
12. osztály 

 

Életmű – Kosztolányi Dezső 
Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák; világkép, 

művészetfelfogás (homo aestheticus); 

stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, 

expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, 

versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és 

nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább 4 lírai 

alkotás, köztük: Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és 

novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, 

Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, 

hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 

jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; 

Kosztolányi helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének 

jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első nemzedéke 

tevékenységével, jelentőségével;   

 műelemzések során megismeri 

Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai 

megoldásait; kis- és nagyepikájának 

néhány jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai alkotások önálló 

értelmezésének megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Kosztolányi egy 

regénye és két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti beszéd és még 

egy-két műve (memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-életmű 

jellemzőinek bemutatására (legalább 4 

lírai alkotás, egy regény, két novella 

alapján); a műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 
Karinthy kisepikájának jellemzői választott 

novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel; Barabbás) és a Tanár úr 

kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már 

megismert szerző /mű és paródiája) az Így 

írtok ti szemelvényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja 

legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. 

Negyedik út, Ötödik út); anekdotikusság, az 

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a 

korszakban (újságírás; Nyugat, illetve 

csoporthoz nem tartozás); ismeri alkotás- és 

látásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás értelmezésére, 

műelemzések kritikus befogadására, saját 

álláspont kifejtésére és adott szempontú, 

önálló műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlító elemzésekre 

(párnovellák, pl. A jó tanuló felel/A rossz 



idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, 

alakjainak, motívumainak megidézése 

(stílusimitációk, pl. Márai Sándor: Szindbád 

hazamegy; Huszárik Zoltán: Szindbád).  

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar 

dolgozat/Röhög az egész osztály); mű és 

paródiája összevetésére); novellaciklus és 

film összehasonlító elemzésére;  

 műismeret: Karinthy (választható valamely 

műve); Krúdy egy novellája. 

 

Életmű – Babits Mihály 
Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. pályakezdés; 

világháborúk ideje; kései költészet); 

életérzések, világkép, értékrend, 

művészetfelfogás (homo moralis); a 

bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. 

Magyarság és európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi 

kapcsolatai; esszé- és irodalomtörténet-írói, 

műfordító tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); 

klasszicizálás, antikizálás; hagyomány és 

modernség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, költői magatartás 

(békevers, pl. Húsvét előtt; a prófétaszerep 

elutasítása vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, 

formák, motívumok gazdagsága (pl. Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; Cigány a 

siralomházban; Csak posta voltál).  

 

A választott művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. gyászdal, tárgyias költészet, 

ditirambus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az ószövetségi példázat 

parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi összetettség.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 

jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; 

Babits helyét, szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első nemzedéke 

tevékenységével, jelentőségével;   

 műelemzések során megismeri Babits 

jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait 

és a Jónás könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és 

tavasz között és még egy-két műve 

(memoriter is) és a Jónás könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására (legalább négy 

lírai alkotás); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

 



Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 
Világirodalom – avantgárd irányzatok. 

Formabontás és formaépítés (közös 

tendenciák a stílusirányzatokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: 

néhány szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány irodalmi 

alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. 

Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi irányzatok 

(kubizmus, konstruktivizmus, dada, stb.) 

néhány célkitűzése, formajegye. A magyar 

avantgárd sajátosságai, az aktivizmus 

programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két 

művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló 

meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. század eleji 

stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, 

programok szándékait, esztétikai elveit, 

poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos helyzetét, 

Kassák szerepét. 

 

Életmű – József Attila 
József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta szívvel; Tudod, 

hogy nincs bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas Mann 

üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. expresszionizmus, 

szürrealizmus, Medáliák) és stílustendenciák (pl. 

újnépiesség) hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; 

Nem emel föl); gondolati költészet 1932-1934 

között (pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A város 

peremén); kései költészet (közéleti, pl. Levegőt; 

A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; 

tragikus önsors versek, pl. Karóval jöttél; Talán 

eltűnök hirtelen...). Versszerkezetek, 

verstípusok, hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, 

bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltások).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. Pilinszky, Nagy 

László). 

A választott művekhez kapcsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. freudizmus, agitatív vers, 

szegényember-vers, szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 

jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; József Attila helyét, szerepét 

a magyar irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során megismeri József 

Attila jellemző lírai témáit, motívumait, 

poétikai megoldásait;  

 képes önálló versértelmezések 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Külvárosi éj; 

Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és 

még négy-öt műve (memoriter is); 

 képessé válik az életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább tizenkét lírai 

alkotás alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 



evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs 

irodalomban 
Epikus művek (szemelvények, részletek a 

kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas Mann 

(pl. Mario és a varázsló; Bulgakov: A Mester 

és Margaríta; Camus (pl.: Közöny); Orwell 

(pl. Állatfarm / 1984); Faulkner, Hemingway, 

Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző tematikája, 

kérdésfelvetése; formanyelvi, szóhasználati 

sajátosságai.  

Művek és adaptációik összevetése. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja egy-két 

művének elemző megközelítésével (pl. T. S. 

Eliot). 

A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 

intellektuális költészet, mitologizálás, 

mitoszregény, dokumentum-irodalom, 

parabola, egzisztencializmus). 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi irodalom néhány 

meghatározó tendenciáját;  

 ismer néhány jellemző, jelentős 20. századi 

epikus művet, részletet (pl. Bulgakov, 

Camus, Faulkner, Hemingway, Hrabal, 

Kafka, Thomas Mann, Orwell, I. B. Singer, 

Szolzsenyicin alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai alkotásait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus portréját, 

egy-két művét (pl. T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját 

olvasmányélményeinek előadására 

(műbemutatás / ajánlás). 

 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom 

néhány törekvése 
A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd dráma, 

egzisztencialista dráma, groteszk színház, 

amerikai drámairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai művekből, 

pl. Brecht (pl. Koldusopera/Kurázsi mama; 

Beckett: Godot-ra várva); Ionesco: A kopasz 

énekesnő; Dürrenmatt (pl. Az öreg hölgy 

látogatása/A fizikusok); egy szerző, mű 

középpontba állítása. 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi és/vagy kortárs 

dráma és színház néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. századi vagy 

kortárs alkotást, újításaiknak (vagy a 

hagyomány és újítás kettősségének) 

figyelembevételével; bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a művek 

értelmezéséhez;  



 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. epikus színház, 

elidegenítő effektusok, song, tézisdráma, 

abszurd dráma, példázatosság, groteszk 

komédia, paradoxon). 

 lehetőség szerint megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak egy-egy 

jelenetet az elemzett művekből;  

 alkalmassá válik a művek értelmezéseinek 

kritikus befogadására. 

 

Portré – Radnóti Miklós 
Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (haláltudat, 

munkaszolgálat, lágervers; idill és tragikum). 

A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti 

tragédiája és költői magatartásformái (jóság, 

tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, 

hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi 

költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések 

költészetében; műveinek formai és stiláris 

sajátosságai (avantgárd, szabad vers, 

klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább 

még egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A 

Tajtékos ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 

jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti életművének 

jellegével; a költő helyével, szerepével a 

magyar irodalom történetében; Vergilius 

rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem tudhatom, 

Hetedik ecloga és még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá válik 

legalább négy alkotásának és a műveiről 

szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza 
Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-

versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány 

darabja alapján. 

 

Weöres Sándor költészetének tematikus és 

formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; 

Magyar etüdök alapján); gondolati költészete; 

szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei).  

 

Pilinszky János világlátásának tükröződése 

költészetében; alkotásmódjának, poétikai 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. századi szerzők 

életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy-

két műve, Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon és még egy 

műve; 

 választhat: Márai Sándor egy-két alkotása; 

Ottlik Géza egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 

műveikről szóló véleményeknek, 



megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a 

Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, 

Apokrif stb.).  

 

Márai Sándor életműve néhány epikus 

szemelvény alapján (pl. Egy polgár 

vallomásai;  

A gyertyák csonkig égnek; Napló); 

esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás 

(Halotti beszéd) alapján; az emigráns 

léthelyzet hatása. 

Ady Endre publicisztikájából részlet (pl. 

Ismeretlen Korvin-kódex margójára, 

Kosztolányi Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a 

fordításról és ferdítésről), Illyés Gyula 

esszérészlet (pl. Hajszálgyökerek ) 

Ottlik Géza: Iskola a határon - sok szempontú 

regényértelmezés.   

 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 

jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, 

Füst Milán 
Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy 

mondat a zsarnokságról és más műve alapján 

(pl. Bartók, Koszorú); az irodalmi 

szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy 

részletek).  

 

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy 

egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai).  

 

Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. 

népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) egy-két 

műve alapján (pl. Himnusz minden időben, Ki 

viszi át a szerelmet; József Attila!; Menyegző). 

 

Az archaikus és modern Füst Milán 

költészetében, egy két mű alapján; vagy egy 

kisregény vagy a Feleségem története című 

regény értelmezése. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. századi szerzők 

életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés Gyula egy 

műve;  

 továbbá választhat: Németh László egy 

műve; Örkény István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; esszérészlet Illyés 

Gyula, Németh László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 

műveikről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 



 

Örkény István groteszk látásmódja néhány 

egyperces novella és/vagy a Tóték alapján. A 

választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek. 

 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható szerzők, 

művek) 
Választás alapján művek, szemelvények 20. 

századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. Gion Nándor, 

Mészöly Miklós, Nyirő József (pl. Úz 

Bence, Kopjafák), Szabó Magda (pl. 

Abigél), Sánta Ferenc (pl. Sokan voltunk), 

Sütő András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. Áprily Lajos, 

Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, Orbán 

Ottó, Sinka István, Szilágyi Domokos 

egy-két műve;  

 értekező prózai művekből, esszékből, pl. 

Nemes Nagy Ágnes, Szerb Antal és 

mások műveiből, például Szabó Dezső 

Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és irodalomtörténeti 

tájékozódás: a nemzeti konzervatív 

irodalom, a népi írók mozgalma, a határon 

túli és emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. századi 

szerzők életművének jellegével; az 

alkotók helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében;  

 megismeri a század irodalmának néhány 

törekvését, sajátosságát (nemzeti 

konzervatív irodalom, népi írók 

mozgalma, határon túli magyar és 

emigráns irodalom);  

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni 

olvasmányélményei alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 

műveikről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, 

művek) 
Szemelvények a kortárs szépprózai 

alkotásokból, lírai művekből, 

esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház világa (egy 

választott mű elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: 

Kertész Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs irodalomból 

választott szerzők életművének jellegével; 

az alkotók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom néhány 

törekvését, sajátosságát, a posztmodern, 

digitális irodalom, hangoskönyv fogalmát; 

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni 

olvasmányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai alkotást 

(lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  



 

Tájékozódás az irodalmi és könyvtári 

adatbázisok, blogok, kritikai folyóiratok, 

internetes folyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás szempontjai, 

indoklása, értékelése, mások szempontjainak 

értelmezése. 

 információkat szerez a kortárs irodalmi 

életről (könyvünnepek, sikerkönyvek); 

irodalmi díjakról (pl. Kertész Imre Nobel-

díjas Sorstalanság című regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 

műveikről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

 

Regionális kultúra 
A régió, tájegység, település, kerület, iskola 

kulturális, irodalmi, múltbeli és jelen 

hagyományai (pl. kisebbségi, nemzetiségi 

irodalom, folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó szerző(k) 

irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, emlékszoba, 

kiállítás, múzeum, temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a 

tájegység/település/kerület/iskola stb. 

kulturális, irodalmi hagyományaival, 

ismer irodalmi emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán alkalmassá válik egy 

szóbeli témakör kifejtésére (érettségi 

követelményrendszer). 

 

Az irodalom határterületei 
A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő 

eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, 

lektűr; dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; filmes feldolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, divatjelenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott 

és elektronikus műfajai. 

A választott témához kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság változó 

fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális függőségét; 

 alakul igénye és képessége az ízlés önálló 

fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, esztétikai és 

művészeti tudatossága;  

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni 

olvasmány-élményei/filmélményei 

alapján; 

 a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a 

jelenségekről/művekről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére. 

 


