MA 1081, MA 4081L, MA 4081l6
Irodalomszigorlat 1.


A szigorlaton 3 tétel kell húzni: I., II., III.

Aki a tanév tavaszi félévében sikeresen kollokvált az MA1025 A magyar reformkor és romantika irodalma és az MA1053 Világirodalom: az európai romantika irodalma tárgyakból, az a II/12-21. és a III/12-15. tételekből kérheti a kollokviumi jegye figyelembe vételét.


I. Régi magyar irodalom

	Ősköltészet, orális epika

A magyarországi latin nyelvű kolostori irodalom (legendák, himnuszok)
Latin nyelvű világi irodalom (gesták és krónikák, intelmek)
A magyar nyelvű irodalom kezdetei (Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom, legenda és himnuszfordítások (Margit-, Ferenc-legendák, az Érdy-kódex, Szent László-ének)
	Középkor végi kolostori irodalom és a humanizmus kezdetei: Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát, Vitéz János)
Janus Pannonius
Balassi Bálint
Zsoltárköltészet és bibliafordítások
Pázmány Péter
Zrínyi Miklós


II/a. A felvilágosodás irodalmából

1.	A felvilágosodás és magyarországi programja, írói csoportosulásai 
(elnevezése, fogalma, stílusmodelljei, tudományágai és tudósai, vonulatai, eszméi)
A klasszicizmus változatai, jellemzői és képviselői 
(a prozódiai vita; jottisták és ypszilonisták; adaptáció és copia; nyelvújítás; a klasszikus triász; leoninisták)
2.	Bessenyei György pályaszakaszai és lírai, drámai, prózai művei, művelődési programja röpiratai alapján
3.	A hagyományőrzés és jozefinizmus íróképviselői irodalmunkban 
(Orczy Lőrinc, Gvadányi József, Dugonics András, Pálóczi Horváth Ádám)
4.	Batsányi János élete, költészetének jellemzői
5.	A magyar szentimentalizmus forrásai és változatainak képviselői 
(Ányos Pál, Dayka Gábor, Kármán József)
6.	Csokonai pályaképe és a felvilágosodás, drámáinak szerkezeti, szemléleti sajátosságai
7.	Csokonai szerelmi költészetének tematikája és stílusjegyei
8.	Kazinczy ízlésvilága versei és prózája tükrében
9.	Felvilágosodás és népiesség Fazekas műveiben
10.	Berzsenyi Dániel pályaképe és költészetének műfajai, írói elvei
11.	Katona József írói pályája és a Bánk bán

II/b. A reformkor irodalmából

	Irodalmi élet a reformkorban

(szalonok és társaskörök; folyóiratok és stíluseszményeik; almanachok és az almanach-líra; a Pesti Hírlap és az irányköltészet)
A romantika és magyarországi jellegzetességei 
(elnevezése, fogalma, eszméi, stílusjegyei)
	Kisfaludy Károly írói és szervezői ténykedése

Kölcsey lírája és értekezései
Vörösmarty pályakezdése és a Csongor és Tünde
Vörösmarty pályaképe 1831 és 1855 között
A széppróza a reformkorban
(Fáy András és Jósika Miklós; az életkép és Nagy Ignác, Kuthy Lajos)
	Eötvös József életműve

Színészetünk története és a dráma műfajai a reformkorban 
(történeti: Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Teleky László; vígjáték: Nagy Ignác, Eötvös József; társadalmi: Obernyik Károly, Czakó Zsigmond; népszínmű: Szigligeti Ede)
	Petőfi Sándor pályája 1844–1846 között

Petőfi Sándor pályája 1846–49 között


III/a. Az antikvitás irodalma

	Az epika ősformái, teremtésmítoszok, ősi eposzok (Gilgames, Kalevala)

Homérosz
A görög líra
A görög dráma kialakulása. Szophoklész
Platón (Szókratész védőbeszéde)


III/b. A középkor és a reneszánsz irodalma

	A középkori irodalom műfajai (irodalmi példákkal)
	A középkor himnuszköltészete

Dante
Petrarca és a reneszánsz szerelemfilozófia
Az itáliai és a francia reneszánsz próza (Boccaccio, Rablais)


III/c. A felvilágosodás és a romantika irodalma 

	Goethe és Schiller
	Az angol regény (Swift-től Dickens-ig)

A francia és orosz romantikus költészet
	Az angol romantika (líra)
	A német romantika (líra és epika)
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