
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 és Általános Nyelvészeti Tanszék 

1.4 Szakterület Nyelv és irodalom 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Magyar nyelv és irodalom 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Magyar nyelv III. nyelvtörténet I és Stilisztika és intermedialitás (Limba 

maghiară III: Istoria limbii maghiare I şi Stilistică şi intermedialitate), 

LLM3223 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Fazakas Emese, egyetemi docens, 

dr. Sándor Katalin, egyetemi adjunktus 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Fazakas Emese, egyetemi docens  

dr. Sándor Katalin, egyetemi adjunktus 

2.4 Tanulmányi év 2. 2.5 Félév 1. 2.6 Az értékelés módja Vizsga 2.7 A tantárgy típusa Kö, Sz 

 

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 össz-óraszám 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 40 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 40 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 30 

Konzultáció 26 

Vizsgák 4 

Más tevékenységek: .................. 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 140 

3.8 A félév össz-óraszáma 196 

3.9 Kreditszám 6 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak)  

 

6. Elsajátítandó kompetenciák  

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 terem, laptop, vetítő 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 terem, laptop, vetítő 
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 A műalkotások analitikus és szintetizáló, esztétikai és kulturális megközelítése 

 Hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció 

 Ismerni és helyesen használni a szinkrón és diakrón nyelvészet fogalmait és módszereit 

 

 Tükröztetni a szinkrón és a diakrón síkok egymáshoz való viszonyát a nyelvi változások 

tekintetében 

 

 Felismerni és a tanításban alkalmazni azt, hogy az anyanyelv struktúrájának történetiségben való 

kialakulása hogyan hat a mai beszélők nyelvi kompetenciájára 
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 Irodalom- és médiumelméleti fogalmak és komparatív módszerek alkalmazása, a műalkotásoknak a 

kultúra tágabb kontextusában való vizsgálata 

 Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemzése médiumelméleti,  stilisztikai  és pragmatikai 

szempontból 

 A csoportmunkában és interperszonális kommunikációban való otthonosság   

 Felismerni az ok-okozati kapcsolatokat 

 

 Képes legyen mai és nyelvtörténeti anyag alapján összehasonlító és elemző szöveget alkotnia 

 

 Képes legyen csapatban dolgozni, megfelelően kommunikálni a csapat többi tagjával, képes legyen 

arra, hogy a csapatban bármely szerepet betölthessen 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó kompetenciák alapján) 

 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 a stílus kérdésének kommunikáció- és médiumelméleti keretben való 

tanulmányozása (elsősorban irodalommal kapcsolatos kép–szöveg viszonyok 

vizsgálata)   

 A nyelvtörténeti anyag feldolgozása és az összehasonlító módszer 

alkalmazása 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 a hallgató megismeri a stílussal és intermedialitással kapcsolatos fogalmakat, 

és ezeket értő módon alkalmazza; képes az intermediális alkotások 

(pl.vizuális költészet, adaptáció, irodalom és fotográfia viszonya) területén 

releváns kérdések megfogalmazására, illetve ezen alkotások módszeres és 

kreatív vizsgálatára 

 azoknak a történeti jelenségeknek az ismertetése, amelyek meghatározzák a 

nyelv(ek) változását; nemcsak a régi korokbeli változások főbb tendenciáit és 

mozgatórugóit ismerjük meg, hanem ezek által azokat is, amelyek a mai 

nyelvben már változási lehetőségként benne vannak. 

 A szemináriumok célja a hallgatókat megismertetni a nyelvtörténet 

alapjaival. Ennek érdekében a régi szórványemlékektől kezdve, a 

szövegemlékeken és kódexeken át újabb szövegekig figyelik meg a 

változásokat az ómagyar kortól napjainkig. A nyelvtani rendszer leírásának 

hagyományait pedig a legkorábbi magyar grammatikák tanulmányozásával 

sajátítják el. Ezek mellett hangsúlyos helyet kap a szókincstörténet, 

pontosabban a szókincs gazdagodásának módjai (belső keletkezésű szavak, 

idegen eredetű szavak). 



8. A tantárgy tartalma  

8.1 Előadás (NYELVTÖRTÉNET) 

 

Didaktikai módszerek 

 

Megjegyzé-

sek 

1. Bevezetés: mi a nyelvtörténet, a szinkrónia és a diakrónia 

viszonya, a nyelvtörténet korszakolása; a nyelvtörténet 

forrásai 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

2. A nyelvtörténeti kutatások és a nyelvtörténet érintkezései 

más tudományokkal; a nyelvi változások általános 

kérdésköre (hagyomány és újítás, a nylevi változások 

típusai, a nyelvi változás keletkezése és terjedése) 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

3. A nyelvi változások okai és céljai (a változási okok és 

célok általános jellemzői; az idegen nyelvek szerepe a 

nyelvi változásban – általános bevezető) 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

4. A nyelvi változások okai és céljai (az idegen nyelvek 

hatása a nyelvek részrendszereire) 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

5. A nyelvi változások okai és céljai: a nyelv szerepe a 

nyelvi változásban (a hangzó beszéd, mint belső változási 

ok; az analógia; a homonímia kiküszöbölése; az alaki és a 

jelentésbeli keveredés) 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

6. A nyelvi változások okai és céljai: a közlés 

hatásosságának az igénye (a beszélők érthetőségre 

törekvése; a nyelvi esztétikum, a gyönyörködtetés és az 

érdeklődés felkeltése) 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

7. A nyelvi változások okai és céljai (A gazdaságosságra 

való törekvés) 

frontális munka – dialogikus módszer 

tanári magyarázatokkal 

 

Könyvészet (nyelvtörténet) 

Fazakas Emese: Bevezetés az általános és magyar nyelvtörténetbe. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017. 

Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. 

D. Mátai Mária: Nyelvünk élete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994. 

8.1. Előadás (STILISZTIKA ÉS INTERMEDIALITÁS) 

 

Didaktikai módszerek 

 

Megjegyzé-

sek 

1. Bevezetés. A stílus kérdése intermediális keretben: stílus, 

a stílus tudományai, stilisztika,  médium,  intermedialitás 

– az alapfogalmak, az elméleti kérdések 

és az intermediális jelenségek 

bemutatása, problematizálása.  

– a kreatív és kritikai gondolkodás 

képességének fejlesztése 

 

2. A médiumköziség kérdésének történeti előzményei 

(ut pictura poesis, paragone stb.) 

 

3. A beszéd és az írás médiumai  

4. Digitális médiumok, hipertext: szöveg és hipertext; 

proto-hipertextek 

 

5. Ekphraszisz (J. Heffernan, W. J.T. Mitchell, Milián O., 

Kibédi Varga Á. ekphraszisz-értelmezései) 

 

6. Irodalom és fotográfia viszonya (a fénykép mediális 

sajátosságai) 

 

7. Irodalom és film: a film mint médium; 

adaptációelméletek 

 

Könyvészet (stilisztika) 

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. (A stílus szociokulturális 

rétegzettsége: 134–176.) 

Sándor Katalin: Nyugtalanító írás/képek. A vizuális költészet intermedialitásáról. Kolozsvár, EME, 2011. 

Füzi Izabella – Török Ervin: Verbális és vizuális intermedialitás: törés, fordítás vagy párbeszéd? 

In uők: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. 

http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/tankonyv/tartalom.html  

Balázs Imre József: Kétnyelvűség vagy kevertnyelvűség. Szempontok a képvers esztétikájának kidolgozásához. 

Korunk, 1997. 12. sz. http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=1997&honap=12&cikk=6209 

Kibédi Varga Áron: A realizmus alakzatai (Zeuxisztól Warholig). In Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei 

IV. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997. 131–149.  

Pethő Ágnes: Filmvászonra vetített irodalom. Az adaptáció mint mediális fölülírás? In uő: Múzsák tükre. Az 

intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben. Csíkszereda, Pro-Print, 2003. 99–108. 

 



8.2 Szeminárium / Labor (nyelvtörténet) 

1. A magyar nyelvtörténet és a művelődéstörténet – az 

őshaza kérdése, a családfa kérdése 

Fancsali Éva 2010. A finnugor nyelvrokonság megjelenése 

tankönyveinkben. Hungarológiai Évkönyv 10: 146–

158. 

http://epa.oszk.hu/02200/02287/00010/pdf/Hung
arologiai_Evkonyv_10_146-158.pdf 

Fejes László 2011. Néprokonság = nyelvrokonság? Nyelv 

és Tudomány. 

https://www.nyest.hu/renhirek/nyelvrokonsag-
neprokonsag 

Fejes László 2011. Néprokonság = kulturális rokonság? 

Nyelv és Tudomány. https://www.nyest.hu/renhirek/ 
neprokonsag-kulturalis-rokonsag 

Fejes László 2011. A magyar finnugrisztika története és 

mai állapota. Nyelv és Tudomány. 

https://www.nyest.hu/renhirek/a-magyar-

finnugrisztika-tortenete-es-mai-allapota 

Fejes László 2012. A magyar nyelv előtörténete – Pusztai 

János szerint. Nyelv és Tudomány 

https://www.nyest.hu/renhirek/a-magyar-nyelv-
elotortenete-pusztay-janos-szerint 

Fejes László 2014. Nem ilyen családfát akartam. Nyelv és 

Tudomány https://www.nyest.hu/renhirek/nem-
ilyen-csaladfat-akartam 

Klima László Az uráli őshaza kutatásának története. 

http://finnugor.elte.hu/tortenelem/ostortenet/oshaza

kut.htm 

Zegernyei 2012 A finnugor őshaza Pusztay János szerint. 

Nyelv és Tudomány 

https://www.nyest.hu/renhirek/a-finnugor-
oshaza-pusztay-janos-szerint 

***Az uráli és finnugor őshazaelméletek. 

http://multunk.com/index.php?title=Az_uráli_és_fi

nnugor_őshazaelméletek 

vita – a kiadott szakirodalom 

megbeszélése 

 

2. Nyelvtörténet és művelődéstörténet – a tárgyi valóság 

változása és ennek nyelvbeli tükröződése 

D. Mátai Mária 1994. Nyelvünk élete. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., pp. 88–110. 

Fazakas Emese 2015. Főúri (és nemcsak) zenészek és 

hangszereik az erdélyi régiségben. In: Gaál 

Zsuzsanna, Klippel Rita, Tóth Eszter (szerk.): 

Nyelvészet, művészet, hatalom. Szegedi Egyetemi 

Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 

pp. 153–160. 

Fazakas Emese 2015. Zenéhez kapcsolódó kifejezések a 

16–18. századi Erdélyben. In: Veress Károly 

(szerk.): Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris 

párbeszéd 3. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. 

pp. 21–30. 

vita – a kiadott szakirodalom 

megbeszélése 

 

3. Nyelvtörténet és művelődéstörténet – román 

kölcsönszavak a középmagyar kori erdélyi magyar 

nyelvben 

Bakos Ferenc 1982. A magyar szókészlet román elemeinek 

története. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

Bakos Ferenc 1989. A magyar szókészlet román elemei. In: 

Balázs János (szerk.): Nyelvünk a Duna-tájon. 

Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 47–94. 

vita – a kiadott szakirodalom 

megbeszélése 

 

http://epa.oszk.hu/02200/02287/00010/pdf/Hungarologiai_Evkonyv_10_146-158.pdf
http://epa.oszk.hu/02200/02287/00010/pdf/Hungarologiai_Evkonyv_10_146-158.pdf
https://www.nyest.hu/renhirek/nyelvrokonsag-neprokonsag
https://www.nyest.hu/renhirek/nyelvrokonsag-neprokonsag
https://www.nyest.hu/renhirek/a-magyar-nyelv-elotortenete-pusztay-janos-szerint
https://www.nyest.hu/renhirek/a-magyar-nyelv-elotortenete-pusztay-janos-szerint
https://www.nyest.hu/renhirek/nem-ilyen-csaladfat-akartam
https://www.nyest.hu/renhirek/nem-ilyen-csaladfat-akartam
https://www.nyest.hu/renhirek/a-finnugor-oshaza-pusztay-janos-szerint
https://www.nyest.hu/renhirek/a-finnugor-oshaza-pusztay-janos-szerint


Fazakas Emese 2015. Interferenciajelenségek régi magyar 

szövegekben. In: Forgács Tamás – Németh Miklós 

– Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti 

kutatások újabb eredményei VIII. Szegedi 

Tudományegyetem, BTK, Magyar Nyelvészeti 

Tanszék, Szeged. pp. 45–55. 

Fazakas Emese 2017. Bevezetés az általános és magyar 

nyelvtörténetbe. Egyetemi Műhely Kiadó, 

Kolozsvár. pp. 109; 113; 114; 115; 117; 209–210; 

217–219. 

4. Szaknyelvek – részlet Lencsés György XVI. századi 

orvosi könyvéből – szövegolvasás és elemzés 

közös elemzés – összehasonlító 

módszer 

 

5. Szövegolvasás és elemzés: részlet Heltai Gáspár Háló 

című művéből 

közös elemzés – összehasonlító 

módszer 

 

6. Szövegolvasás és elemzés: Rődi Cseh István 

végrendelete 

közös elemzés – összehasonlító 

módszer 

 

7. Szövegolvasás és elemzés: Halotti Beszéd közös elemzés – összehasonlító 

módszer 

 

Könyvészet  (nyelvtörténet) 

Fazakas Emese: Bevezetés az általános és magyar nyelvtörténetbe. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017. 

Kiss Jenő, Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris, Budapest, 2003. 

Madas Edit: „Látjátok feleim ...”: magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. OSzK, Budapest, 2009. 

D. Mátai Mária: Nyelvünk élete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1994. 

8.2 Szeminárium / Labor (stilisztika és intermedialitás) Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezetés. A szemináriumi témák és módszerek 

megbeszélése 

a hallgatók által bemutatott 

interaktív vitaindító, a kérdések 

közös megbeszélése, vita, 

csoportmunka  

 

2. Vizuális költészet. A képversek médiumközisége  

3. Ekphraszisz, képleírás (id.Pieter Brueghel festményei a 

képleírások tükrében; William Carlos Williams: Brueghel-

képek) 

 

4. Ekphraszisz (Garaczi László, Schein Gábor)  

5. Irodalom, fotográfia, film. (Michelangelo Antonioni: 

Blow Up; Julio Cortázar: Nagyítás) 

 

6. Adaptációk (Ferenczi Gábor:  A barátkozás lehetőségei. 

Gothár Péter: A részleg) 

 

7. Felmérő zárthelyi dolgozat  

Könyvészet  (stilisztika) 

W. J. T. Mitchell: Ekphrasis and the Other. http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/mitchell.html   

Brent MacLaine: Sleuths in the Darkroom: Photographer-Detectives and Postmodern Narrative. Journal of Popular  

Culture, 1999. vol. 33. no. 3. 79–95. (fénymásolat) 

Alain Robbe-Grillet: Jegyzetek a szempont lokalizációjáról és áthelyeződéséről a regényszerű leírásban. In Kenedi 

János (szerk.): Írók a moziban. Budapest, Magvető Kiadó, 1971. 650–653. (fénymásolat)  

Roland Barthes: Világoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. Budapest, Európa Kiadó, 2000.  

André Bazin: A fénykép ontológiája. In uő: Mi a film? Budapest, Osiris, 1993. 16–24. 

www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/bazin.htm 

Hans Belting: Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok. Budapest, Kijárat Kiadó, 2003. 

Pieldner Judit: Az adaptáció terepe. Gothár Péter/Bodor Ádám: A részleg. In Pethő Ágnes (szerk.): Köztes képek. A 

filmelbeszélés színterei. Kolozsvár, Scientia, 2003. 281–291. 

Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. Adaptációk az 1945 utáni magyar filmben. Apertúra, 2006, tél. 

http://www.apertura.hu/2006/tel/gelencser/index04.htm 

Király Hajnal: Könyv és film között. Adalékok az adaptációk elméletéhez. Filmtett, 

http://www.filmtett.ro/cikk/1809/konyv-es-film-kozott-adalekok-az-adaptaciok-elmeletehez 

 

 

 

http://www.apertura.hu/2006/tel/gelencser/index04.htm
http://www.filmtett.ro/cikk/1809/konyv-es-film-kozott-adalekok-az-adaptaciok-elmeletehez


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

tartalmával.  

 

  A tantárgy tartalmában és módszereiben megfelel elismert külföldi egyetemeken tanított hasonló 

tantárgyaknak, a megszerzett ismereteket és képességeket a hallgatók mind a közoktatásban, mind a 

tudományos kutatásban hasznosítani tudják. 

 

10. Értékelés 

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

végső jegyben 

10.4 Előadás  Stilisztika: ismeretszint és 

gyakorlati alkalmazás 

 

Nyelvtörténet: Logikus, 

koherens szövegfelépítés, a 

fogalmak helyes használata, 

a jelenségek ismerete 

A jelenségek példázása és a 

példák helyes használata 

zárthelyi írásbeli 

vizsgadolgozat  

 

házi dolgozat (50%) + szóbeli 

vizsga előre kiadott szöveg 

alapján (50%) 

25% 

 

 

25% 

10.5 Szeminárium / Labor Stilisztika: szemináriumi 

tevékenység (vitaindító) 

 

Nyelvtörténet: A 

hallgatóknak kötelező a 

szemináriumokra kijelölt 

szakirodalmat elolvasni és a 

szemináriumon tevékenyen 

részt venni 

szóbeli értékelés 

 

 

aktív részvétel a 

szemináriumokon (50%) + 

írásbeli dolgozat (50%) 

25% 

 

 

 

25% 

10.6 Minimális követelmények 

  Stilisztika: Az eredményes vizsga feltétele a legalább 5,00-ös jegy elérése a zárthelyi dolgozat esetében. 

Stilisztika szeminárium: kötelező részt venni egy csoportos vitaindítóban.   

 Nyelvtörténet: a fogalmak helyes használata, a jelenségek ismerete. 

 

 

Data completării Semnătura titularului 

de curs 

Semnătura titularului 

de seminar 

Semnătura titularului 

de curs practic 

2020.04.23.  

 

 

 

 

 

Data avizării departament Semnătura Directorului de 

Departament 

2020.04.17.  

 

Data avizării Decanat Semnătura Prodecanului 

responsabil 

Ştampila facultăţii 

   



 

 

 

 

 

 


