
SZÖVEGNYELVÉSZET (15 kredites specializáció) 
 
A „Szövegnyelvészet“ c. modul  egy előadásból és három szemináriumból tevődik 
össze. A modul szövegfajta-orientált. Így mindegyik kurzus más-más súlypont köré 
épül fel: Mindegyik kurzus vagy szövegelemzésre vagy különböző kommunikációs 
területeken történő szövegalkotásra összpontosul. 
 
1  Szövegfajták elemzése 

Szeminárium; 3 kreditpont 
 

A tantárgy célja a nyelvészeti szövegfajtaelemzés alapismereteinek közvetítése és 
az alábbi kompetenciák, ill. készségek fejlesztése: (1) a szövegfajta prototipikus 
jellemzőinek, ill. az ún. ,szövegfajtakeverés’ felismerése az adott szövegpéldán, (2) a 
Kontrasztív Textológia alapvető módszereinek alkalmazása, (3) a szemináriumban 
ismertetett német nyelvű szövegfajták és ezekkel ekvivalens magyar nyelvű 
szövegfajták közötti különbségek és hasonlóságok felmutatása a szöveg mindegyik 
szintén. 
 
A szeminárium az előzőleg a „Bevezetés a szövegnyelvészetbe” c. kurzus keretein 
belül közvetített tudásra és kompetenciákra épít. De azzal szemben ennek a 
kurzusnak a középpontjában a szöveg két eredeti jellemzője áll: egy, ill. több 
szövegfajtához való tartozása és kulturális kötöttsége. Ennek megfelelően a 
szemináriumon (a „Bevezetés a nyelvészetbe” c. tantárgyon belül közvetített 
szövegnyelvészeti eszköztár segítségével) német nyelvű szövegfajták rendszeres 
elemzésével foglalkoznak a hallgatók. A mindenkori elemzés kontrasztív vizsgálattal 
zárul, azaz az adott német szövegfajtát a magyar ekvivalensével hasonlítják össze.   
 
Néhány válogatott szövegfajta kerül elemzésre, pl. álláspályázat és elutasító válasz a 
pályázatra, újságportré, útikalauz, olvasói levél, recenzió, napló (ill. a naplóhoz 
hasonlító weblog). A hallgatók rendszeres szövegnyelvészeti elemzés útján ezen 
szövegfajták prototipikus jellemzőit ismerik meg: az adott (itt német) kommunikációs 
kultúrában szokásos szociális és kommunikatív funkcióit, valamint nyelvi és 
strukturális formáit. A német nyelvű szövegfajták elemzéséhez kapcsolódó 
kontrasztív (német-magyar) vizsgálat során a hallgatók megismerhetik a Kontrasztív 
Textológia módszereit és meggyőződhetnek a tertia comparationisnak a nyelvek 
összehasonlításában betöltő szerepéről. Ez kapcsolódási pontot jelent a következő 
félévben tartandó „Kontrasztív Nyelvészet” c. tárgyhoz. 
 

2  Zsurnalisztikai szövegfajták   
Előadás, 4 kreditpont  

 
Az előadás ismerteti a modern német sajtó klasszikus szövegfajtáit és ezen 
szövegfajták kialakulásának hagyományait: pl. Meldung, harte Nachricht, weiche 
Nachricht, Bericht, Reportage, Feature, Kommentar, Glosse, Interview, Porträt, Kritik, 
Leserbrief. Az előtérben e szövegfajták szövegnyelvészeti leíró és megkülönböztető 
aspektusai állnak. Olyan pragmatikai, tematikai, grammatikai, retorikai és stilisztikai 
jellemzőkről van szó, mint pl. kollektív szövegalkotás, kommunikációs funkció és 
kommunikációs modalitás, domináló beszédaktusok, szöveg makrostruktúrája, 
jellegzetes szintaxis, stilisztikai és retorikai eszközök, valamint szókincs. 
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3 Szövegfajták 1. magánéleti és nyilvános írásbeli kommunikáció 
 Szeminárium, 4 kreditpont 
 
A tantárgy célja a hallgatók írásbeli kompetenciájának fejlesztése néhány 
szövegfajtán belül, amely a magánéleti és nyilvános kommunikációban használatos. 
A szeminárium olyan elementáris szövegfajtákra támaszkodik, mint a Lebenslauf és 
a Bewerbung, amelyeknek a feldolgozása már a korábbi félévekben megtörtént a 
megfelelő tankönyvek alapján. Támaszkodik továbbá azokra az ismeretekre, 
amelyeket a szóbeli nyelvi kompetencia fejlesztése céljából tartandó, sajtó nyelvvel 
foglalkozó két szemináriumon közvetítünk: „Közéleti témák 1” (5. félév) és „Közéleti 
témák 2” (6. félév). 

Így a „Szövegfajták 1” című kurzus középpontjában a témakifejtés 
szempontjából komplexebb írásbeli kifejezési formái állnak, amelyekben pl. arról van 
szó, hogyan lehet a saját utazási élményeket olvasmányosan leírni, más 
személyeket érdekesen bemutatni, hogyan lehet az ún. ,nehéz’ helyzetekben 
udvariasan, mégis meggyőzően nemet mondani, ill. kitartani a saját álláspontunk 
mellett, vagyis: hogyan lehet különböző politikai, gazdasági, szociális, kulturális stb. 
témákról alkotott saját véleményünket szélesebb olvasóközönség előtt kifejezni.  

A szövegfajták feldolgozása a leíró-narratív formáktól az érvelő-magyarázó formák 
felé halad. Ennek megfelelően a hallgatók először pl. olyan szövegfajtákkal 
foglalkoznak, mint a Protokoll, a Reisebericht, a Tagebuch, a Personencharakteristik, 
a Zeitungsporträt. Folytatásként következnek pl. az Initiativbewerbung és az Absage 
auf Bewerbung vagy az Einladung és az Absage auf Einladung, a Nachfassbrief, a 
Leserbrief, a Rezension és a Kritik.  

A szövegpéldák, amelyek az írásbeli feladatok alapjául szolgálnak, csak kis 
részben származnak kézikönyvekből. Legnagyobb részüket a mai német sajtóból, ill. 
irodalomból merítjük.  

Ez a szeminárium alapozó kurzusa a „Szövegfajták 2. Tudományos 
kommunikáció” című kurzusnak.   
 
Textsorten 2: Szövegfajták 2. Tudományos kommunikáció 
szeminárium, 4 kreditpont 
 
A tantárgy célja a hallgatók írásbeli kompetenciájának fejlesztése néhány 
szövegfajtán belül, amely tudományos kommunikációban használatos. Olyan 
rövidebb szövegfajtákról van szó, mint pl. az Exposé, a Konferenzankündigung, a 
Konferenzbericht, a wiss. Rezension, és a Forschungsprojekt.  

A szeminárium további célkitűzése arra vonatkozik, hogy a hallgatókat 
felkészítsük hosszabb tudományos szövegfajták, mint a Seminararbeit és a 
Magisterarbeit megírására. A teljes feldolgozásuk azonban túlfeszítené a kurzus 
időbeli kereteit. Ezért – a már fent említett rövid szövegfajtákon kívül – további olyan 
írásbeli kifejezési formákkal foglalkozunk, amelyek a Seminararbeit és a 
Magisterarbeit fontos építő elemeit alkotják, mint pl. 

 bevezetés (a szemináriumi dolgozatba) 

 más szerzők tudományos cikkeinek (ill. a cikkek részleteinek) nem-kommentáló 
és kommentáló összegzése 

 problémakifejtés  

 egy adott tudományos elmélet/modell bírálata 

 különböző tudományos elméletek/modellek összehasonlítása 

 a saját kutatási eredmények összegzése 
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Szövegpéldákat, amelyek az írásbeli feladatok kiinduló pontját képezik (tud. 
beszámolókat, recenziókat, cikkeket, cikk részleteket), tudományos periodikákból és 
kötetekből merítjük.  
 


