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A magyar nyelv-és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 
 
 
 

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a nyelvi 
előkészítő évfolyamon kerül bevezetésre. A tantárgy korábbi elnevezését (anyanyelvi 
készségfejlesztés) módosítjuk szövegértés-szövegalkotásra. A tárgy éves óraszáma 54 óra. 

A 2009/2010 tanév során a kompetencia alapú oktatás szövegértés-szövegalkotás tantervéből két 
modul elvégzését tette lehetővé ez az órakeret: 

• Beavatás   

• A nyelvtan alapfogalmai – A szerkezeti elemzés módszerei I. 

A  szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület tantervbe való beépítésekor marad a  Beavatás 
modul,  a nyelvtani modult –  mivel a diákoknak nagy nehézséget okozott a modern disztribúciós 
elemzési módszerek alkalmazása  – az Anekdotikus epikai hagyományunk modulra cseréljük.  A 
változtatást az is indokolja, hogy a kétszintű érettségi követelményrendszeréhez közelebb áll ez a 
tananyagrész és a 10-13.  évfolyam ismeretanyagának megalapozásához alkalmasabb. . 

A fenntarthatóságot, a program folytatását a nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítjuk, illetve az 
öt évfolyamos gimnáziumi képzésben a 10. évfolyamon további 2 modult (Eposzok régen és ma, 
Konfliktusos drámák) beépítünk a tantervünkbe. 

Korábban anyanyelvi készségfejlesztésből érdemjeggyel nem értékeltük a tanulók teljesítményét, 
csak szöveges (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) minősítést kaptak. A tantárgy jellegének, 
tartalmának megváltozása indokolja az értékelési gyakorlat megváltoztatását.  A műveltségterület 
tantárgyi bontás nélküli oktatásának megfelelően a következő tanévtől szöveges értékelés helyett  
egy érdemjeggyel értékeljük a tanulók teljesítményét. A 10. évfolyamtól a tantárgy megnevezése 
marad magyar nyelv és irodalom, és továbbra is külön osztályozzuk az irodalmat és a nyelvtant.   
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Tanterv nyelvi előkészítő  évfolyam 
Beavatás 23 óra 
1 óra. Bemeneti mérés 
3 óra: A beavatás fogalma, rítusa, változatai, mai megvalósulásai – A beszédaktusok 
10 óra: Kosztolányi Dezső. A kulcs 
3 óra: összehasonlító novellaelemzés (A kulcs és az Indián tábor) 
2 óra: Sylvia Plath: Beavatás 
2 óra: A novella mint ellentétpárok rendszere és cselekménye mint állapotváltozási folyamat 
3 óra: Szabadon választott novella feldolgozása kiscsoportban, tanult szempontok alapján 
2 óra: Számonkérés, a modul lezárása 
 
Anekdotikus epikai hagyományunk: 15 óra 
2 óra: Klasszikus anekdoták- anekdotamondó verseny 
4 óra: Mikszáth és Móra anekdotikus novelláiból 
5 óra: A műfaj átváltozása Krúdynál és Kosztolányinál, Örkénynél és Esterházynál 
4 óra: Egy 19. századi anekdotikus regény: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 
2 óra: Számonkérés, a modul lezárása 
Témahét: 4 óra 
Szövegértési feladatok: 7 óra 
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1. FEJEZET 
Cím BEAVATÁS 
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) 



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  

 

Zolnay Vilmos: A művészetek eredete;  
Mitológiai enciklopédia;  
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 
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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  
  

ALTERNATÍV 
MEGOLDÁSOK  
(Képességfókusz-váltás) 

  
 

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. 
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6. FEJEZET 
Cím ANEKDOTIKUS EPIKAI HAGYOMÁNYUNK 
 15 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;  



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  

 

Esterházy: Kis magyar pornográfia (részletek);  
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  

 
  

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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Tanmenet az ötosztályos gimnáziumok tizedik osztálya számára 
Évi 111, heti 3 óra 

 

I. Művészet és valóság 
Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak  

1. Bevezető óra (a tankönyv témakörei; olvasmányok) 
2. Gondolatok a mű-

vészetről. 
Mire való a művészet? 

 esztétika  

     

II. Szemelvények az ókor irodalmából 
Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

3. Mítoszok az istenek szü-
letéséről és a világ kelet-
kezéséről 

Gilgames-részletek politeizmus Hésziodosz: 
Theogonia 

4. Mítoszok az ember te-
remtéséről 

A Prométheusz-mítosz   

5. Biblia, Ószövetség-
Újszövetség 
Káin és Ábel, Noé 
bárkája 

  Képzőművészeti 
alkotások, hatás az 
irodalomra 

6. A Zsoltárok könyve 23. zsoltár liturgia, gondolatritmus, 
figura 
etymologica 

 

7. Az Újszövetség Jézus születése;  
A kereszthalál és a fel-
támadás 

evangélium, szinop-
tikusok, passio 

Részletek Máté és 
Lukács evangéliumá-
ból 

8. Példázatok A tékozló fiú parabola A dúsgazdag és a 
szegény Lázár 

9. Az Újszövetség korábbi 
könyvei 

 apokalipszis, Vulgata  

10. Az ókori görög 
irodalom.  

 héroszok A görög kultúra jelen-
tősége 

 Eposzok régen és ma 
modul: 
 

Részletek az eposzból fenség,  
tragikum 

az istenek szerepe 

11-12. Az eposzi hagyomány-
eposzindítások 

Részletek az eposzból hírnév, 
epizódok 

 

13-16.                                      Az Odüsszeia 9. éneke-
az eposz nyelve és az 
eposzi kellékek 

Részletek az eposzból 
 

  

17. Odüsszeusz és Részletek az eposzból   



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  

 

 
11 

Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

Polüphémosz-a rész 
helye és ellenpontjai az 
egészben, a hír 

18-22. A helység kalapácsa 1. 
, A szöveg részei 

   

23-28. 
 
 

 
 

29.         

A helység kalapácsa 2.-
eposzparódia és 
stílusparódia 
 
Az eposzok utóéletéből 
 

   

30. A görög líra  műfajok disztichon,  
elégia, 
epigramma 

 

  Szapphó-versek himnusz, dal  
  Alkaiosz, 

Anakreón 
új verslábak, 
sorfajok, strófák 

hatásuk 

31. A görög dráma. 
Színház és színjátszás 

 a tragédia és hagyo-
mányos egységei 

képzőművészet, építé-
szet 

32. Szophoklész 
A thébai mondakör 

   

  Konfliktusos drámák 
modul 

   

33. 
 

34-39. 
 
 
 
 
 
 
 

41-42. 
 
 

 
 
 
 
 
 
43-44. 
 
 
 

A vita. Mítosz és 
drámai történet 
Két igazság harca és a 
középponti 
konfliktushoz közvetve 
kapcsolódó szereplők. 
Kinek a tragédiája? Az 
Antigoné párhuzamos 
jelenetei és különböző 
értelmezési lehetőségei 
Az Antigonéhoz 
kapcsolódó védő-és 
vádbeszédek 
 
 
 
 
 
 
 
Részletek Shakespeare 
JuliusCaeserjából-
Antonius 

   



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  

 

 
12 

Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

 
45-48. 

vádbeszédének 
elemzése 
 
Modern védő-és 
vádbeszédek 
 
 
 
 

49. A római költészet. 
Catullus lírája 
Róma művészete 
 

Lesbia madárkája; 
Éljünk, Lesbia...; 
Gyűlölök és szeretek 

elégia, 
epigramma 

Augustus kora, 
Maecenas 

50. Vergilius eklogái IX. ecloga ekloga, bukolika IV. ecloga 
  Aeneis (részletek)  A római istenek 

    51. Horatius Thaliarchushoz; 
Licinius Murenához; 
Leuconoéhoz 

carmenek (ódák), 
„arany közép”, 
 
„carpe diem” 

 

52. Összefoglalás    
53-54. Dolgozat    
 

 
    

III. Szemelvények a középkor irodalmából 
Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

55. Történelmi háttér. 
Antikvitás és 
kereszténység. 
A szerzetesrendek 

 gótika, 
ora et labora, 
gregorián zene 

 
 

56. Szent Ágoston Vallomások (részlet) lélekrajz, műfajok 
keveredése 

 

57. Himnuszok Abélard: Szombatesti 
himnusz; 
Todi: Stabat Mater 

modern verselés, rím 
planctus 

Naphimnusz 

58. Halotti beszéd és 
Könyörgés 
Ómagyar Mária-
siralom 

 figura etymologica, 
alliteráció 

gesták 

59. A legendák Margit-legenda 
(részlet) 

legenda  

60. Lovagi irodalom Roland-ének 
Trisztán és Izolda 

lovageposz, 
lovagregény 

 

61. Vogelweide A hársfaágak...; 
Ó jaj, hogy eltűnt 

trubadúrköltészet, 
alba-dalok 
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Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

minden... 
62. Vágánsköltészet Félre könyvek... goliard-ok, 

Carmina Burana 
Orff 

63. Dante Isteni színjáték (műfaj, 
szerkezet, verselés) 

számmisztika, 
műfaji szintézis, 
terzina 

 

  A Pokol keresztmetszete 
A sötét erdőben 

 
 
allegóriái 

 

  A Pokol kapuja   
  Paulo és Francesca 

Odüsszeusz utolsó 
utazása 

  

 
64-65. 

 
Villon 

Nagy Testamentum 
Tűnt idők asszonyairól; 
Panasz a mindeneket le-
bíró halálról 

oktáva, 
ballada, 
haláltánc 

Villon modernsége 

  Jó tanítás balladája; 
Ballada, melyet  
édesanyja kérésére 
készített 

a téma és hangnem vál-
tozatossága 

 

  Záróballada Villon világképe Faludy Villon-fordí-
tásai 

 
IV. Szemelvények a reneszánsz irodalmából 

Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

66. Reneszánsz  
és humanizmus 

 humanizmus A reneszánsz 
művészete (építészet, 
szobrászat, festészet, 
zene) 

67. Petrarca életpályája Daloskönyv. Ti 
szerencsés füvek…; 

szonett  

  Pó, földi kérgem   
68. Boccaccio életpályája Dekameron novella  

  A sólyom feláldozása   
69-70. Janus Pannonius Epigrammái  

Galeotto Marzióhoz; 
Mars istenhez 
békességért 

epigramma, 
antikvitás és 
humanizmus 

 

  Búcsú Váradtól tájvers, búcsúvers, 
refrén 

 

  
Elégiái 

 
Mikor a táborban meg-

 Egy dunántúli 
mandulafáról 
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Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

Múzeumpedagógia:Ren
eszánsz Élménybirtok 

betegedett 

  Saját lelkéhez újplatonizmus  
71. Reneszánsz és 

reformáció. 
Új irodalmi műfajok 

 hitvitázó drámák, 
fabulák, 
históriás énekek, 
széphistóriák 

 

72. Balassi Bálint 
(pályakép) 

A szerelem költője 
(Anna, Júlia, Coelia) 

ciklus,  
Balassi-versszak, ütem-
hangsúlyos verselés 

 

73.  Hogy Júliára talála  Júliát hasonlítja a 
  Darvaknak szól  szerelemhez 
  Kiben az kesergő 

Céliáról ír 
szimmetria, 
hasonlat 

 

74. Vitézi versek Egy katonaének szerkezet és verselés 
bravúrja, 
metaforák 

Ó én édes hazám… 

75. Istenes versek Kiben bűne bocsánatáért 
könyörgett..; 
Adj már csendességet... 

belső vita  

 Költészetének hatása    
76. A magyar reneszánsz két korszakának összefoglalása 

77-78. dolgozat    
79-82. Shakespeare 

életpályája és színháza 
Szerelmes Shakespeare 
című film megtekintése 

színpadtípusok 
(misztériumdrámák, 
mirákulum, moralitás) 

 

83-86. Rómeó és Júlia  
Kétfajta erkölcsi rend 
összeütközése 

Kompozíció lírai tragédia, szerelmi 
tragédia, tragikus 
szituáció, 
végzetszerűség 

 

87-88. Zefirelli filmjének 
megtekintése 

Drámai konfliktus 
Töprengő hős 

nyelvi bravúr, szójáték  

89. Shakespeare szonettjei LXXV. szonett a shakespeare-i szonett  
90-91. Dolgozat    

V. Szemelvények a barokk korszak irodalmából 
Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

92. A barokk korszak 
művészete és irodalma 

 ellenreformáció, 
új műfajok 

(Képek: építészet, 
szobrászat, festészet) 

93. Pázmány Péter 
munkássága és 
jelentősége 

Az utolsó ítéletnek ret-
tenetességérűl 
(részletek) 

  

94. Zrínyi Miklós 
életpályája és prózai 
munkássága 

Az török Áfium ellen 
való orvosság 
(részletek)  

a barokk prózastílus, 
értekezés, röpirat 

Mátyás király életéről 
való elmélkedések 
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Óra-
szám 

Tananyag Művek Fogalmak Kiegészítés 
(fakultáció) 

95. Téma és szerkezet Szigeti veszedelem a barokk eposz (antik és 
keresztény elemek) 

 

96. A barokk eszménykép 
(Zrínyi jellemzése) 

 Athleta Christi  

97. Erkölcsi fölény. 
Az eposz célzata 

 verselés, 
rímelés 

 

98. A kuruc kor költészete Csínom Palkó; 
Őszi harmat után 

táncdal, 
bujdosóének 

Rákóczi-nóta 

99. Mikes Kelemen Törökországi levelek. 
A 37. levél 

levél, 
fiktív levél 

 

100-
101. 

Összefoglalás. 
Számonkérés 

   

102. A józan ész uralma: 
racionalizmus és 
humanizmus. 
Moliere pályája és szín-
háza 

Tartuffe 
 
 

a hármas egység 
a komédia,  
a commedia dell'arte, 
farce 

Racine 
Corneille 

103. A Tartuffe mesteri 
szerkezete, verselése 

 
 

rímes alexandrin  

104-
105. 

A címszereplő jelleme  jellemkomikum, 
helyzetkomikum 

 

106. A komédia többi 
szereplője 

 a vígjátéki konvenció  

107-
108.  

Összefoglalás    

109-
110.  

Számonkérés    

111. Az év értékelése    
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