
Irodalom 

 

12 évfolyam 

 

Órakeret: heti 4 óra, évi 144 óra 

Tematikai egység Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 
Órakeret 

N: 6 óra 

Előzetes tudás Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az elemző- és értelmező olvasás segíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést. Annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a 

tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény 

erősítése. Olyan ismeretek, szempontrendszerek közvetítése, 

amelyek segítségével viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz. 

Fogalmi keret felvázolása a műelemzéshez, művészeti, műnem, 

műfaj alapvető kérdései, az egyes művészeti ágak elkülönítése, 

jellemzőik megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban.  

Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban. 

Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban. 

A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a 

képzőművészetben. A „termékeny pillanat” problémája. 

Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv 

teremtő ereje. 

Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, okozat, 

szerző, mű, befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek. 

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög 

epika és líra, római irodalom 

Órakeret 

N: 4 óra 

Előzetes tudás 
Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus. 

Költői képek típusai.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása 

révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi 

alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok 

befogadása, értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a görög lírából és prózaepikából. A 

szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.  

Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római 

irodalom jellemző műfajai. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban;  

 véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;  

 megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat; 

 felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, 

archetípus, toposz. 

 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és 

dráma 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, konfliktus. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az antik görög színház jellemzői. 

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a drámatörténetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet 

előadására;  

 felismer különféle magatartásformákat, konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak; 

 képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.  

 

 

 

 

 



Tematikai egység Világirodalom – Biblia 
Órakeret 

N: 6 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

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). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését; 

 ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

N: 5 óra 

Előzetes tudás Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás 

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus). 

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).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;  

 Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján megismerkedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus és személyes élményanyag, 

illetve a szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella műfajáról; felismeri a szonettformát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 



Tematikai egység Középkori nyelvemlékek 
Órakeret 

N: 2 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi 

emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének 

tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-

siralom. 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: HB; 

ÓMS); 

 megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait; 

 tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

Tematikai egység Janus Pannonius portréja 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés. 

Nyelvemlékek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű 

néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: 

fogalmak változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség): Pannónia dicsérete. 

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, katonáskodás, test és lélek); 

 megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. elégia, epigramma).  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység Balassi Bálint portréja 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, 

értelmezései: végvári élet, költő-lét. 

Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, 

ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a 

Balassi-strófa azonosítása. 

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). 

A tanuló  

 megismeri az alkotó költői portréját és magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű megközelítési problémáit; 

 megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát; 

 tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.  

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–

17. században, és Shakespeare 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése. 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. 

Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 

(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 

dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet 

befogadása.  
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).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy monológ/részlete; 

 megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését; 

 lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét); 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére.  



Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

verse. 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős 

megítélése. Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű 

részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelése.  

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. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy részlet; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

 

Tematikai egység Látásmód – Zrínyi Miklós 
Órakeret 

   4 óra 

Előzetes tudás Eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A 

hazához való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek 

elfogadása. 

A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása, 

megnevezése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar barokk irodalom.  

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  



 felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

 megismeri világképek és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggését;  

 tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

körmondat. 

 

 

Tematikai egység Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regény. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 

élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az 

erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Az 

eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 

kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. 

Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.  

Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggését az 

európai irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;  

 műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének /részletének ismerete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).  

 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének 

néhány jellemzője. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és 

közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, 

parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 

törekvések megbecsülése. 

A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 



Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével. 

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.  

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. 

A tanuló 

 ismeri Kazinczy tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; felismer jellemző stílusirányzatokat, 

műfajokat, verstípusokat és versformákat; 

 műismereti minimuma: Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc 

egy epigrammája; Bessenyei György egy értekező prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: 

A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. és egy mű. 

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus.  

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század 

első felében (romantika és realizmus) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, 

eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése.  

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. A választott 

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái) és a romantika korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatását;  

 műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol kiválasztott műveinek /műrészleteinek ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után;  

 alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.  

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet –  

Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős összeomlása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben. 

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A 

„nemzeti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus 

értékelése. 
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 

„megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 

összevetése, értékelése. 

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). 

A tanuló 

 ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létrehozására);  

 képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és nyelv, 

sajátos lezárás, „megoldás”); 

 memoriter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

 

 

 



Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 

egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és 

Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. 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).  

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. század első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

 műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy értekező prózai 

részlet; Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, valamint a Csongor és 

Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység Életmű – Petőfi Sándor 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző 

témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

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; vagy Az apostol [esetleg 

mindkettő].) 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség stílustendenciájának együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit; megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és irónia); 

 képes önálló műértelmezés megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén és még három-négy mű és 

memoriterek; 

 képessé válik Petőfi életművének bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 verses epikai 

alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

 

Tematikai egység Látásmód – Jókai Mór 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód; a romantika és a népiesség. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek 

konfliktusai. Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre.  



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, hangnemi és motivikus összetettség. 

A tanuló 

 ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatait;  

 műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember, Egy magyar nábob, Fekete 

gyémántok); 

 egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

anekdota. 

 

 

Tematikai egység Életmű – Arany János 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, 

ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező 

tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; 

kapcsolat Petőfivel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete 

jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző 

lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 

verses epikai alkotása. 

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. (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.  

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét; 

 műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit és néhány verses epikai alkotását;  

 képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására; a Toldi és a 

Toldi estéje néhány szempontú összevetésére; 



 műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör, 

további egy-két ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot, Epilogus és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany életművének bemutatására (legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a 

Toldi és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés). 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az 

ember tragédiája 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji 

kevertsége. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, 

hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember 

életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

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, személyiségközpontú/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).  

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai költemény műfaji változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; értelmezi a művet (lehetőleg többféle megközelítésből); 

 műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység 
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. század második fele) 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi 

alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemző jegyeinek 

felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

A tanuló  

 felismeri a romantika és realizmus együtthatását, folytonosságát az epikában; 

értelmezi a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőit; 

 megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista európai líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; néhány lírai alkotás értelmezésére; 

 műismeret: néhány mű/részlet pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből; 

 alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

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. 

 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője).  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, 

család, férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben. Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes 

emberi kérdések felvetését is jelentheti. Mikszáth alkotói 

portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János. 

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) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás). 



A tanuló 

 tisztában van a 19. század második fele magyar irodalmának sajátosságaival; 

 ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére, és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;  

 műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és 

két novellája; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 


