
SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet 
 
2017-2018: Témajavaslatok középiskolai előadásokhoz vagy foglalkozásokhoz (nyelv, irodalom, 
színház, film és kultúra témakörökben) 
 
Az alábbi lista igény szerint 45 vagy 90 percben tárgyalható témákat tartalmaz. A tanórai vagy 
tanórán kívüli előadás vagy foglalkozás időpontját és időtartamát emailben, közvetlenül az érintett 
oktatóval/oktatókkal lehet egyeztetni. 
 
 
Magyar Irodalmi Tanszék 
Balázs Mihály, rotonde@freemail.hu 
- Villontól Petriig: a csavargás költészete 
 
Cserjés Katalin, vasskatalin@vnet.hu 
- Megújító szempontok Madách Tragédiájához 
- Intertextuális jelenségek Hajnóczy Péter prózájában 
- A vizualitás sokszerű jelenléte a modern prózában 
 
Gere Zsolt, gerezsolt.hu@gmail.com 
- Vörösmarty: Csongor és Tünde 
- Arany János: Toldi (trilógia) 
- Kölcsey: Himnusz 
 
Latzkovits Miklós, latzkovits@t-online.hu 
- A facebook a 16-18. században 
 
Szilágyi Zsófia, szilagyi.zsofia@hung.u-szeged.hu 
- Móricz 
 
Szilasi László, szisi@hung.u-szeged.hu 
- saját regényei 
 
 
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék 
Füzi Izabella, fuziza@yahoo.com  
- Mozgókép a 20. és a 21. század elején 
- Babits és a korai magyar mozi 
 
Hódosy Annamária, hodosy.annamaria@gmail.com 
- Posztmodern látvány, városkép, építészet, multikulturalizmus 
 
Milián Orsolya, milianro@yahoo.com 
- Kortárs magyar Születésnapomra-átiratok (József Attila: Születésnapomra; Tóth Krisztina: Porhó; 
Orbán János Dénes: Születésnapomra. Házi feladat) 
- Kortárs, webkettes tendenciák a videoklipkultúrában 
 
Sághy Miklós, saghy.miklos@gmail.com 
- Kertész Imre Sorstalanság című műve és az ennek alapján készült Koltai Lajos-film 
 
Török Ervin, et51ma@yahoo.com 
- Anekdota Mikszáthnál 
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Tóth Zoltán, tothzoltanjanos@gmail.com 
- A tinédzserfilm az ezredforduló után 
- A vászon emlékezete. Történelmi film az ezredforduló után 
 
 
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék 
Fogarasi György, fogarasi@hung.u-szeged.hu 
- Parabola-olvasás (A magvető és a talentumok) 
- Antik retorika és modern nyelvszemlélet 
- Sok van, mi szörnyű (Antik és modern Prométheusz-ábrázolások) 
- Változatok a szonettre (Petrarcától Babitsig) 
- Mit jelent nyomozni? (Poe) 
 
Jászay Tamás, jaszaytamas@gmail.com  
- Shakespeare állatkertje 
- Mítosz a szomszédból: Carol Ann Duffy angol költőnő szerepversei 
 
Kelemen Zoltán, milarepakz@gmail.com 
- F. Kafka: A per és/vagy Az átváltozás 
- J-L. Borges: novellák 
- J. R. R. Tolkien (Elbeszélés és fantasy) 
- A Sátán bálja elnyomott orosz írók megsegítésére (M. A. Bulgakov: A Mester és Margarita) 
- Szabadság és nevelés (D. Diderot: Az apáca, de Sade: Justine) 
 
Kérchy Vera, kerchyv@yahoo.com 
- (Pszicho)analitikus dráma (Ibsen és Freud) 
- Posztmodern dráma és színház (Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott) 
 
Kürtösi Katalin, kurtosi@hung.u-szeged.hu 
- Dráma a drámában, színház a színházban 
- Magyar „kisebbségi” szerzők a tengerentúlon (Kanada) 
 
Tóth Ákos, tothakosjanos@gmail.com 
- A modern nagyváros mint irodalmi téma (Kóborlások Baudelaire-rel) 
- Költő a gépen (Spektákulum, panoráma, horizont - a Nem tudhatom...-ról, másként) 
- A szó nélküli vers (Tandori & Co. - Kísérletek a XX. századi magyar lírában) 
- Babitscsal a múzeumban (Adalékok a költői mű kultúraszemléletéhez) 
 
 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
Forgács Tamás, forgacs@hung.u-szeged.hu 
- Hogyan lett az anyából banya? Szó és szólástörténeti érdekességek a magyar nyelv történetéből 
- Scherlockként a szavak erdejében – nyelvészeti nyomozás érdekes szavak és szólások nyomában 
- Unalmas-e a nyelvtudomány? 
 
Hoffmann Ildikó, i.hoffmann@hung.u-szeged.hu 
- Kísérletes fonetika – amit a hangokkal művelni tudunk 
- A nyelvtudomány határain innen és túl – nyelv és emlékezet  
 
Németh Miklós, nicola@hung.u-szeged.hu 
- A boszorkányság nyelvi emlékei  
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- Hogyan beszélnek a szegediek a 21. század elején? 
 
Schirm Anita, schirmanita@gmail.com 
- A hétköznapi szövegek metaforái 
- A reklámok képi és nyelvi manipulációs stratégiái 
 
Sejtes Györgyi, sejtes@hung.u-szeged.hu 
- Szövegelünk? Szövegeljünk! Mitől szöveg a szöveg? 
- Bottom-up vagy Top-down a szövegértésben 
 
Sinkovics Balázs, sinkov@hung.u-szeged.hu 
- Az ö-zés és a szegediek a 21. században 
- Nyelvhasználat és identitás 
- Nyelv és identitás határon innen és túl 
 
 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 
Bíró Bernadett, birobernadett9@gmail.com  
Kozmács István, kozmacsistvan@gmail.com 
Sipőcz Katalin, sipoczk@gmail.com 
Szeverényi Sándor, horeszocseme@gmail.com 
(Az első 3 téma esetében a tanszéki oktatóhoz társul egy anyanyelvi lektor is.) 
 
- A magyar nyelv finnugor rokonsága. A finn nyelv és a finnek 
- A magyar nyelv finnugor rokonsága. Az észt nyelv és az észtek 
- A magyar nyelv finnugor rokonsága. Az udmurt nyelv és az udmurtok 
- Veszélyeztetett finnugor nyelvek 
- A finnugor rokonság a közgondolkodásban – a "mítoszoktól" a ponyvaregényekig 
 
 
Általános Nyelvészeti Tanszék 
Ivaskó Lívia, ivasko@hung.u-szeged.hu 
- Mi mindent tudunk, ha tudunk egy nyelvet? 
 
Németh T. Enikő, nemethen@hung.u-szeged.hu 
- Információközlés, kommunikáció, manipuláció 
 
Németh T. Enikő, nemethen@hung.u-szeged.hu, és Szécsényi Tibor, szecsenyi@hung.u-szeged.hu 
- A navahó indiánok nyomában: interaktív kódfejtés nyelvészeti módszerekkel 
 
Szécsényi Tibor, szecsenyi@hung.u-szeged.hu 
- A nyelvtudomány felhasználása a mesterségesintelligencia-fejlesztésekben 
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