
Irodalom 

 

12. évfolyam 

 

Órakeret: heti 4 óra, évi 124 óra 

 

 

Tematikai egység Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség 

irányainak összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a 

magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; 

a korban megismertetett stílusirányzatok néhány jellemzőjének 

azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne 

tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések. 

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. 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi tanulmányai során; 

 tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét; 

 műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

 

Tematikai egység Életmű – Ady Endre 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései. 

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői 

szerepe, költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady 

jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 



Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a 

művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

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. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar 

irodalom történetében; költészetének jellegét; 

 tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás 

szándékával; 

 műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai 

témáit, motívumait, poétikai megoldásait; 

 képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 

éjszakában és még 4-5 mű; 

 képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 10 lírai alkotás 

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

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

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység Portré – Móricz Zsigmond 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár 

vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, 

alkotásmódja jellemzőinek megismerése; felkészítés önálló 

novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.  

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, 



elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit; 

 képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére 

és adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására); 

 műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység 
Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, 

esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl. 

Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két 

művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység Életmű – Kosztolányi Dezső 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból 

fakadó szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése. 

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. 

A tanuló  

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

irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;  

 műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány jelentős darabját;  

 műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve (memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 4 lírai 

alkotás, egy regény, két novella alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések 

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

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

Tematikai egység Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében. Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: 

Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk 

jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, 

összehasonlító elemzések. 

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.  

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és látásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / A rossz 

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;  

 műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája. 



Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

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

 

 

Tematikai egység Életmű – Babits Mihály 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói 

korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása.  

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. 

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 Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi összetettség. 

A tanuló 

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

Nyugat történetében; írásművészetének jellegét; 

 tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével; 

 műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét; 

 képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve; 

 képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

Tematikai egység Életmű – József Attila 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és 

az egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az 

életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot 



alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellege. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, 

poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

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). 

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).  

A tanuló 

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

történetében; írásművészetének jellegét; 

 műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve 

(memoriter is); 

 képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

önmegszólítás. 

 

 

Tematikai egység Portré – Radnóti Miklós 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú 

megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása.  

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). 



A tanuló  

 tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

 

Tematikai egység 
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az 

egyes alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás összevetése. Az önálló olvasóvá válás 

támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a 

választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

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. 

Ottlik Géza: Iskola a határon – sok szempontú regényértelmezés.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

 műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon és még egy műve; 

 választhat: Márai Sándor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

 



Tematikai egység 
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-

társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában 

szólalhat meg. 
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban.  

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, vagy a Tóték (esetleg 

mindkettő) alapján. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

 műismereti minimuma: Illyés Gyula egy műve; 

 továbbá választhat: Németh László egy műve; Örkény István néhány műve; Nagy László 

egy-két műve; esszérészlet Illyés Gyula, Németh László műveiből; 

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk 

látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység 
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 

körülöttünk levő világ megértését. 
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás 

támogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások 

értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. 

A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása. Az elektronikus 

tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei.  

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. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs irodalomból választott szerzők életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, sajátosságát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fogalmát; 

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

 legalább egy szerző 2-3 lírai vagy 1-2 epikai művének értelmezése) 1980-tól napjainkig).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

 

Tematikai egység 
Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató 

irodalom, slágerszöveg. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az 

irodalmiság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több 

szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, 

alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 

Más kultúrák megismerésének igénye. 

A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek 

megismerése. 

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. A régió kulturális hagyományai. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság változó fogalmával; 

 megérti az ízlés kontextuális függőségét; 

 alakul igénye és képessége az ízlés önálló fejlesztésére; 

 fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti tudatossága; 

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei/filmélményei alapján; 

 a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás, 

hagyomány, folklór. 

 


