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

Kedves Diákjaim! 

Remélem, sikerült kipihenni magatokat a tavaszi szünetben. Mindenki feltöltődött energiával, és 

teljes lelkesedéssel fog neki a heti feladatoknak. 

Még mindig Balassi Bálint költészete a témánk. 

1. óra 2020. április 21. kedd 

Új anyag: Egy katonaének TK. 160. o. 

 

Külön nem kell meghallgatnod a költeményt, mert az alábbi videóban elhangzik. Tehát nézd 

meg ezt! 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-egy-katonaenek-cimu-muvenek-elemzese 

A tankönyvi szöveg (162-163. o.) mellé itt olvashatsz még az ódáról gondolatokat: 

http://henineni.dozsasportiskola.hu/wp-content/uploads/2018/09/egy_katonaenek.pdf 

2. óra 2020. április 24. péntek 

Új anyag: Adj már csendességet…  TK. 163. o 

Olvasd el ezt a szép istenes verset vagy hallgasd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=7K16wHEeNjM 

Tekintsd át a tankönyvi szöveget a 165-166. oldalon, illetve azt is, amit ide bemásoltam! 

Istenes versek 

Balassi költészetének egy jelentős verscsoportja a vallásos témájú, gyakran zsoltáros hangú versei. 
Ezeket istenes verseknek nevezzük. Az előző leckében már említettük, hogy a Balassa-
kódex felfedezéséig csak ezek a művei voltak ismertek. Összesen tizenkilenc istenes verse maradt 
fenn, pontos sorrendjüket, keletkezési idejüket nem ismerjük. Kiemelkedik közülük a házasságkötése 
előtt íródott Bocsásd meg, Úristen... (1584), az Adj már csendességet… (1891) és a Végtelen 
irgalmú… (1594) kezdetű költemény. Balassi Istenhez szóló költeményeinek alaphelyzete a bűnbánat, 
és a személyes isten-viszony: a költő bízik abban, hogy istene megbocsátja bűnös életét. Egyes 
elemzők szerint ez a személyesség, amely nagymértékben különbözik a középkori vallásos irodalmi 
művektől, világirodalmi mértékkel nézve is jelentős újítás. A Balassi verseit meghatározó személyes 
ember-isten kapcsolat a magyar lírában is jelentős hagyományt teremtett: többek között Ady Endre 
(1877–1919) istenes költészetében él tovább. 

Adj már csendességet… 

Az Adj már csendességet… kezdetű vers nem tartalmaz nótajelzést, amit a korábbi verseiben 
megszokhattunk. Igazi szövegvers már (szóversnek is nevezik), amit nem egy ismert dal dallamára kell 
ráénekelni, hanem elmondható, szavalható. 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-egy-katonaenek-cimu-muvenek-elemzese
http://henineni.dozsasportiskola.hu/wp-content/uploads/2018/09/egy_katonaenek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7K16wHEeNjM


A költő ebben a költeményben is bűnbánó hangon szól az Istenhez, de a Bocsásd meg, 
Úristen… kezdetű verssel ellentétben nem saját lelke bűnösségét részletezi, hanem Isten 
irgalmasságát állítja a középpontba, amely erősebb az egyéni véteknél. A vers műfaja tehát az 
irgalmas Istent dicsőítő zsoltár, de a műfaj hagyományaival ellentétben nem egy közösség nevében, 
hanem egy személyes viszony alapján fordul Istenhez. Figyelemre méltó, hogy Isten dicséretébe 
kérdések is vegyülnek. A mű szerkezeti középpontja, az ötödik strófa két retorikus kérdésből áll, 
amelyekre előkészíti a zárlatot. „Nem kell kételkednem” – írja a költő saját bizonytalanságára 
válaszul. 

Ha ezeket megtetted, oldd meg gyakorlásként/ellenőrzésként az alábbi feladatot! 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/17526067512 

BEADANDÓ 

1. Oldd meg az Egy katonaének című vershez kapcsolódó feladatokat! 

a) Melyik versszakból derül ki a vershelyzet? Fogalmazd meg a vershelyzetet a saját 

szavaiddal! 

b) A költemény szerkesztési elve a hárompillérű verskompozíció. Bizonyítsd be ezt az 

állítást! 

c) Melyik versszak fogalmazza meg az alkotás erkölcsi parancsát, a legnagyobb értékeket? 

Idézd ennek a strófának azt az egy sorát, amivel ezt alátámasztod! 

d) Írd le egy mondattal, mi jelent az életkép! Mely részek tartalmaznak életképeket? 

e) Magyarázd el, mit jelent a Balassi-strófa kifejezés! 

2. Készítsd el az Adj már csendességet… című zsoltárhoz kapcsolódó feladatokat! 

a) Balassi verseit három téma szerint csoportosíthatjuk. Ez a vers melyikhez tartozik? 

b) Mit jelenthet, hogy Balassi itt nem alkalmaz nótajelzést? 

c) Készítsd el a költemény szerkezeti vázlatát! (Csak annyit, hogyan osztanád fel részekre a 

8 versszakot!) 

d) Fogalmazd meg, mire vágyik a versbeli szereplő! 

e) Lehet- e ennek a zsoltárnak köze a halálhoz? Indokold a válaszodat! 

 

Jó és eredményes munkát kívánok! 

 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A két feladatot egy levélben 

juttassátok el hozzám! A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy nevét, 

valamint a 6. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

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

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Áldás, békesség! 

      Böbe néni 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/17526067512
mailto:bobe.tancineni@gmail.com

