II. SPANYOL-AMERIKAI IRODALOM, SZAK-ÉS MŰFORDÍTÁS SÚLYPONTÚ
SPECIALIZÁCIÓ
TANTÁRGYLEÍRÁSOK
TÖRZSANYAG
(30 kredit)
ELMÉLETI ALAPOZÁS

A tantárgy neve

Az irodalmi szöveg elemzésének módszertana

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA1

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Vasas László egyetemi adjunktus, Menczel Gabriella
egyetemi adjunktus, Scholz László egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatók magas szintű ismereteket szerezzenek a
spanyol nyelvterület irodalomelméleti irányzatairól, kritikai iskoláiról. Különös
hangsúllyal szerepelnek a verstani, narratológiai fogalmak és gyakorlati alkalmazásuk a
konkrét művek külső és belső szempontú elemzésében.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Domínguez Caparrós, José: Métrica española. Síntesis, Madrid, 1993.
Estébanez Calderón, Demetrio: Diccionario de términos literarios. Alianza, Madrid, 1996.
Garrido Domínguez, Antonio: El texto narrativo. Síntesis, Madrid, 1996.
Reis, Carlos: Fundamentos y técnicas del análisis literario. Gredos, Madrid, 1989.

A tantárgy neve

Modern nyelvészeti modellek

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA2

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Zavaleta Julio egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Faluba Kálmán egyetemi docens, Zavaleta Julio egyetemi
adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja a legfrissebb nyelvészeti újdonságok bemutatása, amelyek egyaránt
hozzájárulnak a filológiai képzés szintjének emeléséhez és azok pedagógiai
felhasználásához. A tananyag különböző lehetőségeket kínál a lingvisztikai elemek
leírásának megközelítéséhez, olyan ismereteket, amelyek a szakmai motiváció gyakorlati
eszközeivé válnak (tartalmak bemutatása, illusztrációs példák, terminológia használat,
ellentétek mint pedagógiai eszközök).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bosque, Ignacio – Demont, Violeta (ed.): Gramática descriptiva de la lengua española.
Espasa, Madrid, 1999.
Cabré, M. Teresa – Lorente, Mercé: Panorama de los paradigmas en lingüística.
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid, 2003.
Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press,
Cambridge, 1995.
Kiefer, Ferenc (ed.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
Scholz, László – Zavaleta, Julio (ed.): Introducción a la lingüística. Crestomatía de textos
en español. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.

SZAKMAI TÖRZSANYAG

A nyelvtudomány akruális kérdései - Nyelvfejlesztés
A tantárgy neve

Általános nyelvfejlesztés 1-2.

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA3, 4

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Gerse Károlyné egyetemi docens

Oktató(k)

Faix Dóra egyetemi adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi
docens, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, lektor

Kredit

2+2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja a C1 nyelvi szinthez rendelt szociokulturális és interkulturális
kompetenciák kialakítása. Ennek megfelelően a BA szinten feldolgozott tematikát a
gyakorlatok tágabb kontextusba helyezik. A szükséges nyelvi eszköztár bővítése és
megszilárdítása az interaktív kompetencia és az érvelési stratégiák alapjainak
elsajátításával, komplex szövegtípusok feldolgozásával és az önálló szövegalkotási
készség fejlesztésével párosul. A tantárgy második részének célja a C2 nyelvi szintnek
megfelelő árnyalt, folyékony és pontos, a témához és a szituációhoz illeszkedő biztos
nyelvhasználat elérése. A funkcionális készségfejlesztés keretében az információgyűjtés
és -feldolgozás, illetve az érvelési és tárgyalási készség kap hangsúlyt. A gyakorlatok
főképp a kulturális és a gazdasági élettel, valamint a munkavállalással összefüggésben
bővítik a korábbiakban már feldolgozott tematikus kontextust, hangsúlyozottan
támaszkodva a sajtónyelvre.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Coronado González, María Luisa – García González, Javier – Zarzalejos Alonso,
Alejandro R.: A fondo 2. Curso de español como lengua extranjera: nivel superior.
SGEL, Madrid, 2004.
Prost, Gisèle – Noriega Fernández, Alfredo: Al dí@ – Curso superior de español para
los negocios. SGEL, Madrid, 2003.
Coronado González, María Luisa – García González, Javier – Zarzalejos Alonso,
Alejandro R.: A fondo. Curso superior de español para extranjeros: lengua y
civilización. SGEL, Madrid, 1994.
Luis Cortés Rodríguez, Antonio – M. Bañon Hernández: Comentario lingüístico de
textos orales. 2. v. 1. Teoría y práctica (tertulia). 2. El debate y la entrevista. Arco
Libros, Madrid, 1997.
Siles Artés, José – Sánchez Maza, Jesús: Curso de lectura, conversación y redacción.
SGEL, Madrid, 1999.

A tantárgy neve

Normatív nyelvtan

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA5

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Zavaleta Julio egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Faluba Kálmán egyetemi docens, Morvay Károly egyetemi
docens, Zavaleta Julio egyetemi adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja azon normatív elemek megismertetése, amelyek jelenleg elfogadottak az
általános spanyol nyelvben. Bemutatja a dialektális eltéréseket, valamint azokat a
jelenségeket, amelyek ugyan a norma szerint nem helyesek, de általánosan használtak a
hétköznapi beszédben. Értékeli a helyes spanyol nyelv fejlődését szemben a más
nyelvekkel való kapcsolatának következményeivel.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Agencia EFE: Manual de español urgente. Cátedra, Madrid, 1987.
Briz Gómez, A.: El español coloquial en la conversación. Ariel, Barcelona, 1998.
Guerrero Ramos, G.: Neologismos en el español actual. Arco/Libros, Madrid, 1995.
Real Academia de la Lengua Española: Esbozo de una nueva gramática de la lengua
española. Espasa-Calpe, Madrid, 1973.
Real Academia de la Lengua Española: Ortografía de la lengua española. RAE, Madrid,
1999.

A tantárgy neve

Lexikai újítások a spanyol nyelvben

Az óratervben hozzá tartozó
SPMA6
tanegység(ek) kódja
Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Zavaleta Julio, egyetemi adjunktus

Kredit

3

Zavaleta Julio egyetemi adjunktus, Faluba Kálmán
egyetemi docens, Morvay Károly egyetemi docens
Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A szóalkotás módozatai. A spanyol szókincs újabb elemeinek vizsgálata és értékelése. Az
idegen szavak használatának értékelése. A kölcsönszavak, valamint fonetikai és alaktani
adaptációjuk – különös tekintettel az anglicizmusokra és Spanyolország más nyelveiből
származó elemekre. Betű- és mozaikszavak és az ezekből képzett további elemek. Az
európai és az amerikai nyelvváltozatok e téren mutatkozó sajátosságai.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Oktató(k)

Diccionario panhispánico de dudas. RAE, Madrid, 2005.
Manual de español urgente. Agencia Efe, Madrid, 2004.
Alvar Ezquerra, Manuel: Nuevo diccionario de voces de uso actual. Arco Libros, Madrid,
2003.
Haensch, Günther: Los diccionarios en el umbral del siglo XXI. Ediciones Universidad de
Salamanca, Salamanca, 1997.
Haensch, Günther – Reinhold, Werner: Diccionarios contrastivos del español de América.
Gredos, Madrid, 2000-

A tantárgy neve

A mai spanyol köznyelv

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA7

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Zavaleta Julio, egyetemi adjunktus

Kredit

2

Zavaleta Julio egyetemi adjunktus, Faluba Kálmán
egyetemi docens, Morvay Károly egyetemi docens
Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A köznyelvi stílus jelenségei a nyelvi norma szempontjából. A köznyelv és a „helyes
spanyolság” (español correcto) fogalma az európai és az amerikai spanyolban. A nyelvi
egység kérdése: múlt, jelen és jövő. A spanyol együttélése más nyelvekkel Európában és
Amerikában: nyelvi kölcsönhatások.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Oktató(k)

Diccionario panhispánico de dudas. RAE, Madrid, 2005.
Gómez Torrego, Leonardo: Nuevo manual de español correcto. Arco Libros, Madrid,
2006.
Seco, Manuel: Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Espasa-Calpe,
Madrid, 1998.
Vigara Tauste, Ana Ma.: Morfosintaxis del español coloquial. Gredos, Madrid, 1992.

A tantárgy neve

Szövegalkotási technikák és a tanulmányírás módszertana

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA8

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Zavaleta Julio egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Faix Dóra egyetemi adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi
docens, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Zavaleta
Julio egyetemi adjunktus

Kredit

2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja a különböző szövegminták (hivatalos, informális, technikai, családi,
dokumentum, stb.), és az azokban használt leggyakoribb stilisztikai eszközök
megismertetése. Bemutatásra kerülnek a szakirodalom tipikus kifejezései és a formai
követelmények (mint pl. címzés, rezümé, illusztráció) amelyeket figyelembe kell venni az
írásbeli kommunikáció során.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Briz Gómez, A.: Sustantivación y lexicalización en español. Cuadernos de Filología, Anexo
IV, Valencia, 1989.
Casado, H.: Introducción a la gramática del texto del español. Arco/Libros, Madrid, 1993.
Fuentes, C.: Aproximación a la estructura del texto. Ágora, Málaga, 1996.
López Morales, H.: Métodos de investigación lingüística. Biblioteca Filológica, Salamanca,
1994.
Marcos Marín, F.: El comentario lingüístico (Metodología y Práctica). Cátedra, Madrid,
1977.

Az irodalomtudomány és a művelődéstörténet aktuális kérdései
A tantárgy neve

A spanyol irodalom klasszikusai

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA9

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Gerse Károlyné egyetemi docens

Oktató(k)

Gerse Károlyné egyetemi docens, Bikfalvy Péter egyetemi
docens, Faix Dóra egyetemi adjunktus, Menczel Gabriella
egyetemi adjunktus, Vasas László egyetemi adjunktus

Kredit

2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók alaposan megismerjék a világirodalmi szempontból is
legjelentősebb spanyol szerzők életművét, legfontosabb alkotásaikat és jártasságot
szerezzenek azok önálló, több szempontú elemző bemutatásában. Kiemelt feladat az egyéb
elméleti kurzusok során szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása, a tudományos kutatás
készségeinek tovább fejlesztése.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Barroso Gil, Asunción – Berlanga Reyes, Alfonso: Introducción a la literatura española a
través de los textos. Vols. 2-3, ISTMO, Madrid, 1996.
Casa, Frank – García Lorenzo, Luciano: Diccionario de la comedia del Siglo de Oro.
Castalia, Madrid, 2002.
Pedraza Jiménez, Felipe – Rodríguez Cáceres, Milagros: Las épocas de la literatura
española. Ariel, Barcelona, 1997.
Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española. Vols. 3-9, Crítica, Barcelona,
2004.

A tantárgy neve

A spanyol-amerikai irodalom klasszikusai

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA10

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Menczel Gabriella
egyetemi adjunktus, Scholz László egyetemi tanár

Kredit

2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatók megismerkedjenek a spanyol nyelvű
Amerika legkiemelkedőbb alkotásaival, és azokat a világirodalom hasonló műveivel
összevetve, teljes mélységükben elemezzék. E klasszikus művek feldolgozása egyúttal
lehetőséget ad a spanyol-amerikai irodalom átfogó, szintetizáló bemutatására mind
műfajok, irányzatok, mind fő motívumok szempontjából.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bellini, Giuseppe: Historia de la literatura hispanoamericana. Gredos, Madrid, 1985.
González, Echevarría – Pupo, Walker: The Cambridge History of Latin American
Literature. Cambridge UPr, Cambridge, 1995-1996.
Hart, Stephan: A Companion to Spanish-American Literature. Támesis, London, 1999.
Scholz, László: A spanyol-amerikai irodalom története. Gondolat, Budapest, 2005.
Valdés, Mario J. – Kadir, Djelal: Literary Cultures of Latin America. Oxford UPr,
Oxford, 2004.

A tantárgy neve

A spanyol nyelvű irodalmak fő motívumai és témái

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA11

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Vasas László egyetemi adjunktus, Bikfalvy Péter egyetemi
docens, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Scholz
László egyetemi tanár

Kredit

2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A mórok elleni harc és az együttélés. (Cid + románcok, Abencerraje, mór témájú
művek/betéttörténetek aranykori szerzők, romantikusok, 20. századi írók alkotásaiban.)
A pikareszk előzményei, kialakulása és továbbélése napjainkig a világirodalomban. A Don
Juan téma világirodalmi jelentősége. A becsületkódex változásai. Vallásosság,
miszticizmus és antiklerikalizmus a középkortól napjainkig. A spanyol (európai) és
(afro)amerikai kultúrák összefonódása. Diktatúra, machismo, (perverz) kegyetlenség,
kizsákmányolás és lázadás.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bellini, Giuseppe: La protesta nel romanzo ispano-americano. Istituto Editoriale Cisalpino,
Milano, 1957.
Frenzel, Elisabeth: Stoffe der Weltliteratur; Stoff-, Motiv- und Symbolforschung; Stoffund Motivgeschichte. Metzler, Stuttgart, 1962, 1965, 1966.
Guillén, Claudio: Literature as System. Princeton University Press, Princeton, l971.
Larson, Donald R.: The Honor Plays of Lope de Vega. Harvard University Press,
Cambridge-London, 1978.
Rico, Francisco (ed.): Historia y crítica de la literatura española. Editorial Crítica,
Barcelona, l980.

A tantárgy neve

Irodalom és társművészetek

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA12

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Scholz László egyetemi tanár

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Scholz
László egyetemi tanár

Kredit

1

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A vers (szöveg) zeneisége. A zene mint téma az irodalmi művekben. Európai („klasszikus”)
és (afro) amerikai („primitív” és „modern”) zene jelenléte és egymásra hatása. Zeneszerző
(-tudós), előadó(művész) és kritikus (viszonya) irodalmi alkotásokban. Festmények/festők,
szobrok/szobrászok kitüntetett szerepe egyes művekben. Fénykép(ezés) és filmek
regényekben és novellákban, megfilmesített drámák, regények és novellák. A szubkultúra
(giccs, sorozatok stb.) beemelése a magas kultúrába.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Acosta, L.: Música y épica en la novela de Alejo Carpentier. Editorial Letras Cubanas, La
Habana, 1981.
Barricelli, J-P.: Melopoiesis. Approach to the study of literature and music. New York
University Press, New York, 1988.
Butor, M.: Irodalom, fül és szem. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Campos, R. A.: Espejos: La textura cinemática en La traición de Rita Hayworth. Pliegos,
Madrid, 1985.
Littérature et musique. Revue de Littérature Comparée, Juillet-Sept. 1987.

A tantárgy neve

XX. századi spanyol nyelvű irodalom és kultúra

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA13

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi docens, Scholz László
egyetemi tanár, Vasas László egyetemi adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatók magas szintű elméleti,
irodalomtudományi, irodalomkritikai, művelődéstörténeti ismeretek megszerzése
mellett olyan gyakorlati tudást és készségeket sajátítsanak el, amelyeket későbbi
munkájuk során – akár a tudományos kutatás, akár a kultúra egyéb széles területein –
sikerrel kamatoztathatnak. Ezért a kurzusok átfogó képet nyújtanak a XX. századi
spanyol és spanyol-amerikai irodalom és művelődéstörténet legjelentősebb kérdéseiről,
a korszerű irodalomkutatás eredményeiről és módszereiről.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Alvar, Carlos – Mainer, José-Carlos – Navarro, Rosa: Breve historia de la literatura
española. Alianza, Madrid, 1997.
Gutiérrez Girardot, Rafael: Hispanoamérica: imágenes y perspectivas. Temis, Bogotá,
1989.
Millares, Sergio: España en el siglo XX. Edinumen, Madrid, 1998.
Scholz, László: A spanyol-amerikai irodalom rövid története. Gondolat, Budapest,
2005.
Tascón, Valentín – Soria, Fernando: Literatura y sociedad en América Latina. Ed. San
Esteban, Salamanca, 1981 .

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK
(70 kredit)
I./B.SPANYOL IRODALOM, SZAK- ÉS MŰFORDÍTÁS SÚLYPONTÚ SPECIALIZÁCIÓ
II./B. SPANYOL-AMERIKAI IRODALOM, SZAK- ÉS MŰFORDÍTÁS SPECIALIZÁCIÓ
Nyelvészet, szak- és műfordítás
A tantárgy neve

A spanyol nyelv története

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA14

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Faluba Kálmán egyetemi docens

Oktató(k)

Faluba Kálmán egyetemi docens, Morvay Károly egyetemi
docens

Kredit

2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A spanyol nyelv előtörténete: a vulgáris latin és ibériai szubsztrátumai. A germán és az
arab hatás. Az első spanyol nyelvemlékek. A Cid-eposz nyelvezete. A középkori nyelvi
norma kialakulása: Bölcs Afonz és munkatársai. A preklasszikus spanyol. Az aranykori
irodalom nyelvhasználata (XVI.-XVII. század). A középkori nyelvi norma fonetikai és
mondattani változásai (a mássalhangzók rendszerének átalakulása, az igeidők
használatának módosulása, a klitikumok helye a mondatban). A spanyol nyelvi
akadémia (Real Academia Española) normatív tevékenysége (szókincs, nyelvtan,
helyesírás). A spanyol nyelv a XIX . században. A XX. századi spanyol nyelv. Norma
és nyelvhasználat a mai spanyol nyelvben. A spanyol nyelv európai és amerikai
változatai. A spanyol és Spanyolország egyéb nyelvei ma.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Alvar, Manuel (dir.): Manual de dialectología hispánica. El español de América. Ariel,
Barcelona, 1996.
Lapesa, Rafael: Historia de la lengua española. Gredos, Madrid, 1980.
Menéndez Pidal, Ramón: Historia de la lengua española. Marcial Pons, Madrid, 2005.
Penny, Ralph: Gramática histórica del español. Ariel, Barcelona, 1993.
Siguan, Miquel: España plurilingüe. Alianza Editorial, Madrid, 1992.

A tantárgy neve

A spanyol beszélt nyelv rétegei

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA15

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Morvay Károly egyetemi docens

Kredit

2

Faluba Kálmán egyetemi docens, Morvay Károly egyetemi
docens, Zavaleta Julio egyetemi adjunktus
Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
Az európai spanyol földrajzi, társadalmi és stiláris tagozódása. A köznyelv kialakulása és
kapcsolata a többi nyelvi réteggel. Az ifjúsági és gyermeknyelv. A tömegkommunikációs
eszközök nyelve. Bizonyos csoportnyelvek (pl. sportnyelv) és rétegnyelvek (zsargon, argó,
tolvajnyelv) megjelenése az irodalomban és az ezzel kapcsolatos fordítási problémák.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Oktató(k)

González Ollé, Fernando: Textos para el estudio del español coloquial. Universidad de
Navarra, Pamplona, 1972.
Martín, Jaime: Diccionario de expresiones malsonantes del español. Istmo, Madrid, 1974.
Seco, Manuel: Arniches y el habla de Madrid. Alfaguara, Barcelona, 1970.
Vigara Tauste, Ana Ma.: Morfosintaxis del español coloquial. Gredos, Madrid, 1992.

A tantárgy neve

Spanyol-magyar kontrasztív nyelvészeti kérdések

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA16

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Zavaleta Julio egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Faluba Kálmán egyetemi docens, Morvay Károly egyetemi
docens, Zavaleta Julio egyetemi adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja a rendelkezésre álló nyelvtani elemek felhasználásával bemutatni az
anyanyelv és az idegennyelv közötti különbségeket és megegyezőségeket a különböző
szinteken. A két nyelv összehasonlítása egyrészt megerősíti a grammatikai ismeretet,
másrészt kiindulópontként szolgál új leíró témák felfedezéséhez. A kontrasztivitás ezen
kívül gazdagítja az alkalmazott grammatikai terminológia tartalmát mindkét bemutatott
nyelvben.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Alarcos Llorach, Emilio: Gramática de la lengua española. Espasa-Calpe, Madrid, 1994.
Alcina, J. y Blecua, J. M.: Gramática de la lengua española. Ariel, Barcelona, 1982.
Keszler, Borbála (ed.): Magyar Grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
Nádasdy, Ádám: Ízlések és szabályok. Magvető, Budapest, 2003.
Törkenczy, Miklós: Practical Hungarian Grammar. Corvina, Budapest, 2002.

A tantárgy neve

Fordítási gyakorlat 1-2

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA17, 18

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Gerse Károlyné egyetemi docens

Oktató(k)

Faix Dóra egyetemi adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi
docens, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus

Kredit

2+3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A fordítási gyakorlatok elsődleges célja a már elért magas szintű nyelvtudás
tökéletesítése és elmélyítése. A fordításelméleti hátérrel kidolgozott analitikus és
szintetikus gyakorlatok az egyéni és társadalmi élet témáit dolgozzák fel. Az
anyanyelvi, illetve más idegen nyelvi transzferenciákat és interferenciákat szem előtt
tartva, morfoszintaktikai és pragmatikai szempontok szerint alakítják ki az
ekvivalenciák keresésének stratégiáit. A fordítási gyakorlatok tematikája a kultúra, a
gazdaság és a jog köznyelvben megjelenő, a társadalom tagjait általánosan érintő
aspektusait tartalmazza. A tematikus tartalom bővítése mellett a frazeológia, a stilisztika
és a retorika elemeivel bővíti az ekvivalencia-keresés eszköztárát. A szóbeli és írásbeli
fordítás az ekvivalencia-megfelelés kritériumai szerint, a szakfordítást megalapozó
szinten integrálódik a fordítás és értelmezés komplex folyamatába. Mindez egyszerre
fejleszti a nyelvi, kommunikatív, szociokulturális, kulturális és interkulturális
kompetenciákat.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Morillas, E. – Arias, J. P.: El papel del traductor. Colegio de España, Salamanca, 1997.
Vega, M.A.: Textos clásicos de teoría de la traducción. Cátedra, Madrid, 1994.
García Yebra, V.: Traducción: historia y teoría. Gredos, Madrid, 1994.
Sáez Hermosilla, T.: El sentido de la traducción. Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de León y Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994.
Agócs, K.: Spanyol fordítóiskola. Grimm Kiadó, Szeged, 2007.

A tantárgy neve

Spanyol műfordítási gyakorlat, Fordításelmélet,
Műfordításkritika

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA19, 20, 21

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Scholz László egyetemi tanár

Oktató(k)

Scholz László egyetemi tanár Bikfalvy Péter egyetemi
docens, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Vasas
László egyetemi adjunktus

Kredit

2+2+2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgyak magas szintű ibériai, illetve spanyol-amerikai irodalmi szövegek
feldolgozásával bemutatja és elsajátíttatja a műfordítás legfontosabb módszereit. Külön
hangsúlyt helyez a sajátosan spanyol forrásnyelvi problémákra. Kiemelt figyelmet fordít
továbbá a friss szótárak, kézikönyvek és enciklopédiák, illetve az internetes
segédeszközök ésszerű és megbízható használatára. Ugyanakkor megfelelő elméleti
hátteret ad a képzésben részt vevő hallgatóknak a fordítási gyakorlatokhoz; másrészt
irodalomelméleti szemszögű felvetésekkel gazdagítja a mesterképzésben bemutatott
irodalom- és kritikafelfogásokat.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Balderston, Daniel – Schwartz, Marcy E.: Voice-overs. Translation and Latin American
Literature. SUNY Pr, Albany, 2002.
Bassnett, Susan – Trivedi, Harish: Postcolonial Translation Theory. Routledge, New
York, 1999.
García Yebra, Valentín: Traducción: historia y teoría. Gredos, Madrid, 1994.
Vega, Miguel Ángel: Textos clásicos de la traducción. Cátedra, Madrid,1994.
Venuti, Lawrence: The Translation Studies Reader. Routledge, New York, 2000.

Irodalom
A tantárgy neve

Spanyol középkori irodalom és művelődéstörténet

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA22

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Mezősi Erika megbízott
előadó, Vasas László egyetemi adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A kurzus során a hallgatók részletesen tanulmányozzák a középkori Spanyolország
területén kialakult (három vallás együttélése miatt is) sajátos társadalmi-kulturális
viszonyokat. Áttekintést kapnak mintegy öt évszázad irodalmának fejlődéséről, megismerik
a fennmaradt legfontosabb irodalmi alkotásokat a kezdetektől (népköltészet, mester de
juglaría, Poema de Mio Cid, mester de clerecía stb.) a XV. század végéig (Celestina).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Castro, Américo: La realidad histórica de España. Porrúa, México, 1975.
Deyermond, Allan: Historia de la literatura española: la Edad Media. Ariel, Barcelona,
1979.
Kulin, Katalin: Sobre la literatura romance medieval. Hispánia Kiadó, Szeged, 1997.
Pedraza Jiménez, Felipe – Rodríguez Cáceres, Milagros: Manual de literatura española I.
Edad Media. Cénlit, Estella (Navarra), 1996.
Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española I. Crítica, Barcelona, 2004.

A tantárgy neve

Spanyol aranykori irodalom 1-2, és irodalmi szeminárium

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA23, 24, 25

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Vasas László egyetemi
adjunktus

Kredit

3+3+3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a XVI. század Spanyolországának
bonyolult, konfliktusokkal terhelt történelmi és társadalmi viszonyaival, ugyanakkor
részletes áttekintést kapjanak a reneszánsz műveltség fejlődéséről, ezen belül az irodalom
minden területén alapvető változásokat jelentő törekvésekről. A kurzus legfontosabb témái:
Garcilaso de la Vega és követői; regényműfajok megújulása, illetve születése; a
drámairodalom kezdetei; Cervantes életműve. Továbbá Garcilaso de la Vega, Fernando de
Herrera, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Lope de Vega, Miguel
de Cervantes, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca írásai.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Alborg, Juan Luis: Historia de la literatura española II. Gredos, Madrid, 1970.
Menéndez Peláez, Jesús – Arellano, Ignacio: Historia de la literatura española:
Renacimiento y Barroco. Everest, La Coruña, 1999.
Pedraza Jiménez, Felipe – Rodríguez Cáceres, Milagros: Manual de literatura española II.
Renacimiento. Cénlit, Estella (Navarra), 1996.
Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española II, II/1 (suplemento). Crítica,
Barcelona, 2004.

A tantárgy neve

XVIII-XIX. századi spanyol irodalom

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA26

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Gerse Károlyné
egyetemi docens, Vasas László egyetemi docens

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy általános célja a mesterszakos hallgatók a ismereteinek széles körű bővítése a
XVIII-XIX. századi spanyol próza, költészet és esszé tárgykörében. Ezen belül külön
hangsúlyt kap a század uralkodó esztétikai irányzatainak ismerete és összehasonlítása
más térségbeli irodalmak stílusjegyeivel; a század jelentős szerzőinek bemutatása (életút,
életmű, fontosabb irodalmi alkotások); a kiemelt művek olvasmányélményre épülő,
alapos ismerete (pl. el padre Feijoo, J. Meléndez Valdés, J. Espronceda, J. Zorrilla, G.A.
Bécquer, M.J. Larra, J. Valera, B.P. Galdós, Clarín).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Alborg, José Luis: Historia de la literatura española IV, Gredos, Madrid, 1970.
Cardona, A. – Miralles, E. – Varela, B.: Literatura española, PPU, Barcelona, 1987.
García de la Concha, Víctor: Historia de la literatura española 6-9, Espasa Calpe, Madrid,
1997.
Menczel, Gabriella (ed.): Albores de la literatura moderna en España, Eötvös József
Könyvkiadó, Budapest, 2005.
Rico, Francisco: Historia de la literatura española IV-V, Ariel, Barcelona, 1974-1981.

A tantárgy neve

A századforduló spanyol irodalma, A polgárháború utáni
spanyol irodalom

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA27, 32

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Gerse Károlyné egyetemi docens

Oktató(k)

Faix Dóra egyetemi adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi
docens, Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Vasas
László egyetemi adjunktus

Kredit

3+3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy bemutatja a XIX. század végét jellemző általános gazdasági, társadalmi,
szociális, szellemi válság hatására kialakuló, a századfordulót európai szinten jellemző
szellemi és esztétikai irányzatokat. Ehhez kapcsolódóan ismerteti és értékeli a korszak
spanyol irodalmát meghatározó 98-as generáció kiemelkedő alkotóinak, illetve
előfutárainak (J. Costa, Á. Ganivet, M. de Unamuno, Azorín, P. Baroja, R. del ValleInclán, A. Machado, J. Benavente) munkásságát, főbb műveit az irodalmi műfajok
fejlődésének tükrében. A polgárháború utáni korszak spanyol irodalma. A korszak
felosztása. A spanyol költészet 1939 után: a “36-os nemzedék”, az ötvenes évek költői,
Castellet antológiája és a “novísimos”. A spanyol próza a polgárháború után: az első
generáció, az ún. “36-os nemzedék” (Camilo José Cela, Carmen Laforet, Miguel Delibes,
Gonzalo Torrente Ballester); az ötvenes évek két irányzata: “tendencia neorrealista”
(Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute,
Carmen Martín Gaite) és “novela social” (Juan Goytisolo, Juan Marsé). A próza a 60-as
években (Luis Martín Santos és Juan Benet). A polgárháború utáni spanyol színház
legkiemelkedőbb képviselői (Antonio Buero Vallejo, Miguel Mihura).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española. 6. Modernismo y 98. (6/1.
Primer suplemento) 7. Época contemporánea: 1914-1939. Crítica, Barcelona, 19801983.
Barrero Pérez, Oscar: Historia de la literatura española contemporánea. Istmo, Madrid,
1992.
Shaw, Donald L.: La generación del 98. Cátedra, Madrid, 1997.
Debicki, Andrew P.: Historia de la poesía española del siglo XX: desde la modernidad
hasta el presente. Gredos, Madrid, 1997.
Soldevila Durante, Ignacio: La novela española desde 1936. Alhambra, Madrid, 1975.

A tantárgy neve

XX. századi spanyol irodalom és irodalmi szeminárium

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA28, 29

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Vasas László egyetemi adjunktus Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi docens, Menczel
Gabriella egyetemi adjunktus

Kredit

3+3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy bemutatja a XX. század első felének esztétikai és irodalmi irányzatait, az
avantgárd irányzatok megjelenését Spanyolországban, a polgárháborút megelőző korszak
kiemelkedő alkotóit. Az 1914-es nemzedék: Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors. Juan Ramón
Jiménez. A művészetek (építészet, festészet, film) a XX. század első felében, az izmusok
megjelenése Spanyolországban. A spanyol avantgárd irodalom kialakulása: Ramón Gómez
de la Serna, a “creacionismo” és az “ultraísmo”. A 27-es nemzedék. Federico García Lorca
költészete és drámái. A 27-es nemzedék költői: Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro
Salinas, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre. Miguel Hernández és a 36-os nemzedék. A
spanyol emigráció irodalma: Arturo Barea, Max Aub, Ramón J. Sender.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Aranda, Francisco: El surrealismo español. Editorial Lumen, Barcelona, 1981.
Brown, Gerald: Historia de la literatura española (El siglo XX, Del 98 a la Guerra Civil).
Ariel, Barcelona, 1985.
Mainer, José Carlos: La Edad de Plata (1902-1939): ensayo de interpretación de un proceso
cultural. Cátedra, Madrid, 1987.
Rico, F. (dir.): Historia y crítica de la literatura española, VI, VI/1 (Primer suplemento),
VII. Crítica, Barcelona, 1980-1893.
Sanz Villanueva, Santos: Historia de la literatura española: El siglo XX. Ariel, Barcelona,
1994.

A tantárgy neve

Spanyol-amerikai irodalom a XX. században

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA30

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Bikfalvy Péter egyetemi docens

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Menczel Gabriella
egyetemi adjunktus, Scholz László egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja a mesterszakos hallgatók ismereteinek széles körű bővítése a XX.
századi latin-amerikai próza, költészet és esszé tárgykörében. Ezen belül külön
hangsúlyt kap a század uralkodó esztétikai irányzatainak (pl. a modernizmus utáni
irányzatok, criollismo, indigenismo, regionalismo, avantgárd tendenciák, valamint a
század második felének egyetemességre törelvő, hagyományokat megújító jelenségei)
ismerete és összehasonlítása más térségbeli irodalmak stílusjegyeivel. A század jelentős
szerzőinek bemutatása (életút, életmű, fontosabb irodalmi alkotások); a kiemelt művek
olvasmányélményre épülő, alapos ismerete.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Goic, C.: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Crítica, Barcelona, 1988.
Harss, L.: Los nuestros. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1971 [1966].
Oviedo, J. M.: Historia de la literatura hispanoamericana. III-IV. Alianza, Madrid, 2002.
Sáinz de Medrano, Luis: Historia de la literatura hispanoamericana (Desde el Modernismo).
Taurus, Madrid, 1989.
Shaw, D. L.: Nueva narrativa hispanoamericana. Cátedra, Madrid, 1981.

A tantárgy neve

A spanyol-amerikai újpróza

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA31

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Bikfalvy Péter egyetemi docens

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Menczel Gabriella
egyetemi adjunktus, Scholz László egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
Az 1960-as évektől két évtizeden át virágzó spanyol-amerikai próza jelentős
nemzetközi hatást ért el, és olyan emblematikus írókat emelt reflektorfénybe, mint
Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, García Márquez. Formai-tartalmi újításaikkal
betetőzték a prózaműfajok XX. századi fejlődését, egyszersmind hosszú évekre mércét
állítottak a földrész irodalma elé. A tantárgy áttekinti az irányzat előzményeit,
kronológiáját, és részletesen elemzi a boom regény- és novella termését.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Fuentes, Carlos: La nueva novela hispanoamericana, J. Mortiz, México, 1976.
Shaw, Donald: Nueva narrativa hispanoamericana. Cátedra, Madrid, 1983.
Hart, Stephan: A Companion to Spanish-American Literature. Támesis, London, 1999.
Loveluck, Juan: Novelistas hispanoamericanos de hoy. Taurus, Madrid, 1976.
Scholz, László: A spanyol-amerikai irodalom története. Gondolat, Budapest, 2005.

A tantárgy neve

Kortárs spanyol nyelvű irodalom és kultúra

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA33

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Bikfalvy Péter egyetemi docens

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Gerse Károlyné egyetemi docens, Menczel
Gabriella egyetemi adjunktus, Scholz László egyetemi
tanár, Vasas László egyetemi adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy bemutatja az 1975 utáni spanyol irodalom és kultúra, valamint a latin-amerikai
„boom” utáni kulturális jelenségek kialakulásának történelmi hátterét, legfontosabb
irányzatait, általános jellemzőit, majd konkrét művek elemzésével segíti a korszak
megértését. A spanyol prózairodalom 1975 után, az ún. “nueva narrativa” (Eduardo
Mendoza, Luis Mateo Díez, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías). Költészet és dráma: a
“novísimos”, új tendenciák, experimentalizmus. A spanyol-amerikai “postboom” és
posztmodern irodalom és kultúra (Manuel Puig, Alfredo Bryce Echenique, Salvador
Elizondo stb.).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Canavaggio, Jean: Historia de la literatura española, tomo VI, El siglo XX. Ariel,
Barcelona, 1995.
Fusi, Juan Pablo: Un siglo de España. La cultura. Marcial Pons, Ediciones de Historia,
Madrid, 1999.
Holloway, Vance R.: El Posmodernismo y otras tendencias de la novela española (19671995), Editorial Fundamentos, Madrid, 1999.
Oviedo, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana 4. Alianza, Madrid,
2001.
Shaw, Donald L.: Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo.
Cátedra, Madrid, 1999.

A tantárgy neve

Kötelezően választható irodalmi szeminárium

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA34

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Faluba Kálmán egyetemi docens, Gerse
Károlyné egyetemi docens, Menczel Gabriella egyetemi
adjunktus, Scholz László egyetemi tanár, Vasas László
egyetemi adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A kötelezően választható irodalmi szemináriumok leírása értelemszerűen e helyütt nem
lehetséges. Ennek keretén belül a tanszék oktatói más és más régi és modern spanyol és
spanyol-amerikai irodalmi szakszemináriumokat hirdetnek meg az éppen aktuális kutatási
területükről. A kurzusok célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése, az egyéni kutatómunka
ösztönzése, az önálló véleményalkotás képességének fejlesztése.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Az egyes tárgyak és témák függvényében az oktató tanár által aktuálisan megadott
olvasmányok.

A tantárgy neve

Szakdolgozati szeminárium

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA35

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Vasas László egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Faluba Kálmán egyetemi docens, Gerse
Károlyné egyetemi docens, Menczel Gabriella egyetemi
adjunktus, Morvay Károly egyetemi docens, Scholz László
egyetemi tanár, Vasas László egyetemi adjunktus, Zavaleta
Julio egyetemi adjunktus

Kredit

1

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
Az irodalmi témájú szakdolgozat elkészítése során a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a
tanulmányaik alatt megszerzett tudás birtokában képesek eredeti problémafelvetésre,
elmélyült kutatásra, a felhalmozott információ szintézisére, továbbgondolására, önálló
véleményalkotásra. A témavezetővel folytatott rendszeres konzultáció alkalmat ad annak
nyelvi, stiláris és formai tökéletesítésére is. A nyelvészeti témát választó hallgatók a
témavezető tanárral való rendszeres konzultáció során előbb kiválasztják diplomamunkájuk
tárgyát, összeállítják a kapcsolódó szakirodalom jegyzékét, és rögzítik a munka főbb fázisait.
A későbbiek során a hallgatók rendszeresen számot adnak munkájuk alakulásáról, majd
részleteiben megmutatják a témavezetőnek készülő dolgozatukat, míg a tanár kritikai
visszajelzéseivel segíti őket a diplomamunka elkészültéig.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Gondolat, 1992 (több kiadás).
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, Osiris, 1996, 2. kiad. 2000.
Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó
diplomamunkát? Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.
Ochoa Sierra, Ligia: Propuesta didáctica para la producción de textos argumentativos.
Oviedo, L.Ochoa, 2005.
Paun de García, Susan: Manual práctico de investigación literaria. Cómo preparar
informes, trabajos de investigación, tesis y tesinas. Madrid, Ed. Castalia, 2004.

A tantárgy neve

Szakszeminárium-/kollégium

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA36, 37, 38, 39, 40

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Scholz László egyetemi tanár

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Faix Dóra egyetemi
adjunktus, Faluba Kálmán egyetemi docens, Gerse
Károlyné egyetemi docens, Menczel Gabriella egyetemi
adjunktus, Morvay Károly egyetemi docens, Scholz László
egyetemi tanár, Vasas László egyetemi adjunktus, Zavaleta
Julio egyetemi adjunktus

Kredit

2+2+2+2+2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A szabadon választható ismeretek keretében intézményi (kari, intézeti, tanszéki) szinten
félévente meghirdetett 10 kredit értékűnyi MA- kurzusok leírása értelemszerűen e helyütt
nem lehetséges. Ennek keretén belül a ma még előre nem látható teljes oktatói kapacitástól
függően a tanszék félévente más és más diakrón és szinkrón nyelvészeti, régi és modern
spanyol és spanyol-amerikai irodalmi, valamint művelődéstörténeti szakszemináriumokat
hirdethet meg azon hallgatók számára, akik – akár a doktori képzésre való felkészülésként is –
elsősorban spanyol szakismereteiket szeretnének tovább bővíteni.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Az egyes tárgyak és témák függvényében az oktató tanár által aktuálisan megadott
olvasmányok.

A tantárgy neve

A spanyol nyelv amerikai változatai

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA41

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Morvay Károly egyetemi docens

Oktató(k)

Morvay Károly egyetemi docens, Zavaleta Julio egyetemi
adjunktus

Kredit

2

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja az Amerikában használt különböző spanyol nyelvek bemutatása.
Megismertet a legjelentősebb kulturális központok spanyol nyelvének fejlődésével, a
bennszülött nyelvekkel (sustratum) való ellentétével, a földrajzi és kulturális környezettől
függően a nyelv fejlődésével. A lexikai tartalmon kívül az eltérési jelenségeket bemutatja
fonológiai és szintaktikai szintjeiken is. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy általános képet
kapjunk a hispán dialektusok spektrumáról.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bello, Andrés: Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Ed.
Ministerio de Educación, Caracas, 1972.
Diccionario panhispánico de dudas. RAE, Madrid, 2005.
Kany, Ch. E.: Semántica hispanoamericana. Aguilar, Madrid, 1969.
Lope Blanch, J. M.: Ensayos sobre el español de América. UNAM, Méxixo, 1993.
OFINES: Presente y futuro de la lengua española. Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1964.

A tantárgy neve

A Kolumbusz előtti Amerika és a gyarmati kor kultúrája

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA42

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Scholz László
egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatók magas szintű történelmi és
művelődéstörténeti ismereteket szerezzenek az amerikai őslakosságról és nyelvekről, a
Kolumbusz előtti nagy kultúrkörökről (aztékok, maják, az Andok kultúrái, inkák), a
felfedezések és a gyarmatosítás koráról, a krónikák jelentőségéről, valamint a gyarmati
korszakról (osztály- és birtokviszonyok, közigazgatás, gazdasági élet, etnikai csoportok,
továbbá a kulturális élet különböző területei). Mindez lehetővé teszi számukra napjaink
spanyol-amerikai kultúrájának árnyaltabb szemléletét és mélyebb megértését.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Arciniegas, Germán: Biografía del Caribe. Círculo de Lectores, Barcelona, 1975.
Chang-Rodríguez, Eugenio: Latinoamérica: su civilización y su cultura. Newbury
House Publishers, Rowley, MA, 1983.
Friederici, Georg: El carácter del descubrimiento y de la conquista de América. Fondo
de Cultura Económica, México, 1973.
Oviedo, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana 1. Alianza, Madrid,
2001.
Vázquez, Germán – Martínez Díaz, Nelson: Historia de América Latina. SGEL,
Madrid, 1990.

A tantárgy neve

A gyarmati kor irodalma

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA43

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Scholz László egyetemi tanár

Oktató(k)

Scholz László egyetemi tanár, Menczel Gabriella egyetemi
adjunktus

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A kurzus mintegy 250 év spanyol-amerikai irodalmát mutatja be, a hódítás korától az
emancipáció periódusáig. Nem időrendben követi a két és fél évszázad curpusát, hanem
műfajok szerint. Részleteiben tárgyalja az ún. krónikairodalmat és a barokk költészetet,
érintőlegesen foglalkozik az eposszal és a gyarmati színházzal. Hangsúlyozottan kezel
minden olyan jelenséget (irodalmi meszticség, historiagrafikus irodalomfelfogás, barokkos
próza stb.), amelyek a későbbi korszakokban ismét felbukkannak.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Pastor, Beatriz: Discursos narrativos de la conquista. Ed. Del Norte, Hannover, 1983.
Pupo-Walker, Enrique: La vocación literaria del pensamiento histórico en América.
Gredos, Madrid, 1982.
Scholz, László: A spanyol-amerikai irodalom története. Gondolat, Budapest, 2005.
Valdés, Mario J. – Kadir, Djelal: Literary Cultures of Latin America. Oxford UPr, Oxford,
2004.

A tantárgy neve

XVIII-XIX. századi spanyol-amerikai irodalom

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA44

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Bikfalvy Péter egyetemi docens

Oktató(k)

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Scholz László
egyetemi tanár, Bikfalvy Péter egyetemi docens

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja a mesterszakos hallgatók ismereteinek széles körű bővítése a XVIIIXIX. századi latin-amerikai próza, költészet és esszé tárgykörében. Ezen belül külön
hangsúlyt kap a század uralkodó esztétikai irányzatainak ismerete és összehasonlítása
más térségbeli irodalmak stílusjegyeivel; a század jelentős szerzőinek bemutatása
(életút, életmű, fontosabb irodalmi alkotások); a kiemelt művek olvasmányélményre
épülő, alapos ismerete (pl. Andrés Bello, Esteban Echeverría, D.F. Sarmiento, Jorge
Isaacs, José Hernández, Ricardo Palma, José Martí, Rubén Darío, M.G. Prada, J.E.
Rodó).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Goic, Cedomil: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana II. Crítica,
Barcelona, 1988.
Menczel, Gabriella (ed.): Latinoamérica: pensamiento y literatura en el siglo XIX.
Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.
Oviedo, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana 2. Alianza, Madrid,
2001.
Oviedo, José Miguel: Antología crítica del cuento hispanoamericano. Alianza, Madrid,
1989.
Ripoll, Carlos: Conciencia intelectual de América. Las Américas, New York, 1966.

A tantárgy neve

Spanyol-amerikai költészet a XX. században

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA45

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Bikfalvy Péter egyetemi docens

Oktató(k)

Bikfalvy Péter egyetemi docens, Menczel Gabriella
egyetemi adjunktus, Scholz László egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatók magas szintű költészetelméleti, és
irodalomkritikai ismeretek megszerzése mellett gyakorlatot szerezzenek a sok
tekintetben egyedülálló XX. századi spanyol-amerikai költészeti irányzatok
összehasonlításában más térségbeli irodalmak stílusjegyeivel és kortörténeti
elhelyezésében. Ezen belül külön hangsúlyt kap a század jelentős szerzőinek bemutatása
(életút, életmű, fontosabb költemények és elméletírások); a kiemelt művek
olvasmányélményre épülő, alapos ismerete (pl. Vicente Huidobro, J.L. Borges, César
Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Severo Sarduy).
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Ortega, Julio: Antología de la poesía hispanoamericana actual. Siglo Veintiuno Eds.,
México, 1987.
Oviedo, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana 3-4. Alianza, Madrid,
2001.
Paz, Octavio: El arco y la lira. FCE, México, 1973.
Schwartz, Jorge: Las vanguardias latinoamericanas. Tierra Firme, FCE, México, 2002.
Yurkievich, Saúl: Fundadores de la nueva poesía latinoamericana. Ariel, Barcelona,
1984.

A tantárgy neve

A spanyol-amerikai próza legújabb irányzatai

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA46

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus

Oktató(k)

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Bikfalvy Péter
egyetemi docens, Scholz László egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A tantárgy célja, hogy a mesterszakos hallgatók magas szintű elméleti,
irodalomtudományi, irodalomkritikai, megszerzése mellett képet kapjanak a latinamerikai „boom” utáni prózai irányzatokról, felismerjék napjaink irodalmi technikáit és
azok kulturális hátterét, valamint gyakorlatot szerezzenek az egyes művek
összehasonlításában más térségbeli irodalmak stílusjegyeivel. Ezen belül külön
hangsúlyt kap a mai jelentős szerzők műveinek olvasmányélményre épülő, alapos
ismerete.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Oviedo, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana 4. Alianza, Madrid,
2001.
Scholz, László (ed.): Prosas de mareo. Antología del cuento experimental
hispanoamericano. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.
Scholz, László: Los avatares de la flecha. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.
Shaw, Donald L.: Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom.
Posmodernismo, Cátedra, Madrid, 1999.
Swanson, Philip: Latin American Fiction. Blackwell Publishing, Malden, USA, 2005.

A tantárgy neve

A modern spanyol-amerikai esszé története

Az óratervben hozzá tartozó
tanegység(ek) kódja

SPMA47

Előtanulmányi feltételek

BA

Tantárgyfelelős

Scholz László egyetemi tanár

Oktató(k)

Menczel Gabriella egyetemi adjunktus, Scholz László
egyetemi tanár

Kredit

3

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
A modern spanyol-amerikai irodalomban rendkívül virágzó műfaj az esszé: a függetlenség
kora óta gyakorlatilag minden nemzedék jelentős corpust teremtett. Az esszé nemcsak
fontos hátországa a többi műfajnak, hanem – a földrész sajátos helyzetéből következően –
gyakran kötődik a legégetőbb társadalmi, politikai, ideológiai kérdésekhez. Bemutatásuk és
elemzésük jelentősen gazdagítja a földrész ismeretét, és bepillantást enged olyan
formátumú alkotók műhelyébe, mint például Bello, Rodó, Arciniegas, Reyes, Borges,
Cortázar, Vargas Llosa, Paz.
A 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Earle, Peter G. – Mead, Robert G.: Historia del ensayo hispanoamericano. Andrea, México,
1973.
Ripoll, Carlos: Conciencia intelectual de América Latina. Eliseo Torres, New York, 1974.
Scholz, László: A spanyol-amerikai irodalom története. Gondolat, Budapest, 2005.
Valdés, Mario J. – Kadir, Djelal: Literary Cultures of Latin America. Oxford UPr, Oxford,
2004.

