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9. OSZTÁLY IRODALOM 

 
I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 5  
A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. Az 

irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 
2  

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 1 
 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 
 

D) Műnemi-műfaji rendszer 1 
 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 9  
A) Az ősi magyar hitvilág 3  
B) A görög mitológia 5  
C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 1  
III. A görög irodalom 13  
A) Az epika születése 4  
B) A görög líra, az időmértékes verselés 3 
C) A görög dráma 6  
IV. A római irodalom 8  
V. A Biblia mint kulturális kód 13  

 
A) Az Ószövetség 

8 
  

 
B) Újszövetség 

5 

VI. A középkor irodalma 15  
A) Egyházi irodalom 5  
B) Lovagi és udvari irodalom 2 

 
C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3  
D) Vágánsköltészet 2 
E) A középkor világi irodalma 3 

 
VII. A reneszánsz irodalma 10  
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK  
Homérosz: Odüsszeia (részletek) 
Szophoklész: Antigoné  
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 
François Villon: A nagy testamentum (részletek) 
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella   

 
MEMORITEREK  
Homérosz: Odüsszeia (részlet) 
Anakreón: Gyűlölöm azt… 
Catullus: Gyűlölök és szeretek 
Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 
Ómagyar Mária-siralom (részlet) 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

                                                                          

MAGYAR NYELV 
 
Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció  
 
• A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 
• A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 
• A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 
• A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 
• Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 
• Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  
• Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 
• A kommunikáció tényezői 
• A kommunikációs célok és funkciók 
• A kommunikáció jelei 
• A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 
• A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 
• A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

 
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 
kontextus, a világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, 
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, 
szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, 
motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb. 
 



 
 

A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 
nyelvek 
  
• A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 
• A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 
• Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 
• Kreatív nyelvi fejlesztés 
• A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 
• A szavak és osztályozásuk 
• A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 
• A szószerkezetek  
• A mondatrészek 
• A mondatok csoportosítása 
• Szórend és jelentés  
• Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, 
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; 
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat 
szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés 
összefüggései 
 

IRODALOM 
 
I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 
• Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 
• Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei 
• Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 
 
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, 
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, 
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, 
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

 
II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 
 
• A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 
• Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 
• Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 
• Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  
• Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 
•  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 



 
 

• Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 
• A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 
• A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai 

és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 
 
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás, 
mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 
 
 
III. A görög irodalom 

Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  
• Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  
• Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 
• A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 
• Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  
• Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 
• A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 
• Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 
• Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 
• A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

• Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

• Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 
felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, 
hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, 
komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, 
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 
 
IV. A római irodalom  
 
• Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 
• A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  
• Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  



 
 

• Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 
• A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

• A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 
intertextualitás) 

 imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 
 
 
V. A Biblia mint kulturális kód  
 
• A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 
• Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 
• Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 

alapvető kódjához 
• Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 
• A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 
• A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 
• A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 

projektfeladatok 
 
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, 
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, 
evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, 
apokalipszis 
 
 
VI. A középkor irodalma 
 
• Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 
• A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 
• Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 
• A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
• A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 
• Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, 

lovagi epika, legenda, himnusz 
• A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 
• A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  
• Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  
• A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  
• Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  
• Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 



 
 

 
középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, 
vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágánsköltészet, 
nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, 
Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, 
oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 
 
 
VII. A reneszánsz irodalma  
 
                                     A humanista irodalom  
Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

• A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 
• Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 
• A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
• A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 
• Petrarca-szonett megismerése  
• a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével 
• Giovanni Boccaccio novellái  

 
 
 reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  
                   
                    
 
 
 
 
  



 
 

10. OSZTÁLY MAGYAR NYELV 
 
A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

13 

Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok 

12 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás, ismétlés és dolgozatírás 7 
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10. OSZTÁLY IRODALOM 

 
VIII. A reneszánsz irodalma 16 
A) A humanista irodalom 4 
B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, 

hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 
2 

C) A reformáció világi irodalma 2 
D) Líra a reformáció korában 4 
E) Dráma a reformáció korában 4 
IX. A barokk és a rokokó irodalma 7 
A) Epika 5 
B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 
X. A felvilágosodás irodalma 28 
A) Az európai felvilágosodás 9 

a) Epika 5 
b) Dráma 3 
c) Líra 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 
klasszicizmus és szentimentalizmus 

8 

a) Epika 2 
b) Líra 6 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 11 
a) Líra 8 
b) Epika 1 
c) Dráma 2 

XI. A romantika irodalma 9 
a) Az angolszász romantika 3 
b) A francia romantika 2 
c) A német romantika 1 
d) Az orosz romantika 2 
e) A lengyel romantika 1 

XII. A magyar romantika irodalma I. 26 
A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 25 

a) Vörösmarty Mihály 8 
b) Petőfi Sándor 10 
c) Jókai Mór 7 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 
Felzárkóztatás, tehetséggondozás, ismétlés és dolgozatírás 17 
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 
Molière: A fösvény vagy Tartuffe 
Katona József: Bánk bán 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 
Jókai Mór: Az arany ember 

 
MEMORITEREK 
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 
Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 
 
  

A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 
szövegértés, szövegalkotás 
 
• A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 
• A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 
• A szövegelemző képességek fejlesztése 
• A szöveg fogalma, jellemzői 
• A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 
• A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 
• A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 
• Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 
• Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 
• A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 
• A helyesírási készség fejlesztése 
• Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 
• A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 



 
 

• Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 
• Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 
• A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 
• Az esszé 

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; 
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); 
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani 
(szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, 
egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a 
magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 
 
 Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  
 
• A stílus szerepének tudatosítása 
• A stiláris különbségek felfedeztetése 
• Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 
• A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 
• A stílusérték 
• A stílushatás 
• Stílusgyakorlatok 
• A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 
• Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 
• A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 
• A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 

tudatosítása 
• A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése 
• Szótárhasználat fejlesztése 
• A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 
• A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 
• A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 
• Motivált és motiválatlan jelentés  
• A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 
• A mondat- és szövegjelentés 

 
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és 
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); 
stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, 
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív 
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; 
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár, 
ellentétes jelentés 



 
 

 
I. A reneszánsz irodalma 
 
                   
A,    A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, 
a magyar nemzeti tudatra 
 
B,  A reformáció világi irodalmából 
• A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 
• A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  
• A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 
• A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 
 
bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, 
mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 
 
 
                          C, Líra a reformáció korában 
 
• Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  
• Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 
• Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 
• Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 
• A szonett formai változása Shakespeare-nél 
• A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 
 
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 
 
                       D, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 
 
• Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 
• A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 
• A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 
• Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 
• Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 
• A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 
• A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 



 
 

• Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

 
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 
bosszúdráma, lírai tragédia      
 
 
 VIII. A barokk és a rokokó 
  

• Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 
• A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 
• Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 
• A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
• A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  
• a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 
 
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, 
pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat 
 
 
 
 IX. A felvilágosodás irodalma 
 
 
A, Az európai felvilágosodás 
 
 
• A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 
• Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 
• Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 
• Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 
• A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 
• A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség, 

a korstílusok nézőpontjából 
• A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  
• A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, 
utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív 
poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény  
 



 
 

 
B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 
szentimentalizmus 
 
• Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 
• A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 
• Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 
• A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
• a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 
értelmezésével  

 
vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, 
neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal  
 
 
C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 
               
• A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 
•  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  
• Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 
• A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 
• Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 
• Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 
• Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  
• Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 
• Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 
• A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségév 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti 
identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 
 
 
 
X. A romantika irodalma 
• A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 
• Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 
• Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 



 
 

• Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 
megismerése 

• A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 
• Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

 
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 
 
 
X. A magyar romantika irodalma  
 
 
A, Életművek a magyar romantika irodalmából  
 

a, Vörösmarty Mihály  
• A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 
• Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 
• Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 
• A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 
• Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 
• A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 
• Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 
rapszódia, drámai költemény 
                      
    

b, Petőfi Sándor             
• Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 
• Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 

poetica stb.) és műfajainak megismerése 
• A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 

egész mű tanulmányozásán keresztül 
• Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 
• A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 
• Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 
• A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 
• A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai 
realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 
                             



 
 

c, Jókai Mór 
 
• Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 
• Legalább egy regény önálló elolvasása 
• Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 
• A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 
• Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 
• Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 
irányregény, utópia, szigetutópia 
 
 
B, Irodalomtudomány a romantika korában 
 
nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 
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