
 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai  

1.1 Felsőoktatási 

intézmény 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Bölcsészettudományi Kar 

1.3 Intézet/Tanszék Irodalomtudományi Intézet 

1.4 Szakterület Nyelv és irodalom  

1.5 Képzési szint Magiszteri 

1.6 Szak / Képesítés Magyar nyelvészeti és irodalmi tanulmányok 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve A kritikai gondolkodás formái – LMM 1103 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Biró Annamária – Zabán Márta 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Biró Annamária – Zabán Márta 

2.4 Tanulmányi év 

 

2 2.5 Félév 2 2.6. Az értékelés 

módja 

Vizsga 2.7 A tantárgy 

típusa 

kötelező 

 

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

 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 1 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 A tantervben szereplő össz-

óraszám 

42 melyből: 3.5 előadás 14 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 / házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 50 

Konzultáció 8 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 140  

3.8 A félév össz-óraszáma 182  

3.9 Kreditszám 7  

 

4. Előfeltételek (ha vannak)  

4.1 Tantervi  nincsen 

4.2 Kompetenciabeli   



 

5. Feltételek  

5.1 Az előadás 

lebonyolításának 

feltételei 

 előadóterem, vetítő, internethozzáférés, laptop, 

hangszórók. 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának 

feltételei 

 szemináriumi terem, vetítő, internethozzáférés, laptop, 

hangszórók 

 

6. Elsajátítandó kompetenciák  
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7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó kompetenciák alapján) 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 általános jártasság a magyar kritikai gondolkodás 

történetében  

 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 az előadás során a magyar kritikatörténet legfontosabb 

folyamatainak, jelenségeinek értelmezésére kerül sor, 

amelyek révén annak a strukturális átalakulásnak a 

kontextuális vizsgálatát végezzük el, maelyen a magyar 

irodalom fontos alrendszere, az irodalomkritika önálló 

irodalmi intézménnyé alakult 

 a szemináriumok a legfontosabb kritikatörténeti korpuszok  
közös olvasása során a legfontosabb problémakörök, 

átbeszélésére, értelmezésére törekszenek 

 

8. A tantárgy tartalma  



8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegy
zések 

 

1.  

1. Az irodalomkritikai kezdetei (18. századi végi 

folyóiratok, vita a kritikáról, 19. század eleji kritikaviták, 

anonimitás) (BA) 

Problémafelvetés és a tárgy 

alapvető szempontjainak, 

céljainak tisztázása 

  

2. Kritikai viták a 19. század közepén (ZM) Fogalomtisztázó 

magyarázatok, szemléleti 

megoldások és olvasatok 

 

  

3. A színikritika hivatásosodásának fázisai a 19. században 

(ZM) 

 

Idem   

4. A 19. század végének kritikája (ZM) Idem   

5. Funkcióváltás a 20. század elejének kritikai 

beszédmódjában (impresszionista kritika, Hatvany Lajos, a 

Nyugat, Ignotus) (BA) 

Idem   

6. A műbírálat mint rendszerkritika (20. század közepe, 

alternatív lehetőségek, alternatív színház) (BA) 

Idem   

7. Kollokvium (BA+ZM)    

        Szemináriumok: Szoros szövegolvasás, 

vita/beszélgetés 

  

1. Az irodalomkritika kezdetei (reprezentatív szövegek 

olvasása, elemzése, a vitaszituációk rekonstruálása) (BA) 

Idem   

2. A Kölcsey–Berzsenyi és a Petőfi–Vörösmarty vita (BA) Idem   

3. Irodalomkritika és irodalmi intézményrendszer alakulása a 

modernitásban (ZM) 
Idem  

4. Kritikai viták a 19. század közepén (ZM) Idem  

5. Múltreprezentáció és műfajtörténet. A kritikai 

gondolkodás újfajta műfajai a század közepén (ZM) 

Idem  

6. A színikritika hivatásosodásának fázisai a 19. században 

(ZM) 
Idem  

7. A 19. századi zenés színház műfajainak recepciója és a 

nemzetépítés (ZM) 
Idem  

8. Társadalmi nemi szerepek a kritikatörténetben. Kritika és 

kanonizáció (ZM) 
Idem  

9. A Tragikum-vita (ZM) Idem  
10. Funkcióváltás a 20. század elejének kritikai 

beszédmódjában (reprezentatív szövegek olvasása, elemzése, 

a vitaszituációk rekonstruálása) (BA) 

Idem  

11. Hatvany Lajos kritikusi gyakorlata (előre kiadott 

szövegek olvasása, értelmezése) (BA) 
Idem  

12. Irodalmi viták a 20. század közepén (Lukács-vita, Lila 

tinta-vita, Felelet-vita) (BA) 
Idem  

13. A Balázs Béla Stúdió mint a hagyományos filmgyártás 

kritikája (BA) 
Idem  

14. Halász Péter lakásszínháza mint a hagyományos színház Idem  



kritikája (BA) 

 

9. A szakmai testületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak 

összhangba hozása a tantárgy tartalmával.  

 

  A tantárgy tartalma megfelel a korszerű tudományos normáknak és legfrissebb 
kutatási eredményeknek. 

 

 

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 által 

felvetett és kibontott 

kritikatörténeti kérdések 

és folyamatok ismerete, 

a kötelező szakirodalom 

ismerete. 

kollokvium 50 % 

10.5 Szeminárium  Az egyes 

szemináriumokon 

tárgyalt szövegek és 

kérdésfelvetések értő 

ismerete. 

 

 

50 % 

10.6 Minimális követelmények 

 aktív részvétel a szemináriumon (két hiányzás megengedett) 

 az előadás és szeminárium anyagának alapos ismerete 

 a kötelező szakirodalom elolvasása 
Kötelező olvasmányjegyzék: 

1. Dávidházi Péter: Elméleti kiindulópont egy kritikusi életmű vizsgálatához = D. P., Hunyt 

mesterünk. Arany János kritikusi öröksége, Argumentum Kiadó, Bp., 1994. 

2. Szajbély Mihály, Az irodalmi kritika helyzete a 19. században, Alföld 2014/3.  29–37. 

(http://epa.niif.hu/00000/00002/00178/pdf/EPA00002_alfold_2014_03.pdf) 

3. Jankovics József–Nyerges Judit (szerk.): Hatalom és kultúrpolitika, II. Nemzetközi 

Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. (Irányított irodalom című fejezet: 395–458). 

http://vmek.niif.hu/04900/04927/pdf/hatalom2.pdf  
 
 

http://epa.niif.hu/00000/00002/00178/pdf/EPA00002_alfold_2014_03.pdf
http://vmek.niif.hu/04900/04927/pdf/hatalom2.pdf

