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IRODALOM 2020. május 25-29. (11. hét) 

Kedves Diákjaim! 

A héten Juhász Gyula költészete a témánk. 

1. óra Juhász Gyula pályaképe, költészete 

Olvasd el az életrajzát a TK. 214. oldalán! 

Nézd meg az alábbi videót! 

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

impresszionizmus-szecesszio/juhasz 

Tanulmányozd az itt leírtakat is! 

Pályakép 

Juhász Gyula (1883–1937) Szegeden született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a piarista 
gimnáziumban végezte. Első költeményeit a Szegedi Napló című lap közölte. 1902-ben kezdi meg 
egyetemi tanulmányait Budapesten magyar és latin szakon. Az egyetemen ismerkedett meg Babits 
Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. Négyesy László híres szemináriumának titkára volt. Az egyetem 
elvégzését követően Máramarosszigeten, Léván, Nagyváradon, Szakolcán és Makón tanított. 
Nagyváradon többek között Adyval és Babitscsal részt vett a Holnap Irodalmi Társaság (A 
Holnap antológia kiadója) megalapításában. Ugyancsak Nagyváradon ismerte meg Sárvári Anna 
színésznőt, aki szerelmi lírájának legismertebb darabjait ihlette. Később lapszerkesztőként dolgozott, 
1929-ben az elsők között kapta meg a Baumgarten-díjat, amelyet 1930-ban és 1931-ben is odaítéltek 
neki. A ’20-as évek legelején került kapcsolatba József Attilával, akit kezdettől fogva nagy költőnek 
tartott, ifjú pártfogoltja pedig mint atyai barátjára nézett fel rá. Tragikus egybeesés, hogy mindketten 
önkezükkel vetettek véget életüknek: Juhász Gyula 1937 áprilisában, József Attila 1937 
decemberében. 

Költészetéből 

Juhász Gyula költészetére éppoly meghatározó hatást gyakorolt a modern francia líra, mint a többi 
nyugatos költő műveire. Őt azonban formaművészete, a szonettforma gyakori használata miatt 
(mintegy háromszáz szonettet írt) inkább a parnasszistákkal hozhatjuk kapcsolatba. Költői nyelvének 
festőisége, a színek hatásos szerepeltetése viszont az impresszionizmus hatását mutatja (pl.: „Arany 
hold úszik türkisz égen, / Fekete fák az ében éjben, / Dalol a nyár a szőke réten…” – Nyári sanzon, 
1912.) 

Lírájára kezdettől fogva rányomta a bélyegét valamiféle titkos bánat, ernyedtség, 
reménytelenség. Jellemző kulcsszavai a „bús”, az „éj”, a „vágy”, a „bánat”, a „halál” és az „árva”. 
Hogy alkati adottságain túl valami konkrét trauma szerepet játszott-e ebben a keserűségben, nem 
tudjuk. Ő maga Testamentum (1919) című versében így hárítja el ennek firtatását: „…meg ne értse 
többé senkisem, / Miért vérzett el lassan a szivem, / Miért volt nekem fájó, ami szép, / S a fiatalság 
tavaszi izét / Miért érezte fanyarnak a szám…”. 
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2. óra Gulácsy Lajosnak 

TK. 216-219. o. 

Miután elolvastad a verset, tekintsd át a hozzá kapcsolódó magyarázatot! 

 

3. óra Tápai Lagzi 

TK. 221-222. o. 

Nézd meg a következő tanórát erről a versről! A költemény is elhangzik benne. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwTR0o0TkrI 

 

4. óra Anna örök 

TK. 222-224. o. 

Olvasd el vagy hallgasd meg a szerelmes költeményt! 

https://www.youtube.com/watch?v=alyFee3_nvk 

Alaposan olvasd el a tankönyvi szöveg értelmezését! 

 

BEADANDÓ 

1. Írj öt igaz állítást Juhász Gyula költészetéről! 

2. Sorolj fel öt olyan lírai alkotását, ami művészalakokhoz és/vagy művészeti alkotásokhoz 

kapcsolódik! 

3. Hogyan segítette Juhász Gyula a fiatal József Attila költői elindulását? 

4. Értelmezd néhány mondatban a Tápai Lagzi című versét! 

5. Mutasd be röviden az Anna örök című költeményét! 

 

Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A kérdéseket nem kell leírni, elég csak a 
sorszámukat.  Az elkészült megoldásokat egy levélben küldjétek el nekem.  
Köszönöm szépen. 
 

Határidő: 2020. május 29. péntek 20:00  

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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