
 IRODALOM

Az irodalmi művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a
kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák
megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti
különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet,
az  élmények  feldolgozásának  és  megőrzésének  képességét,  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy a
diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. 

A  fenti  célok  mellett  az  irodalmi  nevelés  kitüntetett  feladata  az  olvasási  kedv
felkeltése és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció
sajátos  formájának  megszerettetése,  közlésformáinak,  kifejezési  módjainak  élményteremtő
megismertetése.  Az  így  megszerzett  tudás  lehetőséget  teremt  az  ön-  és  emberismeret,  a
képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik
a sokoldalú  és többjelentésű hagyomány fogalmát,  a nyelvi  és művészi  konvenciókat.  Az
irodalomtanítás  feladata,  hogy  a  művészet  hatása  révén  kreatív  érzelmeket,  gondolatokat,
intenzív  élményeket közvetítsen,  a  megbeszélés,  a  szóbeli  és  írásbeli  szövegalkotás  révén
pedig  az  önkifejezés  és  a  másik  meghallgatásának  társas  élményéhez  juttassa  a  diákokat.
Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek
olyan  élethelyzeteket,  érzelmeket,  döntési  szituációkat,  erkölcsi  dilemmákat,  megoldási
mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben
is  érvényesíthetők.  Együtt  érzővé  válhatnak  más  magatartások,  életformák,  szociális
helyzetek,  gondolatmenetek,  világlátások,  meggyőződések  iránt.  Megszerezhetik  azt  a
műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja. 

Az irodalmi olvasmányok ember  és  természet  sokféle  viszonyát  mutatják  fel,  ezek
megbeszélése,  tanulmányozása hozzásegíthet a természeti  és a teremtett  környezethez való
tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes
területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás
kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.
Mindebben számíthatunk a tanulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A
magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is
igényt teremtsen.

9–10.  évfolyam

Az irodalomtanítás feladata – szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel – az
olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek
műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl.
a kontextus, a téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási
eljárások keretében különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek,
alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését
elősegítő  elemző-értelmező  tevékenységek,  a  költői  nyelvhasználat  összetettségének
felismertetése, a grammatikai eszközök funkciójának tudatosítása. 

A 9–10.  évfolyam továbbfejleszti  a  narratív  és  a  dráma műneméhez  tartozó  művek
megértését,  melynek  része  az  epikus  és  a  drámai  történetmondás,  idő-,  tér-  és
cselekményszervezés,  illetve  jellemalkotás  közötti  különbségek  megfigyelése,  a  drámai
közlésmód  jellemző  szövegtípusainak  felismertetése  különböző  szövegfeldolgozási
eljárásokkal,  kreatív  tevékenységekkel.  Mind  a  művek  hatásának,  mind  mélyebb
megértésének  feltétele  az  előreutalások,  késleltetések  és  az  elbeszélő  művek  motivikus-
metaforikus  szintjének  értelmezése,  továbbá  a  művekben  megjelenített  értékek,  erkölcsi



kérdések, motivációk, magatartásformák megbeszélése, értelmezése, megvitatása. 
Az  irodalmi  műveltség épüléséhez  hozzájárul,  ha  a  tanulók  képessé  válnak  az  olvasott,
különböző  korú  és  világlátású  művekben  megjelenített  témák,  élethelyzetek,  motívumok,
formai  megoldások  közötti  kapcsolódási  pontok  azonosítására,  megértésére,  a  megismert
korszakok,  művek  máig  tartó  kulturális,  irodalmi  hatásának  megértésére,  konkrét  példák
felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és
különbségének  felismerésében,  értelmezésében  (pl.  tematikus,  motivikus  kapcsolatok,
utalások,  nem  irodalmi  és  irodalmi  szövegek,  tények  és  vélemények  összevetése.  A
gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert
formák és stilisztikai,  nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban,  a
kreatív írásban. 

9. évfolyam

Éves óraszám: 144

TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek).
Egy szemelvény a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, Szimónidész) és 
 prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból).
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.
Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 
európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 
konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 
epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz.

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az antik görög színház jellemzői.
Drámai előadások (tragédia és komédia), versenyjátékok.
Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete).
Az antik dráma hatása a drámatörténetre. 



Kulcsfogalmak/
fogalmak

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 
dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 
katarzis.  

Világirodalom – antik római irodalom

Szemelvények a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius egy műve, továbbá például 
Catullus, Ovidius, Phaedrus – művek vagy részletek.
A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-
történet.

Világirodalom – Biblia

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szemelvények az Ószövetségből 
(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a 
tízparancsolat, próféták, Jónás története, zsoltárok).
Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az 
irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy 
részlete).

A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. 
szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 
zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis. 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor)

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Szemelvények a 4–14. századi európai irodalomból, példák, jellemző rövid részletek a 
különféle irodalomtípusokra, 
pl. himnuszköltészet, 
vallomás, legendák; hősi ének, 
trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok. 

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a Pokolból).
Villon művei (pl. egy-két részlet a Nagy testamentumból, 15. sz.).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 
költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 
balladaforma, refrén.

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)



Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból. 

Az itáliai kora reneszánsz irodalomból: 
Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett),
Boccaccio: Dekameron (egy novella). 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus. 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. században (a középkor és reneszánsz vallásos és világi 
előadási formái). Rögtönzés cselekményváz alapján.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 
állandó típusok, színpadformák.

Középkori nyelvemlékek

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. 

Halotti beszéd és könyörgés;
Ómagyar Mária-siralom.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció.

Janus Pannonius portréja

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség). 
Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 
irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus. 

Balassi Bálint portréja

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője.



Egy katonaének (kompozíció, értékrend).
Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 
tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet)
Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.  

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század)

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A reneszánsz kései szakasza (manierizmus).
Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet).
Barokk és klasszicizmus a 17. században (háttér, tematika, stílus- és formajegyek).
Szemelvényrészletek az irányzatokról, szerzőkről, művekről. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat. 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az angol színház a 16–17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása).

Shakespeare egy drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű). 

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 
verse.

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század)

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia.
A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása).
Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 
mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 
jellemtípus, bizalmas, rezonőr.

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Magyar barokk irodalom. 
Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).



Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 
embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 
körmondat.

Témakörök Javasolt óraszám
1 .  Szerző- mű-befogadó 12 óra
2.  Mítosz és irodalom 14 óra
3. Az antikvitás irodalma 22 óra
4.  A Biblia hatása az irodalomra 12 óra
5. A középkor irodalma 16 óra
6.  A reneszánsz irodalma 14 óra

7.  A magyar barokk irodalma 12 óra

8. Az európai színház történetéből Shakespeare,
Moliere

14 óra

Összesen  116 óra

Az éves órakeret felhasználása:

Új ismeretek közlése 116 óra
Részismétlés, dolgozat előkészítés 11 óra
Dolgozatírás 4 óra
Év végi ismétlés, rendszerezés 9 óra
Könyvtárlátogatás 4 óra
Összesen 144 óra

Az írásbeli dolgozatok értékelése százalékban minden évfolyamon:

Elégséges 40 %

Közepes 60%

Jó 80%

Jeles 90%



A tanulói teljesítmény értékelésének módjai:

- évi 4 dolgozat (2 értekezés, 2 feladatlap)

- évi 1 házi dolgozat

- szóbeli feleletek

- tanulói kiselőadások

A továbbhaladás feltételei:

Epikai, drámai, lírai formák és a tanult műfajok azonosítása. Az epikai művekben a szereplők és a 
köztük levő viszony jellemzése, a drámai művekben az idő-, tér- és cselekményszerkezet 
bemutatása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, az elbeszélői nézőpont, a 
beszédhelyzet értelmezése. A lírai kompozíció néhány meghatározó elemének (beszédhelyzet, 
verselés, ismétlődés) megnevezése. Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés 
megkülönböztetése, néhány alapvető versforma ismerete. Az olvasott művek elhelyezése a 
korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Kapcsolatok fölidézése az 
európai irodalom kezdetei és a későbbi magyar irodalmi alkotások között

10. évfolyam
Éves óraszám: 144
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 
szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.  

Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból,
pl. Defoe, Swift, Jane Austen; Voltaire, Rousseau; Goethe, Schiller különféle műfajú 
alkotásaiból. 
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 
fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 
énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 
hangnem).  



Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt 
(a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
részlete).

A felvilágosodás korának irodalma. 
Művelődési programok. Bessenyei György értekező prózai művének részlete (pl. Magyarság).
Alkotói csoportok, irodalmi központok, sajátos életutak (pl. Batsányi János, Kármán József).
Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 
epigrammája).

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége A 
Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és  még legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 
Magánossághoz) alapján.

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, 
A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 
értelmezése.
Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 
szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, 
létösszegzés, időszembesítő verstípus. 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika, romantika és
realizmus)

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és 
formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség). 
Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses 
regény).
Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 
egyidejű, realista szemléletű művekben.

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból,
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin vagy mások 
alkotásaiból; illetve Balzac, Stendhal, Gogol műveiből.
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 
történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.  

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán



Ismeretek/fejlesztési követelmények

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl. 
 magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések; 
 a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai;
 felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe).  

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 
drámai nyelv, klasszicizmus és romantika. 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty
Mihály

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; orgánumok, folyóiratok, alkotói csoportok. A 
reformkori nemzeti romantika.
A népiesség programjai.
 
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még 
egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke).
Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis részlete).

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 
drámában a Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a 
könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 
(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 
költemény). 

Életmű – Petőfi Sándor

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Petőfi Sándor életműve. 
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások.
A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.  

Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 
helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 
változatossága; 
A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és 
még legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása. 

Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint eposzparódia és Az apostol.

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás néhány példája.



Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 
látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő.

Látásmód – Jókai Mór

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében; 
regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében. 

Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú 
megközelítéssel, 
pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák; hangnemi és motivikus összetettség.
Problematika (az adott műhöz pl. természet és civilizáció, bűn és büntetés, kettős jellem). 

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 
anekdota.

Életmű – Arany János

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Arany János életműve. 
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző alkotások.
A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai tendenciák. 

Jellemző lírai tematika (pl. ars poeticák), hangnemek, műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és 
szerkesztésmód, verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés, létösszegzés) a nagykőrösi és a 
kései költészetben (Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás).

A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két 
balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada).
A Toldi estéje elemző bemutatása. 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás néhány példája.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 
időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 
értékszembesítés, létösszegzés). 

A tanulói teljesítmény értékelésének módjai:



- évi 4 dolgozat (2 értekezés, 2 feladatlap)

- évi 1 házi dolgozat

- szóbeli feleletek

- tanulói kiselőadások

Témakörök Javasolt óraszám

Az európai irodalom a 18. században 18

Magyar felvilágosodás Csokonai, Berzsenyi 18

Világirodalom a 19, században 14

Katona József: Bánk bán   8

Magyar irodalom a 19. század első felében: 
Kölcsey, Vörösmarty

18

Petőfi Sándor 18

Jókai Mór  7

Arany János 15

Összesen 116

Az éves órakeret felhasználása:

Új ismeretek közlése 116

Részismétlés, dolgozatelőkészítés     6

Dolgozatírás     4

Felkészítés a kompetenciamérésre     6

Irodalmi adaptációk     4

Ismétlés, rendszerezés     8

összesen 144



A továbbhaladás feltételei:

Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő
vélemények megértése, újrafogalmazása. A kifejezésmódok, stíluseszközök megfigyelése,
értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása.

Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról írásban. A
tanult  irodalomtörténeti  korszakok  és  stílusirányzatok  sajátosságainak  bemutatása.  A
feldolgozott  epikai,  lírai  és  drámai  művek  jelentésének,  erkölcsi  tartalmának  tárgyszerű
ismertetése.

11-12. évfolyam

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 
műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 
megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, 
a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése. 
Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az európai hagyományok 
és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az 
életművekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű vonásainak 
bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban;a tárgyalt korszak stílusirányzati 
sokszínűségének megismerése, az egyes irányzatok egymás mellett éléséből néhány következtetés 
megfogalmazása. 
Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység művek 
összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; nagyepikai és 
drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző nézőpontból, illetve 
különféle címzetteknek, önálló műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai 
alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az érvelő lépességet, mind a szociális 
kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes
élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, 
hazugság, kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány szerző és mű 
utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalomban, más 
művészeti ágakban. 
Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és ennek 
példáiként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, megfigyelése, a 
rájátszás, az evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak néhány példával 
való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány. E 
témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak változó jelentésének megfigyelése, 
bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek megfigyelése. Az önálló 
ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres könyvtárhasználat (ide értve az internet adta 
lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő (például műelemző, művelődéstörténeti, 
művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – audiovizuális, digitális források – alkotó felhasználása 
feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás, prezentáció formájában. E tevékenység 



része a hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított
szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, 
forrásjegyzék készítése.
Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 
befogadásában, megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az 
európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is 
kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi 
ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány
kérdésében.
Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két tipikus írott, 
digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tartozik az irodalom 
megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, televízióban, 
képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers –, digitális 
közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); az adaptáció, a műfajcsere jelensége, 
jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas művészeti és szórakoztató művekben. Fontos 
feladat a szórakoztató irodalom hatásának, vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus 
műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása, kultuszalkotások megismerése).
A továbbtanulásra való fölkészülésként feladattá tehető egyéni „kutatómunka” alapján nagyobb 
lélegzetű dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális források 
alkalmazása, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának 
hasznosításával; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő 
információforrásokban (például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), 
irodalmi és más kérdések megvitatásához információk kiválasztása és újrarendezése.
A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás a régió, a 
település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények körében. 

11. évfolyam
Éves óraszám: 144

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 
tragédiája

Órakeret
8 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés.

A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre.
Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontúan / lírai szerkezet: 
tematikus, szétválás-sorozat). 
Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).  
Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében.
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia, 
pozitivizmus.

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után (19. 
sz. második fele)

Órakeret
16 óra 



Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) a 
19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások, időszerkezet, polifónia; új műfaji 
változatok) a kis- és nagyepikában. 
Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai közvetlenség 
háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás).
Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból (pl. Emily Brontë, 
Dickens, Flaubert, Zola, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
Rilke, Whitman) műveiből. 
A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek.

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 
polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, 
kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, tárgyvers.

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19.
sz. második felében

Órakeret
12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében – a korszak drámairodalmának újdonságai és 
két drámai alkotás, két szerző dramaturgiája. 
Egy drámai mű elemzése a 19. század második feléből (pl. Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A vadkacsa – 
az ibseni dramaturgia sajátosságai, pl. az  analitikus szerkesztésmód felújítása, középponti 
szimbólumok alkalmazása, reformátorok és rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; a szerző 
problémafelvetése, pl. házassági válság, élethazugság).
Egy Csehov-mű elemző bemutatása (pl. Ványa bácsi, Három nővér).
A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai dráma; 
főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-nélküliség; csoportképek/cselekvésképtelenség; párhuzamos 
monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji változatok, új játékstílus.
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 
élethazugság.

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 
Mikszáth Kálmán

Órakeret
12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A 19. század második felének magyar irodalmából néhány szerző és mű(részlet) ismerete.
Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői (legalább. egy műve, pl. Húsz év múlva, A vaáli 
erdőben, Az üstökös).
A századvég és századelő novellisztikája (műelemzési lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, Gárdonyi, 
Tömörkény, Bródy Sándor műveiből).
Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében; 
írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise.
A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése). 
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, A Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, 



közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás).
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság. 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke
Órakeret
12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; 
célkitűzések; filozófiai és stílusirányzatok hatása, megismertetése.
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, legalább egy 
műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi). 
Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 
impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy 
rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!).
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, hivatkozása.
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.

Életmű – Ady Endre
Órakeret
16 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ady Endre életműve. 
Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció szándéka.
Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása.
Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A halottak élén), 
témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; élet-halál, hajó, 
ugar ) alapján 
jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt;  Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 
éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar ugaron; Harc a 
Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy nyár-éjszakára 
stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is).
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 
kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.

Portré – Móricz Zsigmond
Órakeret
8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 



Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista ábrázolásmódja.
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, elbeszélés, 
történeti példázat, idill-típusú regény stb.). 
Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok).
Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző értelmezése, sok 
szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, 
nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. vívódó hősök, dzsentri-
ábrázolás). 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.

Életmű – Kosztolányi Dezső
Órakeret
10 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kosztolányi Dezső életműve. 
Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo aestheticus);
stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az anyanyelvhez.
Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek panaszai); 
Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák;legalább 4 lírai alkotás, köztük: Hajnali 
részegség, Halotti beszéd.
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák).
Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, 
pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, 
hangnemek, írói előadásmód; problematika.
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan.

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret
10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy fiatalemberrel; 
Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján. 
Humorfelfogása (humoreszkjei).
Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző /mű és paródiája) az Így írtok ti szemelvényei 
alapján.
Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik út, Ötödik 
út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe. 
A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése (stílusimitációk, pl. 
Márai Sándor: Szindbád hazamegy; Huszárik Zoltán: Szindbád). 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia. 

Életmű – Babits Mihály
Órakeret
12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Babits Mihály életműve. 
Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. pályakezdés; világháborúk ideje; kései 
költészet); életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo moralis); a bölcseleti, filozófiai 
érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság.
Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai; esszé- és irodalomtörténet-írói, műfordító 
tevékenysége.
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, 
antikizálás; hagyomány és modernség egysége. 
Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasítása vagy 
vállalása, pl. Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, formák, motívumok gazdagsága 
(pl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között); ars poeticus alkotások (pl. A lírikus epilógja; Cigány a 
siralomházban; Csak posta voltál). 
A választott művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. gyászdal, tárgyias költészet, ditirambus, 
könyörgésvers).
A Jónás könyve, mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. Nyelvhasználati 
és hangnemi összetettség. 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás. 

A tanulói teljesítmény értékelésének módjai:
- évi 4 dolgozat (2 értekezés, 2 feladatlap)
- évi 1 házi dolgozat
- szóbeli feleletek
- tanulói kiselőadások

Az éves órakeret felhasználása:

Új ismeretek közlése 116
Részismétlés, dolgozatelőkészítés  10
Dolgozatírás    4
Irodalmi adaptációk    5
Ismétlés, rendszerezés    9
összesen 144

A továbbhaladás feltételei:



Tájékozottság  a  különféle  beszédhelyzetek  megítélésében;  megfelelő  stílus  és  magatartás
váratlan, új kommunikációs helyzetben is.
20.  századi  szépirodalmi  és  egyéb  művek  olvasásában,  megbeszélésében  önálló  vélemény
kialakítása, indoklása.
Lényegre  törő,  világos  felépítésű  közlés  a  tájékoztató,  érvelő,  meggyőző,  vitázó
közlésformában. A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről vélemény
kifejtése  szóban  és  írásban,  különféle  műfajokban:  kommentár,  ajánlás,  kisértekezés.
Szövegformálási,  -szerkesztési,  stilisztikai  és  helyesírási  hibák  önálló  javítása.  A  hosszabb
fölkészülést  igénylő  szóbeli  és  írásbeli  feladatok  megoldásához  önálló  könyvtári  munka,
megadott  vagy  önállóan  kialakított  szempontokat  követő  anyaggyűjtés,  az  információ-
feldolgozás szabályainak megtartásával.
A  tanult  jelentéstani,  stilisztikai  jelenségek  megnevezése,  alkalmazása  a  szakmai-tudományos,
szépirodalmi  szövegek  értelmezésében.  A  helyesírás  értelmező  szerepének  megfigyelése
különféle műfajú szövegekben. Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott
kisepikai és lírai alkotásról.  Nagy epikai 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  (az  impresszionizmustól  a
szürrealizmusig).

12. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 128

Világirodalom  –  avantgárd  irányzatok;  a  magyar
avantgárd

Órakeret
6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Világirodalom – avantgárd irányzatok.
Formabontás és formaépítés (közös tendenciák a stílusirányzatokban).
Futurizmus,  expresszionizmus,  szürrealizmus:  néhány  szemelvény  az  egyes  irányzatok
dokumentumaiból, illetve néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn;
Apollinaire, Éluard műveiből).
A  jellemzően  nem  irodalmi  irányzatok  (kubizmus,  konstruktivizmus,  dada,  stb.)  néhány
célkitűzése, formajegye. A magyar avantgárd sajátosságai,  az aktivizmus programja; Kassák
Lajos szerepe (egy-két művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...).

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században
és a kortárs irodalomban

Órakeret
10 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Epikus művek (szemelvények, részletek a kis- és nagyepikából)
pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas Mann (pl. Tonio Kröger / Mario és a varázsló; Bulgakov: A
Mester  és  Margarita;  Camus  (pl.:  Közöny);  Orwell  (pl.  Állatfarm /  1984);  Faulkner,
Hemingway, Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyicin alkotásaiból és kortárs művekből.
A  választott  szerzők  jellemző  tematikája,  kérdésfelvetése;  formanyelvi,  szóhasználati
sajátosságai. 
Művek és adaptációik összevetése.
Lírai alkotások (szemelvények, részletek).
Legalább egy lírikus látásmódja egy-két művének elemző megközelítésével (pl. T. S. Eliot).



A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. intellektuális költészet,
mitologizálás, mítoszregény, dokumentum-irodalom, parabola, egzisztencializmus).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Neoavantgárd,  posztmodern,  családregény,  objektív  líra,  vezérmotívum,
montázstechnika, abszurd. 

Színház-  és  drámatörténet  –  a 20.  századi  és a  kortárs
drámairodalom néhány törekvése

Órakeret
6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A 20. századi és/vagy a kortárs drámairodalom egy-két jellemző tendenciája
(pl.  az  epikus  dráma,  abszurd  dráma,  egzisztencialista  dráma,  groteszk  színház,  amerikai
drámairodalom köréből).
Szemelvények,  részletek  drámai  művekből,  pl.  Brecht  (pl. Koldusopera/Kurázsi  mama;
Beckett: Godot-ra  várva;  Ionesco: A  kopasz  énekesnő;  Dürrenmatt  (pl. Az  öreg  hölgy
látogatása/A fizikusok); egy szerző, mű középpontba állítása.
A  választott  szerzőkhöz,  művekhez  kacsolódó  fogalmi  ismeretek  (pl.  epikus  színház,
elidegenítő effektusok, song, tézisdráma, abszurd dráma, példázatosság,  groteszk komédia,
paradoxon).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Epikus színház, abszurd dráma.

Életmű – József Attila Órakeret
14 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
József Attila életműve. 
Pályaszakaszok,  életérzések,  költői  magatartásformák  (pl.  Tiszta  szívvel;  Tudod,  hogy nincs
bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas Mann üdvözlése).
Stílusirányzatok  (pl.  expresszionizmus,  szürrealizmus,  Medáliák)  és  stílustendenciák  (pl.
újnépiesség) hatása. 
Jellemző lírai tematika (pl.  Külvárosi éj;  Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932-1934
között  (pl.  Téli  éjszaka,  Reménytelenül;  A  város  peremén);  kései  költészet  (közéleti,  pl.
Levegőt; A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus önsors versek, pl. Karóval jöttél;
Talán  eltűnök  hirtelen...).  Versszerkezetek,  verstípusok,  hangnemek,  formák,  témák,
motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) gazdagsága.
Komplex költői képek (síkváltások).  
Hatása a későbbi költészetre (pl. Pilinszky, Nagy László).
A  választott  művekhez  kapcsolódó  fogalmi  ismeretek  (pl.  freudizmus,  agitatív  vers,
szegényember-vers, szonettkoszorú).
Utalás  egy-egy  téma,  motívum,  poétikai  jellemző  kortárs  irodalmi  megjelenítésére;  az
evokáció, az intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Komplex  kép,  síkváltás,  szabad  vers,  létösszegzés,  időszembesítés,
önmegszólítás.

Portré – Radnóti Miklós Órakeret
6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Radnóti Miklós portréja.
Életút  és  életmű  egysége  (haláltudat,  munkaszolgálat,  lágervers;  idill  és  tragikum).  A  kor



jellemzői  (pl.  Töredék),  Radnóti  tragédiája  és  költői  magatartásformái  (jóság,  tiltakozás,
lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl.  Nem tudhatom, hitvesi költészet, pl.  Tétova
óda, Levél a hitveshez).
Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris sajátosságai
(avantgárd, szabad vers, klasszicizálás stb.).
Eklogaciklusa  (a  Hetedik  ecloga és  legalább még egy  mű alapján,  pl.  Negyedik  ecloga).  A
Tajtékos ég és a bori notesz (pl. Erőltetett menet, Razglednicák).
Utalás  egy-egy  téma,  motívum,  poétikai  jellemző  kortárs  irodalmi  megjelenítésére;  az
evokáció, az intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.

Portrék  –  Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,
Weöres Sándor, Ottlik Géza

Órakeret
18 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl.  a Lóci-versek,  Az Egy álmai;  a  Semmiért egészen és
versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja alapján.
Weöres  Sándor  költészetének  tematikus  és  formai  változatossága  (pl.  a  Rongyszőnyeg;
Magyar  etüdök alapján);  gondolati  költészete;  szerepversei,  stílusutánzatai  (pl.  a  Psyché
szemelvényei). 
Pilinszky  János  világlátásának  tükröződése  költészetében;  alkotásmódjának,  poétikai
megoldásainak,  motívumainak sajátosságai  (a  Harmadnapon és még egy műve alapján,  pl.
Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif stb.). 
Márai  Sándor  életműve  néhány  epikus  szemelvény  alapján  (pl.  Egy  polgár vallomásai;  A
gyertyák csonkig égnek; Napló); esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd)
alapján; az emigráns léthelyzet hatása.
Ady Endre publicisztikájából részlet (pl. Ismeretlen Korvin-kódex margójára, Kosztolányi Dezső
esszérészlet  (pl.  Ábécé  a  fordításról  és  ferdítésről),  Illyés  Gyula  esszérészlet  (pl.
Hajszálgyökerek )
Ottlik Géza: Iskola a határon - sok szempontú regényértelmezés.  
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
Utalás  egy-egy  téma,  motívum,  poétikai  jellemző  kortárs  irodalmi  megjelenítésére;  az
evokáció, az intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros. 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István,
Nagy László

Órakeret
15 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Illyés Gyula lírájának sajátosságai az  Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján (pl.
Bartók, Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy részletek). 
Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai). 
Nagy  László  költői  világa,  alkotásmódja  (pl.  népiesség,  hosszúénekek,  montázstechnika,
képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl.  Himnusz minden időben, Ki viszi
át a szerelmet; József Attila!; Menyegző).
Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella és /  vagy a  Tóték  alapján.  A
választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.



Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népi  írók  mozgalma,  irodalmi  szociográfia,  hosszúének,  portrévers,
képvers, groteszk látásmód, egyperces novella.

Művelődéstörténeti,  irodalomtörténeti  tájékozódás  –
Portrék,  látásmódok  a  20.  század  magyar  irodalmából
(választható szerzők, művek)

Órakeret
12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Választás alapján művek, szemelvények 20. századi: 
 szépprózai  alkotásokból,  pl.  Gion Nándor,  Mészöly  Miklós,  Nyirő  József  (pl.  Úz Bence,

Kopjafák),  Szabó  Magda  (pl.  Abigél),  Sánta  Ferenc  (pl.  Sokan  voltunk),  Sütő  András
műveiből; 

 lírikusok munkásságából,  pl.  Áprily  Lajos,  Dsida Jenő,  Nemes Nagy  Ágnes,  Orbán Ottó,
Sinka István, Szilágyi Domokos egy-két műve; 

 értekező  prózai  művekből,  esszékből,  pl.  Nemes  Nagy  Ágnes,  Szerb  Antal  és  mások
műveiből, például Szabó Dezső Adyról írt esszéiből.

 Művelődés- és irodalomtörténeti tájékozódás: a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók
mozgalma, a határon túli és emigráns irodalom. 

 A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti
konzervatív  irodalom,  parabola,  intertextualitás;  költői  attitűd,  költői
szerep;  Kárpát-medencei,  erdélyi  irodalom;  emigráns  irodalom;  „ötágú
síp”.

Portrék,  látásmódok a kortárs  irodalomból (választható
szerzők, művek)

Órakeret
10 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból.
A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése).  
Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye).
Kortárs irodalmi élet.
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
Tájékozódás  az  irodalmi  és  könyvtári  adatbázisok,  blogok,  kritikai  folyóiratok,  internetes
folyóiratok között.
Önálló  olvasmányválasztás  szempontjai,  indoklása,  értékelése,  mások  szempontjainak
értelmezése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv,
digitális közlés.

Regionális kultúra Órakeret
4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A régió, tájegység, település, kerület, iskola kulturális, irodalmi, múltbeli és jelen hagyományai



(pl. kisebbségi irodalom, folklór, múzeum, színház stb.);
az ide kötődő, ehhez kapcsolódó szerző(k) irodalmi műve(i).
Irodalmi emlékhelyek (szülőház, emlékszoba, kiállítás, múzeum, temető, színház stb.).
A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretek.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Régió,  regionalitás,  hagyomány,  kisebbség,  nemzetiség,  folklór,  az
irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet.

Az irodalom határterületei Órakeret
5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A  szórakoztató  irodalom  típusai,  hatáskeltő  eszközei  és  sajátos  műfajainak  jellemzői  (pl.
fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg).
Az irodalom filmen; filmes feldolgozások. 
Film- és könyvsikerek, divatjelenségek.
Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai.
A választott témához kapcsolódó fogalmi ismeretek.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció.

A tanulói teljesítmény értékelésének módjai:

- évi 4 dolgozat (2 értekezés, 2 feladatlap)
- évi 1 házi dolgozat
- szóbeli feleletek
- tanulói kiselőadások

Az éves órakeret felhasználása:
Új ismeretek közlése 106
Részismétlés, dolgozatelőkészítés     6
Dolgozatírás     4
Irodalmi adaptációk     4
Év végi ismétlés, rendszerezés     8
összesen 128
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