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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 Vörösmarty-művekkel ismerkedjen meg. 

A heti tananyag egyik alkotása sem könnyen értelmezhető, sok odafigyelést igényelnek. 

1. Gondolatok a könyvtárban 

TK. 100-105. o. 

Először is olvasd el a költeményt vagy hallgasd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=LX1EiM_P1ak 

A magyar romantika irodalmának egyik csúcsteljesítménye. Ennek a tudatában tanulmányozd 

a tankönyvi magyarázó szöveget! 

 

2. A vén cigány 

TK. 106-109. o. 

Vagy olvasd el a verset vagy hallgasd meg Bessenyei Ferenctől! 

https://www.youtube.com/watch?v=a9AQV8WTEBY 

Alaposan, figyelmesen foglalkozz a tankönyvi elemzéssel! 

 

3. Előszó 

TK. 111-116. o. 

Ismerkedj meg a verssel! Olvasd el vagy hallgasd meg Őze Áron előadásában! 

https://www.youtube.com/watch?v=i37Mm1yN31o 

Értelmezd az alkotást a tankönyvi szöveg segítségével! 

 

BEADANDÓ 

1. Feladatok a Gondolatok a könyvtárban című vershez. 

a) Mit jelképez a könyv és a könyvtár motívuma? 

b) Kit szólít meg a beszélő? 

c) A felvilágosodás melyik illúziójával számol le a költemény? 

d) Melyek a mű alapkérdései? Idézd mind a hármat! 

e) Mi az egyetlen értelmes lehetőségünk az életben? 

 

2. A vén cigányhoz tartozó megoldandó feladatok. 

a) Mi a műfaja? Bizonyítsd az állításodat! 

b) Ki a vén cigány? 

c) Mi a vers alapkérdése? (Nem idézetre gondoltam!) 

d) Minek az érzetét kelti benned a refrén „Húzd, ki tudja meddig húzhatod” sora? 

e) Mikor szeretne Vörösmarty legközelebb verset írni? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LX1EiM_P1ak
https://www.youtube.com/watch?v=a9AQV8WTEBY
https://www.youtube.com/watch?v=i37Mm1yN31o


3. Állapítsd meg a következőket az Előszóval kapcsolatban! 

a) Milyen tragikus magyar esemény után született meg a mű?  

b) Milyen konkrét és áttételes jelentése van a címnek? 

c) Hány szerkezeti egységre tagolódik a mű? Milyen idősíkok jelennek meg az egyes 

szakaszokban? 

d) Keress két hasonlatot! 

e) A „vész” félelmetes látomása jelenik meg a költeményben. Mi jellemző a romantikus 

látomásversre? (Segít a TK. 114. oldalán a fogalommagyarázat.) 

 

Jó munkát kívánok! 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A három 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 versek címe, 

sorszáma és a betűk. 

Köszönöm szépen. 

 

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

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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