
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai  

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Bölcsészettudományi Kar 

1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 

1.4 Szakterület Nyelv és irodalom 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Magyar nyelv és irodalom (önálló szak) 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve LLM4013 Összehasonlító irodalom 2. Zsánerek és hibridek 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Z. Varga Zoltán 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Serestély Zalán 

2.4 Tanulmányi 

év 

II. 

MB+M

M 

2.5 Félév 4 2.6. Az értékelés módja vizsga 2.7 A tantárgy 

típusa 

Kötelező, 

alaptantárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)  

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 A tantervben szereplő összóraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 13 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 13 

Szemináriumok / házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 12 

Konzultáció 2 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak)  

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek  

 

6. Elsajátítandó kompetenciák  

Szakmai 

kompetenciák 

C1.1. Definirea conceptelor, identificarea si exemplificarea limbajului specific comparatisticii; 

cunoașterea unor metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al științelor umaniste. 

C1.2 Definirea și descrierea conceptelor, perspectivelor si metodelor utilizate ale literaturii 

universale si comparate. 

C1.3 Aplicarea conceptelor și a metodelor comparatiste în investigarea dinamică și interrelaționarea 

fenomenelor literare/ culturale. Relaționarea discursului literar cu discursul cultural, în general, dar si 

cu cel științific. 

C1.5. Elaborarea unui discurs oral/scris complex, bogat lexical si sintactic, articulat precis din punct de 

vedere logic, pe o tema de literatură comparată. 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 előadóterem, alkalmilag vetítő, laptop, hangszórók 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 



Általános 

kompetenciák  

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limba si literatură, în deplină concordanță cu etica 

profesională. 

CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală si asumarea de roluri specifice. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1-2. Bevezetés: A fikciós és referenciális ábrázolásmódok 

irodalomelméleti problémái. Önéletrajzi műfajok, történelmi 

diszkurzus, irodalmi fikció. 

 

előadás  

3-4. Lágerirodalom és fikciósítás 1. E. Wiesel, Ch. Delbo, J. Semprún. 

Az elbeszélői hangok megalkotásának problémája. Írás és újraírás. 

 

előadás és 

szövegelemezés 

 

5-6. Lágerirodalom és fikciósítás 1. Kertész I., Nyilszli M. Az 

elbeszélői-főszereplői hang megalkotása, az időbeli nézőpont 

kompozíciós szerepe. 

 

előadás és 

szövegelemezés 

 

7-8. Vészkorszak az irodalomban. Déry T., Tersánszky J.J.,, Karinthy 

Ferenc, Radnótiné Gyarmati Fanni, Márai S.. A tényirodalom és a 

naplóktól a regényig és az elbeszélésgyűjteményig. 

 

előadás és 

szövegelemezés 

 

9-10. Vissza a szerzőhöz: történelem és szövegirodalom. Személyes 

és kollektív múlt megjeleníthetősége A. Robbe-Grillet, N. Sarraute, G. 

Perec és P. Modiano önéletrajzi műveiben. 

 

előadás és 

szövegelemzés 

 

11-12. Posztmodern önmegjelenítési stratégiák. Családi és egyéni 

múlt megjelenítése a kortárs magyar irodalomban: Esterházy, Nádas, 

Bereményi önéletrajzi szövegei. 

előadás és 

szövegelemezés 

 

13-14. Autofikció a kortárs világirodalomban. Magánélet, 

indiszkréció, személyesség: Karl-Ove Knausgaard: Harcom, kortárs 

francia autofikció 

 

előadás és 

szövegelemezés 

 

 

Könyvészet 

 

Olvasmányok: 

 

Bereményi, Géza. Magyar Copperfield: életregény. Budapest: Magvető, 2020. 

Déry Tibor. Alvilági játékok. Budapest: Szikra kiadás, 1946. 

Esterházy Péter. Harmonia cælestis. Budapest: Magvető, 2000. 

———. Javított kiadás: melléklet a Harmonia cælestishez. Budapest: Magvető, 2002. 

Karinthy Ferenc. Budapesti tavasz. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. 

Kertész Imre. Sorstalanság. 12. kiadás. Budapest: Magvető, 2002. 

Knausgård Karl Ove. Harcom. Fordította Petrikovics Edit. Budapest: Magvető, 2016. 

Márai Sándor. Szabadulás. Budapest: Helikon Kiadó, 2001. 

Modiano Patrick. Dora Bruder. Fordította Röhrig Eszter. Budapest: Vince, 2006. 

7.1 A tantárgy 

általános 

célkitűzése 

Áttekinti az irodalmi önmegjelenítés újabb tendenciáit, melyek reflektíven és kritikai attitűddel 

közelítenek az én- és valóságábrázolás referenciális és totalizáló megközelítéséhez. Olyan modern és 

kortárs magyar és világirodalmi szövegek bemutatása és vizsgálata, melyek a fikciósítás különböző 

technikáival kombinálják az önmegjelenítés klasszikus episztemológiai és etikai programját 

7.2 A tantárgy 

sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

A kurzus az alapképzésben részt vevő hallgatóknak szól, célja az ismeretbővítés, az attitűdformálás és a 

szaktudományos megalapozás. Az önéletrajzi műfajoknak a modern irodalom dinamikájába történő 

bekapcsolódása azzal a következménnyel járt, hogy eltávolodtak, de legalábbis ellentmondásosan 

viszonyultak történetileg örökölt mimetikus, valóságábrázoló, tehát referenciális és faktuális 

funkciójukhoz, illetve vallomásos beszédhelyzetükhöz. A félév során olyan, zömmel hatvanas évek után 

íródott művet vizsgálunk, melyek az önéletrajzi beszédhelyzet poétikai lehetőségeit a fikciósítás 

technikáival újították meg, mint például Kertész, Delbo, Semprún, Perec, Robbe-Grillet, Esterházy, 

Knausgaard stb. művei. A kurzus kiemelten foglalkozik az irodalmi művek szerepével a kollektív 

természetű történelmi traumák megértésében, megfogalmazásában és elaborációjában. 

 



Nádas Péter. Világló részletek: emléklapok egy elbeszélő életéből. Budapest: Jelenkor, 2017. 

Perec, Georges. Ellis Island: a bolyongás és a remény történetei. Fordította Krisztina Kádár. Budapest: Múlt és Jövő 

Kiadó, 2009. 

———. W vagy a gyerekkor emlékezete. Fordította Róbert Bognár. Budapest: Noran, 1996. 

Tersánszky Józsi Jenő. „Egy kézikocsi története”. In Három történet, 231–364, 1975. 

———. III. Bandika a vészben. Unikum könyvek. Budapest: K. u. K. K, 2000. 

 

Szakirodalom: 

 

Genette Gérard. „Fikcionális elbeszélés, faktuális elbeszélés”. Fordította Marczisovszky Anna. Helikon: irodalom- és 

kultúratudományi szemle 64, 4 (2019): 462–480. 

Z.Varga Zoltán. „Autofikció és önéletírás-kutatások Franciaországban”. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 66, 2 (2020): 5–25. 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. téma: Szervezési kérdések, értékelés módja, munkamódszerek 

megbeszélése, hiányzások kérdése 

Tanár-diák dialógus  

2. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

3. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

4. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

5. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

6. téma: Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

7. téma:  Vitaindító, dialógus, 

filmelemzés 

 

8. téma:  Vitaindító, dialógus, 

filmelemzés 

 

9. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

10. téma:  Vitaindító, dialógus, 

filmelemzés 

 

11. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

12. téma:  Vitaindító, dialógus, 

szövegösszehasonlítás 

 

13. téma:  Vitaindító, dialógus, 

filmelemzés 

 

14. téma:  Tanár-diák dialógus  

Könyvészet:  

2.  

 

9. A szakmai testületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a 

tantárgy tartalmával. 

  A tantárgy tartalma összhangban áll a komparatisztika tantárgynak Európa bolognai rendszerű egyetemein 

oktatott, hasonló elnevezésű féléves tantárgyai tartalmával.  

 

10. Értékelés 

A tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Ennek aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Az előadások anyagának 

(szépirodalom és 

szakirodalom) ismerete 

vizsga 50 % 

10.5 Szeminárium szemináriumi részvétel 

 

 

szövegértelmezés 

aktív hozzájárulás 

értékelése (a benyújtott házi 

feladatok alapján) 

25% 

 

25% 



házi dolgozat 

10.6 Minimális követelmények 

 A kötelező szépirodalom és szakirodalom elolvasása  

 másfél-két oldalas házi feladat beadása minden szeminárium végén: az adott szemináriumra olvasott szép- és 

szakirodalmi tételek rövid összefoglalása, az értésben zavart okozó helyek kiemelése a szakirodalomból, 2-3 

vitaindító kérdés javaslása  

 szemináriumokon való jelenlét és aktív részvétel, maximum 2+1 hiányzás (a harmadik hiányzást csak nagyon 

indokolt esetben fogadom el, 4-5 oldalas referátum ellenében); 

 a szemináriumon való részvétel a szövegek ismeretéhez kötött; 

 dolgozat megírása a szemináriumon érintett témák valamelyikéből; 

 minimum 5-ös elérése a szemináriumi részből. 

 

Data completării 

24.03.2019. 

Semnătura titularului  de curs 

 

 

 

Semnătura titularului  de seminar/ 

laborator/ proiect 

 

 

Data avizării în departament 

 

....................... 

                                    

Semnătura directorului de departament 

                                    

..................................................... 

  

 


