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MAGYAR IRODALOM FAKULTÁCIÓ 
 12. – 13. évfolyam számára 

A tantárgy célja 

Elsődleges feladat – az életkornak megfelelően – az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A tanulók 
tudják értelmezni a kommunikációs helyzeteket, vegyenek részt aktívan a kommunikációs 
folyamatokban. Folyamatosan fejlődjön szövegértési és szövegalkotási képességük. Ismerjék meg 
anyanyelvük rendszerét, annak jelenét és múltját. Megfelelő nyelvi kultúrával rendelkezzenek, szóbeli és 
írásbeli megnyilatkozásuk igényes és tudatos legyen. 

Irodalomtanításunk célja, hogy diákjaink értő olvasóvá, befogadóvá váljanak. Ehhez szükséges az 
olvasási kedv felkeltése, ill. fenntartása, az irodalomnak mint művészetnek megszerettetése, kifejezési 
módjainak megismertetése. Az irodalmi művek olvasása, értelmezése képessé teszi a tanulókat az 
esztétikai, morális és kulturális értékek elsajátítására. A tanterv megtartja a linearitás elvét, de ezt 
ötvözni kell a komplex látásmód kialakítására irányuló törekvéssel, műközpontúsággal. 

Cél továbbá, hogy a továbbtanulók számára teremtse meg a lehetőséget a felsőfokú oktatási 
intézménybe kerüléshez szükséges eredményes felkészülésre. 

Fejlesztési feladatok 

A fenti célokból a következő feladatok adódnak: 
 – A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése, a 

beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás kialakítása. 
 – A nem nyelvi kommunikáció, valamint a másik ember megértését és az önkifejezést elősegítő 

kommunikáció formálása, továbbfejlesztése. 
 – A beszédkészségnek és a szóbeli szövegek megértésének fejlesztésével önismeretre, önbecsülésre, 

az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások személyiségének tiszteletére, véleményének 
megbecsülésére nevelés. 

 – Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás kialakítása. 
 – Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismertetése, az európai és a magyar kultúrában 

hagyományos alapvető szövegtípusok elsajátíttatása. 
 – A kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. 
 – Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, az anyanyelvi 

normákat követő helyesírás kialakítása. 
 – Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának 

csoportos és egyéni technikái, e technikák megismertetése, használatuk gyakorlása. 
 – A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek 

elsajátíttatása, a szövegre, annak jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása a 
szövegalkotásban és a szövegek megértésében, elemzésében. 

 – A nyelvnek kommunikációs közegként, eszközként és társadalmi jelenségként való értelmezése, 
annak felismertetése, hogy a nyelv rendszer, hogy a nyelvnek anyanyelvként való birtoklása tartja 
össze a nyelvközösséget, közvetíti a világra vonatkozó tudást, hagyományt. 

 – A nyelvi kultúra fejlesztésével megalapozni a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárulni 
megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez. 

 – Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése. 
 – Az olvasás mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése. 
 – Felkészítés az irodalmi kifejezési formák felismerésére, megértésére, befogadására. 
 – A költői nyelv sajátosságainak megfigyeltetése, megértésének megalapozása és fejlesztése. 
 – Felkészítés az irodalmi műveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására. 
 – Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről, a vélemény érvelő 

kifejtésének és védelmének képessége különféle kulturális, etikai, esztétikai normák és 
kultúrtörténeti ismeretek alapján. 
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 – A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás fiktív 
létmódjának megértése. 

Értékelési elvek 
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 
 – milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét; 
 – megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket; 
 – birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak; 
 – képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a felmerült 

problémák világos megfogalmazására, kifejtésére; 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és 
értékelése. A magyarórákon értékeljük a tanulók 
 – szóbeli megnyilvánulását, 
 – írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 
 – feleletek, 
 – hozzászólások 
 – a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 
 – kiselőadások  

Az írásbeli teljesítmények 
 – alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 
 – emelt szintű érettségi válogatott feladatainak megoldása, 
 – esszé, értekezés, műértelmezés  
 – házi fogalmazások. 
 
 

A heti óraszám: 
 12. évfolyam 13. évfolyam 

Kerettantervi óraszám szerint Heti 2 óra Heti 2 óra 

   

Irodalom fakultáció 12. évfolyam számára 

Belépő tevékenységformák 
 – Egy mű elemző bemutatása során különböző műértelmezések összevetése egymással és az 

értelmezett művel; önálló állásfoglalás. 
 – Művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából. 
 – Egy-egy versszak írása kötött formában, befejezésváltozatok alkotása, sorok rendjének 

újraalkotása. 
 – Szereplők – drámai szituációhoz kötődő – feltételezhető gondolatainak megfogalmazása. 
 – Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult művek elhelyezése 

motivikus kontextusban (például: évszakok, sziget, hegy, kert, tűz, utazás, háború, halál, magány, 
szerelem). 

 – Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrása, a görög-római antikvitás és 
a Biblia utóéletéről, hatásáról, a közös hagyományban utalási rendszerként való továbbéléséről. 

 – Epikai művekben az idő- és eseményszerkezet fölismerése; a cselekményszálak szétválasztása 
több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és szövegszerkezet (fabula és szüzsé) 
viszonyának vizsgálata. 
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 – A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, a nézőpontok érzékelése, az elbeszélő 
nézőpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának értelmezése az olvasott 
művekben. 

 – A dráma és a színház kapcsolatának, kölcsönhatásának jellemzése. 
 – Irodalmi és művelődéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom kronológiájában és 

földrajzában. 
 – A művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és azonosítása. 
 – Állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékrendjéről. 

Cél 
A fakultációs irodalom tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 
 – érdeklődő és értő befogadóvá váljanak, 
 – értsék az irodalom viszonyát a valósághoz, 
 – tapasztalják meg az irodalom élményt nyújtó, megrendítő hatását, 
 – fedezzék fel az irodalom értékközvetítő szerepét, 
 – igazodjanak el az irodalmi műnemek, műfajok rendszerében, 
 – lássák a kapcsolatot az európai irodalom kezdetei és a későbbi korok irodalma között, 
 – ismerjék fel az irodalom önmegértést és önértelmezést elősegítő funkcióját, 
 – képesek legyenek lírai művekben a költő és a lírai én megkülönböztetésére, 
 – tudják megnevezni egy költemény műfaját, verselését, hangnemét, 
 – ismerjék fel az idő-, tér- és cselekménykezelést a drámában, 

– legyenek képesek a drámai konfliktus bemutatására, elemzésére 
– biztos lexikális tudással / műelemző készséggel legyenek képesek az emelt szintű érettségi 

típusfeladatait megoldani. 

Óraszámok 
Heti 2 óra - összesen 74 óra 

Javasolt tanterv 12. évfolyam számára 
 

 Összes tanítási 
óra 

Ellenőrző óra 

Művészetről, irodalomról 2  

Az antikvitás irodalma 10 2 

A középkor irodalma 6 1 

Az európai és a magyar reneszánsz irodalom 8 1 

A barokk korszak irodalma 4 1 

Az európai felvilágosodás irodalma  4 1 

A felvilágosodás korának magyar irodalma 8 1 

Katona József  2 1 

Romantika az európai irodalomban 2 1 

A reformkorszak és a magyar romantika 
irodalma 

6 2 

Petőfi Sándor 4 1 

Emelt szintű tesztfeladatok megbeszélése  4 2 

Összesen: 60 14 
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Tananyag Fejlesztési feladatok 

Művészetről, irodalomról (2 óra) 
Művészet és irodalom. Művész – műalkotás – 
befogadó. Művészi érték, művészi hatás. Az 
irodalmi műnemek és műfajok, 
művelődéstörténeti korszakok és korstílusok. 

A téma feldolgozására alkalmas művek tetszés 
szerint (pl. Ady, Kosztolányi, Weöres, Nemes Nagy 
Á., Tandori stb.). Ajánlott felhasználni a tanulók 
korábbi olvasmányélményeit, napjaink könyv- és 
filmsikereit. 
Fogalmak: műalkotás, befogadó, olvasat, értelmezés, 
tömegkultúra, katarzis, műnemek, műfajok, 
korstílusok. 

Az antikvitás irodalma (10 óra) 
A görög kultúra. A homéroszi eposzok. Az 
időmértékes verselés. A görög líra. A görög 
dráma és színjátszás. Szophoklész egy drámája. 
A római költészet. Catullus, Vergilius, Horatius. 

Részletek az Iliászból és az Odüsszeiából. Szapphó, 
Anakreón egy-egy verse. Szophoklész két drámája 
(pl. Antigoné, Oidipusz király). Catullus, Vergilius, 
Horatius néhány verse. 
Fogalmak: pl., eposz, eposzi kellékek, epizód, 
időmértékes verselés, verslábak, hexameter, 
pentameter, disztichon, tragikum, dialógus, kardal, 
szituáció, késleltetés, ekloga. 

A középkor irodalma (6 óra) 
A középkori világkép. Az ókeresztény irodalom, 
vallomásos keresztény irodalom. Himnuszok, 
legendák. A lovagi irodalom. Vágánsköltészet. 
Dante. Villon. 

Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Mária-
siralom, Augustinus (Vallomások), Dante: Isteni 
színjáték (részlet), néhány Villon-ballada. 
Fogalmak: himnusz, legenda, trubadúrlíra, rím, 
allegorikus ábrázolás, ballada. 

Az európai és a magyar reneszánsz irodalom 
(8 óra) 
Reneszánsz és humanizmus. Petrarca, Boccaccio. 
Janus Pannonius költői portréja. Irodalmi életünk 
a 16. században (reneszánsz és reformáció). 
Balassi Bálint (szerelmi líra, istenes versek, vitézi 
énekek). Az ütemhangsúlyos verselés. 
Az angol reneszánsz dráma és színjátszás. 
Shakespeare drámái – több mű feldolgozása. 
(kiselőadások különböző Shakespeare-drámákról) 

Petrarca egy szonettje, Boccaccio egy novellája, 
Janus Pannonius néhány verse (pl. Egy dunántúli 
mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez), 
Balassi Bálinttól egy-egy vers a 3 témakörhöz, 
Shakespeare több drámája (ajánlott: Hamlet, III. 
Richárd, Othello, Ahogy tetszik, Szentivánéji álom). 
Fogalmak: reneszánsz, humanizmus, szonett, 
novella, reformáció, ütemhangsúlyos verselés, 
Balassi-strófa, hármas egység. 

A barokk korszak irodalma (4 óra) 
A barokk stílus. Pázmány Péter. Zrínyi Miklós és 
a barokk eposz. A kuruc kor költészete. Mikes 
Kelemen. 

Részletek Pázmány és Mikes írásaiból; Zrínyi: 
Szigeti veszedelem (részletek). 
Fogalmak: barokk, körmondat, jeremiádok, athleta 
Christi, fiktív levél. 

Az európai felvilágosodás irodalma (4 óra) 
A felvilágosodás. Klasszicizmus és 
szentimentalizmus. Az angol próza – Defoe, 
Swift. A francia felvilágosodás – Voltaire, 
Rousseau. A német felvilágosodás – Goethe, 
Schiller. 

Voltaire: Candide, Swift: Gulliver utazásai. 
Fogalmak: felvilágosodás, klasszicizmus, 
szentimentalizmus, helyzet- és jellemkomikum, 
enciklopédia, kaland-, utazó-, tézis-, levélregény, 
drámai költemény. 

A felvilágosodás korának magyar irodalma 
(8 óra) 
Felvilágosodás Magyarországon. Bessenyei 
György kulturális programja. Kazinczy Ferenc, 
Batsányi János. Csokonai Vitéz Mihály alkotói 
portréja (filozófiai lírája, költészete a rokokó és a 
szentimentalizmus jegyében). Berzsenyi Dániel 
alkotói portréja (ódák, elégiák, episztolák). 

Bessenyei: Magyarság, Kazinczy néhány 
epigrammája, nyelvújító programja. Csokonai Vitéz 
Mihály: Konstancinápoly, Az estve, Lilla-dalok, A 
Magánossághoz. Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz, 
A közelítő tél, Osztályrészem, Levéltöredék 
barátnémhoz, Horác. 
Fogalmak: rokokó, komikus eposz, szimultán 
verselés, röpirat, idő- és értékszembesítő verstípus, 
létösszegző vers, pamflet, elégiko-óda. 

Katona József (2 óra) 
A magyar színjátszás kezdetei. Katona József. 
Bánk bán – műelemzés és értelmezés. 

Katona József: Bánk bán című középpontos dráma 
alapvető konfliktusainak értelmezése. 
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Tananyag Fejlesztési feladatok 

Romantika az európai irodalomban (2 óra) 
A romantika. A német romantika – Hoffmann, 
Heine. Az angol romantika – Byron, Shelley, 
Keats. A francia romantika – Victor Hugo.  

Hoffmann: Az arany virágcserép, Shelley, Keats 
egy-egy ódája. 
Fogalmak: romantika, műfajkeveredés, románc, 
verses regény, pátosz, byronizmus. 

A reformkorszak és a magyar romantika 
irodalma (6 óra) 
A reformkor irodalmi élete. Kölcsey Ferenc 
alkotói portréja (lírája, értekező prózája). 
Vörösmarty Mihály alkotói portréja (Csongor és 
Tünde, Szózat, gondolati költemények, költészete 
Világos után). 

Kölcsey: Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második 
éneke, epogrammák, Nemzeti hagyományok és 
Parainesis (részletek), Vörösmarty Mihály: Csongor 
és Tünde, Szózat, A Guttenberg-albumba, 
Gondolatok a könyvtárban, Előszó, A vén cigány. 
Fogalmak: recenzió, oximoron, rapszódia, értekező 
próza. 

Petőfi Sándor (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, műfajok 
és témák költészetében – A XIX. század költői 
című ars poetika részletes elemzése/ értelmezése 

Az apostol, lírájából témánként 1-2 vers említése, A 
XIX. század költői című ars poetika részletes 
elemzése/ értelmezése. 
Fogalmak: népiesség, helyzetdal, ars poetica, vátesz, 
látomásvers. 

Emelt szintű próbatsztek megbeszélése (4 óra) Válogatás előző évek emelt szintű érettségi 
tesztjeiből, a feladatok megoldása, megbeszélése, a 
tanultak összefoglalása. 

 

Év végi követelmények (minimum követelmények aláhúz va) 
 
 – A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. 
 – A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű 

ismertetése. 
 – A megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása. 
 – Epikai, drámai, lírai műfajok felismerése, jellemzése. 
 – Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma 

ismerete. 
 – Az antikvitás, középkor, reneszánsz és barokk, a felviláágosodás, a reformkor és a romantika 

jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemutatása. 
 – Drámai művekben az idő-, tér- és cselekményszerkezet bemutatása, a drámai szituáció 

értelmezése. 
 – Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. 
 – Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi, Bessenyei, Batsányi, Kazinczy, Kölcsey, Csokonai, 

Berzsenyi, Petőfi költői portréja (az életmű jellemzői, témák, kompozíció, verselés). 
– Memoriterek: egy drámarészlet (pl. Antigoné, Hamlet, Bánk bán), legalább három versrészlet (pl. 

Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai, Kölcsey lírájából). 
 

Irodalom fakultáció 13. évfolyam számára 

Belépő tevékenységformák 
 – Az újonnan szerzett műfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a műértelmezésben. 
 – A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása az elsajátított 

fogalmak alkalmazásával. 
 – Az olvasott művek elhelyezése különféle kontextusokban, például a magyar irodalom 

történetében, az alkotó életpályájában. 
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 – A tanult epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai hatóelemeinek 
feltárása. 

 – Epikus és drámai művekben a szereplők társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása. 
 – A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták elemzése. 
 – Egyszerűbb értekezés készítése valamilyen eszmetörténeti, stílustörténeti vagy egy-egy korszak 

művészeti-irodalmi életére vonatkozó kérdésről. 
 – Önálló műelemzés készítése előre megadott szempont szerint. 

– Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik fölismerése. 
 – A hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése. 
 – Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével. 
 – A magyar és az európai hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési 

formáinak észrevétele, megnevezése az életművekben, az egyes alkotásokban. 
 – Irányzatok korszakolása, csoportosítása, jellemző vonások, jellegzetes műalkotások társítása. 
 – Jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (érvényesülés, szerelem, bűn–

bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság stb.), személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, 
megvitatása. 

 – Világlátási, társadalomkritikai, filozófiai hatások megfigyelése az életművekben, egyes 
alkotásokban. 

 – Értelmezési alternatívák mérlegelése, összevetése, a különbségek megfogalmazása. 
 – Az értékek átrendeződésének, az értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése. 

 

Cél 
Az irodalom tanításának a 13. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 
 – tapasztalják meg témák, motívumok, élethelyzetek állandóságát és változását, 
 – morális kérdéseket meg tudjanak ítélni, vitatni, 
 – képesek legyenek az olvasott művekkel kapcsolatban önálló vélemény kialakítására, 
 – tudják alkalmazni a tanult irodalmi fogalmakat a műértelmezés során, 
 – ismerjék fel az egyezéseket és eltéréseket a tárgyalt korszakok európai és magyar irodalma között, 
 – legyenek képesek egy-egy szerző alkotói portréjának megrajzolására, 
 – tudjanak azonos műfajú műveket összehasonlítani, 

– képesek legyenek irodalmi alkotások alapján következtetések megfogalmazására egyes korok 
életfelfogására, kultúrájára nézve. 

   – figyeljék meg a hagyományos műfaji keretek átalakulását, lássák ennek okait, 
 – legyenek fogékonyak a művekben megfogalmazott filozófiai, erkölcsi kérdésekre, tudják ezeket 

értelmezni, megvitatni, értékítéletet alkotni, 
 – tudjanak gondolatokról, véleményekről személyes állásfoglalást kialakítani, 
 – tudjanak önállóan alkalmazni erkölcsi, esztétikai, poétikai fogalmakat, 
 – képesek legyenek művek, szereplők adott szempontok szerinti összehasonlítására, 
 – tudjanak olvasmányokra tárgyszerűen, illetve személyes véleményt is kifejezve reagálni, 
 – képesek legyenek tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozására, 
 – képesek legyenek egy adott téma több nézőpontú értékelésére, 

– ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat 
– biztos lexikális tudással / műelemző készséggel legyenek képesek az emelt szintű érettségi 

típusfeladatait megoldani. 
   – tudjanak különböző korokban keletkezett alkotásokat tematikai, poétikai szempontok szerint 

összevetni, történeti változásaikat vizsgálni, 
 – tudják összehasonlítani egy korszak több művészeti ágának sajátosságait, 
 – ismerjék fel, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány, 
 – legyenek nyitottak az irodalom határterületei iránt, 
 – érdeklődését felkeltse a kortárs magyar, határon túli és világirodalom iránt, 
 – legyenek felkészültek az érettségi vizsgára. 
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Javasolt tanterv 13. évfolyam számára 
 

Óraszámok 
Heti 2 óra - összesen 74 óra 
 

 Összes tanítási 
óra 

Ellenőrző  
óra 

Vörösmarty Mihály 4 1 

Arany János 4 1 

Irodalmunk a 19. század második felében 2 1 

Madách Imre 2 1 

A líra átalakulása a 19. század második felében 2  

Ady Endre 4 2 

Móricz Zsigmond 2  

Portrék a Nyugat első nemzedékéből 2  

Babits Mihály  4 2 

Kosztolányi Dezső 4 1 

József Attila 4 1 

A két világháború közötti magyar irodalom 4  

A 20. század második felének magyar irodalma 
1975-ig 

6 1 

A 20. század második felének magyar irodalma 
1975-től napjainkig  

6 1 

Érettségire készülés - összefoglalás  10 2 

Összesen: 60 14 

 
 

Tananyag Művek, fogalmak 

Vörösmarty Mihály (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, korszakok, 
műfajok és témák költészetében – drámai művei, 
lírája. 

Csongor és Tünde, Zalán futása felidézése, néhány 
lírai alkotás felidézése. Az Előszó című rapszódia 
részletes elemzése / értelmezése. 
Fogalmak: naiv eposz, drámai költemény, 
nemzethalál-vízió, rapszódia. 

Arany János (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, korszakok, 
műfajok és témák költészetében – epikus művei, 
lírája, balladái. 

Toldi estéje, néhány vers (Letészem a lantot, 
Visszatekintés, A lejtőn, Az örök zsidó, Epilogus, 
Mindvégig), egy ballada (Tengeri-hántás) részletes 
elemzése /értelmezése. 
Fogalmak: ballada, többszólamúság. 

Irodalmunk a 19. század második felében (2 
óra) 
Jókai Mór írói stílusa, egy regénye. Mikszáth 
Kálmán – novellái, a dzsentritéma egy regény 
alapján. 

Jókai egy regényrészlete (pl. Az arany ember) 
Mikszáth egy regényrészlete (pl. Beszterce ostroma),  
Fogalmak: irányregény, anekdota, karcolat. 

Madách Imre (2 óra) 
Az ember tragédiája - műelemzés.  

Madách: Az ember tragédiája. A kétszintes dráma 
alapvető konfliktusainak, filozófiájának értelmezése 
Fogalmak: verses dráma, drámai költemény 
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Tananyag Művek, fogalmak 

A líra átalakulása a 19. század második 
felében (2 óra) 
A szimbolizmus és impresszionizmus. 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke költészete. 

Néhány szimbolista és impresszionista lírai alkotás. 
Fogalmak: szimbolizmus, impresszionizmus, 
szecesszió, szimbólum, szinesztézia. 

Ady Endre (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, korszakok, 
műfajok és témák költészetében. Az életmű 
átfogó áttekintése. 

Tematikus válogatás, témánként 2-3 vers említése. A 
Párizsban járt az Ősz című vers részletes 
értelmezése/ elemzése 
Fogalmak: versciklus, kevert ritmusú vers, 
szerepvers, paradoxon. 

Móricz Zsigmond (2 óra) 
Parasztábrázolás novelláiban, a dzsentritéma 
regényeiben. 

Egy regény (Rokonok) szövegének és filmes 
adaptációjának összevetése. 

Portrék a Nyugat első nemzedékéből (2 óra) 
Juhász Gyula, Tóth Árpád. 

Juhász Gyula és Tóth Árpád 2-3 verse;  
Fogalmak: impresszionista tájlíra, elégia, 
hangulatlíra. 

Babits Mihály (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, korszakok, 
műfajok és témák költészetében. Az életmű 
átfogó áttekintése. 

korszakonként 2-3 vers felidézése. Az Esti kérdés 
című vers részletes elemzése / értelmezése 
Fogalmak: újklasszicizmus, bergsoni időelmélet 

Kosztolányi Dezső (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, korsza-
kok, műfajok és témák költészetében. Az életmű 
átfogó áttekintése. 

 
korszakonként 2-3 vers felidézése. Boldog, szomorú 
dal című vers részletes elemzése / értelmezése 
Fogalmak: szereplíra, versfüzér. 

József Attila (4 óra) 
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, korsza-
kok, műfajok és témák költészetében. Az életmű 
átfogó áttekintése. 

Tematikus válogatásban 6-8 vers felidézése. Az 
Eszmélet című vers részletes elemzése / értelmezése 
Fogalmak: síkváltás, komplex kép, archetípus, 
önmegszólító vers. 

A két világháború közötti magyar irodalom 
(4 óra) 
Művelődés és szellemi élet. Szabó Lőrinc, Illyés 
Gyula lírája. Németh László esszéi, regényei. 
Radnóti Miklós lírája. 

Szabó Lőrinc 2-3 verse; Németh László egy 
regényrészlete (Iszony) Illyés Gyula: Bartók; 
Koszorú; Radnóti Miklós néhány verse. 
Fogalmak: szociográfia, népi-urbánus vita, 
szonettciklus, ekloga, idill, bukolika. 

A 20. század második felének magyar 
irodalma 1975-ig (6 óra) 
Néhány alkotó művein keresztül keresztmetszetet 
adni a korszak lírájáról, epikájáról. Weöres 
Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, 
Nagy László lírájáról; Déry Tibor, Örkény István, 
Ottlik Géza szépprózája. Kitekintés a határon túli 
magyar irodalomra – Kányádi Sándor, Szilágyi 
Domokos. A kortárs magyar irodalomból – pl. 
Baka István, Kertész Imre, Esterházy Péter, Nádas 
Péter. 

2-3 vers a választott költőktől;  
Déry: Szerelem; Örkény: Tóték; egypercesek; Ottlik: 
Iskola a határon;  
 
Fogalmak: abszurd dráma, objektív költészet, utópia, 
posztmodern. 

A 20. század második felének magyar 
irodalma 1975-től napjainkig (6 óra) 
Néhány alkotó egy-egy művén keresztül 
keresztmetszetet adni a korszak epikájáról, 
lírájáról. A kortárs magyar irodalomból – pl. Petri 
György, Baka István, Orbán Ottó, Tandori Dezső, 
Mészöly Miklós, Závada Pál, Nádas Péter. 
Kitekintés a határon túli magyar irodalomra – 
Szilágyi Domokos, Bodor Ádám.  

Legalább egy regény és két lírikus pályaképének 
ismerete (Pl: Mészöly Miklós: Film c. regénye, 
Tandori Dezső: Töredék Hamletnek, Egy talált tárgy 
megtisztítása c köteteinek elemző bemutatása VAGY 
Bodor Ádám: Szinisztra körzet c. regénye Orbán 
Ottó pályaképe néhány kötet válogatott versei 
alapján) 
Fogalmak: objektív és klasszikus prózai hagyomány 
rájátszás, álarcos vers, gyökvers, posztmodern 
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Tananyag Művek, fogalmak 

Érettségire készülés – összefoglalás (10 óra) 
Az érettségi vizsga ismeretköreinek, 
vizsgakövetelményeinek megfelelő rendszerezés, 
összefoglalás a megadott kompetenciák alapján. 

Válogatás előző évek emelt szintű érettségi 
tesztjeiből, a feladatok megoldása, megbeszélése, a 
tanultak összefoglalása. 

Év végi követelmények (minimum követelmények aláhúz va) 
 – A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete (alkotók – 

művek). 
 – Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása. 
 – Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével. 
 – Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése. 
 – Stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban. 
 – Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról. 
 – Arany János, Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső életművének ismerete. 
 – Móricz Zsigmond írói portréjának bemutatása. 
 – Memoriter: legalább három versrészlet a tanultakból; v. drámarészlet (pl. Madách: Az ember 

tragédiája). 
 – József Attila életművének ismerete. 
 – Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János költői portréjának bemutatása. 
 – Világlátás és kifejezésmód Illyés Gyula, Németh László, Örkény István művészetében. 
 – Ismeretek a kortárs magyar irodalomról. 
 – A 20. századi magyar tematikai, formabeli változatosságának bemutatása néhány szerzőn 

keresztül. 
 – Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása. 
 – Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról. 
  
 

Kulcskompetenciák fejlesztése magyar fakultáción: 

 

Minden egyes tanórán a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás, a tanuló hozzászólása, érvei, 
véleményformálása az adott műalkotásról, valamint a szöveg értelmezése, a hangos olvasás, 
kiselőadás tartása vagy az esszéírás az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését szolgálja.  
 
A referátumokra való felkészülés során az elektronikus média alkalmazása, a magasabb szintű 
információszerzés a fejlettebb kommunikációs készséghez kapcsolódóan a digitális 
kompetencia fejlesztését szolgálja.  
 
Az irodalmi-nyelvészeti szakszókincs magas szintű alkalmazása (pl., enjambement, ars 
poetica, epitaton ornans, athleta Christi) az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését szolgálja.  
 
Az emelt szintű tesztfeladatok gyakorlása, motívumokban való komplex gondolkodás, az 
összehasonlító műelemzés, érvelés fejleszti a tanulók logikáját, s ezáltal a matamatikai 
kompetenciáját.  
 
A tanórai aktivitás, (hozzászólás, érvelés, vita művek elemzése kapcsán) a kooperatív munka 
a személyközi érintkezés személyes és csoportos megnyilvánulása a személyközi és 
állampolgári kompetenciák fejlesztését szolgálja.  
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Az irodalmi művek gondolatokat, élményeket, érzelmeket közvetítve kapcsolatban állnak 
különféle társművészetekkel (mozgóképkultúra, zene, festészet, szobrászat). A 
művelődéstörténeti korok és korstílusok ismeretéhez elengedhetetlen a különféle 
társművészeti alkotások említése. Bizonyos műalkotások és azok filmes adaptációjának vagy 
színpadi változatának összevetése a kulturális kompetencia fejlesztését szolgálja.  
 
 
A művek elemzése és a tesztfeladatok megbeszélése során a problémamegoldás, a hatékony 
időbeosztás, az új tudás elsajátítása és alkalmazása, az egyéni és csoportos munka segíti a 
tanulás tanulását.  
 
 
ÖSSZEGZÉS:  
A műértelmezés akkor mondható sikeresnek, ha a megfelelő értelmezés mellett egyfelől 
hozzásegíti az olvasót az egyéni véleményformáláshoz, másfelől a többértelműség dialogikus 
terét biztosítja. A tanári kérdésekre írásban megadott válaszok az íráskészséget, a szóban 
elhangzottak pedig a kommunikációs készséget fejlesztik, teret adva egy lehetséges vitának, 
újabb válaszra váró kérdéseknek a mű lehetséges értelmezése kapcsán. Babits az Irodalmi 
nevelés című írásában így fogalmaz: „Gondolkodni és beszélni tanítunk. [...] Minden nyelvtan 
és minden irodalom gondolkodni tanít és beszélni. [...] Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, 
gondolkodni tanulsz; ha összefoglalod, amit tanultál, beszélni”.1  
 

                                                      
1
 Babits Mihály, Irodalmi nevelés = In: Babits, Esszék, tanulmányok, szerk., Belia György, Budapest, 

Szépirodalmi Kiadó, 1978, 87-88.  
 


