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9. ÉVFOLYAM 
 

 Témakörök Javasolt óraszám Modulszám 
1. BEAVATÁS 23 6 
2. EPOSZOK RÉGEN ÉS MA 18 6 
3. A BIBLIA ÉS AZ IRODALOM – A NYELVI 

TEVÉKENYSÉG MINT VILÁGALAKÍTÁS ÉS MINT 
KAPCSOLATTARTÁS 

19 8 

4. KONFLIKTUSOS DRÁMÁK 14 5 

5. ARS POETICÁK 16 6 
6. ANEKDOTIKUS EPIKAI HAGYOMÁNYUNK 11 4 
7. A NYELVTAN ALAPFOGALMAI – A SZERKEZETI 

ELEMZÉS MÓDSZEREI 
18 5 

8. A CSAVARGÓ ALAKJA A MŰVÉSZETBEN 17 7 
Ismétlés, összefoglalás, prezentációk, a differenciálást lehetővé tevő 
szintfelmérések, ellenőrzés, értékelés 

4 
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1. FEJEZET 
Cím BEAVATÁS 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

23 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Beavatás, felnőtté válás, szocializáció – A beavatás során feltáruló világ törvényei, 
szerepek és normák.  
A kontextus fogalma: a kommunikációs környezet (szituáció, cselekvés, téma) és a 
nyelvi környezet (ko-textus) 

Poétikai fókusz Novellaértelmezési modellek. Hogyan olvasunk, értelmezünk egy novellát?  
Olvasás, értelmezés és kritika tevékenységeinek megkülönböztetése és tudatos 
egymásra építése 

Szövegértési fókusz Szereplők, problémák, konfliktusok, elbeszélői nézőpontok azonosítása szépirodalmi 
szövegekben Ismétlések és ellentétpárok jelentéseinek felismerése.  
A szituációs kontextus szerepének értelmezése a deiktikus nyelvi elemek segítségével. 
A cselekvés kontextusának értelmezése az alapvető beszédaktusok segítségével 

Szövegalkotási fókusz Történetek más nézőpontból való elmondása, átírása. Szóbeli prezentáció készítése 
ismertető szöveg alapján 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Szövegértési feladatok ellenőrző irányított kérdésekkel. Saját kérdések 
megfogalmazása. 
“Kísértetfejezetek” írása, a cselekmény újraírása más nézőpontból. Befejezés-
változatok írása. Idősíkok megkülönböztetése az elbeszélő szövegekben. 
Beavatási szertartás kitalálása és eljátszása csoportmunkában. A tanulóközösségen 
belüli szerepkonfliktusok és a tanult művek konfliktusainak összevetése. 
Gyűjtőmunka. Elemzésvázlatok készítése 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek, szövegek: 
A.A. Milne: Micimackó (részlet) 
Oravecz Imre: Beavatás;  
Mario Vargas Llosa: A város és a kutyák (részlet) 
Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember (részlet) 
F. M. Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból (részlet) 
Zolnay Vilmos: A művészetek eredete;  
Mitológiai enciklopédia;  
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Mircea Eliade: A szent és a profán (részlet) 
Népszabadság, 2004. március 12. Hír 
Szabó Zoltán: Beavatási rítusok a középiskolákban: Bokafogó 
Ismeretlen szerző: Beavatási szertartás a dél-amerikai jamanáknál 
Kosztolányi Dezső: A kulcs 
Ernest Hemingway: Indián tábor 
Sylvia Plath: Beavatás 
Sánta Ferenc: Emberavatás 
Csehov: A csinovnyik halála;  
Mikszáth: Péri lányok szép hajáról 
Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj! (részlet) 
Kertész Imre: Sorstalanság (részet) 
Lázár Ervin: Krimi (részlet) 
Závada Pál: Jadviga párnája (részlet) 
Tartalmak, fogalmak: Archetípus, rítus, a novella mint problémamegoldási 
folyamat, a novella mint ellentétpárok rendszere. Olvasás, értelmezés, implicit 
tartalom, kritika. Nézőpont és látókör (beszédhelyzet): Ki beszél, ki lát, ki értékel? 
Kontextus, ko-textus, beszédaktus, tranzakció, interakció 
Előítélet, felkészültség, attitűd 
Beavatás 
Illokúció 
 

MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A beavatás fogalma, rítusa, változatai, mai megvalósulásai – A beszédaktusok 
2. Kosztolányi Dezső: A kulcs  
3. Összehasonlító novellaelemzés (A kulcs és az Indián tábor) – A kontextus és a 

szereplők tudása a kommunikációs folyamatban  
4. Sylvia Plath: Beavatás  
5. A novella mint ellentétpárok rendszere és cselekménye mint állapotváltozási 

folyamat – A kommunikációs maximák és megsértésük következményei 
6. Szabadon választott novella feldolgozása kiscsoportban, tanult szempontok 

alapján  
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A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

4-5-5-2-5-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A pszichológia, vallástörténet, szociológia bizonyos területei 
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése 
Az ízlés kontextuális függőségének megértése, stb. 
 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló legyen képes azonosítani szereplőket, konfliktusokat és elbeszélői 
nézőpontokat szépirodalmi és hétköznapi szövegekben.  

• Tudja felismerni az ismétlések és ellentétpárok jelentéseit.  
• A diákok legyenek képesek felismerni a novella műfaji sajátosságait és az 

elbeszélői nézőpont sajátosságaiból adódó jelentésbeli különbségeket.  
• Ismerjék meg, hogy a szövegek értelmezése dialogikus folyamat, legyenek 

képesek alapvető kérdéseket megfogalmazni szépirodalmi szövegekkel 
kapcsolatban. 

• Ismerjék a fejezetben előforduló legfontosabb fogalmakat (beavatás, archetípus, 
rítus, illokúció, performatív mondat). 

• A szituációs kontextus szerepének értelmezése a deiktikus nyelvi elemek 
segítségével. A cselekvés kontextusának értelmezése az alapvető beszédaktusok 
segítségével. Ismerje és ismerje fel a szövegben lévő alapvető nyelvi 
kapcsolatokat. 

 
 
 

2. FEJEZET 
Cím EPOSZOK RÉGEN ÉS MA 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

18 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Az eposzok emberképe, hőstípusai (az utazó hős, az apját kereső hős, a szerelmes 
hősnő stb.). Művek párbeszéde. 

Poétikai fókusz Az eposz konvenciókincse. 
Szövegértési fókusz Információk keresése verses szövegekben. 
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Szövegalkotási fókusz A hexameter mint a magyar nyelvhez könnyen alkalmazkodó forma. Paródiák 
alkotása irodalmi és nem irodalmi szövegekhez. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Skandálás, hangos olvasás, szövegek együtt látása, parodisztikus elemek és egymásra 
felelő szöveghelyek keresése 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek, szövegek: 
Eposzindítások (propozíciók): Íliász (I. 1-12.); Odüsszeia (I. 1-10.); Aeneis (I. 1-11.); 
Varró: Túl a Maszat-hegyen (Előhang); Szigeti veszedelem (I. 1-6. Versszak); 
Csokonai: Dorottya (bevezetés); Toldi (Előhang) 
Szabó Árpád: Odüsszeusz kalandjai (részlet); Odüsszeia, 9. ének (Küklopeia), 9-12. 
ének (az utazás)   
Petőfi: A helység kalapácsa 
Theokritosz: A szerelmes küklópsz 
Dante: Isteni színjáték, 26. ének: Odysseus utolsó utazása 
Tartalmak, fogalmak: 
Eposz, eposzi kellékek. 
Metrikus verselés (verslábak, hexameter) 
Mitológiai személyek, mitológiai történetek   

MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Az eposzi hagyomány – eposzindítások; A propozíció ma  
2. Az Odüsszeia 9. éneke – az eposz nyelve és az eposzi kellékek 
3. Odüsszeusz és Polüphémosz – a rész helye és ellenpontjai az egészben; A hír 
4. A helység kalapácsa 1. (szakaszos szövegfeldolgozás); A szöveg részei 
5. A helység kalapácsa 2. – eposzparódia és stílusparódia  
6. Az eposzok utóéletéből  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3-3-4-4-2-2 
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ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

A tanulási képesség fejlesztése 
Önálló jegyzetkészítés gyakorlása tanári segítséggel és anélkül 
(pl. kulcsszavak kiemelése, szerkezeti tagolás). 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló jól ismerje az Odüsszeia 9. énekét, el tudja helyezni és megtalálni 
párhuzamait-ellenpontjait a mű egészében.  

• Ismerje az Odüsszeia kompozíciójának lényeges vonalait.  
• Jellemezni tudja az eposz hősét a 9. ének alapján, értékelni tudja fejlődésének 

lényeges állomásait a műegészben. Jól ismerje az eposz konvenciókincsének 
lényeges elemeit, az eposzi kellékeket. Ezeket képes legyen megfogalmazni a 
három eposzindítás egyike, az Odüsszeia 9. éneke és a mű egésze alapján. Képes 
legyen felismerni őket újonnan olvasott szövegben.  

• Jól ismerje A helység kalapácsának felépítését, cselekményét és szereplőit. 
Jellemezni tudja az eposzi konvenció megjelenését és átformálódását a 
paródiában. Ismerje az eposz- és stílusparódia eszköztárát, képes legyen ezeket az 
eszközöket A helység kalapácsából vett példákon bemutatni és ismeretlen 
szövegben felismerni. Képes legyen a két olvasott mű közötti kapcsolatokat 
megfogalmazni. 
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3. FEJEZET 

Cím A BIBLIA ÉS AZ IRODALOM – A NYELVI TEVÉKENYSÉG MINT 
VILÁGALAKÍTÁS ÉS MINT KAPCSOLATTARTÁS 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

19 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A Bibliának mint az európai kultúra legalapvetőbb kódjának bemutatása: egy szöveg 
különféle vallások, világnézetek, olvasatok és korok kereszteződésében 

Poétikai fókusz A Biblia műfaji sokszínűsége – példák a továbbélő hagyományra néhány történet, 
motívum és műfaj utóéletéből  

Szövegértési fókusz A háttérismeretek szerepe a bibliai szövegek megértésében 
A szövegfajták mint megér(tet)ési módok: utasítások, elbeszélések és leírások, 
meggyőzés és véleménynyilvánítás;  

Szövegalkotási fókusz Archaikus utasító, elbeszélő-leíró és meggyőző-véleménynyilvánító szövegek 
modernizáló átírása  

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Bibliai szállóigék eredeti helyének megkeresése. Történetekhez, személyekhez, 
motívumokhoz, irodalmi, képzőművészeti és zenei illusztrációk, előfordulások 
párosítása, illetve keresése. Bibliai történetnek és parafrázisának összevetése. Utókori 
szépirodalmi szöveg bibliai utalásának azonosítása, értelmezése. Jellegzetes bibliai 
szövegtípusok és irodalmi műfajok mai megfelelőinek keresése.  

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek:  
A bibliai teremtéstörténet (1 Móz);  
a Tízparancsolat (2 Móz);  
a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1949. évi XX. törvény 
Ábrahám és Izsák története (1 Móz) 
Zsoltárok: 55., 23. (és Weöres Sándor parafrázisa), 90. (és Szenczi Molnár Albert 
átköltése); 
Példabeszédek: A hegyi beszéd (Máté 5−7), A tékozló fiú (Lukács 15.); Pál apostol 
levele a korinthusbeliekhez; János Jelenések 10. 
A bibliai Jónás könyve;  
Czeglédy Károly: A bibliai nyelvészet útjain (részlet) 
H. v. Glasenapp: Az öt világvallás (részlet) 
Hésziodosz: Munkák és napok (részlet) 
Ovidius: Átváltozások – A világ keletkezése (részlet), A világ négy korszaka (részlet) 
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Babits Mihály: A lírikus epilógja, Jónás könyve; Jónás imája 
Juhász Gyula: Krisztus a vargával 
József Attila: Kész a leltár 
Kosztolányi Dezső: Boldog,. szomorú dal 
Petri: Horgodra tűztél… 
Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember;  
Szenczi Molnár Albert: XC. zsoltár 
Ady: A nagy Hitető; A fajok cirkuszában 
Pilinszky: Harmadnapon, Introitusz 
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai 
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt 
Vas István: Az új Tamás 
Weöres Sándor:  XXIII. zsoltár 
Rapcsányi László szerk.: A Biblia világa (részletek)  
Tartalmak, fogalmak: 
Kánon, apokrif, apostol, genezis, exodus, parabola (példázat), zsoltár, himnusz, stb. 
Történetmondás és világteremtés. Törvények, parancsolatok, érvek a Bibliában és a 
modern szövegvilágban. Intertextualitás: bibliai alakok, történetek, motívumok, 
idiómák és műfajok továbbélése az irodalomban és a közbeszédben. 
A szövegfajták mint megért(et)ési módok: procedurális megért(et)és (utasítások), 
narratív megért(et)és (leírás és elbeszélés), argumentatív megért(et)és (meggyőzés és 
véleménynyilvánítás).  
A szövegtípusok (beszédműfajok és irodalmi műfajok) mint elvárások rendszerei 
A szövegek közötti (egyéb) kapcsolatok: az intertextualitás lehetőségei 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A Biblia részei, keletkezése, nyelvei – helye kultúránkban. 
A sugallott szöveg koncepciója 
2. A Teremtés és a Törvény – elbeszélés és utasítás a kinyilatkoztató beszédmódban  
és a mai nyelvhasználatban – szövegfajták és megértési módok    
3. Ábrahám és Izsák – a Biblia „homályos” beszédmódja 
4. A zsoltárok és utóéletük – egy-egy példával  
5. A példabeszédek és utóéletük 
6. Egy bibliai történet és parafrázisa (Jónás könyve a Bibliában és Babitsnál) 
7. Egy modern evangéliumi parafrázis: Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember. 
A Biblia és a költészet  
8. A Biblia és a képzőművészet  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-3-2-2-2-3-3-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Szociális és életviteli kompetencia 
Életpálya-építési kompetencia 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Történelmi, művészettörténeti megértés 
 

KÖVETELMÉNYEK  





 

79 

4. FEJEZET 
Cím KONFLIKTUSOS DRÁMÁK  
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

14 (16) óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Rend és lázadás, a hatalomhoz való viszony különböző stratégiái  
Poétikai fókusz A tragédia, a drámai konfliktus, a konfliktusos dráma 
Szövegértési fókusz Véleménynyilvánítás és érvelés különbsége, érvtípusok 
Szövegalkotási fókusz Érvelés szóban és írásban, vádbeszéd, védőbeszéd 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Drámarészlet elemzéséből az alaphelyzet kibontása.  A szereplők érveinek mai 
nyelven való megfogalmazása és ütköztetése. Az érvek típusainak azonosítása. A 
darabban szembe nem kerülő szereplőknek és érveiknek szembesítése. („Kimaradt” 
epeiszódion megírása és eljátszása.) Elhangzott érvelés vázlatának utólagos 
megalkotása. Szónoki beszéd kiötlése, elrendezése, formába öntése és előadása 
(invenció, diszpozíció és elokúció). Az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és 
cselekményszervezés, illetve a jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése. 
(mítosz – dráma) 
A drámai közlésmód jellemző szövegtípusainak felismerése. Drámai szituációk 
feszültségforrásainak azonosítása. 
Különböző típusú drámai művek elemzésének képessége. A különböző művészeti 
ágak közlésmódjának összehasonlítása (dráma – film). 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek, szövegek: 
Szophoklész: Antigoné;  
A thébai mondakör mítoszaiból (Szabó György: Mitológiai kislexikon nyomán) 
W. Shakespeare: Julius Caesar (részletek) 
Kálmán – Nádasdy: Hárompercesek a nyelvről 
Fogalmak, tartalmak: 
A tragédia műfaji jellemzői (tragikum, konfliktus, tragikus hős, tragikus vétség, hübrisz, 
katarzis, világrend, konfliktusos dráma, a színjátszás eredete, a görög színház. 
Erkölcsi és jogi törvények különbözősége, érvényességi köre. A hatalommal rendelkezők és a 
közemberek felelőssége. Tekintélyérvek, sztereotípiák, előítéletek. Induktív érvek és deduktív 
érvek (enthümémák). A hősiesség, az önfeláldozás értelme, megítélése. A hagyományok 
őrzésének, illetve felrúgásának következményei. A generációk közti ellentétek feloldhatósága, 
feloldhatatlansága 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A vita (1). Mítosz és drámai történet.  
A drámai alaphelyzet rekonstruálása a prológusból. A vita (2) 
2. Két igazság harca és a középponti konfliktushoz közvetve kapcsolódó 
 szereplők. Kinek a tragédiája? – Az Antigoné párhuzamos jelenetei  
és különböző értelmezési lehetőségei 
3. Az Antigonéhoz kapcsolódó védő- és vádbeszédek.  
A kimaradt Haimón–Antigoné epeiszódion megtervezése és előadása  
(kiegészítő óra)  
4. Részletek W. Shakespeare Julius Caesarjából –  
Antonius vádbeszédének elemzése 
5. Modern védő- és vádbeszédek  

 
 A feldolgozáshoz 

ajánlott óraszám 
4-4-2+1-2-3/2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Matematikai-logikai kompetencia 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Ember és társadalom – szociális kompetenciák 
Az igazság és morál az egyén életében és a 
társadalomban. A jog és a morál összefüggéseinek 
reflektálása. Tudatos, jogkövető és reflektáltan 
morális cselekvés elsajátítása. Igény és képesség a 
morális kérdésekben való tájékozódásra. 
Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 
hátterének megértésére. Egyéni konfliktuskezelési 
eljárások kialakításának képessége 
 
A tanulási képesség fejlesztése 
Önálló jegyzetkészítés gyakorlása tanári segítséggel 
és anélkül (pl. kulcsszavak kiemelése, szerkezeti 
tagolás) 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló legyen képes azonosítani a konfliktusos dráma és a tragédia néhány 
jellemzőjét (konfliktus, alapszituáció, tettváltássorozat, tragikum). 



 

81 

• Legyen képes felismerni a drámában megjelenő magatartásformák, értékek közti 
különbségeket. Ismerje fel a drámai dialógusokban a vita, a meggyőzés különböző 
eszközeit. Legyen képes különböző érveket gyűjteni, alkalmazni köznapi témában.  

• Ismerje fel a szónoki beszéd jellemzőit.  
• Tudjon szónoki beszédet írni egy szűkebb közösség számára. 
• Legyen képes önállóan vázlatot készíteni egy rövidebb ismeretterjesztő vagy 

tankönyvi szövegről. 
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5. FEJEZET 
Cím ARS POETICÁK  
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

16 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Költő, szerep, szerepvállalás, vátesz, hitvallás, tanító költészet. Az írás-költés mint 
szakma. A fogalom tágabb és szűkebb jelentései A mű mint alkotás, csinálmány, 
készítmény. A művész mint poeta doctus és mint zseni. A művész és/vagy művének 
kultusza. A művészek és stílusok egymáshoz való viszonya. 

Poétikai fókusz A műfaj és az abba tartozó szövegek közötti viszony. A mű és a reprezentált irányzat, 
törekvés viszonya Tartalom és forma viszonya egy olyan műfaj esetében, ahol a 
tartalom maga a formálás mikéntjére vonatkozik. 

Szövegértési fókusz Az érvelő szerkezet vizsgálata lírai, illetőleg verses művekben: tételek és érvek, 
tételek és példák viszonya. 

Szövegalkotási fókusz Ars poeticák összehasonlító elemzése rövid értekezésben. Nem költői, hanem emberi 
vagy szakmai (diák-) sportolói vagy hobby- „ars poeticák”, hitvallások 
megfogalmazása. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A műveket létrehozó-mozgató elemek, mechanizmusok felismerése. A művek és az 
értelmezés korfüggőségének evidenssé tétele, begyakoroltatása. Az alkotások 
történeti, filozófiai stb. hátterének megismerésére irányuló utánajárás rutinjának 
megszerzése, fejlesztése. Ars poeticák összevetése egymással és szerzőik egy-egy 
művével. Annak vizsgálata, hogy az egyes mű hogyan értelmezi saját műfaját, milyen 
értelmet ad az ars poetica kifejezésnek.  
Annak vizsgálata, hogy az adott ars poetica mennyiben valósítja meg a benne hirdetett 
formálási elveket.  
Ars poeticák átfogalmazása prózai receptekké! Utasítássá és leírássá. Az ars poetica 
szemléltető eszközeinek, didaktikus jellegének vizsgálata. Az adott műben az utasító, 
az érvelő-magyarázó és a leíró-elbeszélő szövegtípusok arányának, viszonyának 
vizsgálata. 
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ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek: 
Horatius: Ars poetica (részletek) 
Boileau, Nicolas: Ars poetica – részlet 
Zrínyi Miklós: Nem írom pennával 
Arany János: Vojtina ars poeticája (részlet), Letészem a lantot,  Mindvégig 
Petőfi Sándor: A természet vadvirága; A helység kalapácsa (részlet); Egy gondolat 
bánt engemet… 
Petőfi Sándor: Dalaim; A XIX. század költői;  
Vörösmarty Mihály: A vén cigány 
Petri György: Horgodra tűztél, uram;  
Verlaine: Költészettan  
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…, Egy csúf rontás;  
Babits Mihály: Szonettek; Csak posta voltál (részlet), Az őszi tücsökhöz 
Berzsenyi Dániel: A poézis hajdan és most 
Csokonai Vitéz Mihály: Lócsre 
Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj! 
József Attila: (Ha lelked logikád)…, „Költőnk és Kora”, Majd..., Hazám, Ars poetica, 
Kész a leltár 
Weöres Sándor: A legfurcsábbb magyar falunevek, Táncdal – részlet, [versrészletek] 
Pilinszky János: Címerem;  
Nemes Nagy Ágnes: Mesterségemhez;  
Parti Nagy Lajos: Őszológiai gyakorlatok, [versrészletek] 
Pompéry János: „Dardanus” 
Tóth Krisztina: Ráolvasó;  
Tristan Tzara: [egy dadaista vers elkészítéséhez] 
Kovács András Ferenc: Fragmentum; Dallamvázlat egy lírai istálló falára 
Várady Szabolcs: Ars poetica? Mellébeszéd 
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv – Az ortografiai szó jelentése 
Tartalmak, fogalmak: 
 Szűkebb és tágabb értelemben vett költői hitvallás (ars poetica). Klasszicista és 
romantikus típusú hitvallások. Az impresszionista ars poetica. Stílusirányzatot és 
egyéni törekvést kifejező ars poeticák. Romantikus forma- és nyelvteremtés, a 
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szabálytörés szintjei („a szerves forma”, a versforma szabálytalansága, nyelvteremtés 
„szabálytalan” szavak, szintagmák). 
Petrarcai szonett, shakespeare-i szonett. 
Rapszódia. 
A közlés személyessége. 
Zsenikultusz. 
Paradoxon. 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Előíró költészettanok   
2. Egy romantikus ars poetica  
3. Tágabb értelemben vett ars poeticák  
4. Egy irányzatos ars poetica és formai önellentmondásai – Verlaine: Költészettan   
5. Ady és Babits ars poeticája  
6. Ars poeticák a XX. század 30-as éveitől a XXI. század elejéig  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3-3-4-1-2-3 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A pszichológia, a fi lozófi a, a történelem és az etika bizonyos tartalmai, 
társművészetek, médiaismeret, társadalomismeret, életpálya-építés 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló ismerje az ars poetica fontosabb tartalmi és nyelvi jellemzőit, ezeket 
legyen képes különféle szövegekben azonosítani és ilyen jellegű hétköznapi 
szövegeket alkotni. 

• Legyen képes megkülönböztetni és értelmezni konkrét ars poeticák: 
– szűkebb és tágabb értelmét, 
– kommunikációs szándékát, beszédhelyzetét, a beszélő és a közönség viszonyát, 
– irodalmi szövegekben költői szerepeket, költészetfelfogásokat, 
– metaforikus jelentéseket. 
• Tudjon megállapításokat tenni tartalom és forma, konvenció (hagyomány) és 

innováció (újítás) viszonyáról. 
• Legyen képes összehasonlító szempontok megfogalmazására, érvényesítésére az 

elemzésben. 
• Tudjon a szöveg szerkezeti és poétikai megformáltságával kapcsolatos 

megállapításokat tenni, azokat érvekkel alátámasztani. 
• Viszonyuljon reflexíven a szövegekhez: kritikai attitűd, véleményalkotás. 
• Összehasonlító elemzéshez legyen képes megfelelő grafikai szervezők 

(halmazábra, szemponttáblázat) segítségével anyagot gyűjteni, megadott 
szövegalkotási szempontokat hosszabb írásműben érvényesíteni. 

• Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, 
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véleményt, udvarias kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
• Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
• Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 

tartalmasságra. 
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6. FEJEZET 
Cím ANEKDOTIKUS EPIKAI HAGYOMÁNYUNK 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

11 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Az anekdotához társított (kedélyes, lekerekítő) szemléletmód és „világnézet" 
bemutatása; az anekdotahős kellékei 

Poétikai fókusz Az anekdota jellemzőinek és a tanult művek anekdotikus vonásainak, illetve 
anekdotikus részleteinek felismerése, az anekdotikus rész és a cselekmény-egész 
viszonyának vizsgálata 

Szövegértési fókusz Az élőbeszéd imitációja az írott szövegben 
Szövegalkotási fókusz Az anekdota egyszerű történetté rontása (sűrítése); történet anekdotikussá formálása   

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Az anekdota szépirodalmi és nem szépirodalmi; szóbeli és írásbeli változatai közötti 
különbség megfigyelése. Anekdotagyűjtés, anekdotamesélés. 
Különböző irodalomtörténészi vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok 
megfigyelése, vélemény megfogalmazása szóban és írásban. Téma, hangnem, 
beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása, alkalmazása. A 
kompozíciós egység és a bekezdések/fejezetek viszonyának felismerése. A 
kompozíció meghatározó elemeinek (pl.: tematikus szerkezet, tér-, időszerkezet stb.) 
megismerése és azonosítása. Az anekdotikus jellemzés eszközeinek azonosítása. A 
közvetett tér- és időmegjelölések azonosítása, belőlük következtetések levonása. Az 
elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet érzékelése. A regényekben kikerült (nem 
exponált) konfliktusok megfogalmazása, komor történetvariációk kitalálása, vitairat és 
kritika írása. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek, szövegek: 
Gárdonyi Géza: Koncz Márton számítása 
Móricz: Úri muri (részlet);  
Tóth Béla: A magyar anekdotakincs (részlet);  
Mikes kelemen: Törökországi levelek (részlet) 
Mikszáth: Ne nyitogassuk a történelmet; Beszterce ostroma 
Móra: Tápéi diplomaták; A gyevi törvény 
Krúdy: Jellegzetes úriember a keresztanyám falujából;  
Kosztolányi: Április bolondja;  
Esterházy: Kis magyar pornográfia (részletek);  
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Örkény: Az öregember és az autó 
Turgenyev: Hamlet és Don Quijote (részlet) 
Vélemények az anekdotáról (Ady Endre, Alexa Károly, Ambrus Zoltán, Balassa 
Péter, Fábián István, Mikszáth Kálmán, Nagy Miklós) 
Tartalmak, fogalmak: 
Az anekdota, az anekdotikus novella néhány típusa; az anekdotikus forma átalakulása 
Kosztolányinál (lélektaniság) és/vagy Krúdynál (elégikusság, líraiság, nyitottság) 
Anekdoták a regényben és a regénnyé szerveződő anekdotafüzér. Életkép és jelenet a 
regényben, anticipáció (sejtetés), késleltetés és titok, idill és ironikusan kezelt idill, 
véletlenek a cselekményben, jelképes tárgyak és visszatérő motívumok; humoros és 
szatirikus figurák, szatirikus cselekményfordulatok, elbeszélői nézőpont és a 
cselekmény elemei a regényben, beszédhelyzet és elbeszélői modor Mikszáthnál 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Klasszikus anekdoták – anekdotamesélő verseny 
2. Mikszáth és Móra anekdotikus novelláiból 
3. A műfaj átváltozása Krúdynál és Kosztolányinál, Örkénynél és Esterházynál  
4. Egy 19. századi anekdotikus regény: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma  
 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-3-2-4 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A fejezetben lévő modulok összekapcsolhatók elsősorban a történelem, 
illetve bizonyos lélektani (pszichológiai) témákkal, valamint 
a média tantárggyal is. Tágabb összefüggésben erkölcsi, 
etikai témákhoz is kapcsolódhatnak. 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

 

KÖVETELMÉNYEK • A művekben megjelenő szemléletmód, szerepek, csoportnormák és értékek 
felismerése és azonosítása, az elbeszélői nézőpont azonosítása és funkciójának 
értelmezése az olvasott művekben. 

• Az anekdotáknak és az anekdotikus regénynek, a tanult, olvasott művekben 
megjelenő tartalmainak, jelentéseinek megfogalmazása, elemzése, értelmezése 

• Az olvasott regény esetében: a szereplők rendszerének bemutatása; a regény 
terének, idejének, szereplőinek és cselekményének azonosítása. Az elbeszélői 
nézőpont felismerése, a kompozíciós egységek elkülönítése 
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7. FEJEZET 
Cím A NYELVTAN ALAPFOGALMAI – A SZERKEZETI ELEMZÉS MÓDSZEREI 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

18 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A nyelvtan alapfogalmai 
Poétikai fókusz  
Szövegértési fókusz Adatsorok értelmezése, összevetése, következtetések levonása 
Szövegalkotási fókusz Táblázatok, adatsorok összeállítása 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Néhány nyelvészeti elemzési módszer megismerése és alkalmazása (,,kipróbálása''). 
Beszélgetés az alapfogalmak meghatározásáról, tartalmáról.  
Néhány kiemelt nyelvi jelenség magyarázata.  
Alternatív elemzések által adott magyarázatok vizsgálata.  
Az elemzések kritikája. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Tartalmak, fogalmak: 
A disztribúciós elemzés alapjai, a nyelvi szintek alapfogalmai, elkülönítésük 
nehézségei (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan, pragmatika; fonéma, morféma, 
szó, mondatrész, mondat, szöveg).  
A paradigma fogalma, az analógia szerepe a nyelv szerveződésében.  
A jelentés szerepe, a jelentések és a disztribúció alapján megkülönböztethető 
jeltípusok megfelelése és diszkrepanciái.  

MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 
modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A disztribúciós elemzés alapjai  
2. A disztribúciós módszer alkalmazása a magyarra és a tanult idegen nyelvre  
3. Paradigmák, szófajok  
4. A mondat szerkezetének megállapítása disztribúciós módszerekkel  
5. A nyelvtan részei, a nyelvi szintek és alapfogalmak  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

4-5-3-3-3 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Matematikai logika , társadalomismeret 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Matematika 

KÖVETELMÉNYEK • A „szónégyzet” használata. Váltakozás, kiegészítő megoszlás, szabad váltakozás. 
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• A morf, az allomorf, a morféma fogalma. A magyar névszók és igék alakjai, az 
„igenevek” problémája. A szófaj problémája. A mondat összetevőinek 
megtalálására szolgáló alapvető módszerek. Az összetevő fogalma. 

• Felcserélhetőség és helyettesíthetőség a különböző nyelvi szinteken 
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8. FEJEZET 
Cím A CSAVARGÓ ALAKJA A MŰVÉSZETBEN – egy toposz értelmezése 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

17 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A társadalom perifériáján élés, a be nem illeszkedés, kívülállás vagy kitaszítottság 
problémája; a szabadság értelmezési lehetőségei. 

Poétikai fókusz Toposzvizsgálat (archetípus, motívum) 
Szövegértési fókusz Hasonló téma eltérő hangnemben, műfajban, korban való megjelenítésének stilisztikai 

és szövegtani következményei. Az értékelés bizonyosságát vagy bizonytalanságát 
kifejező nyelvi tényezők azonosítása 

Szövegalkotási fókusz Eltérő beszédhelyzetben és eltérő értékelési pozícióból való átalakítása az olvasott 
szövegeknek 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A toposz történeti alakváltozatainak összevetése, az állandó és a változó jegyek 
listába gyűjtése. Metaforikus és szó szerinti kijelentések közötti különbségtétel 
megkísérlése különböző korú és műfajú szövegeknél. Illusztrációkészítés. 
Illusztrációk alapján leírás, illetve rövid történet írása. Következtetések levonása a 
művek szereplőinek kijelentéseiből: előtörténetükre, ruházatukra, tapasztalataikra, az 
őáltaluk elhagyott, az őket kivető közegre vonatkozóan. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek, szövegek: 
Lázár Ervin: A bárányfelhő-bodorító (részlet);  
Szegénylegény vagyok én… (magyar népdal);  
Carmina Burana (részletek);  
Villon: A Nagy Testamentum (részletek: Jó tanítás balladája a rossz életűeknek; 146. 
oktáva; Apró képek balladája; 16. oktáva; Ballada a vastag Margot-ról; 14. oktáva);  
Petőfi: A vándorlegény, Önkénytelen az ember...  
Rimbaud: Kóborlásaim;  
Ginsberg – Hobo Blues Band: A leples bitang;  
Kerouac, Jack: Úton (részlet) 
Kiss Benedek: Csavargó-ének;  
Faludy György: Ballada a senki fiáról; [Villonról] 
József Attila: Tiszta szívvel;  
Tverdota György: [a Tiszta szívvel című versről] 
Lator László: [Villonról] 
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Szerb Antal: [Villonról] 
Petri György: Már csak, [saját magáról és költészetéről] 
Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus (részlet) 
Salinger: Zabhegyező 
Kassák Lajos: Csavargók, alkotók (részlet), Egy ember élete (részlet) 
Polcz Alaine: A gyermekek haláltudata 
Montágh Imre: Nem nyelvi kifejezőeszközeink (részlet) 
Nagy Z. Róbert: [Cikk a Magyar Hírlap-ból] 
 
Tartalmak, fogalmak: 
Vágánsköltészet 
Ballada 
Pikareszk 
Szleng 
Toposz 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 
modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A nem verbális kommunikáció eszközei 
2. A csavargó toposza lírai szövegekben 
3. A vágánsok és Villon 
4. A toposz 20. századi megjelenései József Attilánál és Petri Györgynél  
5. J. D. Salinger: Zabhegyező  
6. Kassák Lajos: Csavargók, alkotók – a csavargó-toposz esszészövegben  
7. Hajléktalanok  

 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-4-2-2-5-1-1 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Emberismeret 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Etika 

KÖVETELMÉNYEK • Legyen képes a tanuló a toposz fogalmát megérteni, azonosítani szépirodalmi 
szövegekben. Helyezze el a műveket a keletkezésük korában. 

• Legyen képes néhány mű szöveghű tolmácsolására. Legyen képes fiktív vagy 
valós riportot készíteni. 
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10. ÉVFOLYAM 
 Témakörök Javasolt óraszám Modulszám 
1. HORATIUS NOSTER − A MI HORATIUSUNK 18 4 
2. **ILLÚZIÓK ELVESZTÉSE – REGÉNYEKBEN ÉS 

DRÁMÁKBAN1
22 

 
8 

3. IRODALMI ÉLET MAGYARORSZÁGON A 
FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN ÉS  A 
REFORMKORBAN  

21 7 

4. A NYELVI VÁLTOZÁS ÉS A 
NYELVVÁLTOZATOK 

12 
 

6 
 

5. MÉLYFÚRÁS: KOSZTOLÁNYI, A LÍRIKUS ÉS A 
PRÓZAÍRÓ 

22 6 

6. BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK 19 6 

7. KORSZAK, KORSTÍLUS, STÍLUSIRÁNY 22 6 
Ismétlés, összefoglalás, prezentációk, a differenciálást lehetővé tevő 
szintfelmérések, ellenőrzés, értékelés 

4 

                                                 
1 Ez a fejezet a 2006/2007-es tanévben ideiglenesen az 5. fejezet, ennek következtében a 3., 4., 5. fejezet a 2., 3., 4. lesz. 
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1. FEJEZET 
Cím HORATIUS NOSTER− A MI HORATIUSUNK 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

18 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Az én válasza a változó külvilágra: sztoicizmus és epikureizmus. Szereplők, művek 
párbeszéde, hagyományteremtés, korok és kultúrák kapcsolódása 

Poétikai fókusz Utánzás és utalás. Hasonlóság és kontraszt. Motívumtörténet, hatástörténet. 
„Kontrasztív intertextualitás” (szembeállító szövegköziség) 

Szövegértési fókusz Különböző jelentésrétegek feltárása, erkölcsi magatartásformák értelmezése, 
értelmezési lehetőségek 

Szövegalkotási fókusz Önálló műértelmezés, művek összehasonlítása közösen kiválasztott szempontok 
alapján. Meggyőző-véleményalkotó, leíró-elbeszélő és utasító szövegek alkotása 
megadott szempontok alapján 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Egymással összeolvasott versek közös motívumainak fölfedezése. A motívumok 
átalakulásának, deformációjának jellemzése, az átalakulás értelmezése. 
Motívumok, variánsok, megfelelések, illetve hiányuk táblázatos listázása. A táblázat 
rövid értekezéssé, összehasonlító elemzéssé alakítása. 
A motívumok átértelmezésére ható társadalom és eszmetörténeti összefüggések 
megismerése. A régi művek értelmezése önmagukban, illetve a későbbi művek és 
műértelmezések bevonásával: a jelentés részleges nyitottságának, alakuló voltának 
megfigyelése. Prózai, bölcseleti szövegek és versek értelmező összeolvasása. Az 
összehasonlítás elfogadható és túlhajtott, elfogadhatatlan elemei, módjai közötti határ 
kitapogatása. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:    
Petri György: Horatiusi; Viturbius Acer fennmaradt verse; Ó, Leuconoe 
Horatius: Thaliarchushoz; Leuconoéhoz; Barátaihoz; Licinius Murenához; Aristius 
Fuscushoz; Melpomenéhez 
Berzsenyi Dániel: Horác; Osztályrészem 
Berzsenyi-értelmezések az Osztályrészemről (Részletek Horváth János, Makay 
Gusztáv, Mezei Márta, Merényi Oszkár, Szegedy-Maszák Mihály, Csetri Lajos, 
Szerb Antal és Németh László tanulmányaiból);  
Ritoók Zsigmond Horatiusról 
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Kerényi Károly: Horatius noster 
Epiktétosz: A rosszal ne küzdj!, Mi a veszteség?, Hogyan viselkedik a bölcs a 
szidalmak és a megalázás közepette? 
Marcus Aurelius: Elmélkedések (részletek) 
Ovidius: Átváltozások (részlet) 
Petőfi Sándor: Viseld egyformán…; A puszta télen (részlet) 

Jókai Mór: Az új földesúr – részlet 
Zrínyi Miklós: Peroratio 
Vörösmarty Mihály: Szózat 
Illyés Gyula: Peroráció: Záróbeszéd 
Képes Géza: Halhatatlanság 
Radnóti Miklós: À la recherche… 
Vas István: Vides ut alta stet; Elveszett otthonok (részlet) 
Puskin: Az emlékmű – Exegi monumentum 
Ezra Pound: In a station of metro 
Tartalmak és fogalmak: 
Utánzás és utalás (imitáció és intertextuális felidézés). Kontraszt a felidézett és a 
felidéző mű világa, illetve a stílusrétegek között; a kontraszt funkciója. 
Hagyományképződés és hatástörténet. Az utókor teremtő félreértései a 
befogadásban és az alkotásban. Sztoicizmus, epikureizmus, életbölcselet. 



 

98 

MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Petri György: Horatiusi; Szövegen belüli és szövegek közötti kapcsolatok 
2. Versek párbeszéde (Horatius és Berzsenyi)   
3. A heves ifjú és a váróterem lakója (Berzsenyi Dániel és Petri György versei)  
4. Horatius segít…  
… kibírni  
… függetlennek maradni  
… büszkének lenni  
… hűségesnek maradni  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

4-5-5-4 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelmi, kultúrtörténeti és filozófiai tartalmak 
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 
A műalkotás mint normakövető és normákat megújító jelenség – új és régi 
párbeszédének 
átélése a művészetben; A mű befogadásának közösségi és egyéni 
aspektusa – az elsajátítás és kreativitás kettősségének megértése a művek 
befogadásában 
A történeti másság befogadói aktivitást követelő szerepének tudatosulása 

 
KÖVETELMÉNYEK • A tanuló képes legyen az olvasott szövegek közös motívumainak felismerésére, a 

motívumok átalakulásának jellemzésére és értelmezésére.  
• Képes legyen a rájátszás és utalás felismerésére, és a megfelelések, különbségek 

alapján összehasonlító értelmezés készítésére. 
• Ismerje a szövegekben és a szövegek között lévő kapcsolatok fajtáit, tudja 

szövegszerűen bizonyítani intertextuális kapcsolatok meglétét, képes legyen 
önállóan felismerni a szövegköziség különböző nyelvi megjelenési formáit. 

• Be tudja látni a motívumok átértelmezésére ható társadalmi és eszmetörténeti 
összefüggéseket, ebben próbálja mozgósítani történelmi ismereteit és egyéb 
olvasmányait. Képes legyen tudatosítani a befogadás naiv folyamata és a 
strukturalista, ill. hatástörténeti megközelítés különbségeit.  

• Meg tudja figyelni a jelentés nyitottságát és folytonos újraformálódását. 
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• A tanuló képes legyen lírai művek, bölcseleti szemelvények és az ezeket 
értelmező szövegek egybevető olvasására. Képes legyen továbbá az 
összehasonlítás elfogadható, ill. túlhajtott módjai közötti határ megvonására.  

• Végül képes legyen a vizsgált szövegben megformálódó életbölcsességeket saját 
élettapasztalatainak mérlegén is megmérni, és azokat nyitottan, kritikusan 
befogadni. 

 

 



 

100 

 

2. FEJEZET 
Cím ILLÚZIÓK ELVESZTÉSE – REGÉNYEKBEN ÉS DRÁMÁKBAN 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

22 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Képmutatás és az öncsalás az érvényesülés érdekében. Tisztesség és érvényesülés, 
boldogság és boldogulás. Hazugságok és az igazságok relativitása  

Poétikai fókusz Cselekmény és jellemek összefüggése a realista regényben. A dráma küzdelme a 
epikus, illetve a prózai életanyaggal: az analitikus dráma és a csehovi dráma.   

Szövegértési fókusz  Szimbolikussá, metaforikussá töltődő ismétlődő motívumok azonosítása és 
értelmezése. 

Szövegalkotási fókusz  
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A regényszereplők dilemmáinak, döntési alternatíváinak összegyűjtése. A 

helyszínleírások karakterizáló és anticipáló szerepének vizsgálata. Összefoglaló 
narrátori, gyakorító-életképi és drámai-jelenetező elbeszélésmód megkülönbözetése. 
Szereplők, illetve kapcsolatrendszereik közötti párhuzamok vizsgálata. A regény 
nyelvi nézőpontjának és látókörének – ill. ezek változásának – azonosítása. A drámák 
időkezelésének vizsgálata.   

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek: 
Balzac: Goriot apó;  
Gautier, Théophile: [Balzacról] (részlet)l; Estreházy Péter: [Balzacról] (részlet) 
Tolsztoj: Ivan Iljics halála; Anna Karenina – részletek; 
Stendhal: Vörös és fekete – részletek;  
G. Flaubert: Bovaryné – részletek;  
F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby;  
Ibsen: A vadkacsa;  
Arthur Miller-Volker Schlöndorff: Az ügynök halála (a dráma filmadaptációja) 
 
Tartalmak és fogalmak: 
Analitikus dráma, melodráma. 
A múlt idézésének technikái.  
Manipulatív kommunikáció. 
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Ellipszis. 
Implicit tartalom, társalgási implikatúra. 



 

102 

MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 
modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Balzac: Goriot apó  
2. Stendhal: Vörös és fekete – részletek és tanulói kiselőadások alapján  
3. Egy huszadik századi amerikai karrierregény: F. Scott Fitzgerald: A nagy 

Gatsby  
4. Asszonysorsok a realizmus későtizenkilencedik századi regényeinek tükrében 

– G. Flaubert: Bovaryné és L. Ny. Tolsztoj: Anna Karenina (részletek) 
5. L. Ny. Tolsztoj: Iván Iljics halála  
6. Ibsen: A vadkacsa. Az illúziók sorsa a drámában; az analitikus drámatípus  
7. Az amerikai álom mint illúziók, élethazugságok csokra. Arthur Miller: Az 

ügynök halála  
8. A regények és drámák határán – szövegértési, szövegelemzési feladatok 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3-2-3-2-2-4-4-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Rajz-művészettörténet, történelem, pszichológia, filmművészet  
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Média és mozgóképismeret  

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló legyen képes a művek elolvasására, elemzésére, értelmezésére 
• Az új ismeretek gyakorlása, elmélyítése, az új fogalmak megtanulása, 

alkalmazása 
• Ismerjen fel összefüggéseket, kapcsolatokat, motívumokat különböző korok 

szerzőinek műveiben 
• Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan elemző esszét, 

kritikát, szövegvariánst megírni 
• Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban szóban és írásban kérdéseket 

feltenni, véleményt, kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni 
• Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát 

(csoportmunkák végzése során) 
• Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 

tartalmasságra 
• Ismerje és szövegben ismerje fel az együttműködési alapelveket 
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• vagy azok megsértését, önálló megfigyelés alapján tudjon párbeszédet 
• elemezni 
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3. FEJEZET 

Cím IRODALMI ÉLET MAGYARORSZÁGON FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN ÉS  
A REFORMKORBAN  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

21 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Az irodalom mint társadalomtörténeti jelenség. Bemutatása a magyar irodalom egy 
olyan jeles korszakának, ahol politikai közélet és irodalmi élet különösen erőteljesen 
fonódott össze  

Poétikai fókusz Retorika és irodalom. A magyar romantika sajátosságai 
Szövegértési fókusz Romantikus költői szövegek és reformkori szónoki beszédek elemző megértése 
Szövegalkotási fókusz Vád- és védőbeszédek, nyilvános beszédek alkotása és előadása. A szónoki beszéd 

megalkotása: invenció, diszpozíció, elokúció.  
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Szalonok. A korszak(ok) orgánumai, a lapok programja és karaktere: a Kassai 

Magyar Múzeumtól, az Uránián át, az Élet és literatúráig, az Auróráig, az 
Athenaeumig, a divatlapokig (az Életképekig) és a Pesti Naplóig: példák, ízelítők, 
tallózások a szépirodalmi és kritikai anyagban, a tartalomjegyzékekben; a lapok 
világirodalmi tájékozódása. A klasszicista, a romantikus, a biedermeier és a népies 
ízlés. Szemelvények Kölcsey, Bajza és Toldy kritikáiból; Vita Petőfi költészetéről és 
az irányköltészetről.                                      
Hajdani országgyűlési beszédek szerkezetének elemzése, érvtípusainak azonosítása. 
Mai iskolai kortesbeszéd, közpolitikai beszéd előkészítése, megalkotása és 
elmondása.  
Tanulmányok, tanulmányrészletek olvasása. Bekapcsolódás hajdani és mai irodalmi, 
nyelvi és politikai vitákba fiktív válaszcikkel, (olvasói) levelekkel. Vázlatkészítés 
meggyőző szövegek (szónoklatok, publicisztikai írások, tudományos dolgozatok stb.) 
létrehozásához 
Metaforikus és metonimikus nyelvi kifejezések gyűjtése a mindennapi 
kommunikáció különböző színtereiről (reklámszlogenek, slágerszövegek, 
tankönyvek, médiaműfajok stb.) és a szépirodalomból, valamint funkciójuk 
értelmezése. Alakzatok gyűjtése a mindennapi kommunikáció különböző színtereiről 
(reklámszlogenek, slágerszövegek, tankönyvek, médiaműfajok stb.) és a 
szépirodalomból, valamint funkciójuk értelmezése. Kreatív-produktív feladatok, 
amelyek a különböző szóképek és alakzatok létrehozását célozzák meg. Stb. 
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ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek: 
Bessenyei György: Magyarság (részletek);  
D. Diderot: Enciklopédia (szócikk)  
Kármán József: Uránia (részlet); A nemzet csinosodása (részlet) 
Kazinczy Ferenc: Hercules, Nyelvrontók;  
Dayka Gábor: A hív Leányka;  
Csokonai Vitéz Mihály: A fogadástétel; Parasztdal; A csikóbőrös kulacshoz 
Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem (41. Dal);  
Kölcsey Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések 
(részletek); Levél Kazinczyhoz (1817); Zrínyi dala; Huszt; Parainesis Kökcsey 
Kálmánhoz (részlet) 
Katona József: Bánk bán; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni 
költőmesterség lábra nem tud kapni? (részlet);  
Kerényi Ferenc: Magyar színháztörténet (részlet) 
Karacs Terézia: A régi magyar színészetről (részlet) 
Kölcsey Ferenc: Huszt, Nemzeti hagyományok (részletek), Mohács (részletek), 
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek) 
Eötvös József: [Petőfiről] 
Jókai Mór: [Petőfiről] 
Petőfi Sándor: Poharamhoz, Meredek a pincegádor, A Honderühöz, [Levél Arany 
Jánoshoz], Napló (részlet) 
Széchenyi István: [a Bánk bánról] 
Szerb Antal: A magyar irodalom története – részletek Petőfiről és Kazinczyról) 
Vahot Imre: Peztőfiről 
Harkányi Endre: Magyarország társadalma 1790–1867 című befejezetlen 
munkájának 1910-ben megjelent részletéből 
Hegedűs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka (részlet) 
Tartalmak és fogalmak: 
A felvilágosodás filozófiája (empirizmus, racionalizmus, felvilágosodás). 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Az irodalom kezdeményezői  
2. Kazinczy és kora  
3. A kritikus Kölcsey  
4. Katona József: Bánk bán  
5. Az értekező Kölcsey 
6. Petőfi és „az irodalom gépezete” 
7. Az érvelő szöveg felépítése, a bekezdés, a tételmondat és a mondattömb; 

Reklámok és az érzelmi befolyásolás 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3-3-2-4-3-2-4 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Idegen nyelvű szöveg (mondatok) megértése kétnyelvű szótár használatával; 
– idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, tudatosítása 
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

 

KÖVETELMÉNYEK A tanuló legyen képes: 
• megkülönböztetni és azonosítani a különböző nyelvi szinteken végbement 

változások típusait; 
• említeni legalább egy-egy példát a magyar nyelvtörténetből a hangtani, alaktani, 

mondattani, jelentéstani változásokra; 
• megkülönböztetni saját nyelvváltozatát (nyelvjárását) más magyar 

nyelvváltozatoktól, és tudja megnevezni azon nyelvi jegyeket, amelyekben a 
változatok különböznek. 

• Fontos cél, hogy a tanulók elfogadóan, toleránsan viszonyuljanak más 
nyelvváltozatokhoz és azok beszélőihez; ismerjék fel annak veszélyét, hogy az 
egyes nyelvváltozatok 
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4. FEJEZET 
Cím A NYELVI VÁLTOZÁS ÉS A NYELVVÁLTOZATOK 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

12 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A nyelvi változás törvényszerűségei; a nyelvváltozatok fajtái 
Poétikai fókusz  
Szövegértési fókusz A szövegek régiségének tapasztalata, a nyelv változó volta 
Szövegalkotási fókusz  

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Múltbeli és jelenbeli változások megfigyelése saját adatgyűjtés alapján. 
Egy-egy nyelvi változó mentén készíthető minifelmérés a mai változásokról. 
A nyelvváltozatokkal és a nyelvi változással kapcsolatos kérdések megvitatása néhány 
,,forrásszöveg'' alapján. 
Nyelvi hiedelmek, babonák érvekre támaszkodó kritikája. 
A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat összehasonlító elemzése. 
Szövegek átalakítása: nyelvváltozatok közötti ,,fordítás''. 
Az SMS és az e-mail nyelvének vizsgálata. 
Viták a nyelvváltozatokról, a nyelvművelésről. 
Nyelvművelő szövegek érveinek rekonstruálása; ellenérvek gyűjtése. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek:  
Halotti beszéd (részletek; Benkő Lóránd-féle olvasat)  
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata) 
Heltai Gáspár: A kakasról és a gyöngyről 
Ismeretlen szerző: Prodigal son get too muchee nice kind luau 
András T. László–Kövecses Zoltán: Magyar–angol szlengszótár 
Tartalmak és fogalmak: 
A nyelvi változás fő típusai (jelentésbővülés, hasonlóságon alapuló jelentésváltozás, 
jelentésszűkülés, kapcsolaton v. érintkezésen alapuló jelentésváltozás, stb.), a 
nyelvváltozatok fajtái (dialektusok, csoportnyelvek, szociolektusok). 
Nyelvemlék, szorványemlék, szövegemlék. 
Etimológia 
Kétnyíltszótagos tendencia 
Közvetítőnyelv, lingua franca 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 
modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A hangtani változások fajtái   
2. Alaktani és mondattani változások 
3. A jelentésváltozás 
4. A nyelvemlékek 
5. Nyelvváltozatok a magyarban és a tanult idegen nyelvben; szociolingvisztika  
6. Nyelvváltozatok, csoportnyelvek. Vita a nyelvművelésről  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-2-1-2-3-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Elsősorban történelem, helyenként művészettörténet, néprajz 
Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése 
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Ember és társadalom, Művészetek 

KÖVETELMÉNYEK A tanuló legyen képes: 
• megkülönböztetni és azonosítani a különböző nyelvi szinteken végbement változások 

típusait; 
• említeni legalább egy-egy példát a magyar nyelvtörténetből a hangtani, alaktani, 

mondattani, jelentéstani változásokra; 
• megkülönböztetni saját nyelvváltozatát (nyelvjárását) más magyar nyelvváltozatoktól, 
• és tudja megnevezni azon nyelvi jegyeket, amelyekben a változatok különböznek. 
• Fontos cél, hogy a tanulók elfogadóan, toleránsan viszonyuljanak más 

nyelvváltozatokhoz és azok beszélőihez; ismerjék fel annak veszélyét, hogy az egyes 
nyelvváltozatok megbélyegzése komoly hátrányt okozhat azok beszélőinek. 
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5. FEJEZET 
Cím MÉLYFÚRÁS: KOSZTOLÁNYI, A LÍRIKUS ÉS A PRÓZAÍRÓ 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

22 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZ
TÉSI FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A szerepjátszás mint életbölcselet 
Poétikai fókusz Egyazon szerző lírai és prózaepikai stílusának összevetése. Vers és próza éles kettőssége. 
Szövegértési 
fókusz 

A metaforikusság eltérő típusai és funkciója lírában és prózában 

Szövegalkotási 
fókusz 

Hogyan írjunk műértelmezést (novellaelemzést)?  

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A pályakép különböző szakaszairól származó reprezentatív versek összevetése. Egy verses és egy 
novelláskötet szerkezetének behatóbb tanulmányozása. A mű és a szerzői önértelmezés összevetése egy 
lírai és egy prózaepikai mű esetében. A kortársak és az (ezredvégi) utókor véleményének összevetése 
néhány reprezentatív kritikarészlet összevetésével. Rövid szó- és írásbeli magyarázatkísérlet az értékelés 
változására. 

ISMERETEK, 
TANANYAGTARTALMAK     

Művek: 
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszaiból:  
Mint aki a sínek közé esett; Menj kisgyerek; Múlt este én is jártam ottan;  
Mostan színes tintákról álmodom; Mély éjeken hányszor nézlek, te térkép;  
A rút varangyot véresen megöltük;  
A bús férfi panaszaiból: Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről;  
Most harminckét éves vagyok;  
Boldog, szomorú dal; Magánbeszéd; „Ábécé a versről és a költőről” (részletek) 
„Próza”; „Hogy születik a vers és a regény”; Önmagamról (részlet) 
Pacsirta (részletek) 
Az amerikai fiatalember (részletek); Fürdés; Omlette á Woburn;  
Esti Kornél (részletek) 
Esti Kornél éneke; Vendég 
Őszi reggeli; Halotti beszéd; Hajnali részegség   
Ismeretlen szerző: Halotti beszéd és könyörgés 
Arany János: Mindvégig (részlet) 
Babits Mihály: Jónás könyve (részlet); „A tömeg és a nemzet” (részlet);  
Ady Endre: „Egy bűnös vers – Rohanunk a forradalomba”, részlet; 
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Nem feleltem magamnak; Nekünk Mohács kell (részlet);  
Karinthy Frigyes: Így írtok ti, A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései  
című ciklusból „Négy fal között – Kosztolányi Dezső verseskönyve” (részlet)  
Esterházy Péter: „Ünnepi beszéd és rekonstrukció” (részlet); A szavak csodálatos élete (részlet) 
Darvasi László: Sípos, a jós 
Kovács András Ferenc: Kompletórium 
Nemes Nagy Ágnes: „Ízlésváltozások a Kosztolányi-vers körül” (részlet) 
Szabó Árpád: „Polgári költészet – népi költészet” (részlet) 
Fogalmak, tartalmak: 
Modernség, klasszikus modernség, szimbolizmus, esztétizmus, szecesszió,  
impresszionizmus, expresszionizmus, avantgárd, kései modernség, posztmodernség.  
A játékosság és a szerepek. Haláltudat. A gyermeki nézőpont.  
Versciklus. Novellaciklus.  
Mélylélektani regény. Ciklikusság. Agnoszticizmus. Próza és vers váltakozása. 
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MODULOK 
(A fejezet 

részegységei, a 
modulok feldolgozási 

sorrendje) 

Cím 1. A nagy belépő és „továbbírása” 
2. Számvetés és lírai hangkeresés: versek a Szegény kisgyermek panaszai és a Számadás közti 

kötetekből  
3. A nagy regényíró  
4. A novellista Kosztolányi  
5. Az  Ady-vita és a  Kosztolányi-vita  
6. A Számadás-kötet  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

4-2-3-2+4-2-5 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ
-VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi 
modulok 

A pszichológia, a filozófia, a történelem, az etika, a drámapedagógia bizonyos 
tartalmai 
 

Más 
műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány jellemzőjét lírai és 
epikai szövegekben (a szövegjellemző szerveződése, magatartás- és szemléletforma, időiség, 
kifejezésmód, szövegforma). 

• Ismerje és alkalmazza a vers- és novellaértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon kiválasztani 
néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 

• Legyen tisztában az írás folyamatjellegével, segítséggel tudja lépésről lépésre végigjárni a folyamatot 
(ötlet, anyaggyűjtés, vázlatkészítés, piszkozat, korrektúra, tisztázat, közzététel). 

• Az anyaggyűjtéshez és a vázlatíráshoz tudjon grafikai szervezőt választani és használni. 
• Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan novellaelemző esszét írni. 
• Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, udvarias kritikát 

formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
• Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
• Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, tartalmasságra. 
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6. FEJEZET 
Cím BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

19 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A bűn elkövetése, felderítése, oknyomozás, az indítékok feltárása; erkölcsi és jogi 
megítélés. 

Poétikai fókusz Azonos téma, eltérő szöveghagyományok, a szépirodalom és a populáris irodalom 
műfaji hagyományai, téma és forma összefüggéseinek vizsgálata. Az előreutalások és 
a késleltetések felismerése, funkciójuk megfogalmazása. 

Szövegértési fókusz Ok-okozati kapcsolatok szerepe, az információvisszatartás, információadagolás 
megfigyelése. A szövegkohézió biztosításának pragmatikai, grammatikai és 
jelentésbeli kapcsolóelemei.  

Szövegalkotási fókusz Jelentésírás 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A drámaiság, a feszültségkeltés eszközeinek különböző azonosítása különböző 

műnemekben, ill. műfajokban (novella, regény, dráma). A leírások funkciójának 
értelmezése, a jellemzés eszközeinek azonosítása. A szereplők rendszerének és 
lélektani motivációjának bemutatása. 
A szöveg nyelvtani kapcsolóelemeinek azonosítása. A szöveg jelentésbeli 
kapcsolóelemeinek azonosítása. Hiányzó kapcsolóelemek kipótlása. 
Mondathalmazból szöveg alkotása a kohézióteremtő elemek megjelölésével. 
Felesleges kapcsolóelemek, redundáns ismétlések kiiktatása. Stilisztikailag-
retorikailag hatékony ismétlések beiktatása 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Művek: 
Hamvas Béla: Az emberi lét állomásai (részletek);  
Dante: Isteni színjáték, A Pokol beosztása;  
Bartos Tibor feldolgozása: Miért van a mi urunk, Jézus, három szeggel felfeszítve 
Franz Kafka: A Törvény kapujában;  
Arany János: Ágnes asszony 
Milán Kundera: A regény művészet (részlet) 
Vitányi Iván: A népszerű regény világképe (részlet) 
Chesterton [a krimiről] 
E. A. Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság;  
Conan Doyle: Az eltűnt menyasszony;  
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James F. O'Brien: Milyen vegyész volt Sherlock Holmes?  
Móricz Zsigmond: Barbárok; Szegény emberek;  
Csáth Géza: A kis Emma 
Balzac: A szamárbőr (részlet) 
Agatha Christie: Tíz kicsi néger;  
Szabó István: A lázadó; 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna  
Részletek Balassa Péter, Kodolányi János, az Édes Annáról szóló tanulmányaiból 
Arany János: Vörös Rébék 
Rostás-Farkas György: Cigányságom vállalom 
Juhász Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is (részlet) 
Oláh Vera – Szarka Zsuzsanna: A rasszizmus 
Rajko Djuric: Elveszett lelkek nyomában 
Pál József és Újvári Edit szerk.: Szimbólumtár 
Kapcsolódó szövegek: hírek, szociológiai tanulmány bűnesetekről, riport, 
grafikonok, diagramok bűnesetekről 
Fogalmak, tartalmak: 
Lélektani és társadalmi motiváció. Információadagolás–információ-visszatartás. A 
szereplőkkel való azonosulás módjai és elérésük eszközei. 
Mitől válik valami szöveggé? Retorikai kapcsolatok, a koherenciát biztosító nyelvi 
eszközök. A szöveg témája, a mondatok topikja/témája és kommentje/rémája. A 
szövegek fajtái, a műfaji sajátosságok legfontosabb velejárói. A vita mint szóbeli 
műfaj; az érvelésen alapuló szövegtípusok vizsgálata.  
Etnikai csoport, előítélet, rasszizmus, szegregáció, integráció. 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Bűn – bűnhődés – ítélet  
2. Két klasszikus krimi összevetése  
3. Móricz Zsigmond: Barbárok és Szegény emberek  
4. Közösen választott bűnténynovella  
5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna  

6. Egy fiktív bűnügyi tárgyalás  
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-4-4-3-4-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A pszichológia, a filozófia, a történelem, az etika, a drámapedagógia bizonyos 
tartalmai 
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Idő- és térmegjelöléseknek vagy ezek hiányának értelmezése 
 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány 
jellemzőjét populáris és szépirodalmi szövegekben 

• Legyen képes azonosítani a drámaiság és feszültségkeltés eszközeit különböző 
műnemekben és műfajokban 

• Legyen képes a leírások funkciójának értelmezésére, a jellemzés eszközeinek 
azonosítására 

• Legyen képes felismerni populáris szövegek belső logikai kapcsolatait. 
• Legyen képes megérteni és értelmezni epikus művekben a szereplők rendszerét és 

lélektani motivációit 
• Az anyaggyűjtéshez és a vázlatíráshoz tudjon grafikai szervezőt választani és 

használni 
• Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan rövid esszét írni 
• Legyen képes forrásmunkák alapján önálló véleményt alkotni 
• Törekedjen együttműködésre, empátiára, toleranciára 
• Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 

tartalmasságra 
• Legyen képes töredékes, hiányos szöveget megérteni, ebben ismerje fel a 

tematikus kapcsolatokat, tematikus építkezést 
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• Ismerje az aktuális tagolás alapfogalmait, tudja megkülönböztetni a 
szövegmondatok témáját és rémáját. Ismerjen fel különböző tematikus 
progressziófajtákat 
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7. FEJEZET 
Cím KORSZAK, KORSTÍLUS, STÍLUSIRÁNY 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

22 óra 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Utólagos rendszerezés, előzetes áttekintés a módszeres irodalomtörténeti stúdiumok 
előtt. 

Poétikai fókusz Az egyes korstílusokra, stílusirányzatokra jellemző stílusjegyek. Stílus, stílusjegy. 
Világlátás és stílus összefüggése, a nyelvi és ábrázolásbeli kódok változása. 
Konvenció és eltérés a konvenciótól. 

Szövegértési fókusz A szövegek régiségének tapasztalata, a nyelv változó volta 
Szövegalkotási fókusz Stílusimitációk félreproduktív feladatokban 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A korstílusra, stílusirányzatra jellemző stíluseszközök (alakzatok, szóképek 
megnevezése, mondatalakítási eljárások), műfajok azonosítása, gyűjtése. A stílusra 
jellemző műfajok azonosítása. Időrendi és műfaji táblázatok kitöltése, illetve 
alkotása. Képzőművészeti (esetleg zenei) példák gyűjtése és a rokon vonások 
kiemelése, jellemzése. 
Az adott szövegben szereplő nyelvi megoldások stílusértékének jellemzése a 
különböző szociokulturális változók mentén (pl. választékos-közömbös-durva, 
régies-közömbös-újszerű, informális-közömbös-formális stb.)  

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK     Szövegek, szövegrészletek: 
Babits Mihály: A gazda bekeríti házát 
Francis Bacon: Az olvasásról;  
Descartes, René: Értekezés a módszerről (részlet) 
Futó Péter: Word 
Heine, Heinrich: A romantikus iskola (részlet) 
Hugo, Victor: Az Hernani előszava (részlet) 
Kálnoky László: Shakespear : XIX. Henrik (részlet) 
Kant, Immanuel: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?  (részletek) 
Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok 
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 
Pico della Mirandola: Az ember méltóságáról;  
Montaigne: Az életről és a testi örömök egészséges élvezetéről;  
Leonardo da Vinci: A festő a természetet kövesse;  
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Szendrői hegedős ének;  
Lorca, F. G.: Részegség és éjszaka 
Madame de Staële: Előszó Az irodalomról című művéhez (részlet) 
Marinetti: Óda a verseny-automobiloz 
Esztergomi apokrif 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (V.) 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1773. április 8.);  
Descartes: Értekezés a módszerről;  
Winckelmann: Gondolatok a görög festészet és szobrászat remekeinek utánzásáról;  
Rousseau: Vallomások 
Novalis: Heinrich von Ofterdingen;  
Friedrich Schlegel: 116. töredék;  
Wordsworth: Előszó a lírai balladákhoz;  
Petőfi Sándor Az őrült;  
Futurista kiáltvány;  
Tristan Tzara 1919-es kiáltványából; Egy egész élet; 
A szürrealisták három kiáltványából;  
Két expresszionista kiáltványból;  
Toller, E.: Agyonlőttek fala;  
Örkény István: Üveghalál 
Tandori Dezső: Sátán körbemutogatja Krisztusnak a világot;  
Romhányi József: A nagyralátó görény;  
Weöres Sándor: Fughetta;  
Parti Nagy Lajos: Egy hosszú kávé 
 
Fogalmak, tartalmak: 
A stílus mint választás és elrendezés eredménye. A stíluseszközök nyelvi szintjei (a 
hangzás, a szavak és a mondatok stílusértéke). Beszédhelyzet és stílus, beszédtett és 
stílus. Szóképek és alakzatok. 
Korstílusok, stílusirányzatok: reneszánsz, barokk, klasszicista, romantikus, 
naturalista, szimbolista, impresszionista, avantgárd.  A modernség fázisai. 
A stílusminták: tipikus szituációhoz, cselekvéshez, témához, illetve tipikus 
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szöveghez (műfajokhoz) kötődő tipikus megformálási módok 
A stílusérték: a különböző nyelvi tartományok (hangzás, szó, mondat, jelentés) 
szerepe a szöveg stílusának kialakításában 
A stíluselemzés: konkrét mindennapi és szépirodalmi szövegek stílusának átfogó 
jellemzése  
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A korszakolásról. A reneszánsz  
2. A barokk 
3. A klasszicizmus  
4. A romantika  
5. A modernség 
6. A posztmodern 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

4-3-3-4-5-3 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZ-
VÁLTÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A filozófia, a történelem, az etika, a művészettörténet, a 
művelődéstörténet bizonyos tartalmai 
 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

A kiemelt fejlesztési feladatokból: 
– Hon- és népismeret 
– Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
– Információs és kommunikációs kultúra 

KÖVETELMÉNYEK • A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány 
jellemzőjét a különböző korokban. 

• Ismerje és alkalmazza a műelemzés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 

• Legyen képes gyűjtőmunkára a környezetében, legyen képes alaposan 
megfigyelni környezete épített kultúráját. 

• Legyen képes portfoliót összeállítani, azt igényesen és szépen kivitelezni. 
• Legyen képes elméleti szövegek legfontosabb állításainak azonosítására, 

logikájának rekonstruálására és kritikus vizsgálatára. 
• Legyen képes azonosítani egy korszak művészeti törekvéseit. 
• Legyen képes felismerni a műalkotásokban megtestesülő művészeti-esztétikai 

elveket, törekvéseket. 
• Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát. 
• Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 

tartalmasságra. 
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11. évfolyam 
 
 
 

 Témakörök Javasolt óraszám Modulszám 
1. AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 10 4 
2. A KÖZÉPKOR IRODALMA 10 5 
3. A RENESZÁNSZ ÉS A REFORMÁCIÓ 

IRODALMA 
15 4 

4. A BAROKK IRODALOM 
MAGYARORSZÁGON 

10 2 

5. KLASSZICIZMUS ÉS FELVILÁGOSODÁS 13 5 
6. ESZMÉK ÉS LÁTOMÁSOK A 

ROMANTIKUS LÍRÁBAN ÉS 
DRÁMÁBAN 

21 3 

7. ARANY ÉS A ROMANTIKA KORÁNAK 
SZÉPPRÓZÁJA 

 3 
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1. FEJEZET 
Cím AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

10 óra 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Isteni és emberi akarat, egyén és közösség, sors és emberi tettek, döntések viszonya a 
homéroszi eposzokban, a görög tragédiában és az antik líra néhány kiemelkedő 
darabjában. A közösségi értékrend, annak képviselete és az azzal való 
szembefordulás. Az értékrend transzcendens és evilági legitimációja, a legitimációk 
elbizonytalanodása és az értékrend átalakulása. A homéroszi eposzok, a 
Szophoklész-tragédia és az egyénközpontú líra hőse. 

Poétikai fókusz A különböző műnemek és korszakok egy-egy reprezentatív alkotásának viszonya a 
mítoszokhoz. A görög tragédia szövegtagolása és cselekményszerkezete. 
Történetmondás és történetmegjelenítés különbsége.   A mítosz ismeretéből (is) 
adódó drámai vagy tragikus irónia. A lírai személyesség és közvetlenség, illetve 
érzelmi intenzitás retorikai-stilisztikai kifejezőeszközei Szapphó és Catullus 
költészetében. A versek beszédhelyzetének, idő- és értékszerkezetének felismerése.  

Szövegértési fókusz Rész-egész viszony a drámában: a szövegrészek helyi értékének érzékelése; a kettős 
időszerkezet érzékelése az Oidipusz királyban; a néző-olvasó és a szereplők eltérő 
tudásának érzékelése és értelmezése.  
Műértelmezések kulcsmondatainak kiemelése. Különböző értelmezések alátámasztó 
érveinek azonosítása az értelmező szövegben, illetve megtalálása az értelmezett 
műben. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete megteremti az interaktív és reflektív tanulás lehetőségét. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Homérosz: Iliász, Odüsszeia 
Szophoklész: Oidipusz király  
Anakreón: Gyűlölöm…;  
Szapphó: Anaktoriához (Ez lovasrajt…), Aphroditéhez, Úgy tűnik nékem…; 
Catullus: LI., V., VIII., XLI., XLII., LII., LXXXV., XCIII.;  
Petri György: Kivagy, Catullusom  
Tartalmak és fogalmak: 
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Utánzás és utalás (imitáció és intertextuális felidézés). Kontraszt a felidézett és a 
felidéző mű világa, illetve a stílusrétegek között; a kontraszt funkciója. 
Hagyományképződés és hatástörténet. Az utókor teremtő félreértései a 
befogadásban és az alkotásban. Sztoicizmus, epikureizmus, életbölcselet. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika: A kritikai 
gondolkodás fejlesztése. PTE, 2002 
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő 
irodalomtanítás. Korona Kiadó, Budapest, 2005 
Trencsényi–Waldapfel Imre: Mitológia. Gondolat, 1963 
Kerényi Károly: Görög mitológia. Gondolat, 1977 
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető. Európa Könyvkiadó, 1979 
G. S. Kirk: A mítosz. Holnap Kiadó, 1993 
E. R. Dodds: A görögség és az irracionalitás. Gond–Palatinus, 2002 
Arisztotelész: Poétika. Kossuth Könyvkiadó, 1992 
Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, 1992 
Babits Mihály: Az európai irodalom története. Szépirodalmi, 1979 
Goethe: Antik és modern. Gondolat, 1981  
Falus Róbert: Az antik világ irodalmai. Bp. 1981 
Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: A görög 
kultúra aranykora. Gondolat Kiadó, 1984 
G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások III. Akadémiai Kiadó, 1980  
Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. Európa Kiadó, 1986 
Szabó Árpád: Homérosz világa. Bp. 1956 
Ritoók Zsigmond: A görög énekmondók. Bp. 1973 
Karsai György: Odüsszeia. Bp. 1998 
Moses I. Finley: Odüsszeusz világa. Fordította Fridli Judit Bp. 1985 
Erich Aurebach: Mimézis (az Odüsszeusz sebhelye c. fejezet). Gondolat, 1985  
Babits Mihály: Oidipusz király. In: Esszék, tanulmányok I., Szépirodalmi Kiadó, 1978 
Bécsy Tamás: A dráma esztétikája. Kossuth, 1988 
Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor Kiadó, 2001 
Francis Fergusson: Oedipus király: a cselekvés tragikus ritmusa. In: A színház nyomában. Európa 
Kiadó, 1986 
Michel Foucault: Oidipusz király: az ember, aki túl sokat tudott. Valóság, 1990/7. 
Sigmund Freud: Álomfejtés. Helikon Kiadó, 1996  
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer (103–107. o) Gondolat, 1984  
Kocziszky Éva: Hölderlin [Hölderlin és a német klasszika, ill. romantika Oidipusz-értelmezéseiről] 
Századvég Kiadó, 1994 
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Péterfy Jenő: Szophoklész. In: Válogatott művei. Szépirodalmi, 1983  
Simon Attila: Oidipusz tragédiája. In: Kötelezők. JAK–Kijárat, 1999 
Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái. Gondolat, 1985 
Szophoklész: Antigoné, Oedipus király. Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és kísérő 
tanulmányokkal ellátta Bolonyai Gábor, Ikon, 1994 
Peter Szondi: A modern dráma elmélete. Gondolat, 1979 
Adamik Tamás: Bevezetés. In: Catullus versei. Auctores Latini XV. Tankönyvkiadó, 1971 
Borzsák István: Otium Catullianum. In: Antik tanulmányok 1955./II.  
Devecseri Gábor Catullus-utószava. In: Catullus összes versei. Magyar Helikon, 1967 
Horváth István Károly: Catulli Veronensis Liber. In: Antik tanulmányok, 1965  
Kerényi Károly: Iter Catullianum. In: Caius Valerius Catullus összes költeményei. 2. kiadás. Officina 
Kiadó, 1942 
Kőrizs Imre: Szerencsétlen-e Catullus, és ha igen, miért nem. Holmi, 2003/12 
Németh György: Sappho nostra. In: Szapphó Fennmaradt versei és töredékei. Szerkesztette Németh 
György. Helikon Kiadó, 1990 
Szepes Erika: Catullus szerelmei. In: Olvassuk együtt! Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995 
Szepessy Tibor utószava a Görög költők antológiájához. Európa, 1982 
Szilágyi János György: Catullus noster. In: Antik tanulmányok. 1978. 236–242.  
Stribik Ferenc: Catullusi. In: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Szerk. Fenyő D. György. Krónika 
Nova, 2004 
Ritoók Zsigmond, Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Horváth Iván, Zemplényi Ferenc: 
Irodalom I. Krónika Nova Kiadó, 1999 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 9., Korona Kiadó, Budapest, 2002 
Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. A kezdetektől a romantikáig, Jelenkor Kiadó, 
Pécs, 2003 
Boda Edit, Forgács Anna, Osztovits Szabolcs: Irodalom I., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996 
Bánki István, Forgács Anna, Pála Károly: Irodalom a 9. osztály számára (Apáczai K. 2001) 
Arató László–Pála Károly: A szöveg vonzásában III. Kitérők, Műszaki, 1999 
Arató László: Illúziók tragédiái – analitikus drámák In: Nézőpontok, motívumok (szerk. Fenyő D. 
György), Krónika Nova Kiadó, 2001  
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím  1. Az Oidipusz király, a homéroszi eposzok és a görög mitológia viszonya  
2. Az Oidipusz király szerkezete – jóslatok, tanúvallomások, reakciók  
 3. Az Oidipusz király kulcskérdései és néhány értelmezési lehetősége 
4. Két pillanatkép az antik lírából 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-2-3-3 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A filozófia, a történelem, az etika, emberismeret (pszichológia), a drámapedagógia 
bizonyos tartalmai, művészettörténet  

http://budling.nytud.hu/oszm/modulleiras/11/irodalom/tanuloi-11-01-01.doc�
http://budling.nytud.hu/oszm/modulleiras/11/irodalom/tanuloi-11-01-02.doc�
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Képesség a szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére és 
értelmezésére (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekményszervezés, illetve 
jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése. A drámai közlésmód jellemző 
szövegtípusainak felismerése; 
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése a jellemzésben; Értékek, 
motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére; 
Drámai szituációk feszültségforrásainak azonosítása; 
Különböző típusú drámai művek elemzésének, értelmezésének képessége; 
Az igazság, a morál az egyén életében és a társadalomban. A jog és a morál 
összefüggéseinek reflektálása; 
Versszervező elvek felismerése és értelmezése különböző korokban keletkezett 
művekben; 
A lírai művek értékszerkezetének felismerése, azonosítása; 
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és 
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére; 
A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
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KÖVETELMÉNYEK A tanuló legyen képes a homéroszi eposzokban és a tanult tragédiában a mítoszok 
szerepének, felhasználásának, hatásmechanizmusának értelmezésére. 
Legyen képes a tanult epikai, lírai és drámai művek szöveg- és időszerkezetnek 
bemutatására. 
Legyen képes a művekben megmutatkozó központi érték, értékrend, értékszerkezet 
azonosítására. 
Legyen képes a felelősségnek és az önismeretnek a tanult antik művekben megjelenő 
értelmezésének bemutatására. 
Legyen képes a tragédia szerkezetének, a sorsfordulatnak, a retorikai 
párhuzamosságoknak és párhuzamos jeleneteknek az azonosítására.  
Legyen képes számot adni a tanult tragédia jelentésének időbeli alakulásáról, néhány 
klasszikus és modern értelmezéséről. 
Legyen képes bemutatni a tanult lírai művek beszédhelyzetét, a megszólító– 
megszólított viszonyt, a bennük megjelenő  epikus elemeket és funkciójukat. 
Ismerje fel és jellemezze a művekben megjelenő közösségi és egyéni értékrendet, 
közélet és magánélet viszonyát. 
A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány 
jellemzőjét lírai szövegekben (ismerje fel a lírai szövegek legjellemzőbb 
sajátosságait, versformáját). 
Tudjon szakszöveget alkalmazni a műelemzés gyakorlatában. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével lírai szöveget értelmezni. 
Tudjon összevethető műveket összehasonlítani. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra.  
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2. FEJEZET 
Cím A KÖZÉPKOR IRODALMA 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

10 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A korszakot meghatározó szellemi-kulturális élet jellemzői, a korban megjelenő, 
szépirodalom körébe tartozó művek tárgyalása: himnusz, vallomás, legenda, lovagi 
epika, trubadúrköltészet, vágáns költészet. 

Poétikai fókusz A különböző verses, lírai és prózai beszédmódok összehasonlítása, a himnuszos, 
zsoltáros beszédmód sajátosságainak megfogalmazása, a különbségek tudatosítása. 

Szövegértési fókusz Archaikus, tematikailag, nyelvileg a diákok nyelvi világától távol lévő szövegek értő 
megközelítése. Ez igen komoly feladat, egy-két kivételtől eltekintve csak régi 
szövegek kerülnek a foglalkozások középpontjába. 

Szövegalkotási fókusz A régi(es) szövegek mai nyelvivé alakítása. 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete megteremti az interaktív és reflektív tanulás lehetőségét. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Kenneth Clark: Nézeteim a civilizációról, Grüll Tibor: Az európai művelődés 
története (részletek), Umberto Eco: A rózsa neve, Friedrich Kittler: Egyetemek az 
információs korszakban, Szent Benedek regulája, Bánhegyi B. Miksa: A bencés 
monostorok olvasáskultúrája a középkorban (részletek); Celanói Tamás: Ének az 
utolsó ítéletről (Dies irae), Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz, 148. zsoltár, részlet a 
Jókai-kódexből, Assisi Szent Ferenc perugiai legendája, Jacobus de Voragine: 
Legenda Aurea (részlet), Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról (Stabat 
mater…), Lukács 23, 26-49, Georges Duby: A katedrálisok kora (részlet), Ómagyar 
Mária-siralom, Szent Ágoston: Vallomások. A kerti jelenet részletei, Dante: Isteni 
Színjáték (részletek), Margit-legenda (részlet), Roland-ének (részlet), Jaufré Rudel: 
A nap májusban hosszú már, Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes 
árnyán, Rabelais: Gargantua és Pantagruel (hangoskönyv, részlet), Félre könyvek, 
doktrinák, Ó, Fortuna, Földönfutó pap vagyok, Tavasz édes mámorában (Carmina 
Burana), Villon: Záróballada 
Tartalmak és fogalmak: 
A középkori irodalom meghatározó műfajai: prédikáció, legenda, fablieau, himnusz, 
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moralitás, haláltánc, minnesang, trubadúr-líra, középkori regény, lovagi eposz 
A középkori népi nevetéskultúra 
A középkori egyetem 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika: A 
kritikai gondolkodás fejlesztése, PTE, 2002 
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és 
kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona Kiadó Buedapest, 2005 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 9. Korona Kiadó Budapest, 2002 
Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. A kezdetektől a 
romantikáig, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003 
Kenneth Clark: Nézeteim a civilizációról, Gondolat Kiadó, Budapest, 1985 
Egon Friedell: Az újkori kultúra története, Holnap kiadó, Budapest, 1993 
Johan Huizinga: A középkor alkonya, Európa Kiadó, Budapest, 1979 
Georges Duby: A katedrálisok kora, Gondolat Kiadó, Budapest, 1984 
Szabics Imre. A trubadúrlíra és Balassi Bálint szerelmi költészete, 
itk.iti.mta.hu/1996-56/szabics.htm - 165k 
Bán Imre: Dante-tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1988 
Peter Burke: Népi nevetéskultúra a kora újkori Európában, Századvég Kiadó, 
Budapest, 1991 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A középkor szellemi és anyagi kultúrája 
2. A templom és kolostor irodalma 1. A himnuszok 
3. A templom és kolostor irodalma 2. Belső utak 
4. A főúri udvarok irodalma 
5. Az egyetem és a vásártér, piac 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-2-2-2-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A filozófia, a történelem, az etika bizonyos tartalmai, művészettörténet 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, vitakultúra, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés 
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; sorokba tördelés nélküli lírai szövegek felismerése 
Önálló – szépirodalmi és műértelmező – szövegalkotás 
Verbális és képi (rajz, festmény) információk közötti kódváltás 
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KÖVETELMÉNYEK A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány 
jellemzőjét lírai szövegekben (ismerje fel a lírai szövegek legjellemzőbb 
sajátosságait). 
Tudjon különbséget tenni a lírai szövegben a jelenetezés belső képei és a metafora 
között.  
Tudjon szakszöveget alkalmazni a gyakorlatban. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait.  
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével lírai szöveget értelmezni. 
Tudjon összevethető műveket összehasonlítani. 
Tudjon régi (archaikus) szövegeket értelmezni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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3. FEJEZET 
Cím A reneszánsz és a reformáció irodalma 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

15 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A korszakot meghatározó szellemi-kulturális élet jellemzői, a korban megjelenő, 
szépirodalom körébe tartozó művek tárgyalása: 
A petrarkista szerelmi költészet és ennek hatása Balassi Bálint költészetére Az 
életöröm lírai életképekben is megfogalmazott jelentősége 
A személyre szabott vallásosság megjelenése lírai művekben  
A reneszánsz individualizmus s ezen keresztül szerep és személyiség viszonyának 
problematikussága 

Poétikai fókusz Különböző lírai beszédmódok összehasonlítása, a jelenetezés és a metaforikus képek 
elválasztása, az én-formálás egy-egy lehetőségének felismerése. 
A Hamlet lineáris-kauzális és tematikus-ellenpontozó kettős szerkezetének feltárása. 

Szövegértési fókusz Archaikus, tematikailag, nyelvileg a diákok nyelvi világától távol lévő szövegek értő 
megközelítése.  
Annak felismerése, hogy a legrégibb, önálló életművet megteremtő magyar költő 
műveit mai fordításban, mai nyelven olvassuk.  
Annak felismerése, hogy az egyszerű cselekménymotiváció elhomályosítása hogyan 
hoz létre bonyolult és nyitott lélektani és bölcseleti értelmezési vagy 
jelentéslehetőségeket a Shakespeare-drámában.  

Szövegalkotási fókusz Régi(es) szövegek mai nyelvivé alakítása. 
A fejezetet (illetve annak első három modulját) záró műelemző esszé-feladat az eddig 
tanultak alkalmazását várja el.  
A negyedik modulhoz tartozó portfolió egyénileg választott szövegértési, 
szövegalkotási, kreatív – dramaturgi-rendezői – szövegalkotási tevékenységet és 
metakogníciós (a jelentésteremtés folyamatára hosszabb összefüggő szöveggel 
reflektáló) írásbeli munkát vár el.   

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer- és 
eljáráskészlete megteremti az interaktív és reflektív tanulás lehetőségét. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Petrarca: Ti szerencsés füvek, Pó, földi kérgem; Balassi: Hogy Juliára talála, így 
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köszöne néki, Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról; Boccaccio: Dekameron 
– Hetedik nap hatodik novella 
Balassi: Egy katonaének; Rimay János: Ez világ, mint egy kert…; Janus Pannonius: 
Pannónia dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról; Petrarca levele a Mount Ventoux 
megmászásáról (részlet); Balassi: Borivóknak való; Ady Endre: Mátyás bolond 
diákja, A Hortobágy poétája 
Luther 95 pontja, ill. Értekezés a keresztyén ember szabadságáról (részletek); 
Balassi: Adj már csendességet...; a 42. zsoltár részlete három fordításban; Heltai 
Gáspár: Harmincnyolcadik fabula; Kányádi Sándor: A tücsök és a hangya      
Shakespeare: Hamlet; Csehov Sirály; Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott 
Tartalmak és fogalmak: 
A reneszánsz és a reformáció figalmai. 
Petrarkizmus, petrarcai és shakespeare-i szonett 
Barokk dráma. 
Individuum, szerep, személyesség. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika: A 
kritikai gondolkodás fejlesztése. PTE, 2002 
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és 
kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona Kiadó, Budapest, 2005 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 9. Korona Kiadó, Budapest, 2002 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 11. Korona Kiadó, Budapest, 2004 
Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. A kezdetektől a 
romantikáig. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003 
Szőnyi György Endre: Az énformálás petrarkista technikái Balassi Bálint és Philip 
Sidney költészetében. ItK, CIII. évf. (1999), 3-4. szám 
Egon Friedell: Az újkori kultúra története. Holnap kiadó, Budapest, 1993 
Johan Huizinga: A középkor alkonya. Európa Kiadó, Budapest, 1979 
Tóth Tünde: Balassi Bálint és az inventio poetica. 
magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/02.htm - 66k – 
Szabics Imre: A trubadúrlíra és Balassi Bálint szerelmi költészete. 
Irodalomtörténeti Közlemények 1996, 5-6.sz. 
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Székely Júlia: Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum műelemzések, Akkord 
kiadó, [H. n.], 2001 
Shakespeare az évszázadok tükrében (szerk. Szenczi Miklós. Gondolat, 1965) 
[Többek között Goethe, A.W.Schlegel, S.T. Coleridge és A. Kettle írásai] 
Magyar Shakespeare-tükör (szerk. Maller Sándor-Ruttkay Kálmán) Gondolat, 1984 
Arató–Pála: A szöveg vonzásában II. – Átjárók, Műszaki Kiadó, első kiadás 1997, 
legutóbbi 2007 
A.C. Bradley: Shakespeare tragikus jellemei. Palatinus, 2006   
Cs. Szabó László: Dráma vagy szerep. In: Shakespeare. Esszék. Gondolat, 1987  
T.S. Eliot: Hamlet. In: Káosz a rendben.  Gondolat Kiadó, 1981  
Fabiny Tibor: „Ó az én próféta lelkem!” Diakonia, 1984/1. szám 
Fabiny Tibor kísérő szövegei a Hamlet kétnyelvű Matúra-kiadásához. IKON Kiadó, 
1993 
Fodor Géza: Nagyon tűhegyre vennők, ha így vennők? In: Zene és színház, 
Argumentum, 1998 
Fodor Géza: Shakespeare Hamlet-„filmje”. Holmi, 2005/12. 
Géher István: Hamlet, dán királyfi. In: Shakespeare-olvasókönyv. Cserépfalvi-
Szépirodalmi, 1991 
Géher István: A magyar „Hamlet”: Arany János furcsa álcája. Holmi, 2005/12. 
Gellért Marcell és Jancsó Daniella Hamlet-tanulmányai a Shakespeare-kollégium 
című tanulmánykötetben (szerk. Géher István) Eötvös Műhely, 2000 
Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán. HVG Könyvek, 2005 
Hankiss Elemér: Shakespeare Hamletjének szerkezeti modellje. In: Az irodalmi mű 
mint komplex modell. Magvető Kiadó, 1985 
Hankiss Elemér: Hamlet színeváltozásai. Savaria University Press, 1995   
Harold Jenkins kritikai kiadásának tanulmányai és jegyzetei. Arden Shakespeare, 
1982 [a többi idézett angol nyelvű forrás (pl. Frye, Eagleton, Brennan, Hawkes, 
Bloom) könyvészeti adatait a világhálón, ill. Kékesi Kun könyvében és Fabiny 
Hamlet-kiadásában találhatja meg az érdeklődő]  
Kékesi Kun Árpád: Drámaelmélet és történetiség. Hamlet-olvasat. In: Tükrök 
árulása. JAK-Kijárat, 1998 
Kékesi Kun Árpád: T. Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott. In: Thália 
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árnyékában. Veszprém Egyetemi Kiadó, 2000 
Kéry László: Talán álmodni. Hamlet-tanulmányok. Bp. 1989 
Kis János: Hamlet: egy olvasat olvasata. Holmi, 1998/12. 
Kiséry András: Se füle, se farka: Shakespeare a Hamletben. In: Kötelezők. JAK-
Kijárat, 1999 
Jan Kott: Hamlet a század közepén. In: Kortársunk Shakespeare. Bp. 1970 
Mihályi Gábor: Hamletekre emlékezve. In: Színházról vitázva. Bp. é.n. Uö: 
Korszakváltó Hamlet-előadások. In A moderntől a posztmodernig, Új Világ Kiadó, 
1999   
Nádas Péter: Hamlet szabad. In: Nézőtér. Magvető-JAK, 1983 
Stribik Ferenc: Stoppard Rosncrantz és Guildenstern halott című művének elemzése 
és tanítása c. tanulmánya. http.//www.freeweb.hu/magyartanarok/stribik.rtf 
Szönyi György Endre: A posztmodern Hamletre várva. Buksz. 1991. nyár 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A korszak világképe. Személyesség és érzelem 
2. A személyiség én-formálása 
3. Személyesség és vallásosság 
4. Shakespeare Hamletje 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3-3-3-6 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A filozófia, a történelem, az etika, emberismeret (pszichológia), a drámapedagógia 
bizonyos tartalmai, művészettörténet 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, vitakultúra, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés 
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; sorokba tördelés nélküli lírai szövegek felismerése 
Önálló – szépirodalmi és műértelmező – szövegalkotás 
Verbális és képi (rajz, festmény), információk közötti kódváltás 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány 
jellemzőjét lírai és drámai szövegekben (ismerje fel a lírai és drámai szövegek 
legjellemzőbb sajátosságait). 
Tudjon különbséget tenni a lírai szövegben a jelenetezés belső képei és a metafora 
között.  
Tudjon szakszöveget szembesíteni a műalkotás szövegével.  
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait.  
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével lírai szöveget értelmezni. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével drámai szöveget értelmezni. 
Tudjon összevethető műveket összehasonlítani. 
Tudjon régi (archaikus) szövegeket értelmezni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra.  
Alkalmazza megfelelően a tanulói portfolió létrehozásának megadott szempontjait. 
Tudjon a jelentésteremtés folyamatára reflektáló esszét írni a portfolió létrehozásának 
folyamatáról. 
Tudjon színpadképet értelmezni, illetve jelenetekhez a szöveg alapján díszlet- és 
vagy jelmeztervet készíteni (vizuális vagy a képi megjelenítést szavakkal körülíró 
nyelvi eszközökkel). 
Tudjon színielőadásokról önálló kutatási-anyaggyűjtési feladatot végezni 
könyvtárban vagy a világhálón. 
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4. FEJEZET 

Cím A barokk irodalom Magyarországon 
 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

10 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A barokk kori keresztény heroizmus világa, a hős és a tanú 
Poétikai fókusz A barokk eposz és a rokokó irodalmi levél. 
Szövegértési fókusz Régi verses elbeszélés olvasása, részletek feldolgozása az egész helyett. 
Szövegalkotási fókusz Jegyzetelés és kisebb szövegalkotási gyakorlatok mellett egy nagyobb lélegzetű 

önálló kutatómunka készítése 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben. Módszer és eljáráskészlete igyekszik az interaktív és reflektív tanulás 
lehetőségét szolgálni. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
Tasso: Megszabadított Jeruzsálem 
Horatius: Licinius Murenához; 
Máté evangéliuma 25. 14–30. 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
Amade László: Szivem csöngetője,  
Faludi Ferenc: A pipárul,  
Csokonai: Az alvó Lillára 
Tartalmak és fogalmak: 
Barokk, barokk eposz 
Rokokó 
Levélirodalom 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és 
kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona Kiadó, 2005 
A jegyzetek jórészt két kiadás alapján készültek: 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Szerkesztette, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket 
írta Király Erzsébet. Matúra Klasszikusok, 1993 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Az török áfium ellen való orvosság. A 
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szöveggondozás és magyarázatok Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter munkája. 
Európa Diákkönyvtár, 2001 
A költői életmű legújabb kiadása: 
Zrínyi Miklós összes versei. Szerkesztette Kovács Sándor Iván. A Magyar Költészet 
Kincsestára sorozat, Bp. 1995 
Felhasznált irodalom: 
Arany János: Zrínyi és Tasso. A. J. Összes művei. 10. kiadás. Szerk. Keresztúry 
Mária, Bp. 1962 
Király György: Zrínyi és a reneszánsz. In: A filológus kalandozásai. Bp. 1980, 207–
216. 
Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp. 1976 
Horváth János: Barokk ízlés irodalmunkban. In: Esszépanoráma. Bp. 1978, I. kötet, 
567–592. 
Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. 2. kiadás, Bp. 1964 
Klaniczay Tibor: A múlt nagy korszakai. Bp. 1973 
Bán Imre: A barokk. Bp. 1968 
Vas István: Jó szerencse – Zrínyi kilenc soráról. In: Az ismeretlen isten. Bp. 1974, 
947–953. 
Kovács Sándor Iván: Az író Zrínyi Miklós. Bp. 2006 
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp. 1934 
Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. Pécs, 2003 
Szegedy-Maszák–Veres–Bojtár–Horváth–Szörényi–Zemplényi: Irodalom a 
gimnázium II. osztálya számára. Bp. 1985 (A barokk-fejezetet Szörényi László írta.) 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A barokk eposz mestere, Zrínyi Miklós 
2. 2. A rokokó próza mestere, Mikes Kelemen 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

8-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A művészettörténet és kultúrtörténet tartalmai, nemzeti identitásunk elemei. 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Érvelés: érvek felkutatása, rendszerezése, vélemény, állásfoglalás kialakítása, 
továbbfejlesztése, logikus gondolatmenet kialakítása. Törekvés a rendszeres 
önreflexióra és önkorrekcióra. Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló 
együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában.  
2. Olvasás, írott szöveg megértése 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások, megközelítési 

módok ismeretének elmélyítése. 

A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése. 
Különböző korstílusokat, stílusirányzatokat, nyelvi stílusrétegeket reprezentáló 
szövegek megismerése, sajátosságaik felismerése, értelmezése. 
3. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására. Hosszabb felkészülést igénylő esszé, pályázat, értekezés, 
műértelmezés megalkotásának gyakorlása. 
4. A tanulási képesség fejlesztése 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása. A könyvtárismeret bővítése, 
gyakorlása, múzeumi információk. 
Az információ-felhasználás néhány további normájának megismerése, alkalmazása 
(pl. a források megjelölése, az idézés formai és etikai szabályai, jegyzetek készítése). 
6. Ismeretek az irodalomról 
Lírai és nem lírai verses műfajok megismerése és azonosítása, jellegzetességeik, 
tartalmi és formai sajátosságaik megértése. A műfaji konvenció és az attól való 
eltérés jelentéshordozó szerepének bemutatása néhány művön. 
A stílusirányzat, a műfaj és az egyéni írói törekvés megmutatkozása a szereplők 
megalkotottságának módjában. 
Törekvés a közvetlenül adott jelentés árnyalására, általánosítására személyes 
tapasztalatok és más tanult irodalmi művek, megismert irodalmi konvenciók és 
elemzési technikák bevonásának segítségével. A jelentéstulajdonítás során 
kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. 
7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 
Különféle műfajú, más-más művészeti ághoz tartozó művek összehasonlítása, a mű 
hatása mint műfaj- és médiumfüggő tapasztalat. 
A történeti másság befogadói aktivitást követelő szerepének tudatosulása. 
A történeti érzék tudatos és önálló fejlesztése. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló képes legyen önálló kutatómunka megtervezésére, az anyaggyűjtésre, 
elrendezésre, kivitelezésre és prezentálására. Képes legyen mindezt mással 
együttműködve megvalósítani. 
Képes legyen képzőművészeti alkotások stílusjegyeinek megállapítására. A barokk 
művészet jellemzőit képekről leolvasva már tanult ismeretekhez kapcsolni, és 
mindezt irodalmi szövegeken újra felfedezni. Képes legyen arra, hogy egy képet 
gondolkodása kiindulópontjává tegyen, ill. gondolatmenetében felhasználjon. És 
viszont: képes legyen irodalmi szövegben megértett poétikai eljárást más művészeti 
ág eszközei között felismerni, alkalmazásukban hasonlóságokat és különbségeket 
megfogalmazni (festmény, film). 
Képes legyen régi verses elbeszélő szöveg részleteinek olvasására, értelmezésére. A 
részletekből az egészre vonatkozó következtetések levonására. 
Képes legyen tankönyvi olvasmányok és tanulmányrészletek önálló feldolgozására. 
Szövegrészletek, gondolatmenetek összehasonlítására, párhuzamok és ellentétek 
megfogalmazására.  
Képes legyen műfaji sajátosságok felismerésére (eposzi kellékek, a levél műfaja). 
Fölhasználásukban a korstílus és a személyes alkotói jegyek, törekvések kiemelésére. 
Képes legyen egy régi kor eszméinek befogadására, saját korával és hiteivel való 
reflektálására (csoda, hit, sors, hősiesség, pátosz stb.) 
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5. FEJEZET 
Cím Klasszicizmus és felvilágosodás 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

13 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Kinyilatkoztatott, hagyományozott-spekulatív tudás és tapasztalati tudás konfliktusa. 
A racionalizmus szűkebb és tágabb fölfogása. A racionalista emberkép és határai, 
problematizálódásai.  
A helyzet- és a jellemkomikum dramaturgiai és eszmetörténeti összefüggései Molière 
komédiájában. A komikus sztereotípiák mögötti mélyebb lélektani problémák. Az 
eszmék társadalmi és irodalmi szerepe, a gondolati változás szociológiai 
összefüggései. Eszmei és irodalmi hatások az elmaradottabb magyar társadalmi és 
kulturális viszonyok között. Csokonai és Berzsenyi költészetének viszonya a 
mintákhoz, stílus- és műfajtörténeti előzményekhez. Az epikureus, a sztoikus és a 
rousseau-i emberkép egyéni értelmezései. Költészet-, természet-, ember-, 
hagyomány- és nyelvfelfogások küzdelme a két nagy lírikus műveiben. A romantika 
előtti retorikai hatásesztétika és a személyes líra közötti útkeresések. Költészet és 
életbölcselet viszonya. A költészet funkciójáról alkotott többféle felfogás és a lírai 
személyesség többféle felfogása a két költő néhány reprezentatív versében. Csokonai 
néhány versének boldogság, illetve más verseinek magányfölfogása. Berzsenyi 
költészetének időfelfogása(i).   

Poétikai fókusz A komédia konvencióiról és hatásmechanizmusáról tanultak bővítő felelevenítése. 
Eszmék és irodalmiság kapcsolata a felvilágosodás értekező prózájában és a 
felvilágosodás hatása alatt álló lírikusok költészetében. A klasszicizmus tiszta műfajai 
(óda, elégia, didaktikus leíró-elmélkedő vers, dal) és az érzékenység jegyében 
létrejövő műfaji ötvözetek. Stílusok (barokk, rokokó, klasszicizmus, érzékenység, 
neoklasszicizmus) együttélése és ötvöződése. Az allegorikus alakot megszólító ódai 
hagyomány átalakulása Csokonai elégiko-ódáiban. A nyelv zeneisége, illetve a 
hangszimbolika szerepe Csokonai, illetve Berzsenyi néhány kiemelkedő 
költeményében. Az antik versformák hatása Berzsenyinél, a népiesség jelentkezése 
Csokonainál. A jelenetkeret (szcenika) és a trópusok viszonya a tanult versekben Az 
ellentét különböző változatai és az idő- és értékszembesítés mint versszervező elv. 
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Szövegértési fókusz Értekező szövegek érvszerkezetének rekonstrukciója. Lírai szövegek tagolási 
szempontjainak (pl. leíró és elmélkedő részek, időjelölések, a kommunikációs 
helyzet, ill. funkció jelölései és módosulásai, a személyesség kifejezésmódjai, 
általánosítás és példa) mint szövegtagoló tényezőknek felismerése.  

Szövegalkotási fókusz Érvelés, összehasonlító elemzés, esszé; kreatív írás, részmegoldások szövegegésszé: 
kiselőadássá, esszévé formálása. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete megteremti az interaktív és reflektív tanulás lehetőségét. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Részlet Boileau Költészettanából,  
Molière: Tartuffe;  
részletek az Enciklopédiából,  
részletek Rousseau I. és II. értekezéséből és Politikai töredékeiből 
Részletek Spiró György: Az imposztor c. drámájából 
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, Konstancinápoly, A vidám természetű poéta, Rút 
ábrázat s szép ész, A szamóca, A bóldogság, Tartózkodó kérelem, Az alvó Lillára, 
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz, A Magánossághoz, A Tihanyi Ekhóhoz, A 
Reményhez, Jegyzések és értekezések az anákreoni dalokhoz (részletek) 
Batsányi János: A látó  
Berzsenyi Dániel: Horác, Osztályrészem, Magyarokhoz I., Magyarokhoz II., A 
közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz;  
Friedrich Hölderlin: Az élet fele  
Tartalmak és fogalmak: 
Az eszmetörténeti, a művelődéstörténeti és a stílustörténeti korszakolás 
összefüggéseinek és feszültségeinek megismerése, az erről szerzett tapasztaltok 
felelevenítése és bővítése. A művek és a korszakolás közötti nem problémamentes 
viszonnyal való szembesülés.  
A korábban szerzett, alkotókra vonatkozó, illetve műfaji és műismeretre alapozó 
tájékozódás a francia klasszicizmus, illetve a magyar felvilágosodás korszakában, a 
kor két legjelentősebb magyar lírikusának, Csokonainak és Berzsenyinek az 
életművében. 
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A klasszicista komédia szerkezeti és szemléleti sajátosságainak, illetve a klasszicista 
dráma és a racionalizmus, illetve a klasszicista dráma és az abszolutizmus közötti 
kapcsolatnak a megismerése. 
Az empirista és a racionalista ismeretelmélet, illetve a hozzájuk kapcsolódó, rájuk 
épülő stílusirányzatok szemléleti jellemzőinek vizsgálata. Az újkori ismeretelméleti 
irányzatok és a felvilágosodás szellemi-társadalmi mozgalma közötti összetett 
kapcsolat belátása. Tapasztalatszerzés ismeretelméleti irányzatok és etikai felfogások 
közötti kapcsolatokról.    
Filozófia és irodalom, illetve lírai műfajok (elsősorban az óda, az elégia és a dal, 
illetve a leíró és a gondolati költészet) viszonyának tanulmányozása.  
Világkép, emberkép, értékrend és műfajok összefüggésének tanulmányozása.  
Tapasztalatszerzés a felvilágosodás gondolkodóit összekötő és megosztó kérdésekről: 
a tudomány, a művelődés, a természet- és az emberkép néhány változásáról és 
változatáról, elsősorban Rousseau társadalom- és emberképének néhány, a későbbi 
századok kultúrkritikájában nagy szerepet játszó gondolatáról.  
Tapasztalatszerzés a klasszicista lírai nyelvi-műfaji konvenciók és az új 
bensőségesség, új személyesség, új – a természetet morális forrásként fölfogó – 
emberkép és énkép nyelv- és költészetalakító küzdelméről. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bojtár Endre, Horváth Iván, Szörényi 
László, Zemplényi Ferenc: Irodalom II. Krónika Nova Kiadó, 1999  
Arató László–Pála Károly: A szöveg vonzásában III. Kitérők, Műszaki, 1999 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 10., Korona Kiadó, Budapest, 2003 
Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. A kezdetektől a 
romantikáig, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003 
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika: A 
kritikai gondolkodás fejlesztése. PTE, 2002 
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és 
kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona Kiadó, Budapest, 2005 
Mortier, Roland: "Világosság és felvilágosodás". Egy kép és egy fogalom története a 
XVII. és a XVIII. században. In: R. M.: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai. 
Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1983, 67–141. 
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Chaunu, Pierre: Felvilágosodás. Bp., 1998, 69—126., 278—315. 
Im Hof, Ulrich: A felvilágosodás Európája. Bp., 1995, 137—193. 
Habermas, Jürgen: Filozófiai diskurzus a modernségről. Tizenkét előadás. Bp., 1998, 
91—112., 196—219. 
Ludassy Mária: Négy Arckép. Bp., 1989; Moralisták és terroristák. Bp. 1987 
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp. 1994 
Csetri Lajos: Folytonosság és változás a felvilágosodás kori magyar irodalomban. 
In: Folytonosság vagy fordulat? (A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései). 
Szerk. Debreczeni Attila. Debrecen, 1996, 13–33. (Az Amathus c. kötetben is) 
Csokonaihoz 
Csetri Lajos: Amathus. Válogatott tanulmányok I-II. Bp. 2007-2008 – Különösen a II. 
kötet Csokonai-elemzései. (A Reményhez, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz) 
Szauder József: Az estve és az álom. Bp. 1970 
Julow Viktor: Árkádia körül.  Bp., 1975; Uő.: Csokonai Vitéz Mihály. Bp., 1975 
Szegedy-Maszák Mihály: Csokonai: A Magánossághoz. In: Világkép és stílus. Bp. 
1980 
A „Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Berzsenyiig” c. kötet Csokonai-
elemzései: különösen Bíró Ferenc A boldogság-, Pándi Pál A Tihanyi Ekhóhoz- és 
Görömbei András Szerelemdal-elemzése (szerk. Mezei M. és Kulin F.) Bp., 1975 
Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Debrecen, 1998 
Debreceni Attila: A Magánossághoz. Irodalomtanítás a harmadik évezredben 
(főszerk. Sipos Lajos), Bp. 2006 
Borbély Szilárd: Árkádiában. Debrecen, 2006 (A kötet Csokonai-tanulmányai) 
Hermann Zoltán (szerk.): „’S végre mivé leszel?” Bp. 2007, Csokonai-tanulmányok 
Onder Csaba: A kétéltű képletei. In: A magyar irodalom történetei II. (Szerk. 
Szegedy-Maszák Mihály és Veres András) Bp., 2007 
Berzsenyihez 
Horváth János: Berzsenyi és íróbarátai. Bp., 1960  
Barta János: A magyarokhoz (Forr a világ…) In: Miért szép?  Bp. , 1975 
Korompay János: Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz. In: Miért szép?, Bp., 

1975 
Orosz László: Berzsenyi Dániel. Bp. , 1976 
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Csetri Lajos: Nem sokaság hanem lélek. Bp. 1984 
Bécsy Ágnes: „Halljuk, miket mond a lekötött kalóz”. Bp., 1985, 1998 
Mártonffy Marcell: Kép és idő – Berzsenyi metaforáiról. In: Uő.: Folyamatos kezdet, 

Pécs, 1999  
Vaderna Gábor: A temetőkert költője. Sztoicizmus és epikureizmus Berzsenyi Dániel 

költészetében. In: Nympholeptusok. Bp.2004. 
écsy Ágnes: B. D. : A közelítő tél. In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben 
(főszerk. Sipos Lajos), Bp. 2006. 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Korszakfogalmak és egy komédia: Molière: Tartuffe 
2. A felvilágosodás eszméi a magyar költészetben 
3. Csokonai, a vidám természetű poéta 
4. Csokonai, a szentimentalizmus költője 
5. Berzsenyi Dániel 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3-3-2-2-3 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

A filozófia, a történelem, az etika, emberismeret (pszichológia), a drámapedagógia 
bizonyos tartalmai, művészettörténet. 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés.  
Képesség a szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére és 
értelmezésére (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások). 
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése a jellemzésben. Értékek, 
motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése. 
Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. 
Drámai szituációk feszültségforrásainak azonosítása. 
Különböző típusú drámai művek elemzésének, értelmezésének képessége. 
Versszervező elvek felismerése és értelmezése különböző korokban keletkezett 
művekben. 
A lírai művek értékszerkezetének felismerése, azonosítása.  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése.  
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására. 
Önálló jegyzetkészítés. 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése. 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója. 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és 
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása. 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése. 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban. 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás. 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes a klasszicizmus és a klasszikus fogalmának árnyalt 
jellemzésére s többféle klasszicizálás megkülönböztetésére. 
Legyen képes klasszicista művek, illetve a klasszicista formaeszmény 
jelentkezésének, megvalósulásának azonosítására, illetve ilyetén besorolások 
igazolására, esetleg cáfolására.  
Legyen képes a Tartuffe expozíciójának és végkifejletének elemző bemutatására. 
A tanuló legyen képes a felvilágosodás eszmeáramlatának és mozgalmának 
jellemzésére, ezen eszmeáramlat s mozgalom előzményeihez való kapcsolódásának s 
az azoktól való különbözésének bemutatására. 
Legyen képes a felvilágosodás önértelmezésének ismertetésére és az önértelmezés 
korlátainak, önkényességének megvilágítására. 
Legyen képes a felvilágosodás gondolkodástörténeti újdonságának és belső 
megosztottságának, belső vitakérdéseinek exponálására – különös tekintettel 
Rousseau álláspontjára. 
Legyen képes a tanult lírai és drámai művek szöveg-, idő- és értékszerkezetének 
bemutatására. 
Legyen képes a művekben megmutatkozó központi érték, értékrend, értékszerkezet 
azonosítására, illetve arra, hogy megvilágítsa, ha az adott értékrend kapcsolódik a 
felvilágosodás valamelyik alapvető eszméjéhez, törekvéséhez vagy problémaköréhez. 
Legyen képes a tanult lírai művek stílustörténetileg jellegzetesen klasszicista vagy 
rokokó vagy az érzékenységhez, ill. a neoklasszicizmushoz tartozásukat bizonyító 
elemeinek és sajátosságainak az azonosítására és jellemzésére. 
Legyen képes bemutatni a tanult lírai művek beszédhelyzetét, a megszólító–
megszólított viszonyt, a bennük megjelenő leíró elemeket és funkciójukat. 
Legyen képes a tanult lírai művek ódai, elégikus és dalszerű vonásainak az 
azonosítására, a tiszta és a kevert műfajiság jellemzésére. 
Ismerje fel és jellemezze a művekben megjelenő közösségi és egyéni értékrendet, a 
felvilágosodás eszméihez, valamely irányához való esetleges kapcsolódásukat. 
A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány 
jellemzőjét lírai szövegekben (ismerje fel a lírai szövegek legjellemzőbb 
sajátosságait, versformáját). 
Tudjon szakszöveget alkalmazni a műelemzés gyakorlatában. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével lírai szöveget értelmezni. 
 
Tudjon összevethető műveket összehasonlítani. (Pl. Csokonai két választott versének 
magányfelfogását vagy Berzsenyi két választott versének időfelfogását vagy 
Csokonai két versének természetképét.)  
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
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6. FEJEZET 

 
 
 
Cím 

Eszmék és látomások a romantikus lírában és drámában 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

21 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Költői programok, eszmék és látomások a romantikus lírában és drámában 
Poétikai fókusz A romantika természetszemlélete, látvány és látomás: a romantikus képalkotás 

jellemzői, a romantikus teremtésesztétika és eredetiség, szubjektivitás, 
szabadságeszmény és determinizmus, fejlődéselvű és ciklikus történelemfelfogás: 
történelmi tudat, nemzettudat és léttudat alakulástörténetének nyomon követése; 
műfaji konvenciótörténet (óda, drámai költemény, kétszintes dráma), mítoszteremtés 

Szövegértési fókusz denotatív és konnotatív jelentések megkülönböztetése, intertextuális kapcsolatok 
azonosítása és értelmezése, maszkok, szerepek, lírai perszónák költészetben és 
drámában, műfaji kódok, interpretációs stratégiák alkalmazása, elsajátítása, 
összehasonlító elemzések 

Szövegalkotási fókusz olvasói reflexivitás: esszé, érvelés, összehasonlítás, kreatív írás 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Shelley: Óda a nyugati szélhez, Keats: Óda egy görög vázához, Wordsworth: 
Táncoló tűzliliomok, Coleridge: Kubla kán, Byron: Childe Harold búcsúja, Novalis: 
Himnuszok az éjszakához, Heine: A dal szárnyára veszlek, Lamartine: A tó 
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas, Himnusz 
Idézetek Kölcsey prózájából: Vilma, Mohács, Országgyűlési napló, Parainesis, Levél 
Szalay Lászlóhoz; intertextuális vonatkozások – részletek: Biblia, Nyéki Vörös 
Mátyás : A Földi Részeg Szerencsének és Dicsőségnek Állhatatlan Lakodalmában 
Tobzódók Jóra Intő Csengettyűje, Marcus Aurelius: Elmélkedések, Villon: Ballada 
tűnt idők asszonyairól, Kölcsey Ferenc: Zrínyi éneke, Berzsenyi Dániel: A 
Magyarokhoz, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, Tinódi Lantos Sebestyén: Az 
szalkai mezőn való viadalról, Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről, 
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Debreceni S. János: Militaris congratulatio, 
Rimay János: Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép, Rákóczi-nóta 
Vörösmarty Mihály: Szózat, Gondolatok a könyvtárban 
Dante Alighieri: Isteni színjáték – részlet, Ószövetség: Bábel tornya, Vörösmarty 
Mihály: A Guttenberg-albumba, részletek Az emberekből, részlet: Batsányi János: A 
látó, Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek 
Vörösmarty Mihály: Előszó 
Részletek a bibliai apokaliptikából, Hésziodosz Munkák és napok, valamint Istenek 
születése című műveiből és Vörösmarty Mihály A vén cigány című verséből 
Részletek: Arany János : Rendületlenül, Magányban, Szilágyi Domokos: Apokrif 
Vörösmarty-kézirat 1850-ből / Palimpszeszt, Orbán Ottó: Kikel a mag a hó alól 2. 
Vörösmarty tévé, Kukorelly Endre: “Míg oly magas lesz, mint a csillagok” 
Petőfi Sándor: Világosságot! 
Részlet az Akárki c. moralitásból, részletek Goethe Faust c. művéből 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Madách Imre: Az ember tragédiája 
Részletek Samuel Beckett: Godot-ra várva, Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le 
Babilonba és Sütő András: Káin és Ábel c. műveiből 
Tartalmak és fogalmak:  
Betekintés az európai romantikus líra néhány kiemelkedő alkotásába, a magyar 
romantikus történelem- és létbölcselet meghatározó műveinek (újra)olvasása és 
(újra)értelmezése, egy jellegzetesen romantikus műfaj, az emberiségköltemény 
történeti kontextusban való elhelyezése, kiemelkedő magyar darabjainak elemzése, 
értelmezése.  
Olvasói tapasztalatokon keresztül ismerkedés a romantika világ- és emberképének, 
művészi alkotásmódjának néhány fontos jellemzőjével.    
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó–DUDÁS Margit–PETHŐNÉ NAGY Csilla– 
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona Kiadó, 005. 
A romantika költészete a világirodalomban: 
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BABITS Mihály: Az európai irodalom története. Auktor Könyvkiadó, 1991 
BOJTÁR Endre: „Az ember feljő…”. A felvilágosodás és a romantika a közép- és 
kelet-európai irodalmakban. Magvető Kiadó, Bp., 1986 
KELEMEN Hajna (szerk.): A romantika az európai irodalomban, Holnap Kiadó, 
1993 
BÁRDOS László–SZABÓ B. István-–VASY Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára 
kiegészítésekkel, Tanlexikon, Korona Kiadó, Bp., 2001 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 10. Korona Kiadó, 2004 
GINTLI Tibor–SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története I., Jelenkor, Pécs, 2004. 
Történelem- és létbölcselet a magyar romantikus költészetben: 
BALASSA Péter: E zűr-mindent látni, Világosság, 1997/9-10. 
BARTA János: A romantikus Vörösmarty, Nyugat, 1937/12. és 1938/1. 
BORBÉLY Szilárd: A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, Kölcsey Társaság, 
Fehérgyarmat, 1995, 7. füzet 
BULTMANN, Rudolf: Történelem és eszkatológia, Atlantisz, 1994 
CSORBA Sándor (szerk.): Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, 
Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, 1997, 9. füzet 
DÁVIDHÁZI Péter: A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya, Alföld, 1996/12. 
GERE Zsolt: „Meglehet, köztársasága volnánk angyali lényeknek” Vörösmarty 
történetfilozófiai felfogásának néhány jellemzőjéről, in: Takáts József (szerk.): 
Vörösmarty és a romantika, Pécs–Budapest, 2001 
GRAY, John: Liberalizmus, Tanulmány Kiadó, 1996 
LÖWITH, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet, Atlantisz, 1996 
MARGÓCSY István: Petőfi Sándor, Korona Kiadó, Bp., 1999   
MÁRTON László: „Törvényem él” – A sors princípiuma Kölcsey költészetében, 
Holmi, 1990. augusztus 
MILBACHER Róbert: Az Előszó egy lehetséges értelmezése, Tiszatáj, 
Diákmelléklet, 2001/12.  
MILBACHER Róbert: Az Előszó filológiájának bizonytalanságairól, in: Takáts 
József (szerk.): Vörösmarty és a romantika, Pécs–Budapest, 2001 
S. VARGA Pál: „…az ember véges állat…”, Kölcsey Társaság füzetei, 
Fehérgyarmat, 1998, 10. füzet 
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S. VARGA Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig, Csokonai Kiadó, 1994 
S. VARGA Pál: A hagyomány elvének érvényre jutása Kölcsey gondolkodásában, 
ItK, 2003/4-5. 
S. VARGA Pál: ”...a kozmopolitizmusnak szükségképpen patriotizmusnak kell 
lennie...” Egy elfelejtett diskurzus és Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című 
verse,  in: Takáts József (szerk.): Vörösmarty és a romantika, Pécs–Budapest, 2001 
SZAJBÉLY Mihály (szerk.): Mesterek és tanítványok, Magvető, 1999 
SZILASI László: Hajlam a búra (a magyar irodalom panaszos alaphangjának 
retorikai gyökerei a régiségben): 
www.iti.mta.hu/Gyula/TANULMANYOK/Szilasi_L.pdf 
SZÖRÉNYI László: Nihilizmus vagy skolasztika? Magyar Napló, 2000/4. 
Z. KOVÁCS Zoltán: „Mit tanít”? A Vanitatum vanitas, a romantikus irónia és az 
irodalomtörténet szomorúsága, in: Z. Kovács – Milbacher: A maradék öröme, Osiris-
Pompeji, 2001 
Z. KOVÁCS Zoltán: Mérlegelés és/vagy megértés – A Gondolatok a könyvtárban 
(történeti) (olvasásának) allegorizmusáról, in: Z. Kovács – Milbacher: A maradék 
öröme, Osiris-Pompeji, 2001 
ZENTAI Mária: Vörösmarty Mihály: Az emberek, ITK 1986/1-2.  
A romantikus emberiségköltemény – egy jellegzetesen kevert műfaj, valamint 
elő- és utóélete: 
KERÉNYI Ferenc (szerk.): Madách Imre, Az ember tragédiája, Matúra klasszikusok, 
1992 
KERÉNYI(szerk.): Madách Imre, Az ember tragédiája, Matúra klasszikusok, 1992 
KERÉNYI Ferenc: Madách Imre, Kalligram Kiadó, 2006 
SKALICZKI Orsolya: A Csongor és Tünde jelképrendszere, Iskolakultúra, 1994/6. 
GINTLI Tibor–SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története I., Jelenkor, Pécs, 2004. 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 11. Korona Kiadó, 2003 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A romantika költészete a világirodalomban 
2. Történelem- és létbölcselet a magyar romantikus költészetben 
3. A romantikus emberiségköltemény – egy jellegzetesen kevert műfaj, valamint 

elő- és utóélete 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

5-8-8 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

a filozófia, a történelem, az etika, a drámapedagógia bizonyos tartalmai, 
művészettörténet 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és 
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére; 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a romantika világképi és esztétikai-
poétikai jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi megalkotottságra lírai és drámai 
szövegekben (a szövegjellemző szerveződése, műfaja, magatartás- és 
szemléletformák, időiség, kifejezésmód, szövegforma). 
Legyen képes a műveket történeti nézőpontból közelíteni, a művekben megjelenő 
esztétikai, lét- és történelemfilozófiai kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a vers- és drámaértelmezés tanult közelítési szempontjait, 
tudjon kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét írni, elmélyült 
kutatást végezni, anyagot elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
A művek értelmezési folyamatában tudjon képzőművészeti, színpadi alkotásokkal 
termékeny kapcsolatot teremteni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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7. FEJEZET 
Cím Petőfi Sándor, a romantika korának magyar szépprózája, Arany János 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Tematikus változatosság, a szabadságeszmény különböző megnyilvánulásai Petőfi 
költészetében.  
A Jókai-regény és a Mikszáth-kispróza, a fikcióalkotás néhány jellegzetes témája a 
magyar romantika korában. 

Poétikai fókusz Romantikus beszédmód és költőszerepek Petőfi verseiben és Az apostolban.  
Vezérmotívumok, motívumhálók Jókai és Mikszáth olvasott műveiben. A 
cselekményszövés, a tér- és időkezelés, a jellemformálás, az ember- és világkép, a 
miliőteremtés sajátosságai Jókainál és Mikszáthnál. Az elbeszélői hang, szerep és a 
nézőpontok jellegzetességeinek vizsgálata. Történetelvűség és szövegelvűség. 

Szövegértési fókusz Denotatív és konnotatív jelentések megkülönböztetése, tematikus, motivikus és 
poétikai hasonlóságok és különbségek azonosítása és értelmezése, interpretációs 
stratégiák alkalmazása, elsajátítása, összehasonlító elemzések. 
Epikus művek műfaji kódjainak működtetése, műfajidentitások felismerése és 
értelmezése, újító prózapoétikai vonások azonosítása és elemzése. Elbeszélésciklus 
és/vagy regényként olvashatóság, szólamváltások, nézőpontváltások, a nézőpont 
rögzíthetetlenségének azonosítása. 

Szövegalkotási fókusz Olvasói reflexivitás: esszé, értekezés, érvelés, összehasonlítás, kreatív írás. 
Önálló kutatómunka, motívumelemzés, egy írásfolyamat lépésről lépésre való 
végigvitele.   

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Petőfi Sándor: Hull a levél a virágról…, A puszta télen, Mögöttem a múlt…, 
Emlékezet…, Ha jőne oly nagy fergeteg…, Mi a dicsőség?, A bánat? Egy nagy 
óceán, Gyertyám homályosan lobog…, Elmém ezen sokat gondolkodik…, Földét a 
földmives…, Mivé lesz a föld?..., Szeretője-e vajon…, Vajon mi ér?, Fejemben éj 
van…, Minek nevezzelek?, Az ítélet, Az apostol, A szabadsághoz, Itt benn vagyok a 
férfikor nyarában… 
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Részletek a következő versekből: Ereszkedik le a felhő…, Oda járok, hova…, Mikor 
a lánc lehull…, Reszket a bokor, mert…, Mi volt nekem a szerelem?, Bírom végre 
Juliskámat…, Mily szép a világ!, Beszél a fákkal a bús őszi szél…, Szeptember 
végén, Itt van az ősz, itt van ujra…, Pacsirtaszót hallok megint, Szabadság, szerelem! 
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú, József Attila: Óda. 
Részletek: Ady Endre Petőfi nem alkuszik, Kosztolányi Dezső Petőfi Sándor, 
Pilinszky János Levél Petőfi Sándorhoz, Nemes Nagy Ágnes A Tisza, Esterházy 
Péter Petőfi, a légtornász. 
Búza, búza… (népdal) 
Kölcsey Ferenc: Hervadsz. 
Lisznyai Kálmán: Gyenge bú, gyenge bú!, Piros rózsák, fehér rózsák  súgjátok meg 
... (magyar nóta), Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem 30. 
Jókai Mór: Az aranyember; József Attila: A Dunánál – részlet, Petri György: A 
Dunánál  – részlet, Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása – részletek, E. T. 
A. Hoffmann: Az arany virágcserép – részlet, Novalis: Heinrich von Ofterdingen  – 
részlet, Emily Brontë: Üvöltő szelek – részlet, Honoré de Balzac: Goriot apó – 
részlet, Gustave Flobert: Bovaryné – részlet, Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna 
Karenina – részlet, Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála – részlet. 
Mikszáth Kálmán: Az arany-kisasszony, A bágyi csoda, Szegény Gélyi János lovai, 
Arany János: Vörös Rébék – részlet, 
Részletek A jó palócok elbeszéléskötetből: Galandáné asszonyom, A néhai bárány, 
Hova lett Gál Magda? Az a pogány Filcsik, A gózoni Szűz Mária, A gyerekek, Péri 
lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, A "királyné szoknyája". 
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg – részlet, részletek Krúdy Gyula Szindbád-
novelláiból: Szindbád második útja, A hídon, Duna mentén, Utazás éjjel, Szindbád 
álma. 
Részletek Kosztolányi Dezső Esti Kornél-novelláiból: Első fejezet, Második fejezet, 
Tizennyolcadik fejezet. 
Részlet Temesi Ferenc Por című regényéből. 
Tartalmak és fogalmak: 
Petőfi költészetével való ismerkedés folytatása, a költői pálya és a művek új 
szempontú megközelítése; költői szerepváltozatok szerinti értelmezése. A tanultak, 
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olvasottak szintézisének megteremtése. 
A romantika és a realizmus prózájával összefüggésben újabb olvasói tapasztalatok 
szerzése Jókai Mór és Mikszáth Kálmán prózaművészetéről.  
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002. 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 005. 
BÁRDOS László-SZABÓ B. István- VASY Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára 
kiegészítésekkel, Tanlexikon, Korona Kiadó, Bp., 2001. 

MARGÓCSY István: Petőfi Sándor, Korona Kiadó, Bp., 1999.   
Petőfihez: 

PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 10. Korona Kiadó, 2004. 
GINTLI Tibor–SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története I., Jelenkor, Pécs, 2004. 
S. VARGA Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig, Csokonai Kiadó, 1994. 
Biblia. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp. 1979 
GASZNER Tibor (szerk).: Népiesség és realizmus a XIX. századi magyar 
irodalomban. Holnap Kiadó, 1993. 
MILBACHER Róbert: „… te pogány Anakreon”. Petőfi és a magyar 
irodalomrendszer karnevalizációjának kísérlete. 
NEMES NAGY Ágnes – LENGYEL Balázs: A tünékeny alma. Jelenkor Kiadó, 
Pécs, 1995 
VERES András (szerk.): Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, Az apostol. Matúra 
klasszikusok, IKON Kiadó, 1993 
SZILÁGYI Márton: Lisznyai Kálmán. Irodalomtörténeti Füzetek 149. Argumentum 
Kiadó, 2001. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A romantikus Petőfi. in. Újraértelmezések. Krónika 
Nova Kiadó, Bp. 2000. 
SZILI József: „Légy, ha birsz, te »világköltő«…”. in. A magyar líra a XIX. század 
második felében. Balassi Kiadó, Bp. 1998.  
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VARGYAS Lajos: Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben in. Hoppál 
Mihály – Szepes Erika (szerk.) A szerelem kertjében. Osiris, Bp. 2001. 

NAGY Miklós: Jókai Mór, Korona Kiadó, 1999. 
Jókaihoz és Mikszáth-hoz: 

EISEMANN György: Mikszáth Kálmán, Korona Kiadó, 1998. 
VADAI István: A majornoki hegyszakadék, Tiszatáj, 1997/1. 
EISEMANN György: A kozmosztól a szigetig (Romantizálás és regényforma Az 
arany emberben, Irodalomtörténet, 1991/2. 
SZILÁGYI Zsófia: Műfaj és szövegtér (A tót atyafiak - A jó palócok 
értelmezéséhez), ItK, 1998/3-4. 514-534.   
KÁDÁR Judit: Jókai Mór: Az arany ember, ItK, 1992/4. 
HAJDU Péter, Az elbeszélésciklusok elmélete, Literatura, 2003/2 
BEZECZKY Gábor, Az elbeszélésciklus poétikája, Literatura, 2003/2 
HAJDU Péter, Novella vagy regényrészlet? Avagy adalékok Mikszáth poétikájához 
= Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerk. 
Zemplényi Ferenc és tsai, Budapest, Gondolat, 2003. 
TAKÁTS József: Mikszáth-szövegek relativizmusa, Holmi, 1997/11. 
GINTLI Tibor – SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története I., Jelenkor, Pécs, 
2004. 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 10, Korona Kiadó, 2003. 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11, Korona Kiadó, 2004. 

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002. 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 005. 
ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  

Petőfi Sándor: Hull a levél a virágról…, A puszta télen, Mögöttem a múlt…, 
Emlékezet…, Ha jőne oly nagy fergeteg…, Mi a dicsőség?, A bánat? Egy nagy 
óceán, Gyertyám homályosan lobog…, Elmém ezen sokat gondolkodik…, Földét a 
földmives…, Mivé lesz a föld?..., Szeretője-e vajon…, Vajon mi ér?, Fejemben éj 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Szerepek és szerepdilemmák Petőfi Sándor költészetében 
2.  A romantika korának magyar szépprózája  
3. Arany János epikája és költészete 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

8-7- 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

a filozófia, a történelem, az etika, a néprajz (folklór) bizonyos tartalmai, 
művészettörténet 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére (tematikus, 
motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában, az 
eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; 
saját vélemény megvédése vagy korrekciója; 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és jelentésrétegeinek feltárására 
és értelmezésére; 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és alkalmazása; 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, 
motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett tapasztalatok 
bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok felismerése, 
értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, rendszerezésének és 
felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
Az idő- és térmegjelöléseknek vagy ezek hiányának értelmezése. Az elbeszélés szerkezete és a 
történet időrendje közötti eltérés értelmezése.  
A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben. 
A nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése és ezek összefüggése a műben 
megjelenő értékekkel. 
Az előreutalások, késleltetések és az elbeszélő művek motivikus-metaforikus szintjének értelmezésére 
való törekvés. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a romantika világképi és esztétikai-poétikai 
jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi megalkotottságra (a szöveg jellemző szerveződése, 
műfaja, magatartás- és szemléletformák, költői szerepek, szerepdilemmák, időiség, 
kifejezésmód, szövegforma). 
Legyen képes a műveket történeti nézőpontból közelíteni, a művekben megjelenő kérdéseket 
és válaszokat árnyaltan, a változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és értelmezni, 
következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon kiválasztani 
néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét, értelezést írni, elmélyült 
kutatást végezni, anyagot elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, udvarias 
kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
A művek értelmezési folyamatában tudjon képzőművészeti alkotásokkal termékeny 
kapcsolatot teremteni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, tartalmasságra.  
Legyen képes elbeszélő művek karaktereit elemezni, jellemezni, a jellemformálás 
sajátosságait azonosítani, a szereplők közti viszonyrendszert és annak változását vizsgálni. 
A globális megértésen túl tudja kiemelni és értelmezni epikus szövegek cselekményét, tér-és 
idő koordinátáira vonatkozó indexeit, Legyen képes a valószerű és a fikció 
megkülönböztetésére, a probléma szövegből vett példázására, bizonyítására.  
Tudjon azonosítani epikus szövegben működtetett különböző műfajokat (mese, mítosz, 
anekdota, ballada), értse ezek szerepét, hatását. 
Legyen képes az elbeszélésmód, az elbeszélői hang és szerep árnyalt vizsgálatára, nyelvi 
jellegzetességeinek feltárására és értelmezésére, a nézőpontok és szólamok elkülönítésére. 
Tudjon nyomon követni egy motívumot epikus szövegben, legyen képes a motívum 
jelentésváltozásainak érzékelésére, árnyalt értelmezésére, a vezérmotívumhoz kapcsolódó 
egyéb motívumok, toposzok jelentéshálóba rendezésére. 
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12. évfolyam 
 

 Témakörök Javasolt óraszám Modulszám 

1. A MODERNSÉG KEZDETEI A 
VILÁGIRODALOMBAN 

6 3 

2. A NYUGAT ÉS KÖRNYEZETE 12 1 
3. ADY ENDRE 8 1 
4. BABITS MIHÁLY KÖLTÉSZETÉBŐL 7 1 
5. AZ AVANTGÁRD – KASSÁK 4 3 
6. A MODERN VILÁGIRODALOM NÉHÁNY 

MEGHATÁROZÓ ALKOTÁSA 
14 8 

7. A KISEPIKA ALAKVÁLTOZATAI – 
ELBESZÉLÉSMÓDOK A TÁGAN ÉRTETT 
MODERNSÉGBEN 

7 1 

8. MODERN ÉS KÉSŐMODERN MAGYAR 
REGÉNYEK 

9 6 

9. JÓZSEF ATTILA 8 1 
10. Irányok és művek a modern és késő modern magyar 

lírából 
10+2 5 

11. EGY MODERN MAGYAR DRÁMA – ÖRKÉNY 
ISTVÁN: TÓTÉK 

3 1 

12. Irányok és művek a közelmúlt magyar epikájából és 
lírájából 

10 5 
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1. FEJEZET 
Cím A MODERNSÉG KEZDETEI A VILÁGIRODALOMBAN 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

6 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Néhány alkotás Baudelaire költészetéből; 
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés; Csehov: Három nővér 

Poétikai fókusz Költői önértelmezés, valamint poétikai megoldások a romantikus és a modern 
lírában. A polifonikus regény és a dialogikusság narratopoétikai fogalmának 
tisztázása és értelmezése.  
A drámaiatlan dráma sajátosságai a hagyományos drámához való viszonylatában. A 
tiszta műfajok érvényességének megszűnése. Csehov drámáinak komikus jellege. 

Szövegértési fókusz Tematikus és poétikai hasonlóságok és különbségek azonosítása és értelmezése, 
interpretációs stratégiák alkalmazása, összehasonlító elemzés, intertextuális 
viszonyok értelmezése, szereplői szólamok és elbeszélői sajátosságok értelmezése. A 
dráma fontosabb kommunikációs helyzeteinek, szerkezeti elemeinek és 
értéktartalmainak azonosítása és a köztük levő összefüggések feltárása. 

Szövegalkotási fókusz Olvasói reflexivitás: összehasonlító elemzés, esszé, tanult szempontok alkalmazása: 
értekezés. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra. Módszer- és eljáráskészlete az 
interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: Baudelaire: Találkozás egy ismeretlennel, Himnusz a szépséghez 
(részlet), Kapcsolatok, Himnusz; Verlaine: Költészettan (részlet), Rimbaud: 
Delíriumok (A szó alkímiája – részlet)  
Csehov: Három nővér 
Tartalmak és fogalmak: 
A modern líra (Baudelaire költészete) kapcsolódása a romantikus hagyományhoz, 
miben teljesíti azt ki, és miben érhető tetten az a poétikatörténeti fordulat, amit már 
modernségnek nevezünk. 
Dosztojevszkij regénypoétikájának jellemzése és prózatörténeti jelentőségének 
felmutatása a Bűn és bűnhődés című regényének értelmezésén keresztül. 
A drámaiatlan dráma sajátosságai, a hagyományos drámai forma átalakulása. A 
modern kor világszemléletének és értékrendjének töredékessége és viszonylagossága 
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– és ennek következményeként az egyén lét- és identitásproblémáinak radikálisan 
újszerű felvetődése –. 
A Csehov-drámák szimbolikája és humora, különös tekintettel a szerzői 
távolságtartást és kritikát hordozó iróniára. Csehov nyelvszemléletének sajátosságai. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó–DUDÁS Margit–PETHŐNÉ NAGY Csilla–PRISKINNÉ 
RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése, PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
GINTLI Tibor–SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története  
II. A realizmustól máig. Jelenkor Kiadó, 2007 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. Korona Kiadó, 2004 
EISEMANN György–H. NAGY Péter–KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Irodalom 
tankönyv 16-17 éveseknek. Korona Kiadó, 1999  
BÓKAY Antal: József Attila poétikái. Gondolat Kiadó, 2004 
BAHTYIN, Mihail: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Osiris, Bp., 2001 
SZONDI, Peter: A modern dráma elmélete. Osiris Kiadó, 2002 
RÉV Mária: Csehov századfordulója. Universitas Kiadó, 1995 
FISCHER-LICHTE, Erika: A dráma története. 

BÁRDOSSY Ildikó–DUDÁS Margit–PETHŐNÉ NAGY Csilla–PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése, PTE, 
2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
GINTLI Tibor–SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története  
II. A realizmustól máig. Jelenkor Kiadó, 2007 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. Korona Kiadó, 2004 
EISEMANN György–H. NAGY Péter–KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Irodalom tankönyv 16-17 éveseknek. Korona Kiadó, 1999  
ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: Baudelaire: Találkozás egy ismeretlennel, Himnusz a szépséghez 

(részlet), Kapcsolatok, Himnusz; Verlaine: Költészettan (részlet), Rimbaud: 
Delíriumok (A szó alkímiája – részlet)  
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím  1. Változások a lírában – Charles Baudelaire  
2. Változások a prózában – Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés  
3. A drámaiatlan dráma – Csehov: Három nővér  

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

1-3-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Filozófia, esztétika, történelem 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Verbális és vizuális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, tisztelete, 
adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy korrekciója; 
A lírai művek szövegfeldolgozási eljárásainak ismerete és alkalmazása; 
Elemző és önkifejező szövegalkotás; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása; 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek írása; 
Tudjon véleményt, kritikát formálni, álláspontját érvekkel alátámasztani. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a romantikus és modern líra 
esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi megalkotottságra. Legyen 
képes a dosztojevszkiji regénypoétika jellemzőinek azonosítására, a központi 
kategóriák (polifonikus regény, dialogikusság) értő használatára. A kellő 
szövegismeret birtokában tudja jellemezni a Bűn és bűnhődés elbeszélés-technikai 
sajátosságait, a regény felépítését és a szereplőket, illetve azok viszonyait. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a vers- és regényértelmezés tanult közelítési szempontjait. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét írni, anyagokat 
elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban összehasonlító észrevételeket 
tenni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Legyen képes a tanult drámainterpretációs eljárások alkotó, összevető 
felhasználására, a drámaiatlanság drámapoétikai eszközeinek azonosítására és 
értelmezésére. 
A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló átfogó 
ismerete Csehov drámájáról. 
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2. FEJEZET 
Cím A Nyugat és környezete 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

12 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Tematikai és műfaji változatosság (szépirodalmi és publicisztikai szövegek) a Nyugat 
meghatározó szerzőitől. 

Poétikai fókusz Romantikus költőszerepek és beszédmód továbbélése Ady költészetében; Babits 
szecessziós-szimbolikus képalkotása és József Attila tárgyias költészete. 

Szövegértési fókusz Publicisztikai (és részben tudományos) műfajok műfaji kódjainak működtetése, a 
műfaji sajátosságok felismerése, értelmezése és alkotó alkalmazása; tematikus és 
poétikai hasonlóságok és különbségek azonosítása és értelmezése, interpretációs 
stratégiák alkalmazása, elsajátítása; összehasonlító elemzések. 

Szövegalkotási fókusz Olvasói reflexivitás: esszé, ajánlólevél, összehasonlítás, kreatív írás. 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra. Módszer és eljáráskészlete az interaktív 
és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője.  Nyugat 1923/11-12.  
Ignotus: Kelet népe. Nyugat 1908/1., Az úr az irodalomban. Nyugat 1912/4. 
Schöpflin Aladár: A magyar író. Nyugat 1908/21., Új nemzedék.  Nyugat 1914. 
Ambrus Zoltán: Mozi Bandi kalandjai  
Fenyő Miksa: Ady Endre 
Gellért Oszkár: A harmadik emeletről. Nyugat 1909/10-11. 
Hatvany Lajos: Petőfi-könyvtár. Nyugat 1908/16. 
Szabolcska Mihály: A Szajna partján 
Ady Endre: A Szajna partján; Hunn, új legenda; Óh, furcsa élet; A Halál-tó fölött 
József Attila: A Dunánál, Egy költőre, A város peremén, Ady-emlékezete; Az Istenek 
halnak, az Ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről.  
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Ötödik fejezet, részlet) 
Babits Mihály: Gondok kereplője, Az írástudók árulása (részlet) 
Tóth Krisztina: Amikor verset ír az ember 
Szini Gyula: Irodalmi kávéházak.  Nyugat 1917/1. 
Tartalmak és fogalmak: 
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Betekintést nyújtani a 20. század elejének eleven szellemi, irodalmi, közösségi 
(kávéházi) életébe, bemutatni az induló Nyugat mint folyóirat, mozgalom és szellemi 
műhely céljait, törekvéseit, meghatározó szerzőit; a korabeli uralkodó irodalmi 
ízléssel, a konzervatív értelmiséggel való ütközését és szellemiségének térnyerését a 
kortársi és az utóidejű (mai) recepciók egymás mellé állításával.  
Közelítési szempontokat adni a modernség, az irodalmi modernizáció mibenlétének 
megragadásához; bemutatni, hogy a folyóirat egyes alkotói (Ady Endre) révén 
mennyiben kapcsolódik a nemzeti klasszicizmus kánonához, és az indulásakor 
érvényes esztétizáló, szecessziós-szimbolikus költői beszédmód hogyan 
szembesítődik a ’30-as évek elején a tárgyias költészettel. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona  
Kiadó, 2005 
BÁRDOS László – SZABÓ B. István – VASY Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára 
kiegészítésekkel. Tanlexikon, Korona Kiadó, Bp., 2001 
KENYERES Zoltán: Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról. 
Anonymus, 2001 
A Nyugat-jelenség (1908–1998). Szerkesztette: Szabó B. István  
Anonymus Kiadó, Bp., 1998 
KENYERES Zoltán: Ady Endre. Korona Kiadó, 1998 
TVERDOTA György: József Attila. Korona Kiadó, 1999 
BÓKAY Antal: József Attila poétikái. Gondolat Kiadó, 2004  
BALÁZS Eszter: Az irodalom emancipációja és az "új értelmiségiek” (1908–1914). 
Az értelmiségi szerepminta és funkció vizsgálata a főbb hazai irodalmi-világnézeti 
lapokban (megjelenés alatt) 
100 éves a Nyugat. Holmi XX. évf. 1. szám (2008. január)  
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. Korona Kiadó, 2004 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 12. Korona Kiadó, 2001 
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BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona  
Kiadó, 2005 
BÁRDOS László – SZABÓ B. István – VASY Géza: 
Irodalmi fogalmak kisszótára kiegészítésekkel. 
Tanlexikon, Korona Kiadó, Bp., 2001 
KENYERES Zoltán: Etika és esztétizmus. Tanulmányok 
a Nyugat koráról. Anonymus, 2001 
A Nyugat-jelenség (1908–1998). Szerkesztette: Szabó 
B. István  
Anonymus Kiadó, Bp., 1998 
KENYERES Zoltán: Ady Endre. Korona Kiadó, 1998 
TVERDOTA György: József Attila. Korona Kiadó, 
1999 
BÓKAY Antal: József Attila poétikái. Gondolat Kiadó, 
2004  
BALÁZS Eszter: Az irodalom emancipációja és az "új 
értelmiségiek” (1908–1914). Az értelmiségi szerepminta 
és funkció vizsgálata a főbb hazai irodalmi-világnézeti 
lapokban (megjelenés alatt) 
100 éves a Nyugat. Holmi XX. évf. 1. szám (2008. 
január)  
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. Korona Kiadó, 
2004 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 12. Korona Kiadó, 
2001 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím   
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

a filozófia, az esztétika, az etika bizonyos tartalmai, művelődéstörténet 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és 
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére; 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a Nyugat két korszakának (10-es 
évek és 30-as évek eleje) esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi 
megalkotottságra. 
Legyen képes a műveket történeti nézőpontból közelíteni, a művekben megjelenő 
kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a változásokra, változatokra is figyelve érzékelni 
és értelmezni. 
Tudja azonosítani a publicisztika különböző műfajait (kritika, tanulmány, jegyzet, 
esszé, politikai pamflet), értse ezek szerepét, hatását. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét írni, anyagokat 
elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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3. FEJEZET 
Cím Ady Endre 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

8 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Tematikus és motivikus változatosság Ady költészetében, alaptémák, a témák 
bővülése, alakulása az életműben. 

Poétikai fókusz Hagyomány és újítás. Az Ady-költészet mint a magyar utóromantikus líra folytatása 
és lezárása és mint a modern líra korszerű szemléletformáihoz kapcsolódó opus, 
kitekintéssel arra a szemléleti fordulatra, amellyel költészete hozzájárult a magyar 
lírának az 1920-as években bekövetkezett fordulatához. 

Szövegértési fókusz A szubjektumfelfogás, az én-pozicionálásnak, a kijelentő és a kérdező beszédmódnak 
nyelvi eszközei; képi (szecessziós-szimbolista) és fogalmi versnyelv. 

Szövegalkotási fókusz Önálló szempontállítás, kérdésfeltevés, összehasonlítás, érvelés. 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: 
Ady Endre: A lelkek temetője, Egy párizsi hajnalon, Léda a hajón, Vörös szekér a 
tengeren, Ének a porban, Új vizeken járok, Meg akarlak tartani, Búgnak a tárnák, A 
Gare de L’ Est-en, A Szajna partján, A Hortobágy poétája, Vad szirttetőn állunk, 
Özvegy legények tánca, Vér és arany, A halál rokona, Lédával a bálban,  Sötét vizek 
partján, A Holnap elébe, Az ős-Kaján, A magyar messiások, Dalok tüzes szekerén, 
Párizsban járt az Ősz, Mi urunk: a Pénz, Beszélgetés egy szekfűvel, Új vizeken járok, 
A vár fehér asszonya, A fekete zongora, Héja-nász az avaron, Lédával a bálban,  
Harc a Nagyúrral, Góg és Magóg fia vagyok én, Vén faun üzenete, Egy párizsi 
hajnalon, Ha fejem lehajtom, Midász király sarja, A muszáj-Herkules, Az Úr 
érkezése, A nagy Cethalhoz, Álmom: az Isten, Uram, ostorozz meg, Hiszek hitetlenül 
Istenben, Bosszús, halk virágének, A Sion-hegy alatt, Istenhez hanyatló árnyék, A 
bölcseség áldozása, A hosszú hársfa-sor, Sípja régi babonának, Hunn, új legenda, 
Mesebeli János, Krónikás ének 1918-ból, Az eltévedt lovas, lelkek a pányván, részlet 
az Új s új lovat c. versből, Hunyhat a máglya, Őrizem a szemed, Vad szirttetőn 
állunk, De ha mégis? Üdvözlet a győzőnek (A felsorolt Ady-versek tejességükben 
vagy részleteik) 
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részletek Arany János: Reményem, Horatius Flaccus: Licinius Murenához, Berzsenyi 
Dániel: Osztályrészem, Charles Baudelaire: Az utazás, Vörösmarty Mihály: A vén 
cigány és Kiss József: De profundis II., Petri György: Álljon meg a menet!  c. 
verseiből. 
 
Tartalmak és fogalmak: 
Ady Endre költészetével való ismerkedés folytatása, a költői pálya tematikus és 
poétikai szempontú alakulásának megismerése, az eddig olvasott Ady-szövegekkel és 
a modernségről tanultakkal való szintézis teremtése. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 11., Korona Kiadó, 2004 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az én utópiája és létesülése = Kabdebó Lóránt et al. 
(szerk.): Újraolvasó – Tanulmányok Ady Endréről, Anonymus, 1999 
H. NAGY Péter: Szimbólum és/vagy allegória = H. Nagy Péter (szerk.): Ady-
értelmezések, Iskolakultúra-könyvek 2002 
PALKÓ Gábor: Hangszer – hang – meghallás = H. Nagy Péter szerk.: Ady-
értelmezések, Iskolakultúra-könyvek, 2002 
FRÁTER Zoltán: Elhallgatás, elfojtás, hiány az Ady-versben, Iskolakultúra, 2006/7-
8. 
KABDEBÓ Lóránt et al. (szerk.): Újraolvasó – Tanulmányok Ady Endréről, 
Anonymus, 1999 
GINTLI Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben, Iskolakultúra, 2006/7-8. 
GINTLI Tibor – SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története II., Jelenkor, Pécs, 
2007. 
TVERDOTA György: „Rákóczi, akárki, jöjjön valahára”, Iskolakultúra, 2006/7-8. 
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IGNOTUS: Ady körül, Nyugat, 1928/12. 
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00445/13917.htm 
FENYŐ Miksa: Ady Endre, Nyugat, 1909/10-11. 
VERES András: Ady szimbolizmusának kérdéséhez, Iskolakultúra, 2006/7-8. 
PALKÓ Gábor: Ősi dalok visszhangja = H. Nagy Péter szerk.: Ady-értelmezések, 
Iskolakultúra-könyvek, 2002 
KENYERES Zoltán: Ady Endre, Korona Kiadó, 1998 
H. NAGY Péter: Az innováció-kényszer kiiktatása, Tiszatáj, 2002/2. 
EISEMANN György: „Mégis új …” – A romantikus költészet modern retorikája Ady 
lírájában, Iskolakultúra, 2006/7-8. 

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 11., Korona Kiadó, 2004 
ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: 

Ady Endre: A lelkek temetője, Egy párizsi hajnalon, Léda a hajón, Vörös szekér a 
tengeren, Ének a porban, Új vizeken járok, Meg akarlak tartani, Búgnak a tárnák, A 
Gare de L’ Est-en, A Szajna partján, A Hortobágy poétája, Vad szirttetőn állunk, 
Özvegy legények tánca, Vér és arany, A halál rokona, Lédával a bálban,  Sötét vizek 
partján, A Holnap elébe, Az ős-Kaján, A magyar messiások, Dalok tüzes szekerén, 
Párizsban járt az Ősz, Mi urunk: a Pénz, Beszélgetés egy szekfűvel, Új vizeken járok, 
A vár fehér asszonya, A fekete zongora, Héja-nász az avaron, Lédával a bálban,  
Harc a Nagyúrral, Góg és Magóg fia vagyok én, Vén faun üzenete, Egy párizsi 
hajnalon, Ha fejem lehajtom, Midász király sarja, A muszáj-Herkules, Az Úr 
érkezése, A nagy Cethalhoz, Álmom: az Isten, Uram, ostorozz meg, Hiszek hitetlenül 
Istenben, Bosszús, halk virágének, A Sion-hegy alatt, Istenhez hanyatló árnyék, A 
bölcseség áldozása, A hosszú hársfa-sor, Sípja régi babonának, Hunn, új legenda, 
Mesebeli János, Krónikás ének 1918-ból, Az eltévedt lovas, lelkek a pányván, részlet 
az Új s új lovat c. versből, Hunyhat a máglya, Őrizem a szemed, Vad szirttetőn 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00445/13917.htm�
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím   
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelem, művészettörténet 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló átfogó 
ismerete Ady költészetéről, a költői pálya alakulásáról. 
Legyen képes a versekben szerepek, szerepfelfogások, én-pozíciók, értékállítások 
azonosítására, értelmezésére. 
Tudja megkülönböztetni a képi és a fogalmi nyelvhasználatot, kiemelni a szecessziós 
és szimbolista versbeszéd poétikai jellemzőit. 
Tudja megkülönböztetni Ady költészetének romantikus és modern vonásait, különös 
tekintettel a szubjektum- és nyelvfelfogásra, a hagyományhoz való viszonyra. 
Legyen képes a művekben megjelenő műfaji rájátszások, kapcsolatok azonosítására 
és értelmezésére, az archaizálás műfaji, formai, nyelvi eszközeinek azonosítására és 
szerepének értelmezésére. 
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tudjon megadott vagy önálló szempontok figyelembevételével szövegeket, szöveget 
és képzőművészeti alkotást összehasonlítani, erről grafikai szervezőkkel anyagot 
gyűjteni és elrendezni, esszét, értelezést írni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 

 
 

  
 



 

182 

4. FEJEZET 
Cím Babits Mihály költészetéből 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

7 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Az életmű tematikus változásai és ezek összefüggése.   
Poétikai fókusz A tematikai változások mellett megfigyelhető poétikai állandóság a versek 

szerkesztésében és a versmondattan alakításában. A hagyomány és az újítás 
megjelenési formái Babitsnál.   

Szövegértési fókusz A tárgyias lírai beszédmód jellemzői; a szecessziós-szimbolista versnyelv 
sajátosságai; esszérészletek értelmezése. 

Szövegalkotási fókusz Önálló szempontállítás, kérdésfeltevés, összehasonlítás, érvelés. 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Babits Mihály: Az örök folyosó; Hegeso sirja; Fekete ország; Himnusz Irishez; 
Fortissimo; Mint különös hírmondó…; Balázsolás; 
Bénára mint a megfagyott tag, 1917. – részlet;  
Zsoltár gyerekhangra – részletek; 
Futurizmus, Magyar irodalom, Istenkáromlás, A jó halál, Ágoston 
Hamvas Béla: Babits Mihály mint a modernek klasszikusa; Nietzsche: A vidám 
tudomány, Harmadik könyv, 125. rész; 
John Keats: Óda egy görög vázához;  
Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó; 
Tandori Dezső: Cézanne: A tenger L’Estaque-nál; 
Pilinszky János: Költemény; 
Petőfi Sándor: Az apostol (részlet), 
Jeremiás siralmai 2, 19-21. 
Arany János: Bolond Istók (részlet); 
Goethe: Prometheus – részlet; 
Weöres Sándor: Babits emléke 
Tartalmak és fogalmak: 
Megismerkedés Babits költészetének főbb jellemzőivel, a költői pálya tematikus és 
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poétikai szempontú alakulásának tanulmányozása. Összefüggés-teremtés az eddig 
olvasott Babits-szövegekkel és a modernségről tanultakkal. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története II., Pécs, Jelenkor, 2007. 
Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája, Bp., Argumentum, 1998. 
Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Budapest, 1984 
Németh G. Béla: Babits a másik, a másképpen megújító. In: Uő.: Kérdések és 
kétségek. Bp.,1995 
Németh G. Béla: Babits Mihály: Mint különös hírmondó. Szerep, vállalás, 
identifikáció. In: Uő.: Századutóról – századelőről, Bp.,1985, 265–281. o. 
Németh G. Béla: A szenvedés verse. Babits Mihály: Balázsolás. In: Versek és korok. 
Bp., é.n., 110–123. o. 
Rába György: Babits Mihály költészete 1903–1920. Bp., 1981 
Rába György: Babits Mihály, Bp., Gondolat, 1983. 
Sipos Lajos: Babits Mihály, Bp., Elektra, 2003. 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím   
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelem, művészettörténet 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló átfogó 
ismerete Babits költészetéről, a költői pálya alakulásáról. 
Tudja megkülönböztetni a képi és a fogalmi nyelvhasználatot, kiemelni a szecessziós 
és szimbolista versbeszéd poétikai jellemzőit. 
Tudja feltárni a Babits verseiben megjelenő késleltető versszerkezetek jellemzőit. 
Tudja feltárni, hogy Babits költeményeiben miért és hogyan válik jelentésteremtő 
tényezővé a mondatszerkesztés és  a versszerkezet.. 
Legyen képes megfogalmazni a művek alapján a poétikai és kulturális 
hagyományhoz való viszony alakulását Babits pályáján.  
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tudjon megadott vagy önálló szempontok figyelembevételével szövegeket, illetve 
szöveget és képzőművészeti alkotást összehasonlítani, erről grafikai szervezőkkel 
anyagot gyűjteni és elrendezni, esszét, értekezést írni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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5. FEJEZET 
Cím Az avantgárd – Kassák 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

4 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A korszakot meghatározó szellemi, kulturális élet jellemzői, a mindennapok 
társadalmi, politikai kérdéseinek irodalmi közegbe emelése. 
Kassák korai ars poétikájának világirodalmi gyökerekbe helyezése, a lírai önéletrajz 
egy-egy részletének értő befogadása. 

Poétikai fókusz A szabad vers jellemzőinek feltárása, annak feltárása, hogy milyen módszerekkel, 
narratív technikákkal érvényteleníti a műben megszólaló önmaga állításait, milyen 
közléstechnikákkal érhető el a metaforikus és metonimikus szövegrészek 
egységesítő, illetve eltávolító módszere. 

Szövegértési fókusz A szabad, képzettársításos szövegek értő megközelítése. 
Szövegalkotási fókusz A fejezet arra fókuszál, hogy a régi(es) szövegek mai nyelvivé tételét szorgalmazza 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete megteremti az interaktív és reflektív tanulás lehetőségét. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
André Bazin: Mi a film? – részletek 
Kassák Lajos: Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kirepülnek 
Walt Whitman: Hallom Amerika dalát 
Bortnyik: Vörös mozdony  
Braque: Hangszerek 
Moholy-Nagy: Hidak 
Tartalmak és fogalmak: 
A 20. század tízes éveitől megjelenő különböző avantgárd irányzatok jellemzőinek 
áttekintése. 
Kassák Lajos húszas évek elejéig tartó alkotói korszakának szemléző feltárása. 
A fejezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy feltárja Kassák költészetének társadalmi 
elkötelezettségét, érzékeltesse a programköltészet lényegi sajátosságait. 
A harmadik modulban a metonimikus összefüggés és metaforikus jelentés 
megkülönböztetése kap kitüntetett figyelmet. 
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Támogató rendszer, szakirodalom: 
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika: A 
kritikai gondolkodás fejlesztése, PTE, 2002 
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és 
kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona Kiadó, Budapest, 2005 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 11. Korona Kiadó, Budapest, 2004 
Aczél Géza: Kassák Lajos. Irodalomtörténeti könyvtár 42. Akadémiai kiadó, 
Budapest, 1999 
Bonus Tibor: Avantgarde, történetiség, szubjektum. A ló meghal, a madarak 
kirepülnek értelmezéséhez. In: Tanulmányok Kassák Lajosról. Újraolvasó. 
Anonymus, 2000, 106–134. 
Kulcsár Szabó Ernő: Ki üdvözöl téged születő pillanat – alanyiság és 
deperszonalizáció a húszas évek Kassákjánál. In: Kulcsár szabó Ernő: Beszédmód és 
horizont. Argumentum, 1996 
Suhajda Péter: A konstruktivizmus retorikája. Parnasszus, 2007. ősz XIII. évf. III. 
szám 49–52. 
Sz. Molnár Szilvia: Memorial service A ló meghal a madarak kirepülnek című 
versnek. Parnasszus, 2007. ősz XIII. évf. III. szám 62–67. old. 
L. Varga Péter: A Kassák-kód „felnyitása”– Jegyzetek az avantgárd hagyomány 
felnyitásához. Parnasszus, 2007. ősz XIII. évf. III. szám 
Kecskés András: Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek. In: 
Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2006 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Az avantgárd néhány vonása  
2.Kassák és ars poeticája 
3. Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

1-2-1 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelem, művészettörténet 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, vitakultúra, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése; metaforikus és 
metonimikus szövegösszefüggések értő megkülönböztetése; 
A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása;  
Önálló – szépirodalmi és műértelmező – szövegalkotás; 
Verbális és képi (rajz, festmény), információk közötti kódváltás 

KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes a metaforikus és metonimikus szövegösszetartó erő 
megkülönböztetésére. 
Ismerje fel a metaforikus szövegháló kiépülésének jellemzőit. 
Legyen képes azonosítani és értelmezni a nyelvi megalkotottság néhány jellemzőjét 
lírai szövegekben (ismerje fel a lírai szövegek legjellemzőbb sajátosságait). 
Tudjon összekapcsolni irodalmi és irodalmon kívüli információkat. 
Tudjon szakszöveget alkalmazni a gyakorlatban. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait.  
Tudjon összevethető műveket összehasonlítani. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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6. FEJEZET 
Cím A MODERN VILÁGIRODALOM NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ ALKOTÁSA 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

14+4 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A modern és késő modern európai regény, líra és dráma néhány változata. Egészében 
olvasott szövegeken keresztül modern elbeszélői eljárások, prózapoétikai 
sajátosságok felvillantása. Átfogó tájékozódási irányok a késő modernitás lírájának 
nyelvfelfogásával kapcsolatban és a rilkei nyelvi transzcendencia eseményszerűsége 
A nézői aktivitást speciális módokon játékba hozó epikus és abszurd színház 
világképmodelljeivel és dramaturgiai dinamikájával való ismerkedés. 

Poétikai fókusz Modern elbeszélői eljárások, költészetpoétikai jelenségek, drámapoétikai formák. 
Szövegértési fókusz Modern és késő modern szövegek értő olvasása. 
Szövegalkotási fókusz Önálló szempontállítás, kérdésfeltevés, összehasonlítás, érvelés, esszéírás 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: 
F. Kafka: Átváltozás  
Th. Mann: Halál Velencében 
M. Bulgakov: A Mester és Margarita 
R. M. Rilke: A labda, Szonettek Orpheuszhoz IX., Archaikus Apolló-torzó 
B. Brecht: Koldusopera 
S. Beckett: Godot-ra várva 
Tartalmak és fogalmak: A modern és késő modern európai regény, líra és dráma 
néhány változata. Egészében olvasott szövegeken keresztül modern elbeszélői 
eljárások, prózapoétikai sajátosságok felvillantása. Átfogó tájékozódási irányok a 
késő modernitás lírájának nyelvfelfogásával kapcsolatban és a rilkei nyelvi 
transzcendencia eseményszerűsége A nézői aktivitást speciális módokon játékba 
hozó epikus és abszurd színház világképmodelljeivel és dramaturgiai dinamikájával 
való ismerkedés. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid történet (A realizmustól 
máig). Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007.; Irodalomtanítás az ezredfordulón 
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(Főszerk.: Sipos Lajos), Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.;  
Jelenlét (Főszerk. Fürjes Péter) h.n., 1975.;  
Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika. (Szerk.: Fabiny Tibor és Lukács 
Tamás). Hermeneutikai Kutatóközpont, Szeged, 1992.;  
Balassa Péter: Majdnem és talán. Bp., T-Twins, 1995.; Peter Szondi: A 
modern dráma elmélete. Bp., Osiris, 2002.;  
Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001.;  
Pór Péter: Léted felirata. Bp., Balassi Kiadó, 2002.; 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. A modern regényről (ismeretközlő szöveg) 
2. Egy rejtélyes metamorfózis (Kafka: Átváltozás) 
3. Egy író és az istenek (Thomas Mann: Halál Velencében) 
4. Mihail evangéliuma (Bulgakov: A Mester és Margarita) 
5. A modern líráról (ismeretközlő szöveg)  
6. A tárgyak és Orpheusz (Rilke költészetéről) 
7. A színpad mint laboratórium (Brecht: Koldusopera) 
8. Egy világvégi fa alatt (Beckett: Godot-ra várva) 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

1-2-(2-)2-1-2-(2-)-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

a filozófia, a pszichológia, a történelem, a művelődéstörténet, az etika, a néprajz 
(folklór) bizonyos tartalmai, művészettörténet 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és 
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére; 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a modern és későmodern prózai, 
lírai és drámai szövegek esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi 
megalkotottságra (a szöveg jellemző szerveződése, műfaja, az elbeszélői helyzet és 
nézőpont, a szereplői tudat ábrázolásának poétikai eszközei, időiség, kifejezésmód, 
szövegforma, metafora- és személyiség-dekonstrukció, nyelvi autoreferencialitás 
megformáltságai). 
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Képes legyen irónia és szatíra felismerésére, a grotszk és tragikomikus esztétikai 
minőségeinek érzékelésére és az értelmezésben való felhasználására. 
Ismerje fel a szöveg metaforikus jelentéseit, vegye észre és tudatosítsa a több olvasat, 
több értelmezés egyidejű lehetőségét. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a próza-, líra- és drámaértelmezés tanult közelítési 
szempontjait, tudjon kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot.  
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét, értelmezést írni, 
elmélyült kutatást végezni, anyagot elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni, érvelni, vitatkozni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
Képes legyen személyes és családtörténetét, szociokulturális tapasztalatait és 
ismereteit az olvasott művek világával kapcsolatba hozni. 
A művek értelmezési folyamatában tudjon képzőművészeti alkotásokkal termékeny 
kapcsolatot teremteni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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7. FEJEZET 
Cím A kisepika alakváltozatai – elbeszélésmódok a tágan értett modernségben 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

7 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Betekintés a modern magyar kispróza világába. 
Poétikai fókusz Hagyomány és újítás, történetszerűség és szövegszerűség, elbeszélésmódok, 

szövegformálások (pl. fragmentáltság, utalástechnika) a modern kisepikában. 
Szövegértési fókusz Az ok-okozati viszonyok fellazulása, metaforikus jelentések, a szintaxis és a 

nyelvhasználat jellemzői, filmszerűség, az utalás, a hiány, a töredékesség/vágás, az 
ismétlés jelentésalkotó szerepe, a nyitott elbeszélés következményei az olvasási 
stratégiákra, illetve a befogadói magatartásra. 

Szövegalkotási fókusz Összehasonlítás, önálló szempontállítás, kérdésfeltevés, az érettségi szövegalkotási 
feladataira való felkészülés. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Krúdy Gyula: A hídon; részletek: Szindbád, a hajós – Első utazás, Szindbád második 
útja, Női arckép a kisvárosban – A harmadik út c. novellákból; Mészöly Miklós: 
Térkép Aliscáról; részletek Esterházy Péter Mészöly Miklós tündöklése c. esszéjéből; 
Örkény István: Leltár, Arról, hogy mi a groteszk, Hír, A termelés zavartalanul folyik, 
Fiaink, Sír, Használati utasítás, In memoriam dr. K. H. G., Gondolatok a pincében; 
Grádvolt Endre: Játék, Spleen, Magyar módra, Családtervezés, Művészet; Mándy 
Iván: Diákszerelem, Bodor Ádám: Behavazott lábnyomok, Fodor Ákos: Idő, járás, 
jelentés, Bodor Ádám: A krétaszag eredete 
Tartalmak és fogalmak: 
Krúdy Gyula, Mészöly Miklós, Örkény István, Mándy Iván és Bodor Ádám 
elbeszéléseinek olvasásával és értelmezésével tapasztalat szerzése a tágan értett 
modernség magyar rövidprózájának néhány jellegzetes alakváltozatáról, az 
elbeszélésmódok hasonló és eltérő vonásairól, a novellahagyományhoz való viszony 
alakulásáról. 
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Támogató rendszer, szakirodalom: 
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 11. Korona Kiadó, 2004 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, 2001 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története,  
1945–1991-ig, Argumentum Kiadó, 1993 
EISEMANN György: Az emlékezés ízei, Pannonhalmi Szemle, 1996/4. 
GINTLI Tibor: „Valaki van, aki nincs”. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy 
Gyula regényeiben, Akadémiai Kiadó, 2005 
GINTLI Tibor – SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története II., Jelenkor, Pécs, 
2007.  
BALASSA Péter: Észjárások és formák, Korona Nova Kiadó, 1998 
THOMKA Beáta: Mészöly Miklós, Kalligram Könyvkiadó, 1995 
THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I–V. Jelenkor Kiadó, 1997 
THOMKA BEÁTA: A pillanat formái, Újvidék, 1986 
POZSVAI Györgyi: Bodor Ádám, Kalligram Könyvkiadó, 1998 
SÁGHY Miklós: A tekintet hatalma. A filmszakadás mint reflexív funkció Mándy 
Iván Diákszerelem című novellájában, Tiszatáj, 2006/január – Diákmelléklet 
ENDRŐDI Edit: Mándy Iván, Balassi Kiadó,1992 
A pálya szélén. In memoriam Mándy Iván, Nap Kiadó, 1992 
 
NAGY András: Magyar groteszk, Árgus, 2003/1. 
BODOR Ádám interjú, 
http://www.korunk.org/oldal.php?ev=2001&honap=11&cikk=3466 
SZABÓ Árpád Töhötöm: Miért él Bundás Rekk sivatagban? Helikon, 2006/4. 
SZOLLÁTH Dávid: Kumria és Kártigám. Megjegyzések Grendel Lajos A tények 
mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája c. könyvéhez, 
www.iti.mta.hu/szollath.html-6k 

http://www.korunk.org/oldal.php?ev=2001&honap=11&cikk=3466�
http://www.iti.mta.hu/szollath.html-6k�
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GRENDEL Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája, Kalligram 
Kiadó, 2002 
BALASSA Péter: Bodor Ádám novelláiról = Balassa Péter: A látvány és a szavak, 
Magvető Kiadó, 1987 
BERTHA Zoltán: A szellem jelzőfényei, Magvető Kiadó, 1988, 143–260. o. 
TARJÁN Tamás: A sötétségről való tudás, Forrás, 1993/10. 
HÓZSA Éva: A novella új neve, Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi 
értelmezése, Újvidék, 2003 
BÁNYAI János: Hagyománytörténés. Irodalmi tanulmányok, Újvidék, 1998  
SÁGHY Miklós: Főszerepben Mándy Iván (Mándy Iván szövegeinek filmes 
kapcsolatairól) = Sághy-Tóth (szerk.:) Elmélet, irodalomtörténet, a komparatív 
megértés lehetőségei, Szeged, 2004 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím  1. A kisepika alakváltozatai – elbeszélésmódok a tágan értett modernségben 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

7 
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ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelem, művészettörténet: film- és fotóművészet 
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Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Érvek felkutatása, rendszerezése, vélemény, állásfoglalás kialakítása, tovább-
fejlesztése, logikus gondolatmenet kialakítása;  
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Kortárs, magyar epikai művek elemzése és értelmezése; 
Különböző korstílusokat, stílusirányzatokat, nyelvi stílusrétegeket reprezentáló 
szövegek megismerése, sajátosságaik felismerése, értelmezése; 
Az idő- és térmegjelöléseknek vagy ezek hiányának értelmezése. Az elbeszélés 
szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés értelmezése;  
A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai 
művekben; 
A nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése és ezek összefüggése 
a műben megjelenő értékekkel; 
Az előreutalások, késleltetések és az elbeszélő művek motivikus-metaforikus 
szintjének értelmezésére való törekvés; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló, 
szintetizáló jellegű tudása a magyar modernség rövidprózájáról. 
Legyen nyitott a modern, szövegelvű elbeszélésmódokra, tudjon kortárs epikai 
művekhez olvasói stratégiát, termékeny szempontokat választani 
(szövegszerveződés, tér/idő játéka, elbeszélői nézőpontok, nézőpontváltások, 
utalástechnika, a hiány jelentésképző szerepe, nyelvi-szerkezeti redukció), a műveket 
ezek mentén elemezni, értelmezni. 
Legyen képes parabolikus olvasatok megalkotására. 
Legyen képes a művekben megjelenő műfaji rájátszások, kapcsolatok azonosítására 
és értelmezésére, ezek formai, nyelvi eszközeinek azonosítására és szerepének 
értelmezésére. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Tudjon megadott vagy önálló szempontok figyelembevételével hosszabb terjedelmű 
írásművet megtervezni, anyagot gyűjteni, elrendezni, kivitelezni. 
Legyen képes saját és mások írásműveinek szövegkritikájára, (ön)korrekcióra és 
(ön)értékelésre. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni, többféle olvasatot kialakítani, illetve végiggondolni, 
érvekkel alátámasztani vagy cáfolni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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8. FEJEZET 
Cím Modern és későmodern magyar regények 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

9 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Az iskola és a felnőtté válás beavató élményei, a házasság és a szex témája az 
olvasott művekben. Az ember tudattalan vágyainak, lelki folyamatainak 
megjelenítése. Az én-elbeszélések változatai (emlékirat, önéletrajz, én-regény), a 
tudatnak, illetve az én és a másik viszonyának ábrázolási lehetőségei a modern és 
későmodern magyar regényekben. 

Poétikai fókusz A modern és későmodern próza narratológiai sajátosságai/változatai (az E/1-es 
elbeszélői helyzet, szabadfüggő beszéd, a tudatábrázolás poétikai eszközei). 

Szövegértési fókusz Műfaji kódok szövegbeli megjelenésének felismerése/értelmezése, metaforikus 
jelentések kibontása, értelmezése, elbeszélés-technikai eljárások tudatosítása és 
értelmezése, a jelentés rögzíthetetlenségének szövegbeli felismerése, értelmezése, 
interpretációs stratégiák alkalmazása, elsajátítása, összehasonlító elemzések. 

Szövegalkotási fókusz Olvasói reflexivitás: esszé, értekezés, érvelés, összehasonlítás, kreatív írás. 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött.  
Flaubert: Bovaryné. Gyergyai Albert fordítása. 
Mészöly Miklós: Saulus 
Németh László: Iszony 
Füst Milán: A feleségem története 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 
Illyés Gyula: Puszták népe 
Ottlik Géza: Iskola a határon 
Tartalmak és fogalmak: 
Ismerkedés a modern és későmodern magyar regény változataival. Egészében és 
részleteiben olvasott szövegeken keresztül a modern elbeszélői eljárások, 
prózapoétikai sajátosságok felvillantása 
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Támogató rendszer, szakirodalom: 
Stribik Ferenc: Élet Az Isten háta mögött. In: A kifosztott Móricz? Tanulmányok. Bp. 
2001, 186–224. 
Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. Bp. 1982, 53–56. 68–71. 110–113. (a 
szabad függő beszédről) 
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédaktus, szerepkör, irónia. Az Isten háta mögött mint 
elbeszélés. In. A magvető nyomában. Móricz Zsigmondról. Tanulmányok. Szerk. 
Szabó B. István. Bp. 1993, 24–52. 
Gintli Tibor: Bovary úr vagy Bovaryné. In: Az újraolvasott Móricz. Tanulmányok. 
Nyíregyháza, 2005, 68–79. 
Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története II., Jelenkor, Pécs, 2007. 
Balassa Péter Móricz-szemináriumából. Lejegyezte Szarka Judit. In: Balassa Péter: 
Magatartások találkozója. Bp. 2007, 193–199. 
Tamás Ábel: Móricz és Horatius – A hajóallegória Az Isten háta mögött-ben. 
www.szv.hu/cikkek/moricz-es-horatius 
Dorrit Cohn: Áttetsző tudatok. in: Az irodalom elméletei II. szerk: Thomka Beáta, 
Jelenkor, Pécs, 1996 
Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza. Pozsony, Kalligram, 1994 
Tulp doktor: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rembrandt/1630/nicolaes-tulp.jpg 
Las Meninas: 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/velazquez/velazquez.meninas.jpg 
Thomka Beáta: Prózai archívum. Szövegközi műveletek. Kijárat Kiadó, Budapest, 
2007 
Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Kalligram, Pozsony, 1995 
Szent Pál, Ravenna: http://www.hp.uab.edu/image_archive/ulj/mosaic33.jpg 
Kulcsár Szabó Ernő: „A regényi fikció három modellje (Németh László: Iszony; 
Déry Tibor: G.A. úr X.-ben; Ottlik Géza: Iskola a határon)” in: uő: Műalkotás – 
Szöveg – Hatás, Magvető, Budapest, 1987 
Szávai János: „Füst Milán a világirodalomban” in: uő: Magyar írók a 
világirodalomban, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002 
Angyalosi Gergely: „Narrativitás és valószerűség”, in: uő: A költő hét bordája, Latin 
Betűk, Debrecen, 1996 

http://www.szv.hu/cikkek/moricz-es-horatius�
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/velazquez/velazquez.meninas.jpg�
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Schein Gábor: „Az én-regényben a másik: a kapitány és felesége” in: 
Irodalomtörténet, 2007/4. 
Mekis János: Az önéletrajz mintázatai, Budapest, FISZ, 2002 
Viktor Zmegac: Történeti regénypoétika. in: Az irodalom elméletei 1. szerk: Thomka 
Beáta, Jelenkor, Pécs 1996 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, Budapest, 2007 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím  1. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött  (2 óra) 
2. Ottlik Géza: Iskola a határon (3 óra) 
3. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai és Illyés Gyula: Puszták népe (mindkét 
műből részletek) (2 óra) – választható modul  
4. Németh László: Iszony (részletek) (1 óra) – választható modul  
5. Füst Milán: A feleségem története (részletek) (1 óra) – választható modul  
6. Mészöly Miklós: Saulus (részletek) (2 óra) 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2-3-2-(1)-(1)-2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

a filozófia, a pszichológia, a történelem, a művelődéstörténet, az etika, a néprajz 
(folklór) bizonyos tartalmai, művészettörténet 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és 
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére; 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a modern és későmodern prózai 
szövegek esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi megalkotottságra 
(a szöveg jellemző szerveződése, műfaja, az elbeszélői helyzet és nézőpont, a 
szereplői tudat ábrázolásának prózapoétikai eszközei, időiség, kifejezésmód, 
szövegforma). 
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Képes legyen irónia és szatíra felismerésére és az értelmezésben való felhasználásra. 
Ismerje fel a szöveg metaforikus jelentéseit, vegye észre és tudatosítsa a több olvasat, 
több értelmezés egyidejű lehetőségét. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a prózaértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot.  
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét, értelezést írni, 
elmélyült kutatást végezni, anyagot elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni, érvelni, vitatkozni, összehasonlító észrevételeket tenni. 
Képes legyen személyes és családtörténetét, szociokulturális tapasztalatait és 
ismereteit az olvasott művek világával kapcsolatba hozni. 
A művek értelmezési folyamatában tudjon képzőművészeti alkotásokkal termékeny 
kapcsolatot teremteni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, tartalmasságr 
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9. FEJEZET 
Cím József Attila 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

8 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A későmodern líra egyik meghatározó életművének behatóbb megismerése, a 
későmodern én- és világtapasztalat (az egészelvűség fenntarthatatlansága, a 
személyiség osztottságának tapasztalata) változatai József Attila lírájában. 

Poétikai fókusz Személyiség-, én-felfogás és én-konstrukciók: az én megalkotásának módozatai, 
önéletrajzi narratívák; a költészet, mint a világ elrendezésének, a lét megértésének, 
értelmezésének lehetősége. 

Szövegértési fókusz A szecessziós-szimbolista versnyelvvel való szakítás, a tárgyias kifejezésmód és a 
képalkotás későmodern jellemzői. 

Szövegalkotási fókusz Összehasonlító elemzés: egy vers és újraírásai, egy pályaszakasz adott szempontú, 
elemző bemutatása, több szöveg együttes, rendszerező értelmezésével. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: Részletek: A szolnoki hídon, Hozzá!, Akkor, Nem tudunk élni, Útráhívás, 
Kovács, Szocialisták, Fohászkodó ének, A multkor, szerda este… c. versekből. 
Tiszta szívvel, Nincsen apám, nincsen anyám – népdalrészlet, Ady Endre: Sem 
utódja, sem boldog őse… – részlet, Babits Mihály: Cigánydal – részlet, Ady Endre: 
Nem feleltem magamnak – részlet, Babits Mihály: Csak posta voltál – részlet, Szabó 
Lőrinc: Az Egy álmai – részlet, Curriculum vitae – részlet, Születésnapomra, József 
Attila, Nemzett József Áron, Tóth Krisztina: Porhó, Tóth Krisztina: Futrinka utca, 
Orbán Ottó: Születésnapomra, Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. 
Születésnapomra. Plágium! 
Gyöngy, A hetedik, Téli éjszaka, Eszmélet, Óda, Ki-be ugrál, Kései sirató, 
Gyermekké tettél, Nem emel föl, Karóval jöttél, Szabad ötletek jegyzéke két ülésben 
– részletek  
Tartalmak és fogalmak: 
József Attila-versek értelmezésével a későmodern magyar líra kiemelkedő, a későbbi 
költőnemzedékekre is meghatározó hatást gyakorló életművével való alaposabb 
megismerkedés. Olvasói tapasztalat szerzése a szecessziós-szimbolista versnyelvvel 
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való szakításról, tárgyias, a belső és külső lét párhuzamára figyelő költészetről és 
poétikákról, a személyiség gyökeresen új megértéséről. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, 2001 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története,  
1945–1991-ig, Argumentum Kiadó, 1993 
BÓKAY Antal: Líra és modernitás – József Attila én-poétikája, Gondolat Kiadó, 
2006 
BÓKAY Antal: József Attila poétikái, Gondolat Kiadó, 2004 
TVERDOTA György: József Attila, Korona Kiadó, 1999 
N. HORVÁTH Béla: „Egy, ki márványból rak falut…”, Babits Kiadó, 1992 
IGNOTUS: Vers és verselés, Nyugat, 1926/18. 
NÉMETH László: Nincsen anyám, se apám. József Attila versei, Nyugat, 1929. 
december 
TVERDOTA György: József Attila költészetének kozmológiai vonatkozásai, 
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/tverdota.html 
TVERDOTA György: József Attila I. – József Attila a XX. században 
N HORVÁTH Béla: József Attila II. – Az elvegyülés és kiválás poétikája 
AGÁRDI Péter: József Attila III. – Egy kényes kérdés: József Attila és a 
szocializmus 
VERES András: József Attila IV. – A kései korszak verstípusairól 
BÓKAY Antal: József Attila V. – A személyiség újraírása 
TÓTH Krisztina: József Attila VI. – A személyiség újraírása 
SCHEIN Gábor: József Attila VII. – Az idegenség nyelve József Attila lírájában, 
Irodalomtörténet, 2005/4.  
(I-VII.: http://univtvweb.pte.hu/nyitottegyetem//index.php?action=mediatar) 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/tverdota.html�
http://univtvweb.pte.hu/nyitottegyetem/index.php?action=mediatar�
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SELYEM Zsuzsa: Versből van – József Attila Szabad-ötletek jegyzékének egy 
szigorúan posztmodern olvasata, Korunk, 2005. március 
GINTLI Tibor – SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története II., Jelenkor, Pécs, 
2007.  
VALACHI Anna: „Láttam, hogy a múlt meghasadt” – terápiás modellből önteremtési 
rítus, http://orange.mtapi.hu/thalassa/200023/tanulmany/01valachi.htm 
BORI Imre: József Attila költészete, 
http://www.forumliber.co.yu/pdf/books/Bori%20Imre%JOZSEF%20ATTILA.pdf 
KABDEBÓ Lóránt et al. (szerk.): Újraolvasó – Tanulmányok József Attiláról, 
Anonymus, 2001 
CHASE, Cynthia: Arcot adni a névnek. De Man figurái, fordította Vástyán Rita és Z. 
Kovács Zoltán, Pompeji, 1997/2-3. 
DE MAN, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás, fordította Fogarasi Gergely, 
Pompeji, 1997/2-3. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A „szerelmi” líra vége, Alföld, 2005/2. 
TVERDOTA György: József Attila szerelmi ódája, Irodalomtörténet, 1999/1. 
N. HORVÁTH Béla (szerk.): József Attila Eszmélet, In memoriam sorozat, Nap 
Kiadó, 2004 
NÉMETH G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról, Tankönyvkiadó, 1982 

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése,  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás, Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, 2001 
ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: Részletek: A szolnoki hídon, Hozzá!, Akkor, Nem tudunk élni, Útráhívás, 

Kovács, Szocialisták, Fohászkodó ének, A multkor, szerda este… c. versekből. 
Tiszta szívvel, Nincsen apám, nincsen anyám – népdalrészlet, Ady Endre: Sem 
utódja, sem boldog őse… – részlet, Babits Mihály: Cigánydal – részlet, Ady Endre: 
Nem feleltem magamnak – részlet, Babits Mihály: Csak posta voltál – részlet, Szabó 
Lőrinc: Az Egy álmai – részlet, Curriculum vitae – részlet, Születésnapomra, József 

http://www.forumliber.co.yu/pdf/books/Bori%20Imre%25JOZSEF%20ATTILA.pdf�
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím   
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Filozófia, esztétika, történelem, művészettörténet, pszichológia 
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(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

A lírai beszédmód változatainak, általános és korhoz, illetve szituációhoz kötött külö-
nös jegyeinek értelmezése; korszakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes 
alkotásának összevetése. 
Költői képek és alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek azonosítása, 
jelentésteremtő szerepük megértése és értelmezése a tanult versekben. 
A költői nyelvhasználat összetettségének felismerése, a grammatikai eszközök 
funkciójának értelmezése. 
Törekvés a műnemek és műfajok közötti kapcsolatok és átmenetek megértésére. A 
műfaji konvenció és az attól való eltérés jelentéshordozó szerepének bemutatása. 
A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása. 
A lírai művek értékszerkezetének felismerése, azonosítása, megjelenített értékek, 
erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák értelmezése. 
Versszervező elvek felismerése és értelmezése.  
A szövegértési technikák ismeretének bővítése, gyakorlása, alkalmazása. 
.Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások). 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására. 
Önálló jegyzetkészítés. 
Érvelés: érvek felkutatása, rendszerezése, vélemény, állásfoglalás kialakítása, 
továbbfejlesztése, logikus gondolatmenet kialakítása. Törekvés a rendszeres 
önreflexióra és önkorrekcióra.  
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója. 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban. 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás. 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló átfogó 
ismerete József Attila költészetéről, a költői pálya alakulásáról. 
Legyen képes olvasott és ismeretlen versekben én-pozíciók, én- és világkonstrukciók 
értelmezésére, értékállítások, magatartásformák azonosítására, értelmezésére, 
véleményezésére. 
Tudja megkülönböztetni a képi és a fogalmi nyelvhasználatot, kiemelni a tárgyias 
versnyelv poétikai jellemzőit. 
Értse és tudja megkülönböztetni a klasszikus és a későmodern világ- és 
személyiségtapasztalat különbségeit. 
Legyen képes értően példázni József Attila költészetének hatását a későbbi, illetve 
kortárs irodalomban, különös tekintettel az intertextuális vonatkozásokra. 
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani és az értelmezési folyamatban következetesen alkalmazni néhány, az 
adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tegyen különbséget az önéletrajzi vonatkozások és a lírai szöveg megalkotott, 
fikciós volta között. 
Tudjon megadott vagy önálló szempontok figyelembevételével szövegeket, 
összehasonlítani, erről grafikai szervezőkkel anyagot gyűjteni és elrendezni, esszét, 
értelmezést írni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra.  
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10. FEJEZET 
Cím Irányok és művek a modern és késő modern magyar lírából 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

10+2 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Poétikai változatosság, a témák bővülése, átrendeződése a modern és a kléső modern 
magyar lírában. 

Poétikai fókusz Hagyomány és újítás. A váteszköltői hagyomány újabb inetrpretációs lehetőségei 
szimultán a személytelenné váló költői hang új világmodelljeivel. Kitekintés arra a 
szemléleti fordulatra, amellyel e korszak egyes életművei (Füst, Szabó, Weöres, 
Pilinszky, Nemes Nagy) hozzájárultak a késő modern magyar líra radikális poétikai 
újításaihoz. 

Szövegértési fókusz A szubjektumfelfogás, dialogikus és monologikus viszonyok, a tárgyiasság 
különböző típusainak nyelvi eljárásai, tradíció-affirmációs és -dekonstrukciós 
folyamatok nyelvi megformálása. 

Szövegalkotási fókusz Önálló szempontállítás, kérdésfeltevés, összehasonlítás, érvelés. 
AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 

előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: 
Füst Milán: Tél, Levél Oidipúsz haláláról  
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai, Semmiért egészen, Te meg a világ 
Pilinszky János: Radnóti: VIII. ecloga, Járkálj, csak, halálraítélt, Erőltetett menet, A 
la recherche, I. ecloga; Pilinszky: Apokrif, Ravensbrücki passió, Gótika  
Weöres Sándor: Kockajáték, Rongyszőnyeg 4, Harmadik szimfónia 
Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz, Ekhnáton jegyzeteiből, Között 
Nagy László: Vállamon bárányos éggel, Záróra, fejlövés, Ajándék 
Tartalmak és fogalmak: A modern és késő modern magyar líra poétikai 
sokféleségének érzékeltetése. Néhány fontosabb, paradigmaváltó poétikai jelenség 
(pl. személyiségszóródás, maszkszerűség, ornamentalitás, többféle típusú tárgyias 
látásmód) fokozottabb reflexiója. 
Támogató rendszer, szakirodalom:  
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
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Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa: Elkallódni megkerülni. Versek kreatív 
megközelítése szövegtani keretben. Országos Továbbképző, Taneszközfejlesztő és 
Értékesítő Vállalat, Veszprém, 1992 
Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum Kiadó, 
Bp., 1993  
A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig (Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, 
Veres András). Gondolat Kiadó, Bp., 2007 (A megfelelő fejezetek oldalszámai az 
egyes modulleírásokban.) 
Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története II., Jelenkor Kiadó, Pécs, 
2007 
Schein Gábor: Nevetők és boldogtalanok (Füst Milán művészete 1909-1927). 
Akadémiai Kiadó, Bp., 2006  
Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete. Kritikai életrajz. Osiris Kiadó, 
Bp., 2005 
Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus (Misztika és líra összefüggése). Budapest, 
Akadémiai, Opus Irodalomelméleti Tanulmányok 7., 1981 
Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében. Bp., Universitas 
Könyvkiadó, 1998 
Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera. Budapest, Cserépfalvi, 1991 
Tolcsvai Nagy Gábor: Nagy László. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1998 
Vasy Géza: Nagy László-tanulmányok. Mikszáth Kiadó, Veszprém, 1993 

Támogató rendszer, szakirodalom:  
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
 
 
ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek: 

Füst Milán: Tél, Levél Oidipúsz haláláról  
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai, Semmiért egészen, Te meg a világ 
Pilinszky János: Radnóti: VIII. ecloga, Járkálj, csak, halálraítélt, Erőltetett menet, A 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Maszkok a végtelenben – Füst Milán költészetéről 
2. Az egy mint sokaság – Szabó Lőrinc költészetéről 
3. Két lírai szenvedéstörténet Auschwitz árnyékában. Radnóti–Pilinszky 
4. Világlátások játékai. Weöres Sándor és Nemes Nagy Ágnes költészetéről (3+1 óra) 
5. Egy kései vátesz – Nagy László költészetérő 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

1+2+3(+1)+ 3(+1)+1 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelem, művészettörténet, filozófia 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése;  
Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 
(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások); 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások 
ismerete és alkalmazása; 
A mai nyelvhasználattól eltérő szövegek megértésében szerzett tapasztalatok 
bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
Önkifejező és kreatív szövegalkotás; 
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, 
rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása; 
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása. 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló 
ismerete az értelmezett költői szövegekről. 
Legyen képes a versekben szerepek, szerepfelfogások, én-pozíciók, illetve azok 
megszűnésének, értékállítások és azok dekonstrukciójának azonosítására, 
értelmezésére. 
Tudja megkülönböztetni a képi és a fogalmi nyelvhasználatot, a lírai szubjektivitást 
előtérbe helyező és a beszélő hangot tárgyiasító versbeszéd poétikai jellemzőit. 
Tudja reflektálni a vizsgált szövegekben a késő romantikus és modern vonásokat, 
különös tekintettel a szubjektum- és nyelvfelfogásra, a hagyományhoz való 
viszonyra. 
Legyen képes a művekben megjelenő műfaji rájátszások, kapcsolatok azonosítására 
és értelmezésére, a különféle kulturális tradíciókhoz való affirmatív vagy 
dekonstruktív viszony nyelvi eljárásainak reflektálására. 
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan érzékelni és 
értelmezni. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 
Tudjon megadott vagy önálló szempontok figyelembevételével szövegeket, 
összehasonlítani, erről grafikai szervezőkkel anyagot gyűjteni és elrendezni, esszét, 
értelmezést írni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
udvarias kritikát formálni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 

 
 



 

219 

11. FEJEZET 
Cím Egy modern magyar dráma – Örkény István: Tóték 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz Szituáció, hatalom, motiváció és cselekvés Örkény István Tóték c. drámájában. A 
manipuláció pszichológiai eszközei. 

Poétikai fókusz A naturalista valóságelv fellazulása, a közép-európai groteszk és az abszurd. 
Szövegértési fókusz Drámainterpretációs stratégiák alkalmazása, differenciált, kritikus viszonyulás. 
Szövegalkotási fókusz Rövidebb, kritikai attitűdöt igénylő szövegek megalkotása. 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer- és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Örkény István Tóték 
Albert Camus: Sziszüphosz mítosza 
Tartalmak és fogalmak: 
Örkény István Tóték című drámájának értelmezésével benyomások szerzése a 
modern magyar drámáról. Elsősorban arról, hogy a magyar dráma az 1960-as évektől 
kísérelte meg a felzárkózást a valóságutánzás elvével leszámoló európai 
színjátszáshoz. Ugyanakkor a modernség második szakaszában is megőrizte azt a 
hitet, hogy a világnak létezik egy ideális, szimbolikus rendje, amihez viszonyítva 
bizonyul a drámavilág képtelennek, torznak, vigasztalannak, nevetségesnek vagy 
tragikusnak. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, 2004 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története,  
1945–1991-ig. Argumentum Kiadó, 1993 



 

220 

BALASSA PÉTER: A részvét grimaszai = Örkény István emlékkönyv. Szerk.: Fráter 
Zoltán, Radnóti Zsuzsa. Bp., Pesti Szalon, 1995  
BÉCSY TAMÁS: „E kor nekünk szülőnk és megölőnk” ( az önismeret kérdései 
Örkény István drámáiban). Tankönyvkiadó, Bp., 1987 
FÖLDES ANNA: Örkény a színpadon. Palatinus, Bp., 2006 
P. MÜLLER PÉTER: A groteszk dramaturgiája. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1990 
RADNÓTI ZSUZSA: Lázadó dramaturgiák. Drámaíróportrék. Palatinus, Bp., 2003 
TARJÁN TAMÁS: Örkény István Tóték. Talentum műelemzések. Akkord Kiadó, 
Bp., 1998 

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona  
Kiadó, 2005 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, 2004 
ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  

Örkény István Tóték 
Albert Camus: Sziszüphosz mítosza 
Tartalmak és fogalmak: 
Örkény István Tóték című drámájának értelmezésével benyomások szerzése a 
modern magyar drámáról. Elsősorban arról, hogy a magyar dráma az 1960-as évektől 
kísérelte meg a felzárkózást a valóságutánzás elvével leszámoló európai 
színjátszáshoz. Ugyanakkor a modernség második szakaszában is megőrizte azt a 
hitet, hogy a világnak létezik egy ideális, szimbolikus rendje, amihez viszonyítva 
bizonyul a drámavilág képtelennek, torznak, vigasztalannak, nevetségesnek vagy 
tragikusnak. 
Támogató rendszer, szakirodalom: 
BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla –  
PRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése.  
PTE, 2002 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv –  
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím  1. Egy modern magyar dráma – Örkény István: Tóték 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

3 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

Történelem, filmművészet, pszichológia 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása; 
Művek közötti kapcsolatok (kontextuális és intertextuális) felismerése, értelmezése; 
Művészeti ágak eszközei közötti kapcsolat – hipertextualitás – felismerése; 
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Önálló vázlat- és jegyzetkészítés; 
Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanulónak legyen szövegismereten, olvasói-értelmezői tapasztalaton alapuló, 
átfogó ismerete Örkény drámájáról. 
Ismerje és szövegben ismerje fel az együttműködési alapelveket vagy azok 
megsértését, önálló megfigyelés alapján tudjon drámai helyzetet, cselekményt, 
párbeszédet elemezni. 
Legyen képes a korábban tanultak adaptív alkalmazására, értse a groteszk és abszurd 
konkrét drámabeli vonatkozásait, a nyugati abszurdtól eltérő vonásait. 
Legyen képes a műben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, alternatív 
megközelítésekkel értelmezni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 
kritikát formálni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra. 
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12. FEJEZET 
Cím Irányok és művek a közelmúlt magyar epikájából és lírájából 
A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

10 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 
FÓKUSZOK 

Tematikus fókusz A kulturális tradícióhoz való viszony alapvető ambivalenciája. A tapasztalat 
visszanyerésének, esztétikai megteremtésének módja az énelbeszélés és az 
Auschwitz-tapasztalat újfajta összekapcsolása révén. Az idegenség, a másság mint 
tapasztalatra nyitott létmód: az értelmezési keretek és a tapasztalat viszonya. A 
dezillúzió és a kiszolgáltatottság mint történeti és mint mitikus tapasztalat. A nyelv 
lehetőségei a megismerésben és a kifejezésben. A személyiség határainak 
posztmodern újrarajzolása. A múlt újraalkothatósága, megszólaltathatósága, a 
szerelmes beszéd érvényességének visszanyerésére irányuló kísérlet, egy az emlékek 
és az emlékező önazonosságát, az emlékek uraként birtokba vehető személyiségét 
kikezdő emlékezés színrevitele, nemi szerepviszonyok ironikus elbizonytalanítása 
Tóth Krisztina költészetében. Kísérlet az elmúlásról való személytelen beszédre, a 
giccs és a hétköznapi vagy az alatti nyelv integrálása, nyelvi szolidaritás.   
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Poétikai fókusz Az utalás és rájátszás kiemelt szerepe az értelmezésben (intertextualitás, kulturális 
kódok). A verset szervező hiányok, elhallgatások jelentésképző szerepe. A 
referencialitás elbizonytalanítása, a megismerés és a kifejezhetőség kérdései: erős 
nyelvi reflektáltság és játékosság. Hagyományosnak tekintett költői témák és 
megszólalásmódok háttérbe szorulása, elrejtése. 
A tudatfolyam és szubjektív időkezelés narratológiai struktúrái Nádas Péternél. A 
tudatfolyam és szubjektív időkezelés narratológiai struktúrái Nádas Péternél. A 
naplószerű énelbeszélés nem-mimetikus radikalizálása és az irónia változatai Kertész 
Imre Nobel-díjas regényében. Az intertextualitás funkciója és az allegorikus 
alakteremtés összefüggése és új formái a Fuharosokban. Az utalás és rájátszás 
kiemelt szerepe a Tandori-versek értelmezésben (intertextualitás, kulturális kódok). 
A verset szervező hiányok, elhallgatások jelentésképző szerepe. A referencialitás 
elbizonytalanítása, a megismerés és a kifejezhetőség kérdései: erős nyelvi 
reflektáltság és játékosság. Hagyományosnak tekintett költői témák és 
megszólalásmódok háttérbe szorulása, elrejtése. A dalszerűség és az alanyiság 
átértelmezése Tóth Krisztinánál, a megszólalás megkerülhetetlen hagyományba 
ágyazottságának tudatosítása, a hagyományhoz fűződő kettős viszony: 
meghaladhatatlanságának és újrarendezhetőségének egyidejű belátása Tóth és Parti 
Nagy költészetében. Annak felismerése Parti Nagynál, hogy a hagyomány mindig 
csak töredékesen vehető birtokba, intertextualitás.  

Szövegértési fókusz Idősíkok szimultán kezelése, szubjektív időtapasztalat, a történeti tudat és a lélektani 
önismereti munka kölcsönösségének dinamikája Nádasnál. Az utólagos tudástól 
megfosztott beszéd ironikus jelentésteremtő funkciója a Sorstalanságban. Az epika 
lírai  stilizációja és az idézetek jelentésmező-tágító szerepe a Fuharosokban. A hiány, 
az elhallgatás, a nyelvi játék és az irónia Tandorinál. Megfejtő-dekódoló olvasási 
kódok felváltása a nyelv megállíthatatlan önmozgására, folyton jelentéseket termelő 
potenciáljára fogékony, azt érteni és élvezni tudó befogadói attitűddel Parti Nagy 
olvasásakor. A társadalmi és irodalmi konvenciók konvenciókként történő 
felismerése, annak felismerése, hogy a szövegek képesek átrendezni, átstrukturálni 
ezeket a sémákat.     

Szövegalkotási fókusz önálló értelmezés, műelemző esszé 
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AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) részesíti 
előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül. 

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK   Művek:  
Nádas Péter: Egy családregény vége 
Esterházy Péter: Fuharosok 
Kertész imre: Sorstalanság 
Tandori Dezső: Minden hogy kitágult…, Elenged…, A tékozló, Egy sem, Töredék 
Hamletnek, Koan I., Megritkulsz…, A damaszkuszi út, Változatok homokórára, 
Horror, Les adieux, Kant-emlékzaj, Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból, A puszta 
létige szomorúsága, A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz, Táj két figurával, A 
gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn, 1976823/a2 – Előszó Paul Klee-
hez  
Tóth Krisztina: Az árnyékember, Óda az ötvenes férfiakhoz 
Petri György: Eszmék és tánclemezek,  
Juhász Gyula: Anna örök,  
Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz,  
Parti Nagy Lajos: Löncsölő kislány, Rókatárgy alkonyatkor, Dallszöveg   
Tartalmak és fogalmak: 
Bevezetés a kortárs magyar  költészet és próza világába három mai költő és három 
mai regényíró művein keresztül. Ismerkedés a Nádas Péter-i próza metaforaképzési 
és narratológiai eljárásaival, valamint az európai kulturális tradíció nagy 
konstrukcióival szembeni ambivalens attitűdjével. Ismerkedés azzal a 
nézőponttechnikával és nyelvhasználati móddal, amelynek révén Kertész Imre 
Sorstalanság című regénye az Auschwitz-tapasztalat radikális esztétikai 
újraformálásához és a nevelődési regény műfajának dekonstrukciójához hozzájárult. 
Ismerkedés Esterházy Péternek a posztmodern és a késő modern határán álló, a műfaj 
és a szöveg zártságát, eleve adott voltát megkérdőjelező, idézetek szövevényéből 
építkező „regényével”, a Fuharosokkal. Ismerkedés a posztmodern költészet poétikai 
eszköztárával és olvasási technikáival.    
Támogató rendszer, szakirodalom: 
Balassa Péter: Nádas Péter. Kalligram Kiadó, Pozsony, 1997 
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Molnár Gábor Tamás: Fikcióalkotás és történelemszemlélet. Alföld 1996/8 
(=Molnár, 1986)  
Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi életforma. Holmi, 1991/3 
Spiró György: Non habent sua fata. In: Spiró György: Magániktató. Bp., 1985 
Szirák Péter: Kertész Imre. Kalligramm Könyvkiadó, Pozsony, 2003 
Szirák Péter: Folytonosság és változás. Debrecen, 1998 (= Szirák, 1998)  
Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Kijárat Kiadó, 2003 
Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk. Scheibner Tamás 
és Szűcs Zoltán Gábor. Bp., 2002 (=Scheibner, 2002) 
Arató László: Sorstalanság. In: Irodalom Tanári Kincsestár, Raabe Kiadó, 2004. 
február   
Szirák Péter: A saját sors idegensége. In: A magyar irodalom történetei III. (Szerk. 
Szegedy-Maszák–Veres). Bp., 2007 
Szörényi László: Esterházy Péter: Fuharosok. Mozgó Világ 1983/9. Imre László: 
Esterházy Péter: Fuharosok . Alföld, 1983  
Balassa Péter: Az ősi rend . Jelenkor, 1984/1. (In: B.P.: Segédigék, 2005) 
Szegedy-Maszák Mihály: A kimondatlan költészete (Esterházy Péter: Fuharosok) 
Kortárs, 1984/1  
Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről. 1986–88. Szerk.: 
Balassa Péter. Magvető Kiadó, Budapest, 1988, 7–134. p. 
Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter. Pozsony, Kalligram, 1996, 285. p. 
Dobos István: A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben. In: A népiségtől a 
posztmodernig: tanulmányok korunk magyar irodalmáról. Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1997, 95–102. p. 
Selyem Zsuzsa: Az és angyala I. Az Esterházy-recepció vázlatos áttekintése. = Látó, 
1997, 5. sz. 85–92. p. 
Selyem Zsuzsa: Az és angyala II. Meddig tart a regény. = Látó, 1997, 7. sz. 58–63. p. 
Szilasi László: Zsófia szüzessége. Jelenkor, 1999, 1. sz. 66–72. p. Odorics Ferenc: 
Nem (a) Fuharosokat olvasom. Jelenkor, 1999, 1. sz. 73–78. p. 
Müllner András: Hipertextuális Fuharosok. = Bárka, 1999, 1/2. sz. 158–173. p.  
Müllner András: Irodalomtudomány, számítógép, játék: A Fuharosok CD-ROM-on = 
Korunk, 2001, 10. sz. 37–45. p. 
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Radnóti Sándor: Talált tárgyak költészete (Tandori Dezső második kötetéről). 1974. 
In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Bírálatok. Bp., 1988, 212–223. old. 
Kálmán C. György: A részek győzelme a józan egész fölött. In: A magyar irodalom 
történetei. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., 2007, III. kötet, 661–671. old. 
Fogarassy Miklós: Megtalált töredékek, megtisztított tárgyak, Egy talált tárgy 
megtisztítása. In: F. M.: Tandori-kalauz. Bp., 1996, 20–56. old. 
Veres András: Irodalom. Bevezetés az irodalmi művek olvasásába. Bp., 2001 
Bedecs László: Beszélni nehéz. Tanulmányok T. D. költészetéről. Bp., 2006  
Gintli Tibor – Schein Gábor: A világirodalom rövid története. A realizmustól máig. 
Bp., 2007 
Gács Anna: Miért nem elég nekünk a szöveg? Bp., 2002  
Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos. Pozsony, 2006 
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MODULOK 
(A fejezet részegységei, a 

modulok feldolgozási 
sorrendje) 

Cím 1. Testek és a történelem labirintusában – Nádas Péter: Egy családregény vége 
2. Kertész Imre: Sorstalanság  
3. Esterházy Péter: Fuharosok  
4. Tandori Dezső költészete 
5. Néhány kortárs költő (Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina) 

A feldolgozáshoz 
ajánlott óraszám 

2+2+2+2+2 

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  

Kapcsolódó 
kereszttantervi modulok 

a filozófia, a művészettörténet bizonyos területei, a XX. századi történelem bizonyos 
időszakai (különös tekintettel a totális diktatúrákra) 



 

230 

(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLT
ÁS) 

Más műveltségterületi 
kapcsolódási 
lehetőségek 

Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése, a ki nem fejtett tartalmak 
felismerése a szöveg alapján. A szövegértési technikák ismeretének bővítése és 
alkalmazása. 
A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete és 
alkalmazása. 
Szövegek kapcsolatának és különbségének felismerése és értelmezése (tematikus, 
motivikus kapcsolatok, utalások). 
A líra különböző műfajaiban és hangnemeiben a klasszikus és kortárs magyar és 
világirodalom köréből válogatott művek olvasása, feldolgozása. A lírai beszédmód 
változatainak általános, és korhoz, ill. szituációhoz kötött különös jegyeinek 
értelmezése. 
Költői képek és alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek azonosítása, 
jelentésteremtő szerepük megértése és értelmezése. A költői nyelvhasználat 
összetettségének felismerése, a grammatikai eszközök funkciójának értelmezése. A 
műfaji konvenció és az attól való eltérés jelentéshordozó szerepének bemutatása. 
A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 
hagyományaival, kódjaival.  
Összetett modalitású szövegek értelmezése. A humor kulturális és időbeli 
változékonyságának felismerése. 
A műalkotás mint normakövető és normákat megújító jelenség. Új és régi 
párbeszédének átélése a művészetben. Az elsajátítás és a kreativitás kettősségének 
megértése a művek befogadásában. 
Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés;  
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb 
szövegek írására; 
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése; 
Önálló jegyzetkészítés; 
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése; 
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos 
beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, 
motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése; 
A hétköznapi nyelvhasználattól eltérő szövegek megértésében szerzett tapasztalatok 
bővítése; 
A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban; 
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KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló legyen képes szokatlan költői megszólalások értelmezésére. A töredékesség 
és grammatikai hiány jelentésképző szerepének felismerésére. A nyelv és 
referencialitás újszerű kérdéseinek megközelítésére.  
Legyen fogékony a nyelvről szóló nyelv, a versről szóló vers reflektáltságának 
jelenségeire. 
Legyen fogékonysága az iróniára, a játékra. 
Legyen képes tanult ismereteinek mozgósítására, az újban a régi felfedezésére, új és 
régi kapcsolatainak feltárására, értelmezésére. 
Képes legyen képzőművészeti alkotások és a költészet hasonló törekvéseinek 
összekapcsolására.    
Legyen képes szemelvények olvasásában egy szempontot végigkövetni, egy 
válogatás alapján az egészre következtetni, majd az általános megfigyeléseket egy 
szöveg komplex értelmezésében felhasználni. 
Legyen képes megfigyeléseit, benyomásait rövid értelmezésben összegezni, ill. a 
tanultak felhasználásával saját választása és értelmező munkája nyomán önálló 
műértelmezést írni. 
    A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a későmodern prózai szövegek 
esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintettel a nyelvi megalkotottságra (a szöveg 
jellemző szerveződése, műfaja, az elbeszélői helyzet és nézőpont, a szereplői tudat 
ábrázolásának prózapoétikai eszközei, időiség, kifejezésmód, szövegforma). 
Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni. 
Képes legyen irónia és tragikum felismerésére és az értelmezésben való 
felhasználásra. 
Ismerje fel a szöveg metaforikus jelentéseit, vegye észre és tudatosítsa a több olvasat, 
több értelmezés egyidejű lehetőségét. 
Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni. 
Ismerje és alkalmazza a prózaértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot.  
Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét, értelmezést írni, 
elmélyült kutatást végezni, anyagot elrendezni és reflektálni. 
Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, 
véleményt,épes legyen személyes és családtörténetét, szociokulturális tapasztalatait 
és ismereteit az olvasott művek világával kapcsolatba hozni. 
Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát. 
Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, 
tartalmasságra.  udvarias kritikát formálni, érvelni, vitatkozni, összehasonlító 
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