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„Háborúban hallgatnak a múzsák?”
„A koronavírus-járvány egyik pillanatról a másikra forgatta fel a korábban harmonikusnak
vélt világképet, és kényszerítette a kilátástalanság állapotába az emberiséget. A 100 éve
született Pilinszky János költészete mintha egy évszázaddal korábban ugyan, de éppen azokat
az érzéseket fogalmazta volna meg, amelyek napjainkban, ebben az elidegenedett évben ismét
hangsúlyt kaptak.”1
1. forduló 1. feladat
Blogkészítés
Készítsetek közérthető irodalmi blogot Pilinszky János költői nyelvhasználatának
megismertetésére és népszerűsítésére! A blog kialakítása során használhattok vizuális
(pl. képek, illusztrációk, videók) és egyéb (pl. hanganyagok, zene) eszközöket is a
figyelem felkeltése érdekében. Törekedjetek a stílusos és kreatív névválasztásra!
A blogbejegyzéseket a következő témák köré szervezzétek:
1. A hiány mint szövegszervező elv Pilinszky költészetében
http://adattar.vmmi.org/cikkek/19523/hid_2011_08_09_03_danyi.pdf
2. A KZ-láger falára című ciklus metaforahasználata
http://arkadiafolyoirat.hu/index.php/2-a-holokauszt-tema-az-irodalomban/118halalos-csond-a-magja-pilinszky-janos-egy-kz-lager-falara-cimu-ciklusanakholokauszt-versei
3. A prosopópia eszközének használata a Trapéz és korlát című kötetben
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/16266/1/tiszataj_1996_008_045-056.pdf
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https://index.hu/kultur/2021/04/03/soha-nem-volt-meg-ilyen-fontos-pilinszkyt-olvasni/

4. Centenáriumi szószedet – 5 szó Pilinszkytől
Juhász Anna (Juhász Ferenc lánya) ötlete alapján írjatok felhívást a blogra
olvasóitokhoz, hogy 5, a költő műveiből kiválasztott szóval jellemezzék
Pilinszky költészetét!
5. Költemény vs. dalszöveg Pilinszky: Ne félj című verse alapján
https://www.youtube.com/watch?v=64uQVlgRX3I
6. Szabadon választott téma Pilinszky nyelvhasználatával kapcsolatban
A hat blogbejegyzést heti rendszerességgel tegyétek közzé 2021. november 15. és 2021.
december 20. között. Törekedjetek a blog népszerűsítésére, minél több hozzászólás és
vélemény ösztönzésére! Megoldásként a blog elérhetőségét (linkjét) küldjétek el a
judokos@gmail.com e-mail címre!
Példák
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Értékelési szempontok:


Rendszeres heti megjelenés a megadott időintervallumban (20 pont)
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Maximum: 150 pont
1. forduló 2. feladat
„Koroneologizmusok”
Készítsetek karanténszótárt az elmúlt évek koronavírus-járványhoz kapcsolódó új
kifejezéseiből (pl. fotelmagány, kanapéborászat, karanténháj stb…)! A szójegyzékben
közöljétek a szavak, kifejezések:
1. szófaját
2. jelentését (magyarázatát)
3. típusát (pl. képzett szó, szóösszetétel)
4. stílusrétegét (pl. társalgási, hivatalos, tudományos stb…)
5. forrását.
Írott internetes forrásokat várunk pontos elérési linkkel, illetve a szövegkörnyezettel: a
megoldásokban citáljátok azt a mondatot, amelyben a „koroneologizmus” szerepel.
Példa:
Karanténháj:
1. fn.
2. a karantén miatti ülőmunka és mozgássszegény életmód miatt képződött túlsúly
3. összetett szó, alárendelő, okhatározói alárendelés
4. társalgási stílusréteg
5. https://etelem.hu/2020/10/12/fogyokura-jarvany-idejen-figyeljunk-a-taplaltsagiallapotunkra/
Szakirodalom:
Veszelszki Ágnes: Karanténszótár. Interkulturális Kutatások, Budapest, 2020.

Értékelési szempontok:
Minden helyes megoldásért 5 pont jár (szófaj, jelentés, típus, stílusréteg, forrásmegjelölés: 1-1
pont)

Maximum: 150 pont

