
12. a magyar irodalom érettségi témakörök 

 

Petőfi Sándor ars poeticája: a szabadság és szerelem motívumainak bemutatása életműve tükrében 

Arany János – a ballada Shakespeare-je: a ballada műfajának bemutatása a költő műveinek fényében 

Ady Endre – a 20. század első felének költői megújítója: a szimbolista vátesz 

Babits Mihály – a Jónás könyve mint a költői életút és szerepvállalás összefoglalása 

Kosztolányi Dezső – Édes Anna: korkép és kórkép – lélektan és társadalomrajz 

József Attila – a fájdalmas őszinteség költője: alkotói korszakok és fontosabb motívumok bemutatása 

Balassi Bálint – egy reneszánsz ember a magyar végekről 

Zrínyi Miklós és a barokk korszak bemutatása 

Vörösmarty Mihály – a reformkori harcok élén: költői tevékenység a haza és haladás szolgálatában 

Móricz Zsigmond – az újfajta népiesség és az Árvácska című regény elemző bemutatása 

Karinthy Frigyes – a humor mint lehetséges központi szervezőerő az irodalomban 

Radnóti Miklós – az erkölcsi helytállás költője: a művészet mint megtartóerő  

Örkény István – az abszurd és a groteszk mint lehetséges központi szervezőerő az irodalomban 

Varró Dániel – a kortárs magyar irodalom lehetőségei: „menő”-e ma verseket olvasni? 

A görög irodalomból – irodalmi örökségeink: műfajok, mítoszok, toposzok, versformák és istenek 

mint szimbólumok 

Az avantgarde irányzatai – a változó világ a művészet stílusirányzatainak tükrében 

Madách Imre – Az ember tragédiája – a hegeli dialektika és az eszmék változása 

Shakespeare színháza – a reneszánsz színjátszásról és a korszerű színművekről 

Az irodalom határterületeiről: a költők magánélete – múzsák és szerelmek 

Iskolánk névadója: Szabó Lőrinc – munkásságának és szellemiségének bemutatása, iskolánk 

történetéről dióhéjban 

 

12. a magyar nyelv témakörök 

Az emberi és állati kommunikáció hasonlóságai és különbözőségei 

A nyelv és a gondolkodás – a nyelvészet felosztása, Saussure 

A kommunikációs folyamat tényezői, a kommunikáció fajtái és funkciói 

A tömegkommunikáció szerepe és lehetséges csatornái 

Jelek és jelrendszerek 



A magyar nyelv rokonságának elméletei, kutatásának módszerei 

A nyelvújítás koráról: Kazinczy Ferenc és a nyelv megújításának szükségessége, módszerei, főbb 

állomásai 

A magyar nyelvtörténet korszakainak bemutatása   

 A mai magyar nyelvváltozatokról: az igényesség és igénytelenség kritériumai 

A nyelvművelés mibenlétéről, eszközeiről és feladatairól 

Az információs társadalom hatása nyelvünkre 

A nyelvi szintek – hangtani rendszerünk sajátosságai, szabályszerűségei 

A mondat fajtái: az alárendelő összetett mondat elemzéséről 

Szövegtan - a globális kohézió eszközei 

Szöveg és kommunikáció – az állandósult szókapcsolatok szerepe nyelvünkben 

Szöveg a médiában – a publicisztikai műfajok bemutatása 

A szóképek fajtái és stilisztikai szerepük 

A stílus mibenléte és a stílusrétegek rövid ismertetése 

A szónoki stílus: a kulturált vita és a megalapozott érvelés eszközei 

A jó szónok és szónoklat ismérvei 

 


