
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Pilinszky János 

1. A mai alkalomtól olyan magyar költők, írók műveivel ismerkedünk meg, akik átélt 

tapasztalatiakat felhasználva – Radnótihoz hasonlóan – megörökítették műveikben a 

világháború borzalmait. A mai alkalommal Pilinszky János verseivel, gondolataival 

ismerkedhettek. 

 

2. Olvassátok el figyelmesen az általam feltöltött mellékletből a költő rövid életrajzát! 

 

3. Olvassátok el a Harbach 1944 című verset! A verset szintén mellékletben töltöttem fel. 

 

4. Hallgassátok meg e verset két felvételről! A második felvétel különlegessége, hogy a 

költő saját maga olvassa fel a verset. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERhJ6Rw3K2I 

https://www.youtube.com/watch?v=ajjU2nIE-mM (a költő felolvasásában) 

5. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

 

Pilinszky János: Harbach 1944 

 

1. Keletkezése: 1946 

    egy közelmúltban átélt élethelyzetet idéz fel és él át újra: a lágerrabok  

    menetét, ahogy kígyózik a tájon – valós élményt jelenít meg 

    a koncentrációs táborban meggyilkolt embereknek állít emléket, akik  

    nem érték meg a borzalmak végét, akiket elnyelt a halál 

2. Műfaja: életkép 

        egy emléket, látomást mutat me nyers, naturális képekkel 

3. Hangulata: nyomasztó, részvétet keltő és elgondolkodtató egyszerre 

4. Témája: a foglyok menete, ennek látványát írja le 

        magyarázat nincs és nem is lehet az emberi méltóságuktól megfosztott  

        rabok értelmetlen szenvedésére és halálára 

5. Szerkezete:  

I. 1. vsz.: visszaemlékezés az egykori foglyokra 

II. 2-6. vsz.: a menetelő foglyok, szenvedésük leírása 

III. 7. vsz.: a megalázottság ábrázolása 

IV. 8. vsz.: a menet halálmenetté változik 

 

6. Még egy verset feldolgozunk a költőtől, az Egy szenvedély margójára címűt. 

Nyissátok ki az irodalomtankönyvet a 151. oldalon, és olvassátok el  verset! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERhJ6Rw3K2I
https://www.youtube.com/watch?v=ajjU2nIE-mM


7. Hallgassátok meg a verset! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9I_gm6bTRM 

 

8. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

Egy szenvedély margójára 

 

1. Keletkezése: 1949. 

2. Alaphelyzet: a tengerparton kavicsot kereső kisgyerek 

     a gyerek a számára kijelölt egyetlen kavicsot keresi 

3. Alapgondolat: minden ember egyedi és különleges 

       létezik egy felsőbb erő, amely elrendezi az emberek  

       sorsát 

 

9. Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek meg a Verselő szótagok című 

feladatot, és oldjátok meg! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_02_003 

 

Házi feladat: Megtanulni az elemzést! Írásbeli: Az Okostankönyv fenti oldalán  a 

vers alatt barna keretben lévő Kérdések, feladatok közül az 1. és a 2. feladat. 

Szorgalmi a 3. feladat. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9I_gm6bTRM
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_02_003

