
Tantárgy neve: Retorika 
Kód: G013 Kreditszáma: 2 

Tantárgy angol neve: Rhetorics 

A tanóra típusa: gyak.  száma: 2 

A számonkérés módja: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):G010-A Bevezetés a gyakorlati teológiába,  
G011 Beszédművelés 1 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus a meggyőző beszéd gyakorlatával (rhetoricautens) és annak elméleti alapjaival 
(rhetorica docens) foglalkozik, különbséget téve a retorika mint diszkurzív gyakorlat 
(beszédmód) és nyelvstratégia (felépített gondolkodás) között. Bemutatja: hogyan lehet a 
közlést, jelentést és hatást összekapcsolni; ismerteti a közlő funkciókat és 
cselekvéstípusokat, a retorikai interakció és a dialógus-retorika kérdéseit, bemutatja a 
klasszikus retorikai alakzatokat és új retorikai lehetőségeket, a beszédművek elemzési 
szempontjait és módszereit.  
Főbb kompetenciák: helyzetfelismerés; lényeglátás; kreativitás; meggyőző beszéd; fejlett 
érvelési készség; világos nyelvi kifejezés; normakövető vitakultúra.Követelmények: 
érvelési technikák ismerete, használata; nonverbális és verbális kommunikációs technikák 
alkalmazása; kérdezéstechnikai ismeret és gyakorlat; meggyőző beszédmű készítése – 
egyéni megnyilatkozási formák, alkalmi beszédek, szertartásos megnyilatkozások, célzott 
csoportos beszélgetések; meggyőzés-lélektani alapismeretek alkalmazása.   

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező irodalom: 
A. JÁSZÓ ANNA – ACZÉL PETRA (szerk.): A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Budapest, 

Trezor, 2001. 232 p. (ISBN 963-9088-51-X) 
ADAMIK TAMÁS – ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA – Aczél Petra: Retorika. Budapest, Osiris, 705 p. 2004. 

(ISBN 963-389-466-2) 
IMRE MIHÁLY  (szerk.): Retorikák a reformáció korából. Debrecen, Kossuth Egyetemi 

Kiadó, 2003.. pp. 17–86.; 367–398. (ISBN 963-472-756-5) 
MARGITAY TIHAMÉR: Az érvelés mestersége. Budapest, Typotex, 2007, 626 p. (ISBN 978-963-

9664-37-1) 
 
Ajánlott irodalom: 
ACZÉL PETRA – BENCZE LÓRÁNT: Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban. Budapest, 

L’Harmattan – Zsigmond Király Főiskola, 2007. 424 p. (ISBN 978-963-236-025-6) 
ACZÉL PETRA: Új retorika. Pozsony, Kalligram, 2009. 302 p. (ISBN 978-80-8101-053-8) 
ARISZTOTELÉSZ: Rétorika. Budapest, Gondolat, 1982, 303 p. (ISBN 963-281-201-8) 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 
 


