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 Magyar irodalom Magyar nyelv 

1. Művek a magyar irodalomból 
Kötelező szerzők (6) 
Ady Endre szerelmi költészete 

Kommunikáció 
A kommunikáció tényezői és funkciói 

2. Arany János, a balladaköltő A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei 
 

3. Babits Mihály: Jónás könyve A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái 
 

4. József Attila kései költészete A sikeres nyelvhasználat gyakorlata: a nyelvhasználat, a társalgás 
összetevői, beszédaktusok, együttműködési alapelvek, 
udvariassági formák 

5. Kosztolányi Dezső prózája A magyar nyelv története 
A magyar nyelv történetének főbb korszakai 

6. Petőfi Sándor tájköltészete A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 
 

7. Művek a magyar irodalomból 
Választható szerzők(6) 
Balassi Bálint vitézi lírája 

Ember és nyelvhasználat 
A nyelv mint a gondolkodás része 

8. Csokonai Vitéz Mihály : 
Stílusirányzatok sokszínűsége 

A nyelv mint jelrendszer 

9. Kölcsey Ferenc hazafias 
költészete 

A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges 
tagolódása 

10. Vörösmarty Mihály lírája a 
szabadságharc után 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

11. Móricz Zsigmond 
parasztábrázolása 

A nyelvi szintek 
Hangtan: A hangkapcsolódási szabályosságok és a helyesírás 
összefüggése 

12. Radnóti Miklós eklogái Alaktan és szótan: A morfémák szerepe a szóalak felépítésében 
 

13. Művek a magyar irodalomból 
Kortárs szerző (1) 
Dragomán György 
írásművészete  
 

A szófajok rendszere: A szófajok mondatbeli szerepe  

14. Művek a világirodalomból(3) 
Biblia 

Mondattan: Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, 
egyszerű mondatok elemzése 

15. Honoré de Balzac: Goriot apó A szöveg 
Az intertextualitás 

16. Franz Kaffka: Átváltozás  Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok 
 

17. Színház és dráma (2) 
Katona József: Bánk bán 

A retorika alapjai 
A nyilvános beszéd létrehozásának menete, felépítése 

18. Örkény István: Tóték A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetekben, a 
nyilvános beszéd, közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli 
kritériumai 

19. Az irodalom határterületei(1) 
Zeffirelli: Romeo és Júlia 

Stílus és jelentés 
Egyjelentésű többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló 
alakú szópár, ellentétes jelentés 

20. Regionális kultúra (1) 
Acsádi Rozália költészete 

Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: 
hasonlat, metafora, metonímia 

 


