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

Kedves Diákjaim! 

A tanév utolsó tananyagához érkeztünk el. Ez nem más, mint az első „modern” európai regény. 
 
Új anyag:  Cervantes: Don Quijote 
  TK. 192-200. o. 
 
 Olvasd el a tankönyvi részt, majd az alábbi szöveget is! 

Cervantes Don Quijote című műve, amely egyszerre a középkori lovagregények és pikareszk 
regények örököse és paródiája, valamint a modern regényműfaj megteremtője. Ez a mű az első, 
amely a hős lelkének ábrázolására törekszik, és felveti a valóság és a képzelet konfliktusát. 

A Don Quijote cselekménye és szerkezete 

A mű teljes címe: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. Főhőse egy nemesember, aki rengeteg 
régi lovagregényt olvas, és a századokkal korábbi, letűnt korok világába képzeli magát. Hű 
„fegyverhordozójával”, Sancho Panzával elindul, hogy próbára tegye bátorságát, bizonyítsa lovagi 
erényeit, és elnyerje az imádott hölgy, Dulcinea del Toboso szívét. Sancho Panza nem más, mint egy 
parasztember, míg Dulcinea egy parasztlány a szomszéd faluból. Don Quijote, a „búsképű 
lovag”  Rocinante nevű lován, míg Sancho Panza egy szamár hátán járja a vidéket. Kóborlásaik során 
különböző kalandokba keverednek. Legismertebb megpróbáltatásuk, amikor a gonosz varázslók által 
küldött óriásokkal kell megküzdeniük. Természetesen ez is csak képzelt ellenség: a 
környező szélmalmokat véli óriásoknak a hóbortos „lovag”. (Innen származik a „szélmalomharc” 
kifejezésünk.) Don Quijote végül felismeri, hogy a világ, amelyben ő középkori lovag, csupán a 
képzelet szüleménye. Kijózanodása során megbetegszik, és végül meghal. 

A mű szerkezete a főhős kalandjait követi. A történet egy szálon fut, az egyes események lazán 
kapcsolódnak egymáshoz, a kalandok függetlenek egymástól. Ez a téma és szerkezet a Cervantes 
korában népszerű pikareszk regény műfajának felelt meg. Csak az első és az utolsó fejezet rögzített: 
Don Quijote megbolondulása, valamint kijózanodása és halála. 

A regény két részletben jelent meg, az első rész 1605-ben, a második 1615-ben. (Érdekesség, hogy 
miután az első rész megjelent és nagy sikert aratott, valaki más megírta a kalandok folytatását. Erre 
döntött úgy Cervantes, hogy ő maga zárja le Don Quijote kalandjait. A második rész többször utal a 
„bitorlóra”.) A második rész szereplői már ismerik a „lovagot”, hiszen olvasták Cervantes művét. 

A főszereplők 

Don Quijote életét a maga alkotta fiktív világ törvényei, erkölcsi rendje szerint alakítja ki. Erényes – a 
középkori, lovagi értelemben: a gyengéknek segít, a zsarnokokat elítéli, bátran kiáll saját igaza 
mellett. Heves, hirtelen természet. 

Vele szemben Sancho Panza logikus gondolkodású ugyan, de földhözragadt karakter, akinek 
életszemlélete és vágyai is nagyban különböznek Don Quijotééitől. Ha lehet, kerüli az összetűzést, 
hiszen kifejezetten gyáva. Don Quijote magas, szikár alkat, aki lovon (gebén) jár, míg Sancho 
alacsony, kövér és szamáron „lovagol”. A két szereplő viszonya ellentmondásos. Sancho tisztában van 



azzal, hogy a világ, amelyben élnek, nem létezik, az olvasó mégsem vele, hanem Don Quijotéval 
azonosul. 

Don Quijote egy régi, eltűnt világba vágyik vissza: egy erényesebb korba, a lovagkorba, noha emiatt 
valós korában – ami megegyezik Cervantes korával – sorozatos konfliktusokban van része. 
Kijózanodása utáni betegsége szimbolikusnak tekinthető: saját értékvesztett miliőjében létezni 
képtelen. A karakter így komikus figurából tragikussá alakul: halálával együtt az általa 
képviselt értékek is elpusztulnak. 

Oldd meg az alábbi feladatokat, majd ellenőrizd is a megoldásaidat. 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/217251852 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/214509234 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/217352510 

Sokan feldolgozták Don Quijote történetét. Készült belőle rajzfilm, filmmusical, filmsorozat, dal. Ez 

utóbbit meg is hallgathatod a Neoton Familia előadásában. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OJioczPq5A 

 

BEADANDÓ 

Jellemezd minél részletesebben a címszereplőt, Don Quijote-t!  (Pl.: Eredeti neve, 

származása, szerelme, fegyverhordozója, lova, kinézete, gondolkodása, kalandjai.) 

 

Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok!  
Köszönöm szépen. 
 

Határidő: 2020. május 29. péntek 20:00  

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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