
 
SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK  

BA-KÉPZÉS 
 
 
Irodalom-, kultúra- és médiatudomány  
 
Bombitz Attila  

• Német nyelvű irodalmak a 19. és 20. században  
• Osztrák irodalom  
• Napjaink irodalma  

 
Hárs Endre  

• Német nyelvű irodalmak, kultúrák és médiumok a 18. és 19. században  
• Napjaink irodalma és filmkultúrája  

 
Horváth Márta  

• A századforduló és a két világháború közötti időszak német nyelvű irodalma és 
kultúrája  

• Az irodalmi szöveg befogadásának aspektusai: érzelmi válaszok, morális ítélet, 
elmeolvasás  

 
Mihály Csilla  

• Szövegelemzések az expresszionizmus prózairodalmából  
• Szövegelemzések a német romantika irodalmából  

 
Katona Tünde  

• Középfelnémet irodalom: udvari szerelmi költészet, udvari epika, Nibelung-ének  
• Kultúrtörténet: a 16-18. századi magyarországi németség szöveghagyatéka  

 
Ritz Szilvia  

• A 19. század második felének irodalma  
• A 19–20. század fordulójának irodalma  
• A képzőművészet és az irodalom kölcsönhatásai  
• Összehasonlító elemzések (német – angol – magyar)  

 
Szabó Erzsébet  

• Szövegelemzések a német romantika irodalmából  
• Szövegelemzések a realizmus és naturalizmus irodalmából  
• Filmelemzés  

 
Szabó Judit  

• Vizuális médiumok és képiség a 18–19. századi német nyelvű kultúrában 
• Médiakritikai elméletek az osztrák és német kultúrában (20. század) 
• A horror mint műfaj megjelenése a német filmművészetben 
• A természetfeletti fikcionalizálása a 19. században (Schauerromane und 

Geistergeschichten)  
• Tudományképek és fantasztikus fikciók (19. század) 



• Okkultizmus és technikai médiumok (19. század) 
• A bűnözés és pszichopatológia az 1920–30-as évek német nyelvű irodalmában 

 
 
 

Nyelvészet  
 
Kappel Péter  

• Szintaktikai jelenségek a beszélt nyelvben (pl. szórend vizsgálata)  
• Írott nyelvi szövegek elemzése (pl. ellipszisek a reklám nyelvében)  
• Újkori forrásszövegek nyelvtani elemzése (pl. birtokos szerkezetek 19–20. századi 

privát levelekben)  
• Magyarországi német nyelvváltozatok vizsgálata (pl. nyelvkontaktus-jelenségek)  
• Magyar anyanyelvű németül tanulók szövegeinek nyelvtani elemzése  

 
Modrián-Horváth Bernadett  

• Német–magyar kontrasztív grammatikai vizsgálatok (morfológia, szintaxis)  
• Grammatikai jelenségek korpuszalapú vizsgálata  

 
Rauzs Orsolya  

• Nyelvhasználati hibák elemzése  
• A fordítás elmélete és gyakorlata  
• Az angol nyelv hatása a német szókincsre 
• Nyelvfejlődési tendenciák és jelenségek a németben 

 
Scheibl György  

• Morfológia és összehasonlító nyelvészet, nyelvtipológia: kiválasztott nyelvi jelenségek 
kontrasztív nyelvészeti/nyelvtipológiai elemzése  

• Leíró nyelvtan (alaktan, mondattan): nyelvi jelenségek elemzése  
 


