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MAGYAR IRODALOM 

 

Az irodalom fogalmának, mibenlétének tisztázása 

Az ókori irodalom: 

-mitológia: az istenek születéséről és a világ keletkezéséről 

-A Biblia: Ószövetség és Újszövetség 

Ókori görög irodalom 

:-görög epika: a homéroszi eposzok, a trójai mondakör 

-görög líra 

-görög dráma, színház és színjátszás, Szophoklész: Antigoné részletes ismerete 

Ókori római irodalom: 

-a római költészet, a római irodalom kialakulása:Vergilius, Horatius 

A középkor irodalma 

-himnuszok, legendák, lovagi irodalom, trubadúrlíra, vágánsköltészet 

-Dante: Isteni színjáték 

-Villon: Nagy Testamentum 

A reneszánsz irodalom 

-Petrarca: Daloskönyv 

-Boccaccio: Dekameron (egy történet részletes ismerete) 

-Janus Pannonius költészete 

-Balassi Bálint költészete 

-Shakespeare: Rómeó és Júlia 



 

 

 

MAGYAR NYELV 

Kommunikáció 

-a kommunikációs folyamat tényezői 

-tömegkommunikáció 

-a kommunikációhoz kapcsolódó szövegtípusok vizsgálata: sajtó-, rádiós és 

televíziós műfajok 

Jelentéstan 

-nyelvi jelek, a jel és jelentés fogalma, kapcsolata 

Nyelvi szintek 

-nyelvi elemzési gyakorlatok, nyelvi jelrendszer, hangok, szóelemek, szóalkotás, 

szavak, szószerkezetek, 

-szóelemek, szóalkotás, szavak, szószerkezetek, 

Szófajok azonosítása 

Mondatelemzés 
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Arany János 

-váteszköltészete 

-nagykőrösi korszak 

-irodalomszervezés időszaka 

-Őszikék 

Madách Imre 

 -Az ember tragédiájának részletes ismerete 

Mikszáth Kálmán 

-életútja 

-novellái: Tót atyafiak, A jó palócok című novelláskötetek 

Az orosz realizmus világa 

-Gogol: A köpönyeg 

-Tolsztoj: Ivan Iljics halála-Csehov: A csinovnyik halála 

Klasszikus modern líra 

-Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

A 20. század első felének magyar irodalma 

-Ady Endre életútja és költészete: Magyarság versek, Élet-halál versek, szerelmi 

költészet (Léda, Csinszka), világháborús költészet, istenes versek 

-Móricz Zsigmond Barbárok, Tragédia című novellák, 

 -Babits Mihály költészete, epikája 

-Kosztolányi Dezső költészete, Édes Anna című regénye 



 

Fogalmak: 

Pozitivizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, drámai költemény, drámaiatlan 

dráma, paródia, ballada, vátesz, emberiségköltemény, kétszintes dráma, csinovnyik, 

realizmus, poeta doctus, freudi mélylélektan 

 

MAGYAR NYELV 

Szociolingvisztika 

-alapfogalmak 

-területi és társadalmi nyelvváltozatok 

-csoportnyelvek és rétegnyelvek felismerése 

-határon túli és nemzetiségi nyelvhasználat 

-nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvi tervezés 

 

Retorika 

-a retorika alapjai, története 

-a retorikai szövegek felépítése 

-a retorikai szövegek elkészítésének lépései 

-az érv felépítése. Az érvtípusok. Érvelő szöveg 

-a retorikai szövegek kifejezőeszközei 

-a kulturált vita szabályai 

-a befolyásolás módszerei 

 

Fogalmak: 

argó, dedukció, érv, érvelési hibák, érvtípusok, familiáris nyelvhasználat, hobbinyelv, 

indukció, kétnyelvűség, kevertnyelvűség, korosztályi nyelvek, manipuláció, nemzeti 

nyelv, nyelvcsere, nyelvi norma, retorika, szleng, tájszó 

 


