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IRODALOM  2020. április 20-24. (6. hét) 

Kedves Diákjaim! 

A jól megérdemelt pihenés után szeretettel köszöntelek Benneteket. Bízom benne, hogy mindenki 

nagy lelkesedéssel várta/várja, hogy további Kosztolányi-művekkel ismerkedjen meg. 

1. Hajnali részegség TK. 133-135. o. 

Olvasd el vagy hallgasd meg ezt a csodaszép költeményt! 

https://www.youtube.com/watch?v=YIlbLfmpp-8 

Alaposan, figyelmesen olvasd el a tankönyvi magyarázatot a 136-137. oldalon! 

2-4. Édes Anna 

Tekintsd meg az 1958-ban készült fekete-fehér filmet.  

Rendező: Fábri Zoltán  

Címszereplő: Törőcsik Mari 

https://vimeo.com/237708180 

 

Nézd meg a regény rövid összefoglalóját! 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-

impresszionizmus-szecesszio-8 

 

Mivel a tankönyvünk nem ezt a regényt tárgyalja, ezért kaptok elemzést hozzá.(Látjátok, nem túl 

hosszú!) 

 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna 

A regényíró Kosztolányi: 

- az 1920-as években írja regényeit: az első műve Néró, a véres költő, majd ezt követik időben a 

Pacsirta, az Aranysárkány, végül az Édes Anna 

- regényeiben a lélek mélységeit, a cselekvések indítékait igyekszik feltárni 
- ismerte Sigmund Freudnak, a pszichoanalízis megteremtőjének a tanításait, és hatással volt rá 

Ferenczi Sándor pszichológus gyakorlata is, illetve a lélekelemző módszer híve volt Kosztolányi 
unokatestvére is, Brenner József ideggyógyász, aki Csáth Géza néven ismert az irodalomban 

Kosztolányi Édes Anna című regényének elemző bemutatása: 

- a regény a Nyugatban jelent meg folytatásokban 1926 júliusától 
- téma: egy kettős gyilkosság, amelyet egy cselédlány, Édes Anna követ el a Vizy házaspár ellen 
- a regény azokat a rejtve maradt, belső lelki tartalmakat állítja a középpontba, ami miatt Édes 

Annának el kellett követnie a bűncselekményt; Anna öntudatlanul lázadt, maga sem tudta 
megmagyarázni, miért gyilkolta meg a Vizy házaspárt (nem tudatosan megtervezett 
gyilkosságról van szó, Anna ösztönösen cselekedett) 

- Édes Anna jellemzése: tökéletes cseléd, külső megjelenésében sem hasonlít az addig Vizyéknél 
szolgáló tenyeres-talpas parasztlányokhoz, inkább törékeny, vékony testalkatú, finom vonású; 
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Anna érzékeny lelkű fiatal lány, aki minden durvaságtól visszariad; érzéseit nem tudja szavakba 

önteni, hiszen iskolázatlan, tanulatlan —> reakciói ösztöni szinten történnek (különösen a 
szaglásnak van nagy szerepe Anna ösztönös magatartásában: nem bírta a lakásra jellemző 
kámfor szagát) 

- Anna ép és egészséges lelkű volt, mielőtt belépett szolgálni a Vizy családhoz, de a nyolc 
hónapon keresztül tartó állandó szenvedések és megaláztatások fokozatosan a lélek torzulásá-
hoz vezettek 

 -mintacseléd lett, de ehhez fel kellett adnia önállóságát, szuverenitását, egyéniségét, akaratát, a 
külvilághoz fűződő kapcsolatait: családjától messze került, korábbi gazdáinak gyermeke már meg sem 
ismerte, és a házbeli cselédekkel sem találkozhatott; kitörési kísérletét (házasság a kéményseprővel) 
Vizyné Angéla megakadályozta 
- az író nem elemzi a főszereplő belső lelki folyamatait, hanem a freudizmus tanait felhasználva 

az adott pillanatban még jelentéktelennek tűnő, kisebb sérelmeken keresztül sejteti meg a lélek 
készülődő, öntudatlan robbanását 

- Anna nem tudatosítja (nem képes rá) önmagában egyénisége és akarata elvesztését, nem 
haragszik Vizynére, aki idomítja őt, inkább sajnálja 

- ösztönösen (szeretetvágyából fakadóan) sodródik Patikárius Jancsihoz is, aki azonban őszinte 
érzések helyett csak kihasználja a lány szeretetéhségét —> elcsábítja, a szeretőjévé teszi, majd 
közömbösen elfordul tőle 

- ez a megalázó szerelmi kaland is beépül a lány tudatalattijába, így fokozatosan megy végbe a 
lelki torzulás 

-  a sok megaláztatás, sérelem, a magzatelhajtás gyötrelme és végül Patikárius Jancsi udvarlása 
Moviszter doktor feleségének adja az utolsó lökést a tudattalan, ösztönös lázadáshoz —> Anna 
megöli a gazdáit 

- a lélekben lejátszódó folyamatok bonyolultságát bizonyítja az a tény is, hogy Jancsi „árulása” 
után mégis a gazdáit öli meg Anna, és nem az őt csúnyán kihasználó fiatalembert a kettős 
gyilkosság valódi okára a bíróság is fényt akar deríteni, de nem sikerül 

- az igazságot a bírósági tárgyaláson végül az idős, beteg Moviszter doktor mondja ki: Annát a 
gazdái nem tekintették embernek, csak egy robotoló gépnek; nem emberként bántak vele 

- Moviszter doktor az író véleményét képviseli: Kosztolányi szerint az irgalom és a keresztényi 
szeretet képes csak gyógyírt adni a szenvedésekre, politikai megoldás nincs (Kosztolányi 
kívülállását a politikai irányzatoktól tükrözi a regény első és utolsó fejezete is, amelyben az író 
ironikusan értékeli mind a tanácsköztársaságot, mint az utána következő időszakot)  

- Kosztolányi hitvallása a regény végső üzenete: a közömbösség; a jóság, a szeretet és a részvét 
hiánya a legnagyobb bűn 
 

BEADANDÓ 

1. A Hajnali részegség című költeményez tartozó feladatok. Kérlek, válaszolj rájuk teljes 

mondatokkal, lehetőleg a saját szavaiddal! 

a) Vázold a versindító helyzetet! 

b) Milyennek mutatja a költemény a földi világot éjszaka? 

c) Milyen az égi világ? 

d) Milyen titokra döbben rá virradatkor/hajnalban a költő? 

e) Milyen kifejezéssel helyettesítenéd/cserélnéd fel a cím részegség szavát? Indokold! 

 

2. Az Édes Annához kapcsolódó feladatok között több kutakodós, keresgélős is van.  

a) Kitől származik a regény témájának az ötlete? 

b) A művet egy latin nyelvű mottó vezeti be, amely a római katolikus temetési szertartás 

szövegéből idéz. Kikre vonatkozhat a mottó? Miért? 



c) Mit jelent az Anna illetve az Angéla név? Mennyire illenek a női szereplőkhöz a 

keresztnevük? 

d)  Mit jelent a lélektani regény fogalma? Bizonyítsd be, hogy az Édes Anna című mű is az! 

e) Milyen büntetést rónak Annára? 

Jó munkát kívánok! 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A négy órához kapcsolódó feladatokat 

egyben küldjétek el!  A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy nevét, valamint 

a 6. heti beadandó szavakat! A kérdéseket nem kell leírni, elég a sorszám és a betű. 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 24. (péntek) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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