
KORSZERŰ TUDÁS – SIKERES ÉRETTSÉGI 
Előadás-sorozat középiskolások számára magyar nyelv és irodalom, valamint történelem 

tantárgyakból a Miskolci Egyetemen 
 
A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, Történettudományi Intézete, a 
Városi Pedagógiai Intézet (Miskolc) és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság B.-A.-Z. Megyei 
Tagozata előadás-sorozatot szervez középiskolások számára magyar nyelv és irodalom, valamint 
történelem tantárgyakból. Az előadás-sorozat két részből áll: októbertől decemberig rendszerező-
összefoglaló előadások hangzanak el alapvető fontosságú témákban (Alapozás, rendszerezés, 
összefoglalás, újraértelmezés), majd februártól áprilisig az időközben kiadott (most még nem 
ismert) emelt szintű érettségi tételekhez igazodva folytatódnak az előadások. A minden héten 
azonos időpontban tartandó előadások korszerű ismeretanyaggal kívánnak hozzájárulni a sikeres 
érettségihez és a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Alkalmanként egy irodalmi-
nyelvészeti és egy történelmi tárgyú előadás hangzik el. Az ingyenes, szabadon látogatható 
előadásokat a ME intézeteinek oktatói tartják. 
 
Az előadások helye és ideje: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Miskolc-
Egyetemváros, B/2 épület), „Kék Terem” (földszinti nagyelőadó), szerdánként 16–17.30h. 
 
Alapozás, rendszerezés, összefoglalás, újraértelmezés 

 
2009. október 7. szerda 
16.00h: Reneszánsz és barokk a magyar irodalomban (előadó: Dr. Kecskeméti Gábor) 
16.45h: A humanizmus történeti vonatkozásai (humanista politikai és társadalmi eszmék, iskolák, a 

humanizmus és a reneszánsz fogalma, tartalma, kapcsolata, a humanizmus és reneszánsz 
alkotói és alkotásai, terjedése stb.) (előadó: Dr. Nagy Gábor) 

 
2009. október 14. szerda 
16.00h: Felvilágosodás és klasszicizmus a magyar irodalomban (előadó: Dr. Porkoláb Tibor) 
16.45h: A filozófusoktól a kávéházakig: kik és hogyan vitatták, képviselték és valósították meg a 

felvilágosodás eszméit? (előadó: Dr. Vári András) 
 
2009. október 21. szerda 
16.00h: Romantika a magyar irodalomban (előadó: Dr. Gyapay László) 
16.45h: Társadalom és eszmék a polgári mozgalmak idején, különös tekintettel a magyar 

reformkorra (előadó: Dr. Tóth Árpád) 
 
2009. november 4. szerda 
16.00h: Modernitás a magyar irodalomban (előadó: Dr. Kappanyos András) 
16.45h: A kapitalizmus „dinamikája” Közép-Kelet-Európában a 19. század második felében 

(előadó: Dr. Csíki Tamás) 
 
2009. november 11. szerda 
16.00h: Társadalmi és területi nyelvváltozatok (előadó: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő) 
16.45h: Állam, társadalom és identitás a két világháború közötti Magyarországon (előadó: Dr. Bódy 

Zsombor) 
 
2009. november 18. szerda 
16.00h: Nyelvünk történeti fejlődése (előadó: Dr. Kecskés Judit) 
16.45h: Régészet és történelem (előadó: Dr. Fischl Klára) 


