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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Magyar nyelv és irodalom 

Course unit title Dialektológia 

Course unit code 08МКМК038 

Type of course unit1  compulsory 

Level of course unit2 Bachelor 

Field of Study (please see ISCED3) 0232 Literature and linguistics 

Semester when the course unit is offered summer 

Year of study (if applicable) 4 

Number of ECTS allocated 5 

Name of lecturer/lecturers dr. Rajsli Ilona, dr. Kovács Rácz Eleonóra 

Name of contact person dr. Rajsli Ilona, dr. Kovács Rácz Eleonóra 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

‒ 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

A magyar nyelv területi változatainak megismerése, az egyes nyelvi szinteken jelentkező nyelvjárási jelenségek 
felismerése, vizsgálata. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


A nyelvi regionális változatainak felismerése mellett a tantárgyhoz tartozó gyakorlat során a nyelvjárásgyűjtés 
módszertanát is elsajátítják. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Elméleti oktatás: A legfontosabb belső nyelvváltozatok: a normatív irodalmi- és köznyelv, a nyelvjárások, a szaknyelvek, 
más csoportnyelvek, a szleng, a tolvajnyelv. A dialektus, a szociolektus és az idiolektus fogalma. A regionális köznyelvi 
kutatások. A nyelvjárási jelenségek mivolta: keletkezésük, terjedésük. Hangtani, morfológiai, szintaktikai, lexikai és 
frazeológiai nyelvjárási jelenségek. Általános és speciális nyelvjárástan. Helyi nyelvjárás, nyelvjáráscsoport, nyelvjárási 
régió, nyelvjárási szigetek. A nyelvjárások keletkezése, fejlődéstörténete a társadalmi fejlődés függvényében. A mai 
magyar nyelvjárások rendszere. Az egyes nyelvjárástípusok jellemző tulajdonságai.  
Nyelvjáráson belüli eltérések az életkor, nemek stb. szerint. A szituáció és a beszélő szerepe a közlésben: a diglosszia.  
 
Gyakorlati oktatás: A bácskai, bánáti és szerémségi magyar nyelvjárások bemutatása (történeti előzmények, telepítések, 
az egyes tájegységek nyelvi tulajdonságai) magnetofonszalagra vett szövegek alapján. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Előadás, gyakorlat hangfelvételek alapján. 

REQUIRED READING 

Kiss Jenő: Magyar dialektológia. Bp. 2001.  
Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp. 1971.  
Szabó Géza: A magyar nyelvjárások. Bp. 1990.  
Hajdú–Kázmér: Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Bp. 1977.  
Silling István: Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv. Újvidék‒Szabadka, 2010. 
Jugoszláviai nyelvjárások. Értekezések, monográfiák 1. Újvidék. 1982. 
A Magyar Nyelvjárások Atlasza I–VI. Bp. 1968–1977.  
Penavin Olga: A szerémségi magyar szigetek nyelve. Bp. 1972.  
Penavin Olga: Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. Újvidék 1988.  
Penavin Olga: A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza. Kanizsa 1995.  
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár I–III. Újvidék 1968.  
Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. Bp. 1957.  
Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Szeged 1990.  

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Az előadásokon való aktív részvétel 30, gyakorlati képzés – beszámoló 30, szóbeli vizsga 40 pont.  

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Hungarian 

 

 

 


