
Neptun kód:  BTTON112HIS 

Az óra címe: A tárgyjegyző oktató neve: 

Latin nyelv Gyulai Éva 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága: 

  

Az óra típusa: 
Beszám. 
kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel: 

gyakorlat gyakorlati jegy 2 2 – 

Az óra rövid tartalmi ismertetése: 

A latin nyelv heti két alkalommal történő egy féléves oktatása során a hallgatók a forgalomban lévő 
nyelvkönyvek főként klasszikus ókori szövegei és olvasmányai alapján sajátítják el a latin nyelv 
alapjait: alaktanát és mondattanának kezdeti ismereteit, a latinról magyarra való fordítás alapvető 
ismérveit. A stúdium elvégzése képessé teszi őket egyszerűbb latin nyelvű szövegek önálló 
értelmezésére. Megismerik a klasszikus és elektronikus szótárak használatát, a klasszikus és kései 
latinság fő jellemzőit, különbségeit. A latin nyelvet már középiskolai fokon ismerő hallgatók 
magasabb szinten, összefüggő szövegek fordításával folytathatják a latin nyelv elsajátítását, 
képzésükbe bevonjuk a magyarországi középkori és újabb kori latin források olvasását is. 

Az óra részletes ismertetése: 

n. a. 

Követelmény: 

n. a. 

Kötelező irodalom: 

Bartal Antal: Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Bp., 1901. [Reprint: Bp., 
1983.] 
Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Editio digitalis. Arcanum Adatbázis Kft. Bp., 2002. 
Gesztelyi Tamás – N. Horváth Margit: Latin nyelvkönyv történelem szakos hallgatóknak. Bp., 

1984. 
Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp., 1996. 
P. Mayer Erika–Tegyey Imre: Gradus ad parnassum. Latin nyelvi feladat- és szöveggyűjtemény. 

Bp., 1995. 
Latint oktató honlapok:  

http://www.academicinfo.net/langlatin.html, http://groups.yahoo.com/group/ctnlatin 

Ajánlott irodalom: 

n. a. 

Neptun kód:  BTTON112HIS   

Az óra címe: A tárgyjegyző oktató neve: 

Latin nyelv Havasiné Schultz Mária 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága: 

  

Az óra típusa: 
Beszám. 
kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel: 

gyakorlat  gyakorlati jegy 2 2 – 

Az óra rövid tartalmi ismertetése: 

A latin nyelv heti két alkalommal történő egy féléves oktatása során a hallgatók a forgalomban lévő 
nyelvkönyvek főként klasszikus ókori szövegei és olvasmányai alapján sajátítják el a latin nyelv 
alapjait: alaktanát és mondattanának kezdeti ismereteit, a latinról magyarra való fordítás alapvető 
ismérveit. A stúdium elvégzése képessé teszi őket egyszerűbb latin nyelvű szövegek önálló 
értelmezésére. Megismerik a klasszikus és elektronikus szótárak használatát, a klasszikus és kései 
latinság fő jellemzőit, különbségeit. A latin nyelvet már középiskolai fokon ismerő hallgatók 
magasabb szinten, összefüggő szövegek fordításával folytathatják a latin nyelv elsajátítását, 
képzésükbe bevonjuk a magyarországi középkori és újabb kori latin források olvasását is. 

Az óra részletes ismertetés: 

n. a. 

http://groups.yahoo.com/group/ctnlatin


Követelmény: 

n. a. 

Kötelező irodalom: 

Bartal Antal: Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Bp., 1901. [Reprint: Bp., 
1983.] 
Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Editio digitalis. Arcanum Adatbázis Kft. Bp., 2002. 
Gesztelyi Tamás – N. Horváth Margit: Latin nyelvkönyv történelem szakos hallgatóknak. Bp., 

1984. 
Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp., 1996. 
P. Mayer Erika–Tegyey Imre: Gradus ad parnassum. Latin nyelvi feladat- és szöveggyűjtemény. 

Bp., 1995. 
Latint oktató honlapok:  

http://www.academicinfo.net/langlatin.html, http://groups.yahoo.com/group/ctnlatin 

Ajánlott irodalom: 

n. a. 

 

http://groups.yahoo.com/group/ctnlatin

