
IRODALOM 

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 
1. Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete 

2. Arany János balladái 

3. Ady Endre szerelmi költészete 

4. Babits Mihály: Jónás könyve 

5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 

6. József Attila kései költészete   

 

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők  
7. Balassi Bálint vitézi versei  

8. A felvilágosodás Csokonai Vitéz Mihály költészetében 

9. Vörösmarty kései költészete  

10.  Móricz Zsigmond novellisztikája 

11.  A halál felé vezető út stációi Radnóti Miklós költészetében 

12.  Márai Sándor lírája (HB)  

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 
13. Tóth Krisztina novellisztikája 

 

Művek a világirodalomból 

14.  Horatius ódái 

15. A „kisember” alakja az orosz realizmus irodalmában  

16. Változások a XX. századi prózairodalomban (Franz Kafka: Az átváltozás) 

 

Színház és dráma 
  

17. A tragikus végkifejlethez vezető tettváltás-sorozat elemző bemutatása William 

Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiájában  

18. Madách Imre: Az ember tragédiája 

 

Az irodalom határterületei 
19. Örkény István Tóték / Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr!  

 

Interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom      

 20. Kristóf Ágota: A Nagy Füzet 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMUNIKÁCIÓ 
1.A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

2.Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái 

(pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, 

csend) 

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 

3.A magyar nyelv rokonságának főbb bizonyítékai 

4.Nyelvtörténeti korszakok: egy nyelvtörténeti kor jellemzése 

5.Nyelvemlékeink: Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom 

 

EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT 
6.A nyelv mint jelrendszer 

7.A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes tagolódása 

8.A határon túli magyar nyelvűség 

 

 NYELVI SZINTEK 

9.A hangtani törvényszerűségek: a magán- és mássalhangzó-törvények 

10.Alaktan és szótan: a morfémák szerepe a szóalak felépítésében 

11.A szintagma mint nyelvi egység, az alá- és a mellérendelő szintagmatikus 

szerkezet 

12.A modalitás, a mondatfajták elemzése grammatikai és szemantikai 

eszközökkel 

A SZÖVEG 
13.A szöveg szerkezete: felépítése és egységei 

14.A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok 

15. Az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai 

(pl. honlap, blog, internet), az új közlésmódok társadalmi hatása 

16.A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem 

irodalmi szövegekben 

A RETORIKA ALAPJAI 
17.A beszéd felépítése, a szónoklat szerkesztésének lépései 

18.A kulturált vitatkozás kritériumai, a vita értelmezése 

STÍLUS ÉS JELENTÉS 
19.A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése 

20.A társalgási stílus ismérvei, minősége 
 


