
SYLLABUS 
 

 

 

 

I. 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Bölcsészettudományi Kar 

Szak Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgy 

megnevezése 
Nők az irodalomban 1. 

A tantárgy típusa 

DF DD DS DC 

    

II. 

 Tantárgy felépítése (heti óraszám) 

Szemeszter 
Kreditek 

száma 
Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt 

3.  2    

III. 

Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív 

(x–el jelölni) x   

IV.  

Tantárgy oktatója 

 előadás szeminárium gyakorlat projekt 

Vezetéknév, 

keresztnév 
Drs. Kordics Noémi  

  

Intézmény Drs.    

Tanszék/Intézet PKE    

Tudományos fokozat Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

 

  

Didaktikai fokozat adjunktus    

Besorolás (főállású 

/társult) 
főállású  

  

Életkor -    

V. 

A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a feminista 

irodalomtudomány általános történeti és elméleti megközelítésén keresztül a magyar irodalomtörténetből 

kimaradt vagy éppen meg sem említett nőírók munkásságával. Az előadások célja továbbá, hogy egy máig 

igen vitatott folytonosságot is felmutasson a magyar feminizmus történetében, hogy megismertesse a 

hallgatókat ennek a történetnek a részletivel is.  

Kognitív kompetenciák: A hallgatók megismerkednek a félév során a genderkutatás és a feminista 

irodalomkritika történetével és a második félév során ennek a kérdéskörnek a 20. századi vonatkozásival 

is. 

Szakmai kompetenciák: Fontos továbbá a nőkérdés és a nőirodalom alakulásának magyar 

vonatkozásainak kritikai jellegű vázolása és tárgyalása. 

Érzelmi és érték-kompetenciák: Az első félév célkitűzései között szerepel a bevezető jellegű 

fogalomtisztázáson túl, az irodalmi élet (és nem csak) férfi- és női szerepeinek és ezeknek a szerepeknek a 

történeti változásokban megformálódó jellegzetességeinek a bemutatása. 

VI. 



Tantárgy tartalma 

 VI.1. Előadások 
Óra- 

szám 

1. 

hét 

Téma: Óramegbeszélés. Feminizmus és irodalom. Mi a feminizmus 

és miért mondanak annyi rosszat róla? Történeti bevezető 
Kulcsszavak: tények és előítéletek a feminizmusról és a 

feministákról, feminizmus, a feminizmus három szakasza, 

történeti változások a feminizmus alakulásában, 

protofeminizmus 

Bibliográfia:  
Az előadás bevezető anyaga 

Bán Zsófia: Van-e az irodalomnak neme? 

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista 

irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2007. 11-35. 

2 

2. 

hét 
Téma: Feminizmus és irodalom. Mi a feminizmus és miért mondanak 

annyi rosszat róla? Történeti bevezető 

Kulcsszavak: tények és előítéletek a feminizmusról és a 

feministákról, feminizmus, a feminizmus három szakasza, 

történeti változások a feminizmus alakulásában, 

protofeminizmus 

Bibliográfia:  

Az előadás bevezető anyaga 

Bán Zsófia: Van-e az irodalomnak neme? 

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista 

irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2007. 11-35. 

2 

3. 

hét 
Téma: Feminizmus és irodalom. Mi a feminizmus és miért mondanak 

annyi rosszat róla? Történeti bevezető 
Kulcsszavak: tények és előítéletek a feminizmusról és a 

feministákról, feminizmus, a feminizmus három szakasza, 

történeti változások a feminizmus alakulásában, 

protofeminizmus, a feminizmus 20. századi története, a nő és az 

írás, női irodalomtörténet, a nő és az irodalomkritika, écriture 

feminine? 

Bibliográfia:  

Az előadás bevezető anyaga 

Bán Zsófia: Van-e az irodalomnak neme? 

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista 

irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2007. 11-35. 

2 



4. 

hét 
Téma: Feminizmus és irodalom. Mi a feminizmus és miért mondanak 

annyi rosszat róla? Történeti bevezető 

Kulcsszavak: tények és előítéletek a feminizmusról és a 

feministákról, feminizmus, a feminizmus három szakasza, 

történeti változások a feminizmus alakulásában, 

protofeminizmus, a feminizmus 20. századi története, a nő és az 

írás, női irodalomtörténet, a nő és az irodalomkritika, écriture 

feminine? 

Bibliográfia:  

Az előadás bevezető anyaga 

Bán Zsófia: Van-e az irodalomnak neme? 

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista 

irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2007. 11-35. 

 

5. 

hét 
Téma: Feminizmus és irodalom. Mi a feminizmus és miért mondanak 

annyi rosszat róla? Történeti bevezető 

Kulcsszavak: tények és előítéletek a feminizmusról és a 

feministákról, feminizmus, a feminizmus három szakasza, 

történeti változások a feminizmus alakulásában, 

protofeminizmus, a feminizmus 20. századi története, a nő és az 

írás, női irodalomtörténet, a nő és az irodalomkritika, écriture 

feminine? 

Bibliográfia:  

Az előadás bevezető anyaga 

Bán Zsófia: Van-e az irodalomnak neme? 

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista 

irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2007. 11-35. 

2 

6. 

hét 
Téma: A nő meghatározásának és jogainak kérdése: Mary 

Wollstonecraft: A nő jogainak védelmében.  

Kulcsszavak: a felvilágosodás retorikája a protofeminizmus 

írásaiban 

Bibliográfia:  
Mary Wollstonecraft: A nő jogainak védelmében. In: Angol romantika. 

Szerk.: Péter Ágnes. Kijárat Kiadó, Bp., 2003. 
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7. 

hét 
Téma: A nő meghatározásának és jogainak kérdése: Mary 

Wollstonecraft: A nő jogainak védelmében. 

Kulcsszavak: a felvilágosodás retorikája a protofeminizmus 

írásaiban 

Bibliográfia:  
Mary Wollstonecraft: A nő jogainak védelmében. In: Angol romantika. 

Szerk.: Péter Ágnes. Kijárat Kiadó, Bp., 2003. 

2 

8. 

hét 

Téma: A nőkérdés fontossága Magyarországon. 

Kulcsszavak: a nő és az olvasás kérdése, a nő és az írás, magyar 

nőírók fellépése 

Bibliográfia:  

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története a 

két századforduló között (1795-1905) Kortárs Kiadó, Budapest, 

1996. 7-79. 

2 



9. 

hét 

Téma: A nőkérdés fontossága Magyarországon. 

Kulcsszavak: a nő és az olvasás kérdése, a nő és az írás, magyar 

nőírók fellépése 

Bibliográfia:  

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története a 

két századforduló között (1795-1905) Kortárs Kiadó, Budapest, 

1996. 7-79. 

2 

10. 

hét 

Téma: A nők szerepe az irodalomkritikában.  

Kulcsszavak: irodalomkritika, a nő és az irodalomkritika 

kapcsolata, a női írás sajátosságai 

Bibliográfia:  

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története a 

két századforduló között (1795-1905) Kortárs Kiadó, Budapest, 

1996. 81-137.. 

2 

11. 

hét 
Téma: Gyulai Pál: Írőnőink, Brassai Sámuel: Felnyitott levél Gyulai 

Pálhoz 

Kulcsszavak: zseniális férfi, dilettáns nő? 

Bibliográfia:  

Fábri Anna: A nő hivatása. Szemelvények a magyarországi 

nőkérdés történetéből 1777-1865. Kortárs Kiadó, 1999. 

2 

12. 

hét 
Téma: A nők és az oktatás. A nőknek szánt olvasmányok. A nő és a 

tudományok kapcsolata. Női mozgalmak és a nőegyletek kérdése. 
Kulcsszavak: a nő és a tanulás 

Bibliográfia:  

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története a 

két századforduló között (1795-1905) Kortárs Kiadó, Budapest, 

1996. 139-157. 

2 

13. 

hét 
Téma: A nők és az oktatás. A nőknek szánt olvasmányok. A nő és a 

tudományok kapcsolata. Női mozgalmak és a nőegyletek kérdése. 
Kulcsszavak: a nő és a tanulás 

Bibliográfia:  

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története a 

két századforduló között (1795-1905) Kortárs Kiadó, Budapest, 

1996. 139-157. 

2 

14. 

hét 

Összegzés 
2 

 

VII. Általános bibliográfia 

Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története a két századforduló között (1795-

1905) Kortárs Kiadó, Budapest, 1996. 

Fábri Anna: A nő hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865. 

Kortárs Kiadó, 1999.  

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debrecen, 2007. 

Czibula Katalin, Kordics Noémi (szerk.): Mesél(het)ő női történetek. Női narratívák 

irodalomban, tudományokban és művészetekben. Partium Kiadó – Protea Kulturális Egyesület, 

Nagyvárad – Budapest, 2011. 

VIII. 

Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás  



Szeminárium Szövegértelmezés; dialógus; írásbeli feladatok 

IX. 

Értékelés formája Értékelés 

(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga  100% 

Kollokvium   

Szeminárium   

Egyéb pontosítások: 

 

       Tantárgy oktatója, 

       Drs. Kordics Noémi 

 

 


