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12. C 

Magyar nyelv 

1. témakör: Kommunikáció (2-4) 

1.1.A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

1.2.A  sikeres társalgás, a kommunikációs zavar elkerülés 

1.3.A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra 

 

2. témakör: A magyar nyelv története (2-4) 

2.1.Nyelvemlékek 

2.2. Nyelvújító mozgalmak 

2.3. A mai magyar nyelvművelés, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, 

anyanyelvűség) 

 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat (2-4) 

3.1. A magyar nyelv nyelvváltozatai 

3.2. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi 

érintkezésre 

3.3. A nyelv mint jelrendszer 

 

4. témakör: A nyelvi szintek (2-4) 

4.1.  A hangok egymásra hatása, hangtörvények (hangrend, illeszkedés, 

mássalhangzó törvények, hiátus) 

4.2.  A morféma  

4.3.  A főnév és az ige 

4.4.  Az alany és az állítmány 

 

5. témakör: A szöveg (2-4) 

5.1. A szöveg szerkezete, jelentése (globális és lineáris kohézió) 

5.2. Szövegtípusok  

 

6. témakör: A retorika alapjai (2-4) 

6.1. A retorika és a kommunikáció ill. a szövegtan kapcsolata ( szövegösszefüggés, 

bekezdés) 

6.2. Az érv, érvelés, az érvek elrendezése 

6.3. A szónok feladata 

 

7. témakör: Stílus és jelentés (2-4) 

7.1. A hangalak és a jelentés viszonya  

7.2.  A magánéleti, közéleti és a hivatalos stílus  
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Irodalom 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők (6) 

1.1. Petőfi Sándor költészetében a szabadság és a szerelem eszméje 

1.2. Arany János költészete Világos után, balladái 

1.3. Ady Endre ars poeticája és magyarság tudata költészete alapján 

1.4. Babits Mihály az írástudó felelőssége, azaz a költő ars poeticája  

1.5. Kosztolányi Dezső költészetében a lét értelmezése 

1.6. József Attila makrokozmosz és mikrokozmosz/egyén és közösség 

összetartozása 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (6) 

2.1.Csokonai Vitéz Mihály klasszikus szentimentális stílusjegyek költészetében 

2.2. Berzsenyi Dániel költészetében az antik hagyomány és a romantika 

(közösségi óda, elégia)  

2.3. Kölcsey Ferenc lírája és prózája  

2.4. Vörösmarty Mihály költészete, világképe a reformkorban és Világos után 

2.5. Örkény István Egyperces novellák, Tóték kisregény 

2.6. Késő romantika, realizmus, naturalizmus Mikszáth és Móricz prózai 

alkotásaiban 

2.7. A XX. századi magyar líra Radnóti Miklós és Pilinszky János költészete 

alapján 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (min.1) 

3.1.   Rakovszky Zsuzsa Fortepán 

4. témakör: Művek a világirodalomból (3) 

4.1. A klasszikus modernség jellemzői a lírában 

4.2. Homéroszi eposzok 

4.3. A modern széppróza és dráma (Thomas Mann, Franz Kafka, Bertolt 

Brecht) 

5. témakör: Színház és dráma (2) 

5.1. Katona József Bánk bán 

5.2. Madách Imre Az ember tragédiája (keret színek, történeti színek szerepe, 

párizsi és a londoni szín értelmezése) 

6. témakör: Az irodalom határterületei (1) 

6.1. Népköltészet mint hagyomány Petőfi, Nagy László, Weöres Sándor 

alkotásaiban 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli 

irodalom (1) 

7..1. Baka István Szekszárdi mise 
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Témakör: Életművek 

Tétel: József Attila egyén és közösség, léttapasztalat költészetében 

Feladat: Értelmezze az idézet alapján a tétel kifejtésében József Attila egyén, 

közösség kapcsolatát, a költői léttapasztalatot a tanult versek alapján! 

Legalább 3 tanult verset válasszon! 

 

A kultúra legkülönbözőbb vidékeire is eljut, és mindenhonnan merít – a népművészetből (nem csak 

a magyarból!) és a szürrealizmusból, a Bibliából és az expresszionizmusból. Nem a divatnak hódol, 

de kiszűri belőle, ami neki való. Az utca és föld fiának vallja magát, s tudatosan is törekszik a 

teljességre, a kozmikus és a társadalmi rétegek egyéni összeolvasztására. Az életből sem emel át 

mindent – nem naplót ír, hanem művet épít. A Nem én kiáltok ….vers két sora szállóigeszerűen 

mondja el az egyén és a közösség összetartozásának gondolatát: 

“Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat” 

A kép felidéz mitologikus történeteket is: a bibliai Veronika-kendő, mely megőrizte Krisztus arcát. 

De ennél fontosabb, hogy az arc megmosása az élet egyik ősi, kultikus és mégis egyszerű 

mozzanatai közé tartozik. 

Az egyén és a közösség kapcsolatának törvényéhez újabb törvény társul: 

“Légy egy fűszálon pici él 

S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” 

A fűszál pici éle a parányi dolgok végtelen sorába tartozik, melyekhez mindig nagy szeretettel 

fordult a költő. S ezek a sorok is mutatják, hogy a nagyon kicsi gyakran a hatalmassal, a 

világmindenséggel találkozik. A fűszál éle és a világ tengelye ér össze a versben, és meghatározza 

az egyén helyét, szerepét, lehetőségét a világban, a társadalomban. 

(lehetséges versek: Tiszta szívvel, Téli éjszaka, Külvárosi éj, Óda, Eszmélet, a Dunánál, Tudod, 

hogy nincs bocsánat, utolsó vershármas) 
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Témakör: Művek a magyar irodalomból II 

Tétel: A XX. századi magyar líra Radnóti Miklós és Pilinszky János költészete 

alapján 

Feladat: Emberi méltóság, humanizmus, lehetséges költői magatartás a XX. 

században. Thomas Mann előadása hívja fel a figyelmet a megváltozott 

történelmi környezetre, világképre előadásában. Hogyan alakítják ki lehetséges 

életstratégiájukat Radnóti Miklós és Pilinszky János? 

 

„Kihirdették az emberiség új gondolkodásmódját, melynek – mint hangoztatják – semmi 

köze a polgári gondolkodásmódhoz és annak vezérelveihez: a szabadsághoz, az 

igazságossághoz, a műveltséghez, az optimizmushoz, a fejlődésbe vetett hithez, s ezt (...) 

filozófiailag az észbe vetett hittől (...) való elfordulásban fejezték ki, mint a gondolkozás 

középpontjába az életfogalmat helyező irracionális visszacsapást, amely az 

öntudatlannak, a dinamikusnak (...) egyedül életfakasztó erőit emelte pajzsára; a 

szellemet, melyen általában az intellektuálisat értették, melyet mint életet ölőt üldöztek 

(...) Ebből a természet-vallásosságból, mely lényegéhez illően orgiasztikus, bacchikus2 

kicsapongásra hajlik, sok olvadt át napjaink neo-nacionalizmusába (...) Ilyen szellemi és 

álszellemi áramlatok által táplálva, a mozgalom, melyet ma nemzetiszocializmus3 név 

alatt foglalnak össze, s amely oly hatalmas vonzó- erőről tett tanúságot, összeolvad a 

szélsőséges barbárság és a kezdetleges tömegdemokrácia vásári durvaságának 

óriáshullámával (...) Az emberi méltóság ellen minden lehetségesnek, minden 

megengedettnek látszik, s az a tanítás is járja, hogy a szabadság eszméje burzsoá kacat, 

mintha egy eszme, mely minden európai pátosszal oly benső kapcsolatban áll, melyből 

Európa valósággal megalkotta önmagát, és amelyért oly nagy áldozatokat hozott, valaha 

is veszendőbe mehetne, s a tanulságul eltörölt szabadság korszerű alakjában mint 

elvadultság, mint a levitézlettnek kikiáltott humanitárius tekintély gúnyképe, mint az 

ösztönök zabolátlansága, a durvaság felszabadulása, az erőszak diktatúrája jelenik meg 

újból.” (In: Thomas Mann: Európa, vigyázz! Bp., Gondolat Kiadó, 1957, 41., 43–44. old. 

Ford.: Komlós Aladár. Előadás 1930. október 17-én a berlini Beethoven-teremben.)  


