
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

1. A mai vers gondolatainak könnyebb megértése érdekében ráhangolódásként nézzétek 

meg a következő filmrészletet! 

 
https://videa.hu/videok/film-animacio/sorstalansag-film-nQai65t4oAgEJCih 
 

A film nagyon hosszú, ezért jelöltem ki egy olyan részt belőle, amelyik a tábori 

életet mutatja be. Ez a részlet 1:07:50 –től 1:36:00 –ig tart. Ezt mindenképpen 

nézzétek meg! Akinek van érdeklődése és ideje, természetesen megnézheti az egész 

filmet. 

 

2. A mai verset a tankönyvben nem találjátok meg, ezért kattintsatok a következő linkre, 

és olvassátok el! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012 

 

3. Az alábbi linkre kattintva hallgassátok meg a verset! 

https://www.youtube.com/watch?v=SlwL1foUTpk 

4. Magyarázat: Az ecloga görög eredetű műfaj. Az ókori görög költészetben az idilli 

pásztorkölteményeket nevezték így. Eredetileg párbeszédes műfaj volt, főként 

udvarlójeleneteket dolgoztak fel. A római költészetben Vergilius írt eclogákat, de a 

tartalma erősen megváltozott. Nála a polgárháborúk, a társadalmi ellentétek, a 

megbomlott harmónia megmutatásának eszköze lett. Radnóti ezt a hagyományt 

folytatta: az ecloga számára is a háborús borzalmak kifejezőeszköze lett. Nyolc 

eclogát írt. Az ecloga rendkívül tiszta, szabályos formája élesen szemben áll a háború 

káoszával. A költészet őrzi meg Radnóti számára a világ harmóniáját, rendjét. 

 

5. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

 

1. Keletkezése: 1944 júliusában a  Bor melletti Lager Heidenauban írta 

2. Műfaja: ecloga (a szó jelentése: válogatás, szemelvény)   

3. Szerkesztési elve:  

- a költő a maga elé képzelt kedvesnek, Fanninak számol be a tábori életről 

- különböző valóságsíkok váltakoznak a versben: álom és valóság, tábor és 

otthon, jelen és múlt 

 

6. Oldjátok meg a következő feladatokat! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012     (Az ekloga és Radnóti című 

feladatot kellene megkeresni és megoldani) 

https://videa.hu/videok/film-animacio/sorstalansag-film-nQai65t4oAgEJCih
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012
https://www.youtube.com/watch?v=SlwL1foUTpk
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012


https://learningapps.org/watch?v=p7mfoiam320  

https://learningapps.org/watch?v=p2x816xp520  

 

 

 

 

Házi feladat: Megtanulni a vers elemzését! Írásbeli: Másoljátok le az irodalomfüzetbe és 

töltsétek ki a következő táblázatot! 

 

Személyes jellemzők Általános jellemzők 

fekszem a deszkán 

 

 

 

 

 

 

 

rémhírek és férgek közt él itt… 

 

Mitől válik személyessé és mitől általános érvényűvé a vers? Gyűjtsétek ki a versből a 

különböző szavakat, kifejezéseket a megfelelő helyre! Segítségként beírtam egy-egy kifejezést. 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p7mfoiam320
https://learningapps.org/watch?v=p2x816xp520

