
 

 

 

 

IRODALOM - HARMADIK FELADATLAP 

KORAI RÜGYEK 

/Egy dunántúli mandulafáról/ 

1.Ki volt? Mi volt? 

Keressétek meg, mit jelentenek, kire utalnak az alábbi antik kifejezések! 

    Herkules: fél isten, Zeusz fia, legerősebb ember 

    Hesperidák: Nimfák: a boldogság kertjének őrzői, és gondozói. 

    Ulysses: Regény (James Joyce műve)                                                                                        2.5p 

    Phyllis: Egy karakter a görög mitológia lánya. 

 

Milyen vonás az antik utalások használata? 

Klasszicista vonás 

2.Hallgassuk meg közösen a verset! 
https://www.youtube.com/results?search_query=egy+dun%C3%A1nt%C3%BAli+mandulaf

%C3%A1r%C3%B3l+ 

Mi a vers műfaja?  

Elégikus hangvételű epigramma. 

Válaszodat mivel tudod alátámasztani? 

Négy disztichonból áll. 

Az elégia itt már nem csupán a disztichonban írt (általában epikus jellegű) művet jelenti, 

hanem a rezignált szomorú hangvételű filozofikus verset általánod értelemben. 

                                                                                                                                                                1p 

3. Vázoljátok fel a két ellentétes „világ” és értékrend különbségét a versből vett példákkal! 

                                  TÉL                                                                      TAVASZ 

- pannon-föld északi hűs rögein.            -virágzik a mandulafácska merészen a télben. 

https://www.youtube.com/results?search_query=egy+dun%C3%A1nt%C3%BAli+mandulaf%C3%A1r%C3%B3l
https://www.youtube.com/results?search_query=egy+dun%C3%A1nt%C3%BAli+mandulaf%C3%A1r%C3%B3l


 

 

- csodaszép rügyeit zuzmara fogja be.                                

 

 

-nincs még fecske e tájon.                                                 - boldog szigetek bő rétjein             1.5p 

 

 

4.A vers utolsó sora egy költői kérdés. A költő milyen előérzetet fogalmaz meg itt a saját 

sorsával kapcsolatban? 

Gondoljátok végig és fogalmazzátok meg 5-6 mondatban! 

Saját sorsát tekint előérzete a költői kérdés még inkább felerősíti az elégikus hangnemet, 

hiszen benne fájdalom, lemondás, reménytelenség kap hangot. 

 

Janus pontosan érzékelte helyzetét. Nem remélte, hogy poézisének rügyei szárba tudnak 

szökkenni, virágai terméssé tudnak érlelődni Pannónia „ hűs rögein”. 

  

 

 

 

Ez az előérzet kapcsolható-e a magyar szellemi élethez? Hogyan?                                       3p 

 

Saját sorsát tekintve előérzete beteljesült. A magyarországi költészet viszont átvészelte a 

zúzmarás időket, s néhány évtized múltán új rügyfakadás s új virágzás indult meg a janusi 

kezdeményezések nyomán. 

 

  

 

4. Miért szerepel nagy betüvel a tavasz szó? („Tavasz”) Mit jelent?  

Újrakezdés, felélénkülés, felébredés, öröm, szeretet, virágba borulás (rügyezés) 

 

Milyen más állatot, növényt, fogalmat tudsz említeni, amely nagyon hasonló jelentést 

hordoz? 



 

 

Galamb, gólya, hóvirág                                                                                                                     1p 

 

 

3. feladat – ONLINE KVÍZ kitöltése (5 perc) 

     A szükséges információt a facebook-on keresd! 

 

      A csoport elért eredménye:             56                  % 

 

4. Készítsetek egy élő szobrot, amely jól kifejezi a vers témáját és hangulatát, a 

bennetek keltett érzéseket! (5 perc felkészülési idő!)   

Majd mutassátok be a csoportnak!  

Fényképet is készítsetek és töltsétek fel a közös zárt csoportba! 

 

5. Keressetek olyan műveket a magyar irodalomból és/vagy képzőművészeti 

alkotásokat, melyekben megjelenik a tavasz! (Vagy azzal analóg jelentés.) 

Jellemzőek-e a művek hangulatára az előzetesen megbeszéltek a toposszal kapcsolatban? 

Küldjétek be a talált művek címeit a csoportba!                                                               0p 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELADATLAPOT A CSOPORTVEZETŐ ELEKTRONIKUSAN IS KITÖLTI ÉS 

ELKÜLDI A  vekony.erika@blathy-tata.hu  EMAIL CÍMRE. 

mailto:vekony.erika@blathy-tata.hu


 

 

 

  

 

 

 


