
 

SYLLABUS 
 

 

 

 

I. 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 

Szak Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy 

megnevezése 
Mai magyar nyelv 2.  

A tantárgy típusa 

DF DD DS DC 

  X  

II. 

 Tantárgy felépítése (heti óraszám) 

Szemeszter 
Kreditek 

száma 
Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt 

II. 4 2 2   

III. 

Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív 

(x–el jelölni) X   

IV.  

Tantárgy oktatója 

 előadás szeminárium gyakorlat projekt 

Vezetéknév, 

keresztnév 
dr. Bartha Krisztina dr. Bartha Krisztina 

  

Intézmény Partiumi Keresztény 

Egyetem 

Partiumi Keresztény 

Egyetem 

  

Tanszék/Intézet Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

  

Tudományos fokozat dr. dr.   

Didaktikai fokozat adjunktus adjunktus   

Besorolás (főállású 

/társult) 
főállású főállású 

  

Életkor     

V. 

A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A szinkrón nyelvi rendszer összetevőinek vizsgálata a rendszerben 

betöltött helyük, funkciójuk,kaocsolódási szabályaik szerint. 

Kognitív kompetenciák: A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Szakmai kompetenciák: A nyelvi rendszer működésébe való betekintés, az egyes szintek, 

jelenségek egymásra épülésének, összefüggésének felismertetése;anyanyelvünknek mint a 

gondolatközvetítést szolgáló jelrendszernek és e rendszer törvényszerűségeinek bemutatása. 

Érzelmi és érték-kompetenciák: Az ön-és társértékelés fejlesztése, a motiváció fejlesztése. 

VI. 

Tantárgy tartalma 

 VI.1. Előadások 
Óra- 

szám 



1. 

hét 

Téma: A nyelvi rendszer. A nyelvi szintek. Átmeneti kategóriák 

a nyelv különböző szintjein. 

Kulcsszavak: nyelvi rendszer, nyelvi szintek, átmenetiség 

Bibliográfia: 

Berrár Jolán: Próbák és problémák a mai magyar nyelv 

tankönyv új kiadásához. A szófajok. Nytud. Dolg. 33:7-32.  

1982. 

Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszere. 

Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. 

Budapest, 1992. 131-39. 

Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji 

rendszerezésének problémái. Nyr. 119 (1995): 293: 308. 
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2. 

hét 
Téma: Az alaktan tárgya és alapkategóriái. A tőtípusok 

általános osztályozása 

Kulcsszavak: morfológia, morféma, morfémaosztály, szabad, 

relatíve, potenciálisan, szükségszerűen szabad morfémák; kötött 

morfémák; a zérómorféma problematikája 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 
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3. 

hét 
Téma: A toldalékok általános osztályozása 

Kulcsszavak: képző, jel, rag, ragozási paradigma 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 
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4. 

hét 
Téma: A mai magyar nyelv szófaji rendszere. A szavai szófaji 

besorolásának sajátosságai (lexikai szófajok, kettős és átmeneti 

szófajok, aktuális szófaj, szófajváltás) 

Kulcsszavak: jelentéstani, morfológiai, szintaktikai, szövegtani, 

kommunikatív-pragmatikai szempont, lexikai szófajok, kettős és 

átmeneti szófajok, aktuális szófaj, szófajváltás 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 

2 



5. 

hét 
Téma: Az alapszófajok általános jellemzése. Az ige 

Kulcsszavak: tulajdonképpeni alapszófaj, névmások, igenevek, 

osztályozási nehézségek, az ige jelentése, osztályozása 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 

2 

6. 

hét 
Téma: Az igetövek és az igeragozás 

Kulcsszavak: az igetövek típusai, ragozási paradigma 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 

2 

7. 

hét 
Téma: A főnév, a melléknév és a névmások rendszere 

Kulcsszavak: a névszók jellemzési szempontjai és osztályozása 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 

2 

8. 

hét 
Téma: A névszótövek és a névszóragozás 

Kulcsszavak: a névszótövek típusai, ragozási sajátosságok 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 

2 

9. 

hét 
Téma: A határozószó és az igenevek 

Kulcsszavak: jellemzők, osztályozás 

Bibliográfia: 

Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2000. 

Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Szerk.: Faluvégi Katalin, 

Keszler Borbála, Laczkó Krisztina. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1994. 

2 

10. 

hét 
Téma: A viszonyszók általános jellemzése. A segédigék és a 

származékaik 
Kulcsszavak: morfológiai és nem morfológiai természetű 

viszonyszó 

Bibliográfia: 

(Ugyanaz a szakirodalom, mint az előző hetekben.) 

2 



11. 

hét 
Téma: A viszonyszók további szófaji kategóriái (névutó, 

igekötő, kötőszó, partikula, névelő, tagadószó) 
Kulcsszavak: jellemzők és osztályozási szempontok 

Bibliográfia: 

(Ugyanaz a szakirodalom, mint az előző hetekben.) 

2 

12. 

hét 
Téma: A mondatszók általános jellemzése. A mondatszók 

típusai (indulatszó, interakciós mondatszó, módosítószó, 

hangutánzó mondatszó) 
Kulcsszavak: interakciós mondatszók, mondatértékű 

módosítószók 

Bibliográfia: 

(Ugyanaz a szakirodalom, mint az előző hetekben.) 

2 

13. 

hét 
Téma: A szóalkotás módjai. A képzők rendszere 
Kulcsszavak: névszóképzők, igeképzők, termékeny képzők 

Bibliográfia: 

(Ugyanaz a szakirodalom, mint az előző hetekben.) 

2 

14. 

hét 
Téma: A szóösszetétel és a ritkább szóalkotási módok 
Kulcsszavak: jellemzők, ikerítés, rövidülés, elvonás, 

mozaikszó, szóhasadás, népetimológia, köznevesülés, 

elemszilárdulás 

Bibliográfia: 

(Ugyanaz a szakirodalom, mint az előző hetekben.) 

2 

VI.2.  

 VI. B. Szemináriumok 
Óra- 

szám 

1.  

hét 

Téma: Ismétlő gyakorlatok  

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- elevenítsék fel a szófajtannal kapcsolatos előzetes 

ismereteiket, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

2.  

hét 

Téma: Ismétlő gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- elevenítsék fel a szófajtannal kapcsolatos előzetes 

ismereteiket, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

3.  

hét 

Téma: Ismétlő gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- elevenítsék fel a szófajtannal kapcsolatos előzetes 

ismereteiket, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 



4.  

hét 

Téma: Gyakorlatok a lexikai és az aktuális szófaj 

gyakorlásához. A szófajváltás, a többszófajúság felismerése. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- elevenítsék fel a szófajtannal kapcsolatos előzetes 

ismereteiket, 

- különítsék el a szófajváltás és a többszófajúság fogalmát, 

- ismerjék fel az egyes szavak aktuális szófaját, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

5.  

hét 

Téma: Az alapszófajok általános jellemzése. Az ige 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

6. 

hét 

Téma: Az igetövek és az igeragozás 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

 

2 

7. 

hét 

Téma: A főnév, a melléknév és a névmások rendszere 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

8. 

hét 

Téma: A névszótövek és a névszóragozás 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

9. 

hét 

Téma: A határozószó és az igenevek 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 



10. 

hét 

Téma: Komplex gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

11. 

hét 

Téma: A viszonyszók és a mondatszók. 

A szóalkotás módjai. A képzők rendszere 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

12. 

hét 

Téma: A szóösszetétel és a ritkább szóalkotási módok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

13. 

hét 

Téma: Komplex gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- mozgósítsák az előadáson elhangzott ismereteiket, 

- olvassák el a témára vonatkozó szakirodalmi részt, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

2 

14. 

hét 
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VII. Általános bibliográfia 



 Berrár Jolán: Morfológia szerkezetek–szintaktikai szerkezetek. MNy. LXXI, 35-40. 

 D. Mátai Mária: A határozószók helye a szófaji rendszerben. MNy. LXXXIV (1998), 31-44. 

 D. Mátai Mária: A névmási határozószók. Nyr. 111. (1987). 103-114. 

 Deme László: A beszéd és a nyelv. Budapest, 1978. 

 E. Abaffy Erzsébet: A mediális igékről. MNy. LXXIV. 280-293. 

 E. Abaffy Erzsébet: A műveltető igéről. MNy. LXXIII. 9-20., 176-188. 

 Elekfi László: Magyar grammatika — és ami utána következhet. MNy. XCVIII. 200/1. 11–33. 

 Fabó Kinga: A szófajváltás. Nyr. 108 (1984). 360–370. 

 Faluvégi Katalin: Adalékok a mediális igék rendszerezéséhez. Nyr. 119 (1995). 308-310.   

 Forgács Tamás: Néhány megjegyzés a magyar igenemek kérdéséhez. MNy. XCIV (1998) 301-12. 

 H. Molnár Ilona: Módosító szók és módosító mondatrészek a mai magyar nyelvben. NytudÉrt. 60. 

1968. 

 Jászó Anna (főszerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, 2004. 212–21. 

 Kelemen József: A mondatszókról. Nyelvtani Tanulmányok. 103-117. 

 Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 119. (1995). 305-306. 

 Kugler Nóra: A mondatszók. Nyr. 122 (1998). 337-347. 

 Kugler Nóra: A partikula. Nyr. 122 (1998). 2. 214-19. 

 Kugler Nóra: Próbák és szempontok a módosítószók elhatárolásához. Nyr. 125. évf. 2001. 2: 233-41. 

 Laczkó Krisztina: A kölcsönös névmás jelentéstani arculata. Újabb fejezetek… 97-107. 

 Laczkó Krisztina: A névmási csoport. Nyr. 119 (1195) 3. 98-108. 

 Laczkó Krisztina: Gondolatok a névmások szófajiságáról. Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik 

születésnapjára. Budapest, 1992. 150-156. 

 Laczkó Krisztina: Gondolatok személyjeles számneveinkről és névmásainkról. Emlékkönyv Benkő 

Loránd 70. Születésnapjára. Budapest, 1991. 399-404. 

 Laczkó Krisztina: Hány személyes névmásunk van? Újabb fejezetek… 108-126.  

 Laczkó Krisztina: Névmás és referencia. Nyr. 125. Évf. 2001. 1: 102-107. 

 Lengyel Klára: A segédigék kérdéséhez. Nyr. 123. (1999). 116-128. 

 Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein. Nyr. 119 (1995). 310–333. 

 Lengyel Klára: Határozói igeneveink szófajváltásáról. Fejezetek  181–218. 

 Lengyel Klára: Tagolatlan nyelvi elemek: Nyr. 125. évf. 2001. 1: 109-111. 

 Lengyel Klára: Töprengés a birtokos névmásokról. Nyr. 121 (1997) 4. 487-89. 

 Lengyel Klára: Van a magyarban összetett jelző! Nyr. 120 (1996) 2. szám. 185–209. 

 Molnár Katalin: A magyar segédige terminus történetéhez. Nyr. 121 (1997). 497-99. 

 Pais Dezső: Mondatrészek — beszédrészek MNyTK. 79. 

 Papp István: Az igenevek helye a nyelvtani rendszerben. Magyar Nyelvjárások III. 

 Papp István: Az ősi szófajok. Pais-Emlékkönyv. 29–35. 

 Pete István: Szófajaink rendszere és hierarchiája. MNy. XCVI (200) 258-71. 

 Péteri Attila: Az árnyaló partikulák elhatárolásának problémája a magyar nyelvben. Nyr. 125. Évf. 

2001. 1: 94-101. 

 Radics Katalin: A névmások egy csoportjáról. Tanulmányok… 75-91. 

 Sárik Pál: A határozói igenév néhány problémája. MNy. XCIV (1998) 4. 423–35. 

 Sebestyén Árpád: A névutók mivoltáról és keletkezéséről. Nyelvtani Tanulmányok. 89-102. 

 Simon Györgyi: A szófaji felosztás problémái: Tanulmányok… 33–57. 

 Szathmári István: A vonatkozó névmások használatáról. Nyr. 121 (1997). I. 1-8. 

 Uzonyi Kiss Judit– Tuba Márta: Mit tanítsunk a határozói igenévi állítmányról? Nyr. 122 (1998). 2. 

161–172. 

 Uzonyi Kiss Judit-Tuba Márta: Hány segédigénk van? Nyr. 123 (1999). 108-116. 

 Uzonyi Kiss Judit-Tuba Márta: Újra a segédigékről. Nyr. 123. (1999). 357-63. 

 Wacha Balázs: Az igeaspektusról. MNy. LXXII, 59-69., Nyr. 107. 149-165. 

VIII. 



Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás előadás, beszélgetés, magyarázat 

Szeminárium magyarázat, megbeszélés, problematizálás, begyakorlás 

IX. 

Értékelés formája Értékelés 

(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga írásbeli az elméleti tananyagból 50% 

Kollokvium   

Szeminárium írásbeli 

Az utolsó szemináriumon megírt zárthelyi 

dolgozat. 

A szemináriumi tevékenység elbírálásának 

kritérimai: a kijelölt jelenléti követelmények 

teljesítése; az órákon való aktív részvétel. 

50% 

Egyéb pontosítások: A szemináriumokon való jelenlét a vizsgázás feltétele, 3 hiányzás 

megengedett. A dupla monoszakos vagy dolgozó hallgatók esetén 50%-os a részvételi 

kötelezettség, de ez csak akkor fogadható el, ha a félév elején a hallgató írásban igazolja egyéb 

státusait. 

 

                 Tantárgy oktatója, 

                     dr. Bartha Krisztina 


