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IRODALOM  2020. április 27-30. (7. hét) 
 
Kedves Diákjaim! 
 
Megismerkedtetek már Kosztolányi Dezső költészetével, regényeivel. A pályája kezdetétől novellákat 
is írt.  A héten ezekkel foglakozunk.  
 
1-2. óra  Fürdés 

TK. 147-153. o 
Kérlek, olvasd el a novellát! 
 
3-4. óra Alakmás novellák: Esti Kornél 
 TK. 153-159. o 
 
Tekintsd meg a videót! 
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-
impresszionizmus-szecesszio-7 
 
Tanulmányozd a tankönyvi szöveget a 153. oldalon, majd olvasd el a 18. novellát és az ahhoz 
kapcsolódó magyarázatot! 
 

BEADANDÓ 
 

A. Oldd mega Fürdés című novellához kapcsolódó szövegértési feladatokat! 
1.  Mikor és hol játszódik a történet? 
2.  Miből ered az apa és a fiú közti konfliktushelyzet? 
3.  Melyik szín tűnik fel többször a novella elején majd később is? 
4.  Hogyan hangzik helyesen a dicsérni fognak engem igealak? 
5.  Mivel foglalkozik a bodnár? 
6. Hogyan jellemzi Kosztolányi a fürdőhelyet? Idézd a két ideillő mondatot! 
7. Mire lehet ebből következtetni a család társadalmi helyzetét illetően? 
8. Hogyan hívták a fürdősasszonyt?  
9. Milyen jelekből lehetett sejteni, tudni, hogy tragédia fog történni? 
10. Jellemezd a kisfiút! (Életkor, osztály, alkata, szüleihez való viszonya, viselkedése stb.) 
11. Milyen volt az apa magatartása a tragédia előtt és után? 
12. Mire tanít minket ez a novella? Mit szeretne számunkra üzenni? 
 
B. Válaszolj a Tizennyolcadik fejezethez kapcsolódó kérdésekre! 
1. Mi jellemzi a novella elbeszélői helyzetét? 
2. Melyik évszakban játszódik a történet? Szerinted minek a toposza ez az évszak? 
3. Mit jelképez a villamoson elfoglalt hely Esti és az utasok számára valójában? 
4. Milyen szerepet játszik a történetben az Esti Kornél által megpillantott nő? 
5. Minek a jelképe lehet szerinted a műben az utolsó megálló, a végállomás? 
 
Jó munkát kívánok! 
 
A kéréseim nem változtak. Legyetek szívesek inkább a gépen dolgozni, az elkészült megoldásokat egy 
levélben elküldeni számomra. A kérdések leírásával nem kell bajlódni, elég a betűk, számok felírása. 
Mivel a május első napja mindenki számára pihenő, ezért várom most szombat estig a beadandókat. 
 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio-7
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio-7


Határidő: 2020. május 2. (szombat) 20:00 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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