
10. g 

Kedves Diákjaim! 

A héten is Kölcsey Ferenc költészetével ismerkedünk meg. 

1. Vanitatum vanitas   

Magát a verset itt találod, olvasd el lassan, figyelmesen! Tk. 58-59. o. 

Meg is hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=04WEhBN8WpE 

Az elemzést tekintsd át, értelmezd a költeményt.  Tk. 60-63. o.  

Segítségül egy rövid összefoglalást is adok a tankönyvi szövegen túl: 

https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=460 

 

Beadandó: 

Oldd meg a feladatokat! 

a) Értelmezd a címet! 

b) Sorolj fel három hasonlóságot a Himnusz és a Vanitatum vanitas között! 

c) Milyen alakzat a „bölcselkedő oktalanság”? 

d) Melyik versszak tanácsolja a helyes viselkedést? Idézd ezt a két sort! 

e) Milyen a vers hangulata? 

 

2. Zrínyi éneke (Zrínyi dala) 

A költemény a 64. oldalon olvasható.  

Természetesen meg is hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9dOPdcXOjc 

Olvasd el a rövid gondolatokat a versről! Tk. 65. o. 

 

Beadandó: 

a) Miért szerepvers? 

b) Kik beszélgetnek? Milyen módon? Miről? Ki mit képvisel? Valószínűleg ki beszél mindkét 

szólamban? (Próbálj ezek alapján néhány mondatban összefüggően válaszolni!) 

 

3. Zrínyi második éneke 

A vers olvasható a Tk. 66. oldalán vagy meghallgatható az alábbi helyen: 

https://www.youtube.com/watch?v=co7opvcMzfY 

Miután megértetted a hozzá kapcsolódó szöveget, készítsd el a beadandódat! 

 

Beadandó: 

a) Kivel beszélget Zrínyi Miklós? Idézd! 

b) Milyen probléma teszi tönkre a nemzetünket? 

c) Készítsd el a költemény szerkezeti vázlatát! Indokold, miért így gondolod! 

 

Kéréseim 

https://www.youtube.com/watch?v=04WEhBN8WpE
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Lehetőleg az irodalom megoldásaidat egy levélben küldd el. (Rengeteg e-mailt kapok, ezzel sokat 

segítenél nekem.) 

Kérnék visszajelzéseket arról, hogy érthető –e, jó-e az „anyag átadása, megértetése”. Kértek-e 

bővebb instrukciókat, magyarázatokat stb. 

Csütörtököt jelöltünk meg határidőnek, de akkor majdnem két hét jut az anyag elsajátítására. 

Lehetne az irodalom is keddi határidő? Illetve mivel a hónap vége jön, most lehetne ez is 2020. 

március 30? 

Ebben a hónapban egy naplós jegyet szeretnék adni. Minden beérkező munkád/leveled után (ezt 

még átgondolom) kapsz jegyeket, s ezeknek az átlagából kapsz egyet a naplóba.  

A beadandót tehát várhatom 2020. március 30. (hétfő) 20:00-ig? 

 bobe.tancineni@gmail.com 

Köszönök szépen minden megértést, segítséget, jól és igényesen elkészített munkát! 

Szép hetet mindenkinek! Jó tanulást! 
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