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INTÉZET KURZUSKÍNÁLAT   
2021/22-ES TANÉV, TAVASZI FÉLÉV 

Angol tannyelvű kurzusok 
Ancient Jewish Apocalypticism and Mysticism (Seminar)   

BUZÁSI GÁBOR | K:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 217.  

Jesus as Philosopher, Philosophy in the Gospels (Seminar)   
DAVID LLOYD DUSENBURY | H:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 217.  
Was Jesus a philosopher? In this seminar students will be introduced to new interpretations of the 
many philosophical parallels in the life and sayings of Jesus, as they are found in the canonical gos-
pels. The course is primarily designed for graduate students in Jewish, Classical and Religious Stu-
dies; in Philosophy; and in Ancient Studies; but undergraduate students are also welcome. ,  

Latin Language Course 2. (Seminar)  
RUNG ÁDÁM | CS:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 212. 

Latin Reading Course (Seminar)   
Rung Ádám | SZE:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 212.  

Közismereti előadások 
A Biblia ókori keleti vallási környezete (Előadás) 

Vér Ádám | SZE:08:00-09:30 | F.ép II. emelet 233. 
Az előadás betekintést nyújt az Ószövetség ókori keleti vallási környezetébe. Elsősorban mezopotá-
miai, anatóliai és egyiptomi vallástörténeti esettanulmányok bemutatásán keresztül láttatja a bibliai 
rituálék kontextusát. 

Bevezetés az irodalomtudományba (Előadás) 
KRUPP JÓZSEF | CS:10:00-11:30 | C ép. földszint 072. 
Az előadás célja, hogy bevezetést nyújtson az irodalomtudományos gondolkodásba, és megismertesse a 
hallgatókat az irodalomelmélet fő kérdéseivel, fogalmaival és irányzataival. A hallgatók a félév során 
az orosz formalizmustól a digitális filológiáig száz év irodalomtudományának alapszövegeivel 
ismerkednek meg, miközben szövegértelmezéseken keresztül olyan kérdések állnak a középpontban, 
mint hogy mit jelent egy mű jelentése, miben áll az olvasó szerepe, és mitől tekintünk egy szöveget 
irodalomnak.  

Görög-római vallástörténet (Előadás) 
RUNG ÁDÁM | K:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 212.  

Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás (Előadás) 
RENNER ZSUZSANNA | P:14:00-15:30 
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Istenek és démonok Babilóniában (Előadás) 
NIEDERREITER ZOLTÁN | SZE:12:30-14:00 | F.ép II. emelet 233. | BBN-ASZ11-252.01 

Ókor a populáris kultúrában (Előadás) 
ZÓLYOMI GÁBOR | CS:16:00-17:30 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem  

Ókori és keleti művészettörténet 2. (Előadás) 
LAKATOS SZILVIA  
Római és görög művészet. 

Ókori és keleti vallások 2. (Előadás) 
VÉR ÁDÁM | CS:08:00-09:30 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem 
A kurzus betekintést nyújt a Mediterráneum, Elő-Ázsia és Ázsia nagyobb vallási rendszereibe. Az 
adott terület szakértői tartanak előadást az ókori Egyiptom, Mezopotámia, Irán, Hellász és Róma 
vallástörténetéről, a zsidó, keresztény és iszlám vallásról, valamint az indiai vallási rendszerekről 
(hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus, szikh vallás). 

Római irodalomtörténet (Előadás)   
FERENCZI ATTILA| CS:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 212. 
A kurzus a római irodalom történetéről kíván vázlatos, de átfogó képet nyújtani. A bevezető órát 
követően az órák középpontjában egy-egy irodalmi mű vagy műrészlet szerepel, amelyet a kurzus 
hallgatói előzetesen megkapnak, és az óra előtt elolvasnak, hogy részt tudjanak venni a művekről 
szóló beszélgetésben. A 12 részlet között szerepel drámai mű, líra és eposzrészlet is. A kurzuson való 
sikeres részvételnek nem feltétele a latin nyelv ismerete. 

Spártától Darfurig. Fejezetek a népirtások világtörténetéből 2. (Előadás)   
CSŐSZ LÁSZLÓ | K:17:00-18:30 | Egyetemi Kvt., SOA oktatóterem 
Az előadás a 20. századi genocídiumok előzményeinek és történetének összehasonlító áttekintését 
adja, egyben betekintést nyújtva a témakör legfontosabb levéltári, vizuális és privát forrásaiba. 

Zsidó vallás és kultúra 2. (Előadás) 
BÍRÓ TAMÁS SÁNDOR | CS:12:00-13:30 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem  

Közismereti szemináriumok 
A zsidóüldözés és a holokauszt ábrázolása a magyar filmben (Gyakorlat) 

GELENCSÉR GÁBOR | H:10:45-12:15 | 6-8 ép. alagsor 137.  
Az 1945 utáni magyar film történetében folyamatosan jele van a zsidóüldözés és a holokauszt 
történetének bemutatása. A holokauszt ábrázolása sajátos és egyetemes érvényű művészetelméleti 
kérdésekkel szembesít, míg Magyarország társadalmi helyzete politikailag határolja körül a 
témakört. A félév során e két szempontrendszer mentén tekintjük át az időszak különböző karakterű 
filmjeit. 

Az antikvitás a 20. század filmművészetében (Gyakorlat) 
FERENCZI ATTILA | K:17:30-19:00 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem 
A kurzus során hat olyan filmmel ismerkednek meg a résztvevők, amelynek témája vagy ókori mű, 
vagy annak modern kori adaptációja. A válogatásban szerepel a 20. század filmklasszikusától 
kezdve egészen a legfrissebb témaadaptációig. A félév során az egyik héten magát a filmet nézzük 
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meg, a másik alkalommal elemezzük a látott filmet. Az elemzéseknél filmesztéta szakember lesz a 
segítségünkre. A kurzus csak jelenléti formában indul.  

Egy népirtás evolúciója: a holokauszt Magyarországon (Gyakorlat)   
CSŐSZ LÁSZLÓ | SZE:14:00-15:30 | Egyetemi Kvt., SOA oktatóterem 
A szeminárium a holokauszt magyarországi fejezetének komparatív bemutatását kínálja, számos for-
rástípus bevonásával, beleértve naplókat és más privát dokumentumokat, fotókat, filmrészleteket, és 
irodalmi szemelvényeket. A kurzus programjában szerepel egy levéltári forráselemző óra, valamint 
egy emlékezethelyekre fókuszáló városi séta is. 

Egyiptom filmen 2. (Gyakorlat) 
IRSAY-NAGY BALÁZS | K:16:00-17:30 | Gólyavár I. emelet 100. Mária Terézia terem  
Az Egyiptom filmen tanegység célja, hogy áttekintse vagy az ókori Egyiptomot, vagy modern 
egyiptológiát ábrázoló, illetve cselekményében óegyiptomi macguffint alkalmazó, elsősorban 
hollywoodi filmeket. A közös filmnézés örömén, illetve a feledésbe merült filmekkel való találkozás 
lehetőségén túl azonban az is cél, hogy közösen megfigyeljük, mennyire felelős a filmipar az ókori 
Egyiptomról vagy az egyiptológiáról kialakult téves elképzelések terjesztéséért vagy akár 
létrehozásáért. Minden vetítést beszélgetés követ, amelyen mindenkit bátorítunk, hogy mondja el 
megfigyeléseit, gondolatait – akár a szűkebb egyiptomi/egyiptológiai kérdésekben, akár a filmbeli 
narratíva/jellemábrázolás/vizualitás kapcsán. 2021. tavaszán: az 1977 és 1997 közötti időszak 
filmjei. 

„Megkérdezték a rabbit”: Responzumirodalom (fordításban) (Gyakorlat) 
BÁNYAI VIKTÓRIA | P:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 233.  
A rabbinikus irodalom egyik termékeny műfaja a kérdésekre adott válaszok írásba foglalása: a 
kurzus során ebbe a műfajba kap bevezetést a hallgató angolra vagy magyarra fordított szövegeken 
keresztül. Melyik korban mik voltak a kérdések? Milyen forrásokra és milyen módszerekre 
támaszkodva hoztak (és hoznak ma is) döntést? 
 

Assziriológia BA 
Akkád nyelv 5. (Előadás) 

NIEDERREITER ZOLTÁN  

Istenek és démonok Babilóniában (Előadás) 
NIEDERREITER ZOLTÁN | SZE:12:30-14:00 | F.ép II. emelet 233. | BBN-ASZ11-252.01 

Lexikográfia (Előadás) 
ZÓLYOMI GÁBOR  

Sumer nyelv 3. (Gyakorlat) 
ZÓLYOMI GÁBOR | H:08:30-10:00 | F.ép II. emelet 236/a  
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Assziriológia MA 
Final Exam – Preparatory Consultation 3. (Gyakorlat) 

Niederreiter Zoltán | K:13:00-13:45 | F.ép II. emelet 231/b.  

MA Thesis Seminar 4. (Gyakorlat) 
Niederreiter Zoltán | CS:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 231/b.  

Sumer szövegolvasás 2. (Gyakorlat) 
ZÓLYOMI GÁBOR | SZE:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 236/a   

Tematikus szeminárium (Gyakorlat) 
NIEDERREITER ZOLTÁN | K:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 231/b.  

Thematic Lecture: Akkadian Text-reading (Gyakorlat) 
NYITRAI MÓNIKA 

Thematic Seminar: Introduction into the Akkadian language 4. (Gyakorlat) 
ERDŐS GÁBOR ZOLTÁN  

Bibliatudomány minor 
A Biblia ókori keleti vallási környezete (Előadás) 

Vér Ádám | SZE:08:00-09:30 | F.ép II. emelet 233. 
Az előadás betekintést nyújt az Ószövetség ókori keleti vallási környezetébe. Elsősorban mezopotá-
miai, anatóliai és egyiptomi vallástörténeti esettanulmányok bemutatásán keresztül láttatja a bibliai 
rituálék kontextusát. 

Az Írás arcai: A Biblia értelmezés- és kultúrtörténete (Előadás)  
BUZÁSI GÁBOR | H:18:00-19:30 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem  
Meghívott előadók a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetéről.  

Biblia-ismeret (Gyakorlat)  
BUZÁSI GÁBOR | H:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 217.  

Bibliai görög szövegolvasás (Gyakorlat) 
Buzási Gábor | H:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 233. 
Szemelvények a Septuagintából és az Újszövetségből görögül.  

Bibliai hermeneutikai szeminárium (Gyakorlat) 
MÁRTONFFY MÁRIUSZ MARCELL | K:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 233.  
Az Újszövetség értelmezésének alapkérdései – történeti áttekintésben, a teológiai rendszerezés néhány 
szempontját is figyelembe véve 

Újszövetségi apokrifek, gnósztikus szövegek (Gyakorlat) 
BUZÁSI GÁBOR, SZŰCS BERNADETT | H:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 217.  
Szövegelemző szeminárium, amelyen fordításban olvasott forrásszövegeket vizsgálunk közösen, 
szakirodalom felhasználásával.   
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Egyiptológia BA 
A Nílus-völgy művészete 2. (Előadás) 

BÁCS TAMÁS | SZE:12:00-13:30 | B ép. földszint 012.  

A Nílus-völgy története 2. (Előadás) 
BÁCS TAMÁS | H:12:00-13:30 | B ép. földszint 012.  

Bevezetés a kopt nyelvbe 2. (Gyakorlat) 
JASPER KATA | SZE:14:00-15:30 | B ép. földszint 013.  

Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 2. (Gyakorlat) 
JASPER KATA | K:10:00-11:30, K:12:00-13:30 | B ép. földszint 012.  
A kurzus bevezetést nyújt a klasszikus- vagy középegyiptomi igei morfológia és mondattan 
alapelemeinek elsajátításába, és megteremti a grammatikai elemzőképesség elméleti alapjait. A 
kurzus elvégzése azok számára ajánlott, akik elvégezték a Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 1. című 
kurzust. 

Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 2. (Gyakorlat) 
JASPER KATA | SZE:10:00-11:30 | B ép. földszint 012.  
A kurzus bevezetést nyújt az óegyiptomi kultúra különböző aspektusiaba, és igyekszeik holisztikusan 
bemutatni az egyiptomi gazdaság, társadalomszerkzet, politikai rendszer, vallás, művészet, építészet 
és halotti kultusz legalapvetőbb vonásait. A kurzus további célja, hogy az egyes témákhoz kapcsolódó 
szövegek segítségével a hallgatók elsajátítsák a szakcikkek kritikai ismertetésének alapjait. A 
jegyszerzés felététele az órák rendszeres látogatása, egy kiselőadás megtartása, valamint a félév végén 
szóbeli beszámoló az órán elhangzottak és a megadott szakirodalom alapján. A kurzus mindenkinek 
ajánlott, aki érdeklődik az óegyiptomi kultúra iránt. 

Egyiptom filmen 2. (Gyakorlat) 
IRSAY-NAGY BALÁZS | K:16:00-17:30 | Gólyavár I. emelet 100. Mária Terézia terem  

Klasszikus egyiptomi szövegolvasás 2. (Gyakorlat)  
IRSAY-NAGY BALÁZS | CS:12:00-13:30 | B ép. földszint 012.  
Bevezetés a klasszikus egyiptomi irodalmi szövegek filológiai, nyelvészeti és kultúrtörténeti 
problémáiba egy irodalmi szöveg (Szinuhe története) feldolgozása révén. 

Újegyiptomi szövegolvasás 2. (Gyakorlat) 
BÁCS TAMÁS | H:14:00-15:30 | B ép. földszint 012.  

Egyiptológia MA 
Bevezetés a démotikus írásba (Gyakorlat) 

ENDREFFY KATALIN | SZE:09:30-11:00 | B ép. földszint 013.  

Dokumentáció az egyiptológiában II. (Gyakorlat) 
JASPER KATA | K:14:00-15:30 | B ép. földszint 012.  
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Egyiptom régészete és művészete II. (Gyakorlat) 
FULLÉR ANDREA | P:12:00-13:30 | B ép. földszint 013.  

Egyiptom történetének kérdései II. (Gyakorlat) 
VADAS RÉKA | H:08:30-10:00 | B ép. földszint 012.  

Egyiptomi nyelvtörténet (Gyakorlat) 
IRSAY-NAGY BALÁZS | K:12:00-13:30 | B ép. földszint 015.  
A későegyiptomi („Later Egyptian“) nyelvfázisok (újegyiptomi, démotikus, kopt) nyelvtani 
szerkezetében beövetkezett változások rendszeres áttekintése. 

Hieratikus szövegolvasás (Gyakorlat) 
BÁCS TAMÁS | SZE:14:00-15:30 | B ép. földszint 012.  

Irodalmi és történeti szövegek II. (Gyakorlat) 
VADAS RÉKA | H:10:00-11:30 | B ép. földszint 012.  

Múzeumi tárgyismeret II. (Gyakorlat)   
Liptay Éva  

Hebraisztika BA 
Arámi nyelv 2. (Gyakorlat) 

KOLTAI KORNÉLIA 
A bibliai arámi szövegrészleteket közösen feldolgozó tanév után a jelen kurzus a Héber Biblia arámi 
fordításainak: a targumoknak az olvasásába vezet be. Az óra célja, hogy a palesztinai zsidó arámi 
legfontosabb nyelvtani jellegzetességeit elsajátítsák a hallgatók a targumok tanulmányozása révén (a 
bibliai arámi nyelv jelenségeivel összehasonlítva), és megismerkedjenek a különböző, ún. kanonozált 
(Onkelos, Jonatán), illetve az ún. nem-kanonizált targumok (Pseudo-Jonatán) gondolatvilágával, 
interpretációs technikáival. A szövegcsoportoknak megfelelően a félév során a hallgatók gyakorlatot 
szereznek a babilóniai szupralineáris pontozással ellátott szövegek, valamint a pontozatlan szövegek 
olvasásában.  

Izrael története az ókorban (Előadás) 
BUZÁSI GÁBOR, TURÁN TAMÁS, VÉR ÁDÁM | K:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 233.  
Izrael története a kezdetektől az iszlám hódításig (i.sz. 7. sz.). Bibliai történelem a fogság koráig (i.e. 
6. sz.); a zsidóság perzsa és hellénisztikus korban; a zsidóság a Római Birodalomban. 

Kelet-európai zsidó kultúra: ima és zene (Gyakorlat) 
FRIGYESI JUDIT | CS:18:00-19:30 | F.ép földszint 25. Kodály terem 
„Mitől zsidó egy dallam?” Látszólag értelmetlen a kérdés, hiszen a hangoknak nincs „nemzetisége”. 
Mégis, sokszor érezzük egy zene stílusából, előadásmódjából vagy atmoszférájából, hogy valamely 
etnikai csoporthoz tartozik. A Soá előtti kelet-európai tradícionális zsidó közösségek hittek abban, 
hogy a gondolat – és különösen a transzcendentális és misztikus gondolat – csak valamely kifejező 
„művészet” segítségével érthető meg, és csakis akkor, ha ez a kifejezés az individum spontán 
megnyilatkozása. E kurzuson hangzások és dallamok spontán élménye alapján ezen élmény 
filozófiai-pszichológiai  jelentését fogjuk tárgyalni, autentikus hangfelvétek, filmek, vallásfilozófiai 
írások és memoár irodalom felhasználásával. 
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Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. (Gyakorlat) 
KOLTAI KORNÉLIA | H:12:00-13:30, CS:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 233. 
A második félév az előző félévben tanultakra épül: a kurzus során befejezzük a klasszikus héber 
alaktant, és előkészítjük a következő félévben szisztematikus rendszerességgel feldolgozandó 
mondattan anyagát.  

Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3. (Gyakorlat) 
KOLTAI KORNÉLIA 
A kezdő szövegolvasás-kurzusra kiválasztott rövid, viszonylag könnyű narratívum közös 
feldolgozásának a célja, hogy a hallgatók elmélyüljenek a klasszikus héber grammatikában, és 
alapvető jártasságra tegyenek szert a szótárhasználatban (BDB), a Héber Biblia olvasásában, 
fordításában. A szövegolvasás módszertani segítséget nyújt az önálló munka technikájának a 
kialakításához.  

Klasszikus héber szövegolvasás: Énekek éneke (Gyakorlat) 
KOLTAI KORNÉLIA 
A szövegolvasás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a zsidó liturgiában, vallástörténetben, 
valamint a világirodalomban, vallási és szakrális művészettörténetben stb. egyaránt nagy jelentőségű 
Énekek énekével. A félév során kiemelten foglalkozunk műfaji kérdésekkel is: a szerelmi-/nászének, a 
költői szöveg tartalmi- és stílusjegyeivel. A nyelv szintén állandó vizsgálódásaink tárgyát képezi. 
Elemzéseinkben a kapcsolódó pre-/poszt- és modern kritikai eredményekre támaszkodunk, de 
lehetőség nyílik a szabad véleményalkotásra, az önálló, „szubjektív” analízisekre is. 

„Megkérdezték a rabbit”: Responzumirodalom (fordításban) (Gyakorlat) 
BÁNYAI VIKTÓRIA | P:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 233.  
A rabbinikus irodalom egyik termékeny műfaja a kérdésekre adott válaszok írásba foglalása: a 
kurzus során ebbe a műfajba kap bevezetést a hallgató angolra vagy magyarra fordított szövegeken 
keresztül. Melyik korban mik voltak a kérdések? Milyen forrásokra és milyen módszerekre 
támaszkodva hoztak (és hoznak ma is) döntést? 

Misna-szövegolvasás (Gyakorlat) 
TURÁN TAMÁS 
Az óra célja, hogy megismertesse a diákot a posztbiblikus zsidó irodalom és a „Szóbeli Tan” 
alapművével: a Misnával: annak nyelvével, szerkezetével, terminológiájával és 
gondolkodásmódjával. A kurzus során két traktátust tanulmányozunk az eredeti nyelven.  

Modern héber nyelv 2. (Gyakorlat) 
KORMOS SZILVIA | K:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 232. 
„Én beszélni héberül.” Alapvető héber kommunikációs szövegek. A társalgás alapjai. 

Modern héber nyelv 4. (Gyakorlat) 
KORMOS SZILVIA | CS:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 232. 
„Tükröm, tükröm mond meg nékem…” Egy modern izreal lány élete. Öltözködés, testmozgás, 
egészség, napirend.  

Modern héber nyelv haladóknak: társalgás (Gyakorlat) 
KORMOS SZILVIA | SZE:08:00-09:30 | F.ép II. emelet 232. 
„Eszem-iszom, dínom-dánom” Trendi kaják, egészséges életmód, időtöltés témákban szövegek, rövid 
beszélgetések héberül.  
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Zsidó vallás és kultúra 2. (Előadás) 
Bíró Tamás Sándor | CS:12:00-13:30 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem  

Hebraisztika MA 
Elő-Ázsia régészete (Előadás) 

DEZSŐ TAMÁS | SZE:09:00-10:30 

Héber nyelvtörténet (Előadás) 
Bíró Tamás Sándor, Koltai Kornélia | SZE:11:00-12:30 | F.ép II. emelet 233.  
Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon a történeti nyelvészet vizsgálati tárgyairól, módszereiről, 
diszciplínáiról, körüljárja a nyelvi változás mibenlétét, majd a héber nyelvtörténet korszakait 
társadalmi, történeti és kultúrtörténeti dimenzióba helyezze, valamint, hogy áttekintse az egyes 
nyelvtörténeti korszakok (valamennyi nyelvi szintre kiterjedő) sajátosságait, a rendelkezésre álló 
forrásokból való válogatás alapján. Az egyes korszakok nyelvtörténetének bemutatását követi egy-egy 
elméletibb jellegű előadás, amely az adott korszakhoz kapcsolódóan tárgyal egy-egy nyelvészeti 
területet, fogalmat, módszert, problematikát, leíró és történeti szempontból.  

Nyelvi fejlesztés (modern héber) (Gyakorlat) 
KORMOS SZILVIA | SZE:12:30-14:00 | F.ép II. emelet 232.  
„Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek.” Matilda Koen Sarano, Kuentos del Folklor de 
la Famila djudeo-espanyola könyve alapján forditási gyakorlatok.   

Rabbinikus szövegolvasás (Gyakorlat) 
TURÁN TAMÁS 
A kurzus célja betekintést adni a talmudi irodalom világába. Egy-két összefüggő szövegrész 
tanulmányozása révén megismerkedünk ezen irodalom nyelvével, terminológiájával, különleges 
szerkezetével és gondolkodásmódjával, valamint legfontosabb középkori kommentárjával, a Rasi-féle 
kommentárral.  

Klasszika filológia – Görög 
 
Auktorolvasás (Pseudo-Lukianos, Timarión) (Gyakorlat)   

MÉSZÁROS TAMÁS | P:12:00-13:30 | EC/12 
Szövegolvasás MA-s hallgatóknak (3-4 oldal óránként). 

 
Bevezetés az ógörög nyelvbe 4. (Előadás) 

HORVÁTH JANKA JÚLIA | P:13:00-14:30 | EC/18 
 
Bevezetés az ógörög nyelvbe 4. (Előadás) 

BOLONYAI GÁBOR | K:8:15-9:45 | F.ép II. emelet 212. 
 
Filológiai szeminárium (Gyakorlat)   

HORVÁTH LÁSZLÓ| P:13:00-14:30 | EC/19 
Filológia dolgozat megírásának gyakoroltatása, kutatói készségek elsajátíttatása személyre szabott 
témákon keresztül. 
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Görög ünnepek és kultuszok (Előadás)   
BOLONYAI GÁBOR | CS:8:30-10:00 | F.ép II. emelet 217. 
A kurzuson a legfontosabb athéni ünnepeket tekintjük át, az ünnephez kötődő rítusokra és 
eredetmítoszokra vonatkozó szövegek és képek segítségével. 

 
Ógörög leíró nyelvtan 2. (Alaktan) (Előadás) 

MÉSZÁROS TAMÁS | P:10:00-11:30 | EC/nagyklub 
Igeosztályok áttekintése, a verbo, esettan. 

 
Ógörög irodalomtörténet (Euripidész drámái) (Előadás) 

BOLONYAI GÁBOR | H:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 212. 
A kurzus témája hat Euripidész-dráma (Alkésztisz, Hippolütosz, Trójai nők, Hekabé, 
Bakkhánsnők, Iphigeneia Auliszban), valamint ezek ókori, újkori és mai feldolgozásai különböző 
művészeti ágakban (vázakép-festészet, festészet, opera, dráma, regény, film). A drámákat 
műfordításban olvassuk. 

 
Ógörög, római és középkori irodalom (Középkori világirodalom 4.) (Előadás) 

DÉRI BALÁZS 
 
Irodalomtörténet (Görög költészet) (Előadás) 

BÁRÁNY ISTVÁN  
MA-s klasszika-filológia szakos hallgatók számára hirdetett görög irodalomtörténet, a kurzus a görög 
költészet történetét tekinti át Homérosztól, jelentős mennyiségű otthoni szövegmunkát igényel. 

 
Görög nyelvtörténet (Előadás) 

ITTZÉS MÁTÉ | H:10:00-11:30 | BY-1-101 
 
Görög vagy római filozófia (Előadás) 

BÁRÁNY ISTVÁN  
A kurzus az antik (görög-római) filozófia történetét tekinti át, ebben a félévben vizsgakurzusként. 

 
Oszmán kultúra (Előadás) 

SOLTI DÓRA 
Szabadon választott oszmán, török vagy iszlám tárgyú kurzussal teljesíthető órátlan tanegység. 

 
Bevezetés az ógörög nyelvbe 3. (Gyakorlat)   

HORVÁTH JANKA JÚLIA | K:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 218. 
 
Bevezetés az ógörög nyelvbe 3. (Gyakorlat)   

BOLONYAI GÁBOR| P:8:15:00-09:45 | F.ép II. emelet 212. 
 
Ógörög szövegolvasás 3. (Odysseia 20. könyv) (Gyakorlat)   

BOLONYAI GÁBOR| K:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 212. 
Aristotelés nyelvileg nem számít nehéz auktornak, viszont a szöveg feldolgozásához filozófiai, és az 
aristotelési gondolkodás iránti érdeklődésre van szükség. Igény esetén MA-s kódon is meghirdethető 
tárgy. 

 
Ógörög szövegolvasás 8. (Aristotelés) (Gyakorlat)   
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BÁRÁNY ISTVÁN| K:18:00-19:30 | F.ép II. emelet 217. 
Aristotelés nyelvileg nem számít nehéz auktornak, viszont a szöveg feldolgozásához filozófiai, és az 
aristotelési gondolkodás iránti érdeklődésre van szükség. Igény esetén MA-s kódon is meghirdethető 
tárgy. 

 
Ógörög leíró nyelvtan 4. (Mondattan) (Gyakorlat) 

HORVÁTH LÁSZLÓ | P:09:45-11:15 | EC/19 
Az ógörög hangsúlyozás szabályainak rendszerezése, alapszókincs és a-verbo lista összeállítása, 
phraseológiai tematikus gyűjtések. Az alaktani ismeretek elmélyítése. 

 
Ógörög nyelvtan 1. (Gyakorlat) 

HORVÁTH LÁSZLÓ | P:08:00-09:30 | EC/19 
Gyakorlatokon keresztül (http://mbt.eotvos.elte.hu/wp-
content/uploads/2019/04/Ogorog_nyelvkonyv.pdf:  290 - 323 oldalak) az elemi mondattan 
elsajátítása. 

 
Ógörög auktorolvasás (Platón) (Gyakorlat)   

BÁRÁNY ISTVÁN| K:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 217. 
Középhaladó és haladó szintű görög auktor, a Platón-dialógusok és a negyedik századi filozófiai 
próza olvasási technikát sajátítjuk el és gyakoroljuk. Hetenként kb. 1-3 oldalt olvasunk el, a szöveget 
otthon előzetesen fel kell dolgozni, az órán fordítunk, a nyelvtani, értelmezési és fordítástechnikai 
nehézségeket megbeszéljük. A szöveg filozófiai és dramaturgiai aspektusait is feldolgozzuk. Az 
érdeklődők igény esetén keressenek meg további tájékoztatás ügyében. 

 
Ógörög auktorolvasás (Korai görög költészet) (Gyakorlat)   

BÁRÁNY ISTVÁN| K:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 217. 
Haladó szintű görög auktor. Görög költészet (korai görög költészet: jambus, líra, kardalköltészet: 
Pindaros, Bacchylidés, bukolikus költészet: a pontos programot közösen állítjuk össze). Hetenként kb. 
60-80 sort olvasunk el, a szöveget otthon előzetesen fel kell dolgozni, az órán fordítunk, a nyelvtani, 
értelmezési és fordítástechnikai nehézségeket beszéljük meg. Természetesen a szövegek irodalmi 
aspektusait is feldolgozzuk. Mivel nehéz szövegről van szó, BA-s hallgatók a kurzust min. 3-4 
korábban elvégzett görög szövegolvasás után (stabil nyelvtani háttérrel) vehetik fel, az érdeklődők 
keressenek meg további tájékoztatás ügyében. 

 
Ógörög szövegolvasás 8. (Sophoklés: Élektra) (Gyakorlat)   

BÁRÁNY ISTVÁN| K:08:15-09:45 | F.ép II. emelet 217. 
Haladó, középhaladó szintű görög auktor. Sophoklés Élektráját olvassuk, a görög drámaköltészet 

nyelvével 
ismerkedünk. Hetenként kb. 60-80 sort olvasunk el, a szöveget otthon előzetesen fel kell dolgozni, az 
órán fordítunk, a nyelvtani, értelmezési és fordítástechnikai nehézségeket beszéljük meg. A szöveg 
dramaturgiai aspektusait is feldolgozzuk. Mivel nehéz szövegről van szó, BA-s hallgatók a kurzust 
min. 2 korábban elvégzett görög szövegolvasás után (stabil nyelvtani háttérrel) vehetik fel, az 
érdeklődők keressenek meg további tájékoztatás ügyében. 
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Klasszika filológia – Latin 
 
Latin nyelv 2. (Gyakorlat)   

RUNG ÁDÁM (SZ:12:00-13:30, F/217), SOMFAI PÉTER (SZ:16:00-17:30, F/218), KOROMPAY 
ESZTER (SZ:10:00-11:30, F/218), DOBOS BARNA (H:08:00-09:30 | H:10:00-11:30, F/218), 
KÁRPÁTI BERNADETT (SZ:08:00-09:30 | SZ:10:00-11:30, F/217), SIMON ZOLTÁN (H:14:00-
15:30, F/218),  KOZÁK DÁNIEL (K:14:00-15:30, F/212 | SZ:12:00-13:30, F/218), JARMALOV 
REZSŐ (CS:08:00-09:30, F/218) 
Az elsősorban történészhallgatóknak szóló bevezető nyelvi kurzus második félévének célja az alaktani 
ismeretek kiegészítése mellett az igeneves szerkezetek megismerése és a fordítási készség fejlesztése. 

 
Latin nyelv 2. (régész) (Gyakorlat)   

RUNG ÁDÁM (CS:12:00-13:30, F/218), SIMON ZOLTÁN (CS:12:00-13:30, F/212) 
Az elsősorban régészhallgatóknak és antik kultúra minorosoknak szánt nyelvi kurzus második 
félévének célja a nyelvtani ismeretek bővítése és a fordítási készség fejlesztése. 

 
Latin nyelv 4. (régész) (Gyakorlat)   

KOZÁK DÁNIEL | K:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 218. 
Az elsősorban régészhallgatóknak és antik kultúra minorosoknak szánt nyelvi kurzus utolsó félévének 
célja egy-egy még hiányzó nyelvtani ismeret megszerzésén túl a tanultak gyakorlása, a fordítási 
készség fejlesztése és ezáltal felkészülés a záróvizsgára. 

 
Latin nyelv 4. (régész) (Gyakorlat)   

SIMON ZOLTÁN| H:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 212. 
Az elsősorban régészhallgatóknak és antik kultúra minorosoknak szánt nyelvi kurzus utolsó félévének 
célja egy-egy még hiányzó nyelvtani ismeret megszerzésén túl a tanultak gyakorlása, a fordítási 
készség fejlesztése és ezáltal felkészülés a záróvizsgára. 

 
Latin nyelv 4. (Gyakorlat)   

RUNG ÁDÁM| K:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 218. 
Az elsősorban régészhallgatóknak és antik kultúra minorosoknak szánt nyelvi kurzus utolsó félévének 
célja egy-egy még hiányzó nyelvtani ismeret megszerzésén túl a tanultak gyakorlása, a fordítási 
készség fejlesztése és ezáltal felkészülés a záróvizsgára. 

 
Bevezetés a latin nyelvbe 3. (Gyakorlat)   

KRUPP JÓZSEF| K:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 218. 
A kurzus célja a latin nyelv alapjainak elsajátítása; a Bevezetés a latin nyelvbe 4. kurzussal 
párhuzamosan kell elvégezni, tehát ugyanabban a félévben kell felvenni őket. A Bevezetés a latin 
nyelvbe 1. és 2. elvégzése révén a hallgatók eljutottak a névszó- és igeragozás rendszerének és a 
mondattan egyszerű jelenségeinek az ismeretére. A 3. és 4. kurzus során az alaktani ismereteket 
gyakorolják, s megismerik az igeneves szerkezeteket és a mellékmondatokat. Az olvasott szövegekhez 
kapcsolódó tárgyi, művelődéstörténeti és filológiai magyarázatok alapot nyújtanak a klasszika-
filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 
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Bevezetés a latin nyelvbe 4. (Előadás)   
KRUPP JÓZSEF| CS:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 217. 
A kurzus célja a latin nyelv alapjainak elsajátítása; a Bevezetés a latin nyelvbe 3. kurzussal 
párhuzamosan kell elvégezni, tehát ugyanabban a félévben kell felvenni őket. A Bevezetés a latin 
nyelvbe 1. és 2. elvégzése révén a hallgatók eljutottak a névszó- és igeragozás rendszerének és a 
mondattan egyszerű jelenségeinek az ismeretére. A 3. és 4. kurzus során az alaktani ismereteket 
gyakorolják, s megismerik az igeneves szerkezeteket és a mellékmondatokat. Az olvasott szövegekhez 
kapcsolódó tárgyi, művelődéstörténeti és filológiai magyarázatok alapot nyújtanak a klasszika-
filológiai tanulmányok megkezdéséhez. 

 
Latin leíró nyelvtan 2. (Előadás)   

ITTZÉS MÁTÉ| SZ:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 218. 
 
Latin szövegolvasás 4. (Latin levélirodalom) (Gyakorlat)   

FERENCZI ATTILA| K:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 217. 
A kurzus bepillantást kíván nyújtani a latin nyelvű levélirodalomnak egy sajátos csoportjába. A 
magánéleti, családon belüli kommunikációt szolgáló levelek olvasásán keresztül a hallgatók képet 
kaphatnak a családi viszonyok alapvető kérdéseiről, és megismerhetik ennek a formának a sajátos 
korlátait. Az olvasandó levelek szerzői: Cicero és Plinius. 

 
Latin szövegolvasás 8. (Latin próza nyelvtani magyarázatokkal) (Gyakorlat)   

ITTZÉS MÁTÉ| SZ:12:00-13:30  
A kurzus bepillantást kíván nyújtani a latin nyelvű levélirodalomnak egy sajátos csoportjába. A 
magánéleti, családon belüli kommunikációt szolgáló levelek olvasásán keresztül a hallgatók képet 
kaphatnak a családi viszonyok alapvető kérdéseiről, és megismerhetik ennek a formának a sajátos 
korlátait. Az olvasandó levelek szerzői: Cicero és Plinius. 

 
Latin szövegolvasás 8. (Római komédia: Terentius) - az Adelphoe olvasása (Gyakorlat)   

ADAMIK BÉLA| P:08:30-10:00 | F.ép II. emelet 217. 
 
Latin szövegolvasás 8. (Császárkori elbeszélő próza) (Gyakorlat)   

SIMON ZOLTÁN| CS:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 218. 
A szövegolvasás során önmagukban is megálló, színes, novellaszerű elbeszéléseket dolgozunk föl a 
császárkor gazdag irodalmának kevésbé közismert auctorainak műveiből válogatva, lehetőséget 
nyújtva a fordítási készség fejlesztése mellett az irodalom- és művelődéstörténeti ismeretek bővítésére 
is. 

 
Latin szövegolvasás 5. (Vergilius: Aeneis) (Gyakorlat)   

KOZÁK DÁNIEL| H:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 218. 
 
Latin szövegolvasás 7. (Latin líra) (Gyakorlat)   

FERENCZI ATTILA 
A kurzus hallgatói a római szerelmi lírával ismerkednek meg Catullus és Horatius művein keresztül. 
Az óra alapvető feladata természetesen a latin nyelvű szövegek alapos nyelvi és kulturális megértése, 
illetve a megismerkedés a szövegek értelmezését támogató kézikönyvekkel, szakirodalommal. 

 
Latin auktorolvasás (A mitikus hős életrajza: Statius, Achilleis) (Gyakorlat)   

KOZÁK DÁNIEL | H:14:00-15:30  
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Latin paleográfia (Gyakorlat)   

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN| H:15:00-15:45 | F.ép II. emelet 212. 
 
Közép- és újkori latin nyelv sajátosságai (Előadás)   

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN | H:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 218. 
 
Bevezetés a középkortudományba (Előadás)   

DÉRI BALÁZS| P:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 218. 
Két előadás a BTK-n, három hétvégi tanulmányi kirándulás (Zsámbék, Ócsa, Gödöllő). 

 
Chartae Latinae Antiquiores (Gyakorlat)   

ADAMIK BÉLA| P:10:30-12:00 | F.ép II. emelet 212. 
 
Humanista latin szövegek (Kora újkori magyarországi latin történetírás) (Gyakorlat)   

TÓTH GERGELY| K:16:00-17:30 | F.ép II. emelet 212. 
 
Római irodalom (Ezüstkor) (Előadás)   

SIMON ZOLTÁN| H:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 212. 
Az előadás a vizsgára való fölkészülést segítve bevezetést nyújt a kora császárkor irodalmának 
poétikai, retorikai és műfaji jellemzőibe, legfontosabb irodalomtörténeti összefüggéseibe. 

 
Auktorolvasás 5. (Szójátékok a latin irodalomban) (Gyakorlat)   

TAMÁS ÁBEL | CS:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 212. 
A kurzuson megismerkedünk a latin költészet szó-, ill. betűjátékainak – beleértve az 
akrosztichonokat, telesztichonokat stb. – elvi alapjaival (pl. a kozmosz olvasása / a szöveg olvasása, 
atomok/betűk stb.), intertextuális hátterével (pl. Aratosz akrosztichonjának utóélete), módszertani 
kérdéseivel (pl. signposting), valamint legfontosabb példáival. A szójátékokat mindig 
kontextusukban vesszük szemügyre és értelmezzük. 

 
Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2. (Gyakorlat)   

FERENCZI ATTILA 
 
Újgörög 
 
Újgörög nyelvi felzárkóztatás (Gyakorlat)   

SZEBEHLECZKY BORBÁLA 
Záróvizsgára felkészítő B2 szintű nyelvóra. 

 
Újgörög nyelv haladóknak 2. (Gyakorlat)   

SIAPANIDOU ELEFTHERIA| EC | óramegbeszélés szerint 
Az Újgörög nyelv haladóknak 1. kurzus folytatása anyanyelvi lektorral, B1 szintű nyelvóra. 

 
Újgörög nyelv haladóknak 2. (Gyakorlat)   

NAKOS KONSTANTINOS | EC | óramegbeszélés szerint 
Újgörög filológiai szakszeminárium felsőfokú görögtudással rendelkezőknek. 
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Újgörög nyelv haladóknak 4. (Gyakorlat)   
NAKOS KONSTANTINOS| EC | óramegbeszélés szerint 
Az Újgörög nyelv haladóknak 3. kurzus folytatása, B2 szintű nyelvóra. 

 
Újgörög nyelv kezdőknek 2. (Gyakorlat)   

SIAPANIDOU ELEFTHERIA| EC | óramegbeszélés szerint 
Az Újgörög nyelv kezdőknek 1. kurzus folytatása, A2 szintű nyelvóra. 

 
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. (Gyakorlat)   

SOLTI DÓRA| EC | óramegbeszélés szerint 
Kezdő szintű ógörög nyelvóra újgörög szakosoknak. 

 
Második balkáni/keleti nyelv 1. (Gyakorlat)   

SOLTI DÓRA 
Szabadon választott balkáni vagy keleti nyelvi kurzussal teljesíthető órátlan tanegység. 

 
Második balkáni/keleti nyelv 2. (Gyakorlat)   

SOLTI DÓRA 
Szabadon választott balkáni vagy keleti nyelvi kurzussal teljesíthető órátlan tanegység. 

 
Újgörög nyelvészeti gyakorlatok 1. (Gyakorlat)   

SOLTI DÓRA | EC | óramegbeszélés szerint 
Az újgörög névszórendszert tárgyaló nyelvészeti kurzus. 

 
Újgörög szöveginterpretációk 1. (Gyakorlat)   

SOLTI DÓRA | EC | óramegbeszélés szerint 
A2 szintű újgörög nyelvfejlesztés könnyű tankönyvi és irodalmi szövegekkel. 

 
Újgörög szöveginterpretációk 3. (Gyakorlat)   

NAKOS KONSTANTINOS | EC | óramegbeszélés szerint 
Irodalmi szövegolvasás óra B1 szinten. 

 
Újgörög szöveginterpretációk 3. (Gyakorlat)   

NAKOS KONSTANTINOS | EC | óramegbeszélés szerint 
Irodalmi szövegolvasás óra C1/C2 szinten. 

 
Újgörög szöveginterpretációk 4. (Gyakorlat)   

SOLTI DÓRA | EC | óramegbeszélés szerint 
Irodalmi szövegolvasás óra B2 szinten. 

 
Áttekintés az újgörög irodalomról (Előadás) 

SOLTI DÓRA, NAKOS KONSTANTINOS | EC | óramegbeszélés szerint 
Az újgörög irodalom vázlatos áttekintése a kezdetektől napjainkig. 
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Vallástudomány minor 
Az Iszlám világa 2. (Előadás) 

SZOMBATHY ZOLTÁN | SZE:15:30-17:00 | C ép. földszint 072. 

Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 2. (Gyakorlat) 
DÉRI BALÁZS | SZE:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 217. 
Elsősorban a vallástudomány BA-minor erősen ajánlott tanegysége, de bárki fölveheti. A négy féléves 
kurzus saját, tisztán bibliai szövegekre épülő tankönyv segítségével bevezetést nyújt a bibliai 
(egyházi) latinba (alaktan, mondattan, lexika), bő vallástudományi, zsidó és keresztény 
ismeretanyaggal. Nem igényel előzetes latintudást.  

Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 4. (Gyakorlat) 
VARGA BENJÁMIN | CS:14:00-15:30 | F.ép II. emelet 217. 
Elsősorban a vallástudomány BA-minor erősen ajánlott tanegysége, de bárki fölveheti. A négy féléves 
kurzus saját, tisztán bibliai szövegekre épülő tankönyv segítségével bevezetést nyújt a bibliai 
(egyházi) latinba (alaktan, mondattan, lexika), bő vallástudományi, zsidó és keresztény 
ismeretanyaggal. Nem igényel előzetes latintudást.  

Filozófiatörténet 3. (Előadás) 
BORBÉLY GÁBOR | CS:16:00-17:30 | i.ép II.em 228 Bence György terem  

Forrásismeret és módszertan (Gyakorlat) 
KÓSA GÁBOR | K:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 216. 
Az óra bevezetést nyújt kilenc vallás írott forrásaiba és a velük kapcsolatos módszertani kérdésekbe. 

Kortárs vallásszociológia (Davie) (Előadás) 
VÉR ÁDÁM | SZE:12:00-13:30 | F.ép II. emelet 212.  
A kurzus betekintést nyújt a kortárs vallásszociológia lényeges vitáiba, és elsősorban az európai és 
amerikai országokban megfigyelt vallási jelenségek bemutatásával olyan fogalmakat tárgyal, mint 
szekularizáció, főáram és peremhelyzet, helyettesítő vallás, fundamentalizmus. 

Ókori és keleti vallások 2. (Előadás) 
VÉR ÁDÁM | CS:08:00-09:30 | F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem 
A kurzus betekintést nyújt a Mediterráneum, Elő-Ázsia és Ázsia nagyobb vallási rendszereibe. Az 
adott terület szakértői tartanak előadást az ókori Egyiptom, Mezopotámia, Irán, Hellász és Róma 
vallástörténetéről, a zsidó, keresztény és iszlám vallásról, valamint az indiai vallási rendszerekről 
(hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus, szikh vallás).    

Összehasonlító vallástörténet 2. (Gyakorlat) 
VÉR ÁDÁM | SZE:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 212.  
A vallástudomány BA-minor kötelező tanegysége, melyet minden félévben meghirdetünk. A 
szeminárium során egyrészt a kötelező szakirodalmi tételek feldolgozása során közösen áttekintjük a 
vallástörténet néhány jelentős témáját (szent és profán, tabu, átmeneti rítusok, convivium, 
kalendárium, stb.), másrészt minden hallgató referátumot tart egy választott esettanulmányból. Az 
óra kiemelt célja az eláadó- és vitakézség fejlesztése. 

Politikai teológia (Előadás) 
GERÉBY GYÖRGY | CS:17:00-18:30 | F.ép II. emelet 233.  
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Vallásfilozófia (Előadás) 
BORBÉLY GÁBOR | SZE:16:00-17:30 | i.ép II.em 228 Bence György terem    

Vallásfilozófia (Gyakorlat) 
BORBÉLY GÁBOR | SZE:14:00-15:30 | i.ép I.em 129  

Vallástudomány MA 
A világ vallási képe (Előadás) 

DÉRI BALÁZS | CS:08:00-09:30 | F.ép II. emelet 212.  

Angol nyelvű szakszövegolvasás (Gyakorlat) 
VÉR ÁDÁM | CS:10:00-11:30 | F.ép II. emelet 216.  
Az óra elsősorban a vallástudomány MA szak hallgatói számára nyújt lehetőséget arra, hogy 
hosszabb angolnyelvű tanulmányok közös megértésével és lefordításával gyakorlatot szerezzenek a 
szakfordítás területén. A kurzus folyamatos, hétről-hétre való munkát követel. 

 


