Tájékoztató
a magyar nyelv és irodalom 19. emelt szintű szóbeli tételéről
A nyilvános emelt szintű szóbeli tételcímek között szereplő 19. irodalmi tétel (Témakör: Az irodalom
határterületei; Tételcím: Pennaháborúk. Különböző korok irodalmi vitái, perei a magyar irodalomban [a
19. században és a 20. század első felében]) a 19-20. századi magyar irodalom három meghatározó irodalmi

vitájára – Árkádia-pör, Iliász-pör, Ady-revízió –, és az ezekben a vitákban résztvevők levelezésére épül,
melyekből fény derül az utókorra is nagy hatást gyakorló tanulságos megoldásokra, tapasztalatokra.
A középiskolás diákok már a 11. évfolyamon találkoznak a vita és ezen belül a közéleti és a szakmaitudományos vita fogalmával, az idézett példák, valamint a gyakorlati feladatok megoldása közben pedig
megismerkednek híres magyar íróink és költőink pennacsatáival.
Az érettségiző feladata, hogy a tétellapon szereplő forrás alapján – melyben szándékosan több adat is
szerepel (pl. dátum, név, helyszín, aktuális probléma, esemény stb.) – rekonstruálja a „cselekményt”, azaz
felismerje a vitában részt vevő feleket, a konfliktust és annak előzményeit, majd a vita végkimenetelét.
Feleletében reflektálhat arról, mi az álláspontja a szakmai vitákról és féltékenységekről, hogyan ítéli meg ezek
jelentőségét, tanulságát, esetleg a vita ismerete megváltoztatja-e saját véleményét az adott alkotóról. Kitérhet
arra is, ha a későbbi korokból tud említeni hasonló „pennacsatát”.
A viták kiválasztásában elsődleges szempont volt, hogy olyan forrásokból tudjanak készülni a
vizsgázók, amelyekhez – könyvtár, esetleg szaktanári segítség híján is – hozzáférnek az interneten keresztül.
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