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec.képz.,
magyar—orosz-finnugor, magyar-orosz
szak 3» csoport, olasz-orosz szak/szorda déli 12-2—'ig a VIII.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz-magyar nyelvtörténeti spec.képz., magyar-általános
ós alkalmazott nyelvészet, magyarorosz szak 4 0 csoport, francia-orosz
szak/ szerda du. 3—5—iS a IX.sz.
tanteremben.
Vezető: BALÁZS L.GÁBOR tanársegéd.
C/ csoport /történelem-orosz-régészeti
spec.képz., törtónalem-orosz-lat in
spec.képz., történelem-orosz szak/
csütörtök de. 8-10-ig a lektori
tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz
szak/ péntek de. 10-12-ig a francia
szemináriumban.
Vezető: FEJÉRNÉ dr. SZALAMXN EDIT adjunktus.
Az orosz irodalom története /Ili.éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő déli 12-2-ig a VIII.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. SZŐKE KATALIN adjunktus.

-

84

-

Orosz irodalmi gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2
.
óra.

«

A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec.képz
magyar -orosz-finnugor, magyar-orosz
szak 3. csoport, olasz-orosz szak/
szerda de. S-10-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /magyar-orosz-magyar nyelv—
történti spec.képz., magyar-oroszáltalános ós alkalmazott nyelvészet,
magyar-orosz szak 4. csoport, francia
OIXJSZ szak/ kedd du. 3-5-ig A X.sz.
tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz-régészeti
spec.képz*,történelem-orosz-latin
spec.képz., történelem-orosz szak/
hétfő de. 10-12-ig az olasz szemináriumban,
1)/ csoport /néinet-orosz, angol-orosz
szak/ szerda de. 10-12-ig a X.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. SZŰKE KATALIN adjunktus.

Orosz nyelv- és beszédgyakorlatok köznapi témakörben
7x11 .éveseknek/. Heti 2 óra.
A / csoport /magyar-orosz-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec.képz
magyar-orosz—finnugor, magyar—orosz
szak 3. csoport, olasz-orosz szak/
péntek de. 8-10-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-oroszáltalános ós alkalmazott nyelvészet,
magyar-orosz szak 4. csoport, francia
orosz szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a történeti szemináriumban,
C/ csoport / törtónelem-orosz-rógószeti
spec.képz., történelem-orosz-latin
spoc.képz., történelein-orosz szak/
szerda du. 5-7-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz
szak/ szerda déli 12-2-ig a X.sz.
tanteremben.
Vezető: SZANAJEVA,ZSANNA VALENTYINOVNA lektor.
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Orosz fordítási és stilisztikai gyakorlatok /lll«éveseknek/o Iloti 2 óra/"™
A/ csoport /magyar—oros^-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec.
kópz-u , magyar-orosz—finnugor, magyar— '
orosz szak 3° csoport, olasz—orosz
szak/ kedd "du0 5~7~ig a VIII«sz,
tanteremben,
B/ csoport /magyar—orosz-magyar nyelvtörténet specoképZo, magyar-orosz
általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-orosz szak
csoport, franciaorosz szak/ hétfő du„ 5-7-ig a VIII.sz.
tanteremben,
C/ csoport /történelein-orosz-rógészeti
speo„kópz., , történelem-orosz— latin
spec 0 képz 0 , történelem-orosz szak/ ,
szerda de. 10-12-ig a lektori tantex^emben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz
szak/ szerda de« 8-10-ig a II«sz«
tanteremben«
Vezető

LEPAHIN, VALERIJ VLAGYIMIROVICS tanársegéd

Orosz országismereti /kultúrtörténeti/ beszédgyakorlatok /III.éveseknek/« Heti 2 óra«
A/ csoport /magyar-orosz-régi magyar
irodalom és irodalomelméleti spoc.kópz.
magyar-orosz-finnugor, niagyar-oi'osz
szak 3® csoport, olasz-orosz szak/
szerda du, 3=5~ig
VIII«sz« tanteremben ,
'

B/ csoport /magyar—orosz—magyar nyelvtörténeti speo« kópz,, magyar-oroszáltalános ós alkalmazott nyelvészet,
magyar—orosz szak 4. csoport, franciaorosz szak/ szerda déli 12—2—ig a ,
III« sZo tanteremben«

Vezető: ERDEI ILONA meghívott előadó.
C/ csoport /történelem-orosz-régászeti
speCoképz..^ történelem-orosz-latin
specoképz., történelem-orosz szak/
hétfő de«. 8-10-ig a lektori tanteremben j
D/ csoport /német-orosz, angol—orosz
szak/ péntek de« 5-=7~ig a lektori
tanteremben«
Vezető: Dr. SZALMÁNÉ dr« NATALIA SZEMJONOVNA
VIHTER .adjunktus«
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Mai, orosz nyelv /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő
de. 9-10-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FÁBRICZ KÁROLY tanársegéd.
Mai orosz nyelvtani g takorlatok /IV.éveseknek/. Heti
2 ora.
A/ csoport /magyar-orosz/l szak/ kedd
du. 3-5-ig a lektori előszobában,
B/ csoport /magyar-orosz/ll, magyarorosz—általános ós alkalmazott nyelvé szet, latin- rosz szak/ liótfő de.
10—12—ig a VIII.sz. tanteremben,
0/ osoport /történelem—orosz szak/ kedd
de. lO-12-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, franci-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet,
francia-orosz szak/ hétfő du. 3-5-ig
a lektori előszobában.
Vezető: Dr. FÁBRICZ KAROLY tanársegéd.
Szovjet irodalom /IV.éveseknek/. Iíeti 2 óra. Csütörtök de. Ő-lO-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: "VASSNÉ dr. DAGI IBOLYA adjunktus.
Szovjet irodalmi szeminárium /IV.éveseknek/.lleti 2
óra.
A/ csoport /magyar-orosz/l szak/ csütörtök de. 10-12-ig a lektori tanteremben.
Vezető

VASSNÉ dr._ BAGX IBOLYA adjunktus.
B/ csoport /magyar-orosz/ll, magyarorosz-általános és alkalmazott nyelvészet, latin-orosz szak/ szerda
du. 4—6-ig a lektori tanteremben.

Vezető

VARGA ZSUZSANNA tanársegéd.
C/ csoport /történelem—orosz szak/
szerda de. 8-lO-ig a magyar történeti szemináriumban,
D/ csoport /angol-orosz, francia-oroszáltalánqs és alkalmazott nyelvészet,
francia-orosz szak/ szerda de. 10-12a lektori előszobában.

Vezető

VASSNÉ dr. BAGI IBOLYA adjunktus.
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Orosz' beszédgyakorlat /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/X' szak/ szerda
de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz/ll, magyarorosz-általános és alkalmazott nyelvészet, latin-orosz szak/ csütörtök
de. 10-12-ig a lektori előszobában.
Vezető: VARGA ZSUZSANNA tanársegéd.
C/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda déli 12-2-ig a lektori tanteremben.
Vezető:VASSNÉ dr. BAGI IBÖLYA adjunktus.
D/ csoport /angol-orosz,francia-oroszáltalános ós alkalmazott nyelvészet,
francia-orosz szak/ szerda déli
- 12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: VARGA ZSUZSANNA tanársegéd.
Orosz nyelvgyakorlatok /XV. éveseknek/. Ileti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/l szak/ kedd
du. 2-3-ig a lektori előszobában,
B/ csoport /magyar-orosz/ll, magyarorosználtalános és alkalmazott nyelvészet, latin-orosz szak/ szerda du.
3-4-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/
szerda de. 10—11—ig a IV.sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, francia-oroszáltalános ós alkalmazott nyelvészet,
francia-orosz szak/ szerda du. 4-5-ig
a lektori előszobában.
Vezető: FRANKNÉ dr. FONT MARTA adjunktus.
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana köréből
/IV. éveselenek/. Heti 1 óraT /Kétheténként
2 órában tai*tva/.
A/ csoport /inagyar-orosz/l szak/ kedd
déli 12-2-ig a lektori előszobában,
•

B/ csoport /magyar-orosz/lX, magyarorosz-általános és alkalmazott nyelvészet, -latin-orosz szak/ szerda
de. 8-10-ig a X.sz. tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd
déli 12-2-ig a lektori előszobában,
v

D/ csoport /angol-orosz, francia-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet,
francia-orosz szak/ csütörtök déli
12-2-ig a lektori előszobában. "
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.

- 88 A szovjet kultura kérdései /Külföldi részképzés alól
felmentett V.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: SZANAJEVA,ZSANNA VALENTYINOVNA lektor.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat / Külföldi részképzés
alól felmentett V. éveseknek/. Heti 2
,
óra. Később ne ghatározandó időben és
helyen.
Vezető: FRANKNÉ dr. FONT MÁRTA adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok ós szemináriumok
Bolgár nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: IVÁN HARALAMPIEV lektor.
Az orosz igeszemlélet gyakorlati kérdései. Heti 2
óra.Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. FENYVESINÉ JELIZÁVETA MIIiAJLOVNA
KONYAJEVA adjunktus.
Szakdolgozói szeminárium. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 óraban tartva/.Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Szakdolgozói szeminárium. Heti 2 óra. Később megbatározandó időben és helyen.
Vezető : Dr.PETE ISTVÁN docens.
Az orosz romantikus lira "drámaisága" és a dráma.
lirizmusa. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. BAROTI TIBOR adjunktus.
Irodalmi szövegelemzés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
XX. századi magyar-orosz irodalmi kapcsolatok. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
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Az orosz népköltészet /próza/« Heti 1 óra. Később
méghatarozandő időben és helyen.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Óorosz irodalom /szakdolgozóknak/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Történetírás a Ki.jevi Oroszországban. Heti 2 óra.
:
Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: FRANKNÉ dr. FONT MÁRTA adjunktus.
A műfordítás kérdései. Heti 2 óra. Később meghatárózandó időben ós helyen.
Vezetők: Dr. SZALMÁNÉ dr. NATÁLIA SZEMJONOVNA
VIHTER adjunktus
Dr. SZÓKÉ KATALIN adjunktus.

VIZ SGAKÖ VETELMENYEK
Államvizsga

Komplex államvizsga /V.éveseknek/

Szigorlat

Orosz nyelv ós irodalom /III-IV.
éveseknek/

Kollokvium

Az orosz nyelv múltja /II.éveseknek/
. -

Alapvizsga

Nyelvi-országismereti alapvizsga
/I.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Orosz leíró nyelvtani gyakorlatok
/I. éves eknek/
Orosz hangtani gyakorlatok /X.éveseknek/
Bevezetés a szlavisztikába /I.éveseknek/ .
Bevezetés az orosz irodalom tanulmányozásába /I.éveseknek/
Modena orosz irodalmi szövegek
olvasása /I.éveseknek/
Orosz nyelvészeti gyakorlatok
/II-XIX.éveseknek/
Orosz irodalmi gyakorlatok. /IX»IXI.
éveseknek/
Orosz oraágismereti /kultúrtörténeti/
beszédgyakorlatok /X-II-III.éveseknek/

-
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Orosz fordítási és stilisztikai
gyakorlatok /II-III. éveseknek/
Orosz nyelv-és beszédgyakorlatok
köznapi témakörben /I-II-III.
éveseknek/
Orosz beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/
Orosz nyelvgyakorlatok /IV. éveseknek/
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás
módszertana köréből /IV.éveseknek/
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok
/V. éveseknek/
Megjegyzés: "A szovjet kultura kérdései"c. tárgy aláírása beszámolóhoz kötött I

/

t

/
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Orosz forditó— és tolmácsképző szak
Mai orosz nyelv /III,éveseknek/, Heti 1 óra. Szerda
de<> 9-10-ig az orosz tolmács teremben.
Előadó: FEJÉRNÉ dr» SZALÁMIN EDIT adjunktus.
Orosz társalgás /III.éveseknek/. Heti 4 óra» Szerda
de. 10—12-ig ós csütörtök de, 8-10-ig
az orosz tolmácsteremben.
Vezető: ERDEI ILONA meghivott előad: ,
Orosz stilisztika /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
de. 11—l-ig az 'orosz tolmács teremben.
Vezető:

LEPAHIN,VAEERIJ

tanársegéd.

VLAGYIMIROVICS

Orosz-szovjet országismeret /IIX.éveseknek/» Heti 1
órá. Ilótfő du, 1—2—ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Orosz-szovjet országismereti gyakorlatok /ill.éveseknek/. Ileti 3 óra. Ivedd de, 10-1-ig az
orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Fordítási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 10-óra»
Kedd de. 8-9—ig az orosz tolmácsteremben, 9-10-ig a nyelvi laboratóriumban,
csütörtök 10-2-ig, péntek déli 12-2-ig
és du. 3-5—ig az orosz tolmácsteremben.
Vezetők: ELŐD NÓRA meghivott előadó
ERDEI ILONA meghivott előadó
KACZIBA ÁGNES tanársegéd
Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Tolmácsolási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 4
~~
"
óra. Hétfő du. 3-4-ig a francia szemináriumban, 4-5-ig a nyelvi laboratóriumban, szerda déli 12-l-ig az
orosz tolmácsteremben ós 1-2-ig a.
nyelvi laboratóriumban»
Vezető: Dr. KÜGLER KATALIN adjunktus.
Lektorálás,redigálás,dokumentáció /III,éveseknek/,
"
'
Heti 1 óra. Péntek de, íl-12-ig az
olasz szemináriumban.
Vezető: NIKODÉMUSZ ELLI meghivott előadói

I
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Konszekutív tolmácsolás /IV.éveseknek/. Heti 8 óra.
Ilétfo de. 10-11-ig az orosz tolmácsteremben, hétfő de. 11—12-ig, kedd
de. 10—12—ig és szerda déli 12-2-ig
a nyelvi laboratóriumban, du. 1-2-ig
v ós péntek de. 8-10—ig az orosz tolmácsteremben.
Vezetők: Dr. KTJGLER KATALIN adjunktus,
Ur. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Szimultán tolmácsolás /IV.éveseknek/, lleti 4 óra.
Hétfő du. 5-7-ig és kedd du. 3-5-ig
az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. BAKONxl ISTVÁN meghivot't előadó.
Fordítási gyakorlatok /IV. éve se lenek/. Heti 4 óra.
Hétfő de. 8-10-ig és péntek de.
ÍO—12—ig az orosz tolmáca teremben.
Vezetők: ELOD NÓRA meghivott előadó
Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Orosz-szovjet országismeret /IV.éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő du. 3-5-iff az orosz tolmácsteremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Orosz gépírás /XV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: később megbízandó előadó.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Államvizsga

Kulturstudiumok
S za kdolgozatvédós.
\ Konszekutív tolmáosolás /IV.
éveseknek/

Záróvizsga

Orosz—szovjet országismeret
/III.éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok
/III.éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /III.
éveseknek/

Gyakorlati jegy

Orosz társalgás /III.éveseknek/
Stilisztikai gyakorlatok /III.
éveseknek/
Lektorálás,redigálás /III.éveseknek
Konszekutív tolmácsolás /IV.
éveseknek/
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Szimultán tolmácsolás
/'XV o éveseknek/
Fordítási gyakorlatok
/IV ©éves ekne k/
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VII. NÉPRAJZ

Ajánlott speciális kollégium ás szeminárium

Magyar népművészet /T-V.éveseknek/. Ileti .1 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszókvezető docens.
Délalföldi népszokások /I-V.éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyén.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
Néprajzi gyűjtés a Délalföldön /l-V.éveseknek/.
Havonta 1 alkalommal. Később meghatározandó időben ós helyen.,
Vezető: Dr. FERENCZI IMRE tanszékveizető dooens.
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VIIIo KÖTELEZŐ ES FAKULTATIV NYELVOKTATÁS
Orosz nyelv /kötelező kollégium I.éves magyar- történelem
szakosoknak,történelem-latin és magyar-latin
szakosoknak/. Heti 3 óra.
Á/ csoport /magyar—történelem szak 4. csoport/ kedd de. 10-12-ig az I.sz. tanteremben és csütörtök, d®. 9-10—ig
a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5- csoport/ kedd de. 8-10-ig a lektori tan'
teremben, csütörtök de. 8-9-ig a IX.sz.
tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIIÍÁLYNÉ nyelvtanár.
0/ csoport /magyar-latin, történelem-latin
szak/ péntek du. 5-8-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDY ZSÓFIA nyelvtanár«
Angol kezdő /II.éves magyar-történelem, magyar—latin, törtónelem-latin szakosoknak/. Heti 3 óra.
Csütörtök de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban és péntek du. 5-6-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: később megbizandó nyelvtanár.
Angol haladó /il.éves magyar-történelem, magyar-latin,
történelem-latin szakosoknak/. Heti 3 óra.
Péntek de. 8-11-ig a magyar történeti
szemináriumban.
Vezető: később megbizandó nyelvtanár.
Német kezdő /II.éves magyar-történelem, magyar-latin,
történelem szakosoknak/.- Heti 3 óra. Péntek
de. 8-11-ig a IX.sz tanterembon.
Vezető: KELLER VENDEL nyelvtanár.
Német haladó /II.éves magyar-történelem, magyar-latin,
történelem-latin szakósoknak/. Heti 3 óra.
Csütörtök de. 10-12-ig a magyar történeti
szemináriumban és péntek du. 5-6-ig a
X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BERNÁTII ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.

-
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Francia kezdő /II.éves magyar-történelem, magyar-latin
törtenelem-latin szakosoknak/. Iieti 3
óra. Péntek de. 8-11-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIIIÁLYNÉ nyelvtanár.
Francia haladó /ll.áes magyar-történelem, magyar-latin
történelem-látin szakosoknak/. Heti 3
óra. Csütörtök de. 10—12-ig a francia
szemináriumban és pontok du. 5-6—ig a
IV.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIIIÁLYNÉ nyelvtanár.
Olasz kezdő /II.éves magyar—történelem, magyar-latin,
történelem-latin szakosoknak/. Heti 3
óra. Péntek de. 8-11—ig'a X.sz. tanteremben.
Vezető : KISSNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár.
Angol kezdő /III.-éves magyar-történelem, magyar-lat in,
történelem-latin szakosoknak/. Heti 2
óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. DURSZT FERENCN1Í nyelvtanár.
-

Angol haladó /III. éves magyar-j történe lem, magyar-latin
történelem-latin szakosoknak/, iíeti 2
óra. Kedd du. 5—7-ig a lektori tantoromben.
Vezető: Dr. DURSZT FERENCNB nyelvtanár.
Német lcozdő/lll. eves magyar—történelein, magyar-lat in,
történelem-latin szakosoknak/. Heti 2
óra. Csütörtök de. 8—10-ig az uj nyelvészeti szemináriumban.
\

Vezető: Dr. BERNÁT1I ARP ADNIli nyelvtanár.
Német haladó /III.éves magyar-történelem, magyar-latin
történelem-latin szakosoknak/. Heti 2
óra. Kedd du". 5-7-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. BEKNÁTH ARPÁDNÉ nyelvtanár.
Angol kezdő /IV. éves magyar-történelem, történelemlatin szakosoknak/. Heti 2 ór-.. Péntek
de. 8-10-ig a III.sz..tanteremben.
Vezető: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
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Német kezdő /IV.éves magyar-történelem, t.örténelem=
latin szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. BERNÁTIi ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Német haladó /IV.éves magyar-történelem, történelemlatin szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek
/
de. 8-10-ig a XI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia kezdő./IV.éves magyar-történelem,történelemlatin szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda
de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
Olasz kezdő /iV.óves magyar-törtónelém, történelemlatin szak/."Heti 2 óra. Szerda de.
8-10-ig a latin szemináriumban.
Vezető: KISSNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár.
FAKULTATÍV NYELVÓRÁK
Francia nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Később megliatározandó időben és helyen.
Vezető: BALÁZS MIHALYNÉ nyelvtanár.
Angol nyelv haladóknak../forditó ós tolmács szakosoknak/
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: BARNA GYÖRGY nyelvtanár.
Újgörög nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető KLICASZ SZPIROSZ megbízott előadó.
Angol,német,orosz állami'nyelvvizsgára előkészítő
tanfolyam. Heti 4 ora. Később méghatarozando időben
és helyen.
Előadók: később megbizandó nyelvtanárok.
Megjegyzés: Az egyetemen folyó nyelvoktatást szabályozó rendeletek ós a vizsgakövetelmények
a Központi Idegen Nyelvi lektorátus
hirdetőtábláján megtekinthetők.

\
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XX. KÖZERDEKÜ TXIRGYAK
Tostnevelés /kötelező I-II-III.évesokne; .
u 2 í ..
Később meghatározandó időbon <Ss
holyen.
Vezetők: SZARVAS VILMOSNK testnevelő'tanár
SZARVAS VIEIIOS testnevelő't m á r .
HonvédéImi ismeretek /kötolező l-l:—XJ
ora .

. v

. 1

I. évf olya in
1983.
Gyülokozós: az Ady-tóri épület előtt.
Vezető: Jr. GURKA ZOLTÁN alezro-

i o, hívott
előadó.

II.évfolyam
1983. február 7. du. 3-8-1,.
tanteremben.

I.sz.

1983. februáx- 1
1 un, 3
az i.
'sz. tanteremben.
Előadó: Ur. GURKA ZOETÁiJ alezredes, meghívót"t
előadó.
XXX.évfolyam
•

1983. február 21-én du. 3-8-lg az
Etolku sori MHSZ lőtere ,
I983. február 28-én iu. 3-8-X.sz. tanteremben.

Előadó: Dr. GUlbvA ZOLTÁN alezredes, meghívott
olőadó.
Állampolgári és .jogi ismeretek /kötelei' i.l .éve; tc ténelein szakosoknak/. Heti 3 éra.
Péntek du. 3-é-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. POSTA ILONA moghivott előadó.
VIZ SGA1CÜ VETEJ -MEN YKK
Kollokvium

Álla.cipolgáxú iis jo 1 isméi
tek /llL. éves történelem szakosoknak/
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Megjegyzés: A "Honvédelmi ismeretek" o. tárgy oktatása a 164/1968. MK. 15. sz. miniszteri
utasitás alapján kötelező. Ezt a tárgyat
a hallgatóknak lel kell venniölc a leckekönyvbe, ós toljesitósét a félév Végén
aláírással kell igazolni. Az órákon való
jelenlót ellenőrzése a hiányzások igazo—
lásával együtt a Tanulmányi Szabályzatban előirt módon történik.
Montesülnek a foglalkozások látogatása
alól
1/ a Magyar Nóphadáereg hivatásos tisztjei
2/ tartalékos tisztjei
3/

a

külföldi állampolgárok.

A 2 éves sorkatonai vagy ennél hosszabb,
illetőleg 11 hónapos katonai szolgálatot
letöltött előfelvett hallgatók részére
az T. évesek II.félévi foglalkozásának a
látogatása, valamint a III.évfolyamon a
lövészeten való megjelenés nem kötelező.
Ugyancsak mentesülnek a fizikai erőt igénylő foglalkozások látogatása alól a testnevelésből felmentett hallgatók. A tárgyat
azonban az'1-3. pontban felsoroltakon kivül
MINDENKINEK fel kell vennie a leckekönyvbe.,
A felmentést a hallgató részére a miniszteri utasitás 2. lap 5. pontja alapján
a hallgató kóréhére a^dókán engedélyezi.
A 6. pont értelmében "a hallgató a félév
végi aláírást akkor kaphatja meg, ha a
gyakorlati foglalkozásokon részt vett és
az elméleti anyagból eredményes dolgozatot irt."
Folyó tanév II. félóvóben az I.és III. évfolyam gyakorlati foglalkozáson vesz részt,
igy dolgozatot óv végén nem ir.
A II. évfolyam honvédelmi órái elméleti
foglalkozásnak számítanak, ezért a dolgozatírás kötelező. A zárthelyi ideje:
A dolgozatot a honvédelmi felelős Írhatja meg ós birálja el. Aláírást ugyancsak
a honvédelmi felelőstől kapnak.
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X. AJÁNLOTT SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK A KAR BÁRMELY
HALLGATÓJA RÉSZÉRE
Közművelődési alapismeretek /I-V. éveseloiek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? később megbizandó"előadó.
Színházi ismeretek. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KOVÁCS MIKLÓSNÉ meghívott előadó.
Magyar-német kontrasztív fonetikai alapkérdések és
német hangtani gyakorlatok /német szakosoknak és németül tudó hallgatóknak/. Heti 2 óra.
Később meghat&rozandő időben és helyen.
Előadó: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Német mondatelemzések különös tekintettel az összetett
mondatokon belüli strukturális hTérarchi ara /német szakosoknak és németül tudó hallgatóknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Szexuális nevelés kérdései a középiskolában /IV-V. éveseknek/.' Heti 1 óra. Később méghatárózandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. NÉMETH ENDRE adjunktus.
A vegyszeres gyomirtás elméleti alap/jal. Heti 2 óra.
Később meghatónozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTÉNYI LÁSZLÓNÉ tudományos tanácsadó.
Bevezetés a szak- illetve a diplomadolgozatok me^irásának módszertanába /kísérletek beállitása, ábrái•; es táblázatok elkészítése/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁLFI GÁBOR tudományos tanácsadó.
A nemzetiségi kérdéa a világpolitika mai folyamataiban.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi
tanár
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.

- 100 A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa legujabbkori történetében. Heti 2 óra. később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadok: Or. CSAT Alti DÁNIEL tanszókvezető
egyetemi tanár
Dr. ANDERLENÉ dr. SAJTI ENIKŐ
adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa újkori tö
törtór7r.
ne tőben. Heti'2 ora. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadok: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszólevezető
egyetemi tanár.
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. RAFFAY ERNÓ tanársegéd.
Állam- és Jogtudományok és más tudományterületek
határkérdései, heti 2 óra. Később megliatározandó
időbon ós helyen.
Előadó: Dr. ldívESZ DELA egyetemi tanarseged.
Közoktatáspolitllca Magyarországon a dualizmus korában és a iiortliy-korszakoan. Heti 2 ora. Később mogliaturozando időben és helyen.
Előadó: Dr. hENCZ AUKÉL C. egyetemi tanár,
meghivott előadó.
A külkereskedelmi igazgatás a magyar népgazdaság
irányitásaban. Heti 2 ora. Később megliatarozando
időben ós helyen.
Előadó: Dr. MILASSIN LÁSZLÓ meghivott előadó.
Kriminalisztika. Iieti 2 óra. Később megliatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. KERTÉSZ IMRE c. egyetemi tanár,
meghivott előadó.
Igazságügyi orvostan. Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben ós holyen.
Előadó: Dr. FÖLDES VILMOS egyetemi tanár,
meghivott előadó.
A KRESZ és annak büntetőjogi vonatkozásai. Ileti 2
óra. Később megliatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. MERÉNYI KÁLMÁN adjunktus.

-
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A szükséghelyzetek, a büntetőjogban. Iíeti 1 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. BODNÁR LÁSZLÓ tanársegéd.
Fejezetek a magyar feudális magán-, büntető- és eljárásjog köréből. Heti l ó r a . Később meghatározandó
időben és helyen. »
•v

Előadó: Dr. BOTH ÖDÖN tanszókvezető egyetemi
docens.

A kollektiv szerződés. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen. 1
Előadó: Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
A munka díjazásának jogi kérdései. Heti 1 óra. Később
!
'
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. RADNÄY JÓZSEF meghivott előadó.
Az államigazgatási dolgozók munkaviszonyának egyes
kérdései. Ileti'1 óra. Később meghatározandó időben
ós helyen.
Előadó: Dr. FERENCZ JÓZSEF meghivott előadó.
A föld jogi szabályozás változásai. Ileti 1 óra. Később
meghatarozando időben ós helyen.
Előadó: Dr. GÁL GYULA meghivott előadó.
A társadalombiztosítási jogviták. Ileti 1 óra. Később .
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VARADI iiÁRTON meghivott előadó.
A termelőszövetkezetek és a termelőszövetkezeti tagok
érdekvédeÍme.Het¿ 1 óra. Később m e g h a t á r o z a n d ó időben
és helyen.
Előadó: Dr. DRÁGÁN IVÁN meghivott előadó.
A közúti fuvarozás jogi problémái. Heti 1 óra. Később méghatarozando időben ós helyen.
Előadó: Dr. BÉRCZI MIHÁLY meghivott előadó.
A biztositási jog időszerű kérdései. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben ós
helyen.
Előadó: Dr. NAGY ATTILA meghivott előadó.
A jogi képviselet gyakorlati kérdései a gazdasági
jogi munkában.Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. MOTIKA DEZSŐ meghivott előadó.
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Végrehajtási .jog. Hsti 1 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. VIDA ISTVÁN meghívott előadó.
J'
A római jog forrásai.. Héti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr.PÓLAY ELEMÉR tanszókvezető egyetemi
tanár.
A római jogászok gondolkodásmódja. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben - és helyen.
Kloadó: Dr. PÓLAY ELEMÉR tanszókvezető egyetemi
tanár.
Futorológja - prognosztika tervezése. Heti 2 óra. Később
" m e g h a t á r o z a n d ó időben és helyen.
Vezető:.Dr. TÓTH LASZLO docens.
Jelentés történeti vizsgálódások. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós, helyen.
Előadó: Dr. NYÍRI. ANTAL egyetemi tanár.
A számítógépes nyelvészet szintaktikai kérdései. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. BÉKESINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
A külföldi magyar irodaTom. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
Szociográfia és önéletírás a 30-as években. Heti 2
óra. Később meghatározandó időbeli ós
helyen.
•
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Japán nyelv kezdő lenek. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.;
Vezető: JANÓ ISTVÁN könyvtáros..

'

Nemzeti mozgalmak a XIX-XX.századi Spanyolországban. .
Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
Bevezetés a fordításelméletbe és gyakorlatába. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
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Fordításelmélet és fordítási gyakorlat. Heti 2 6ra 0
Később meghatározandó Időben és helyen»
Vezető:

Dr, ALBERT SÁNDOR adjunktus.

Bioenergia és mezőgazdaság. Heti 1 óra. Később meg- •
hatarozandó Időben és h©lyen 0
Előadó; Dr. SÁGI FERENC tudományos főmunkatárs.
Növényt sejtgenetlka. Heti 1 óra. Később méghatározaa~
dÓ időben ós helyen.
Előadó: Dr. MÁRTON LÁSZLÓ tudományos 'munkatárs.

\
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI
/Egyetem u. 2. Telefon: 10-811/
1. Neveléstudományi Tanszék. Telefon: 107. mell. áll.
Tanszékvezető: ür. 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 /méllékállásban/
Adjunktusok: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY,NAGYNÉ dr. VARGA - MARGIT, Dr. KOMLÓSSY ÁKOS, Dr. CSAPÓ BENŐ,
Dr. IÍECZER TAMAS
Tanársegéd: Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACIIESZ ERZSÉBET
Tudományos munkatárs: Dr. HUNYA PKTERNÉ
Tudományos segédmunkatársak: JAZIMICZKYNÉ dr. TANACS
ERZSÉBET, Dr. LASZLAVX&
EVA
Szakmódszertani Csoport.
Vezető: BICSKEI uEZSONE adjunktus
Adjunktus: MEDZIBRODSZKY ENDRE
2. Pszichológia Tanszék. Telefon: 108. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. DURÓ LAJOS, a pszichológiai tudományok kandidátusa
Docens: Dr. VECZKÓ JÓZSEF
Adjunktusok: Dr. GERGELY JENŐ, KEMÉNYNÉ dr. GYIMES
- ERZSÉBET, Dr. ZAKAR ANDRÁS
Tanársegédi Dr. SEBŐNE SZENES MÁRTA
Technikus: DANKÓ GYÖRGY
Könyvtáros:VECSERNYÉS FERENCNÉ
3. Magyar Nyelvészeti Tanszék. Telefon: 152. mell. áll.
~ Tanszókvezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN dooens,
'
a nyelvtudományok kandidátusa
Docensek: Dr. MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudományok kandidátusa, Dri SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN, Dr. BÜKY
LÁSZLÓ, Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA,
•Dr. KOLLÁNYI TERÉZIA
Tanársegéd: Dr. BRATINKA JÓZSEF
Könyvtáros: Dr. TAKÁTS KÁROLYNÉ
4. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. Telefon: 152. mell.éli.
Tanszókvezető: Dr. MIKOLA TIBOR docens, a nyelvtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BERTÉNYINÉ dr. LABÁDI GIZELLA, Drc
JANURIK TAMÁS
Tanársegéd: SZÁLACSEK MARGIT
Ösztöndíjas gyakornok: KOVÁCS MAGDOLNA
Lektor: IRMELI KNIIVILA
Dokumentátor: RAUK LÁSZLÓNÉ
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A1tajisztlka Csoporto Telefon? 1^70 mello álló
Csoportvezető'? Dr 0 RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a
nyelvtudományok doktor®.
Adjunktus? Dr 0 BERTA ÁRPÁD
Tanársegéd: Drc IVANICS MARIA
Ösztöndíjas gyakornok? ZXMONYI ISTVÁN
Tudományos segédmunkatárs? Dr 0 AGYAGÁSX KLÁRA, MOLNÁR
ÁDÁM, NAGY É V A

Tudományos ügyintéző ? FORGÁCH ILONA

5° Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéko Telefon?
TÁ8o mello álló
Tanszékvezető? Br 0 KÁROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a .
nyelvtudományok doktora
Adjunktus? or 0 LERCH ÁGNES
"Tudományos segédmunkatárs: MALECZKY MARTA
Néprajzi Tanszéko 'i'elefon? ' 131» m e l l o á l l 0
Tanszékvezető? Dr 0 FERENCZI IMRE docens, a történettudományok /néprajz/ kandidátusa
.Ösztöndíjas gyakornok? HUBERT GABRIELLA
7o- I. szp Magyar Irodalomtörténeti Tanszéko Telefon: l40o
melloalío
.
Tanszékvezető: KESERŰ BÁLINT egyetemi -tanár, az irodalom'tudományok kandidátusa
'Docensek: BALAZS MIHÁLY, az irodalomtudományok kandidátusa, Dro CSETRI LAJOS, az irodalomtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr 0 KUKOVECZNÉ drc ZENTAl MÁRIA, Dr0 ÖTVÖS
PÉTER, Dro SZAJBÉLY MIHÁLY
Ösztöndíjas gyakornok: HERNER JÁNOS
8 0 IIo sZo Ma^ryar Irodalomtörténeti Tanszéko Telefon? l40o
=
mello álló
*"
™
Tanszókvezető: Dr 0 CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár, az
irodalomtudományok kandidátusa \ .
Docensek'? Dr 0 ILIA MIHÁLY, Dr c KISS LAJOS, a filozófiatudományok kandidátusa, Drc KRAJKÓ ANDRÁS, az
irodalomtudományok kandidátusa,Dr0 NACSÁDY
JÓZSEF, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dro BATA IMRE /mellékállásban/, Dr 0 VÖRÖS LÁSZLÓ
Adjunktusok: Dro BARANYAI ZSOLT, Dr 0 PAPP ISTVÁN,
Dr 0 SZIGETI LAJOS
Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI BEZSŐNÉ
9o Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéko Telefon?
129 o -"©11 o áll0=
Tanszékvezető? Dr 0 VAJDA GYÖRGY MIHÁLY egyetemi tanár,
az irodalomtudományok kandidátusa
Docensek? Dr 0 FRIED ISTVÁN /mellékállásban/, Br 0 JAKOCS
DÁNIEL, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr c KANYO ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa
"
Adjunktus? Dr 0 PÁL JÓZSEF
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10o Iílas 3 z lka- Kilo lóg ja Tana zék. Telefon: 18/. mell« áll«
Tanszékvezető: Dr. SZADECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár,
az irodalomtudományok doktora
Adjunktusok: Dr. hAKATOS PÁL, Dr. TAR IBOLYA, TUiONL
dr. DÉR TERÉZIA
Könyvtárosok: UZENE VALÉRIA egyetemi főkönyvtáros
Dr. KOVÁCS ÁDAMNÉ ToTII GABRIELLA egyetemi
könyvtáros
Bizantinologiai és Középlatin Filológiai Tanszéki csoport«
Csoportvezető: Dr. MAKK FERENC docens, a történettudományok lcandidátusa
Adjunktus: Dr. SZIGETINÉ dr. GAbANTAI ERZSÉBET
11« Ókortörténeti ás Régészeti Tanszék. Telefon: 187. mell«
Áll. •
Tanszókvezető: Dr. MARÚTI EGON egyetemi tanár, a történettudományok doktora
Docens: Dr. FODOR ISTVÁN /mellékállásban/
Adjunktusi Dr. CZUTII BÉLA
Tanársegéd: GALANTHA MARTA
Tudományos munkatárs : Dr. IIOFFMANN ZSUZSANNA, a történettudományok kandidátusa
12o Középkori Magyar Történeti Tanszék. Telefon: 187« mell«
áll.
Tanszókvezető: DF. SZÁNTÓ 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. KRISTÓ GYULA .egyetemi tanár, a történettudományok doktora
Tudományos főmunkatárs: Dr. OLAJOS TEREZIA, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktus:Dr. PETROVICS ISTVÁN
Tudományos Segédmunkatárs: B. TÓTH ÁGNES, KORDÉ ZOLTÁN
Dokumentátor: KISS JENONÉ
13o Uj- és Legújabbkcri Magyar Történeti Tanszék. Telefon:
187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, a
történettudományok kandidátusa
Docens: Dr. GAAL ENDRE, a történettudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. NAGY LAJOS /mellékállásban/
Tudoraányos főmunkatársak: Dr. SOOS KATALIN, a történettudományok kandidátusa,
Dr. SOMLYAI MAGDOLNA, a történe ttuaományok kandidátusa
/mellékállásban/
Tudományos munkatárs: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA
Tudományos segédmunkatárs: Dr. LIPTÁK DOROTTYA
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>14« Középkori Egyetemes Történeti ég Latin-Amerika
Törtenete Tanszék. Telefon: 187. mell, áll.
Tanszékvezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR docens, a történettudományok kandidátusa /mellékállásban/
Docens; Dr. VARGA ILONA, a történettudományok kandidátusa
Tanársegéd; Dr. TÓTH ÁGNES
Tudományos adminisztrátor: POLLMANNÉ FODOR JUDIT

l'fí
w

Latin-Amerika Története Kutatócsoport. Telefon: 166.
mell. all.:
' [ " "
•
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens, a történettudományok
kandidátusa .
• '
Tudományos segédmunkatársak: Dr. FISCHERNÉ DÁRDAI
• ÁGNES, TÍMÁR ZSUZSANNA
í

15» U,i- és Legújabb kori Egyetemes Történeti Tanszék.
Telefon: 187. mell. áll.
Tanszókvezető: Dr. CSATÁRI DÁNIEL egyetemi tanár, a
történettudományok kandidátusa
Docens: SZÉKELY LAJOS .
Adjunktusok: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ, Dr.HEGYI
ANDRÁS, Dr. KARSAI LÁSZLÓ
Tanársegéd: Dr. RAFFAY ERNŐ
Tudományos főmunkatárs: Dr. LAGZI ISTVÁN, a történettudományok kandidátusa
TudQmányos segédmunkatárs: Dr. KÖVÉR LAJOS
Az Okor- és Történeti Tanszékcsoportok könyvtárosai:
CZEN3 VALÉRIA, Dr. KOVÁCS ÁDÁMNÉ
TÓTH GABRIELLA, PELSŐCZI GYÖRGYI
16. Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 179. mell.
áll.
'
~
Tanszékvezető: Dr.HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora
Docensek: Dr. CSŰRI KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudományok
kandidátusa, Dr. SALYÁMOSSY MIKLÓS, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. HANSEL ISTVÁN, Dr. MÜLLER JÓZSEF
Tanársegéd: Dr. KÁSZONY ATTILÁNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA
Tudományos munkatárs: Dr. BERNÁTH ÁRPÁD, az irodalomtudományok kandidátusa
Lektor: Dr. MARLENE GINOLAS
Könyvtáros: JANÓ ISTVÁN
17. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 179» mell.
álll
Tanszékvezető: Dr. ROZSNYAI BÁLINT docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. KENESEI ISTVÁN, a .nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: DURHAM DÁVIDNÉ, Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ, Dr.
PAGONYI ÉVA, Dr. PQRDÁNY LÁSZLÓ, Dr.
RESCHHÉ dr. MARINOVICH SAROLTA,. Dr. SZŐNYI
GYÖRGY ENDRE
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Tanársegédek: BODIS KLÁRA, KISS EDIT, CSERESNYÉS!
LASZLo, FABINY TIBOR, NÓVÁK GYÖRGY,
PROKAINÉ SZABÓ ÉVA, RÓNAY ZSUZSANNA,
WODALA JÁNOSNÉ
Ösztöndíjas gyakornok: TARNAY LASZLO
Lektor: MAURICE CASSIDY
Könyvtáros: Dr. KÜRTÖSI KATALIN 18. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 143»
mell. áll.
i
Tanszékvezető: Dr. NAGY GÉZA docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. í'ÁLFY MIKLÓS, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. ALBERT SÁNDOR, 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: l43„ mell«
:
sin
"
Tanszókvezető: Dr. FOGARASI MIKLÓS egyetemi tanár, a
' nyelvtudományok doktora
Docensek: Dr. BENEDEK NÁNDOR, az irodalomtudományok.
kandidátusa, Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktus.: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA
Tanársegédek: Dr. B É N Y I N É dr. Í A R K A S M A R I A , P I N T É R N É
dr. V I G H

ÉVA

Lektor: üott. E Z I O B E R N A R D E L L I
Könyvtáros: G E R L E F A L V I - N A G Y N É S Z A R K A M Ó N I K A
20. Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 151. mell«
áll.
~
]
'
Tanszékvezető: Dr. FEJÉR A D A M docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docensek,': Í)r. II. TÓTH IMÍLE, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr. PETE ISTVÁN, a nyelvtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BARÖTI TIBOR, Dr. FENYVESI ISTVÁN,
Dr. FENYVESINÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA '
KONYAJEVA, Dr. FERINCZ ISTVÁN, FRANKNÉ
dr.FONT MÁRTA, Dr. HARMAT MÁRTA, Dr.
ivUGLER KATALIN, LAKI ÉVA, F. dr. S ZALA MIN'
EDIT, Dr. SZALMANÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA
VIIITER, Dr. SZŐKE KATALIN, VARRÓ MÁRIA,
Dr. FÁBRICZ KÁROLY, VASSNE BAGI IBQLYA
Tanársegédek: BALÁZS L.GÁBOR, KATONA JUDIT, KACZIBA
ÁGNES, MINKNB SŐLYMOSI MÁRIA,LEPAHIN,
VALERIJ VLAGYIMIROVICS, VARGA ZSUZSANNA
Lektor: SZANAJEVA, ZSANNA VALENTYINOVNA
Könyvtáros: KOCSIS MIHÁLY
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A kar cimzetes egyetemi tanárai.
Dr,
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

BAKOS FERENC, a nyelvtudományok doktora,
TARDY LAJOS, a történettudományok doktora,
TÓTH DEZSŐ, az irodalomtudományok doktora,
SZIKLAY LASZLO, az irodalomtudományok doktora,
HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa

A kar cimzetes egyetemi docensei

«

Dr. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa,
Dr. HAVASI ZOLTÁN, a irodalomtudományok, kandidátusa,
Dr. KŐHALMI KATALIN, a néprajztudományok kandidátusa,
SINGER LÁSZLÓNÉ dr. HEKSCH ÁGNES, .a pedagógiai tudományok kandidátusa,
Dr. TROGMAYER OTTO, a történettudományok /régészet/
kandidátusa,
Dr. VISY JÓZSEF,
Dr. VONSIK GYULA, a filozófiátudományok kandidátusa
21. Nyelvi laboratórium
Vezető: Dr. VALACZKAl LÁSZLÓ adjunktus
Teolinikusok: PÉTERVÁRI LAJOS, SOMOGYI ÁKOS
22. Tanszéki dolgozók
' Előadók: BALLANE KISS VERA, GÖRÖG LAJOSNÉ, GYORBIRÓ
LÁSZLUNÉ, KE REZSI ISTVANNÉ, KRIMERNÉ SALAMON
ESZTER, VARGA JENoNÉ, VERÉB MARGIT, Dr.
ZÁNTHÓ ROBERTNE
Hivatalsegédek:FOGAS ILLÉSNÉ, GÁSPÁR JÖZSEFNÉ,
KISS JÖZSEFNÉ, MARTA SÁNDORNÉ,
' MAKRA SANDORNE, MOLNÁR GYÖRGYNÉ,
NAGY MIHALYNÉ, PÓPITY LAJOSNÉ,
- -RÁCZ LAJOSNÉ, SÁNDOR VILMOSNÉ,
SCHÜSZLER MIKnÓSNÉ
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