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1.témakör: Kommunikáció 

1) A reklám mint a manipuláció eszköze  

2) Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei 

2.témakör: A magyar nyelv története 

3) A nyelvújítás mibenléte, történelmi és művelődéstörténeti háttere, hatása  

4) A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése 

5) A magyar nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek  

3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

6) Az új ”szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői  

7) A nyelv társadalmi tagolódása: csoportnyelvek  

8) Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre  

4.témakör: A nyelvi szintek 

9) A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása  

10) Az egyszerű mondat részei, felépítése, elemzése  

11) A morfémák szerepe és jellemzői 

5.témakör: A szöveg 

12) A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei  

13) A szövegtípusok jellemzői  

14) A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok: motivációs levél  

6. témakör: A retorika alapjai 

15) A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig  

16) A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata  

7. témakör: Stílus és jelentés 

17) A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés viszonya alapján  

18) Az egyszerűbb alakzatok: felsorlás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus  

19) Az egyszerűbb szóképek környelvi és szépirodalmi szövegben: hasonlat, metafora, metonímia  

20) A publicisztikai stílus főbb jellemzői 
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1.témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

1. Petőfi Sándor szerelmi lírája  

2. Arany János balladaköltészete  

3. Ady Endre Új versek c. kötete 

4. A prófétaszerep megnyilvánulása Babits Mihály költészetében 

5. Kosztolányi Dezső szereplírája 

6. József Attila: Tiszta szívvel c. művének hatása költészetére 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

7. Németh László: Iszony 

8. A felvilágosodás három stílusirányzatának megjelenése Csokonai V.M. költészetében  

9. Karinthy Frigyes költészete 

10. Móricz Zsigmond novellisztikája 

11. Az idill és halál kifejezése Radnóti Miklós költészetében 

12. Groteszk látásmód Örkény István művében 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

13. Egy kortárs magyar szerző bemutatása egy regénye vagy novellái illetve néhány verse 

tükrében 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

14. Az orosz realizmus: Lev Tolsztoj  

15. A XX. század világirodalmából: Thomas Mann: Mario és a varázsló 

16. Az emberi lét kiüresedésének ábrázolása Franz Kafka Átváltozás c. művében 

5.témakör: Színház és dráma 

17. Shakespeare színháza: Romeo és Júlia 

18. Madách Imre: Az ember tragédiája 

6. témakör: Az irodalom határterületei 

19. Az irodalom filmen (televízióban): az adaptáció jelenségei választott filmművészeti 

példán 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

20. Városunk színháza, a Miskolci Nemzeti Színház 


