
Feladatlap az aNaKReÓN Feltámadásai Fejezethez

1. Fogalom-meghatározás
Foglald össze néhány mondatban, hogy mitől, miért nevezhető egy szöveg anakreóni dalnak!
(Te döntheted el, hogy milyen szempontokat tartasz fontosnak, milyen szempontok alapján fogalma
zod meg válaszodat.)

	

	

	

	

	

	

2. Időmértékes ritmus

a)  Olvasd el az alábbi verset, majd ritmizáld a szöveget! Állapítsd meg, hogy mely versláb a jellemző 
ritmusegysége a versnek, majd határozd meg a sorfajtát!

 
Kötődik a fehérnép;
„Anakreón, öreg vagy,
fogd tükrödet, gyönyörködj
nemlétező hajadban,
tündöklő homlokodban!”
 
Én, hogy hajam vané még,
vagy megszökötte, azt nem
tudom; de azt igen, hogy
vénnek annál vigabban
való mulatni, mennél
közelebb ér a sírhoz.

b) �atározd meg az�atározd meg az ionicus a minore fogalmát! Írj rá egykét példát is!

Ionicus a minore: 

	

	

	

	

	

	



Példák:		

3. Anakreóni motívumok
Válassz ki egy anakreóninak nevezett motívumot a tanultak közül! Röviden foglald össze, hogy 
a fejezetben tárgyalt költők közül kik, és hogyan viszonyultak az általad választott motívumhoz! 
Fogalmazd meg saját véleményedet is a motívumról (konkrét, vagy átvitt értelmű jelentéséről, 
jelentőségéről)!

A	motívum:		

A motívum szerepe a különböző szerzők műveiben:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Véleményem:		

	

	

4. Idézet-felismerő

Állapítsd meg, hogy az alábbi idézetek mely szerző művéből származnak! (�a tudod, írd le a vers 
címét is!)

(1) „Vad jámbusid, barátom!
�add zengjenek szerelmet.”

Szerző: 	

(2) „oda van múltam, az édes, rövid és csúf, ami jön még”

Szerző: 	



(3) ”Korán sötétedik már
És hirtelen hideg lesz”

Szerző: 	

 (4) „Káprázat köde, mint a bor,
megzavarja öreg fejem:”

Szerző: 	

(5) „A tükörbe nézni félek:
idegen néz vissza onnan.”

Szerző: 	

 (6) „�abár a haj megőszül
Zöld láng lobog alatta”

Szerző: 	

(7) „�ány gyertya csillagszóró
Utolsó lobbanását
Figyeltük éve óta”

Szerző: 	

(8) „S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
 szép adományairól zengve szeretni tanít.”

Szerző: 	

(9) „Ti hűvösös szellőcskék,
Fuvalljatok, de gyengén,”

Szerző: 	

(10) „Játszom lágyszavu lantomon
Szép gyöngéd szeretőmnek.”

Szerző: 	

Tanári instrukciók:

A feladatlapot nem számonkérésre, hanem önellenerzésre szánjuk.


