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A vers értelmezését igaz és hamis állítások segítségével végzik el a gyerekek. A 

szimbolikus sík felismeréséhez és megértéséhez lépésről lépésre vezetnek el a 

feladatok: a konkréttól az átvitt jelentésig; a hétköznapitól a művészi, valamint 

a klasszikustól az egyéni szimbólumhasználatig. A verset szerencsés először 

felvételről vagy a pedagógus tolmácsolásában bemutatni a gyerekeknek. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. igaz-hamis feladat megoldása: 

Állítások Igaz Hamis 

A „kunfajta” megnevezés alacsonyabb termetű, sötét 
szemű és hajú, széles vállú és mellkasú, erős 

csontozatú embert takar. Ilyennek írták le egykor a 
kunokat. 

X  

Nézd meg Ady Endre fiatalkori fotóját! A „kunfajta” és 

a „nagyszemű” jelzők igencsak illenek rá! 
X  

A vers nyitása leginkább egy népmesére emlékeztet: 
egy álmodozó legény, vágyakkal és tervekkel telve 

elindul világgá. 

X  

A legény híres énekes és zenész szeretett volna lenni.  X 

A „dalnok” szót Ady abban az értelemben használja, 
mint Arany János A walesi bárdokban: híres tetteket 

megéneklő, dalokat szerző költőt jelent. 

X  

A vers helyszínét (Hortobágy) és szereplőit (legény, 
csorda-népek) nem szó szerint kell érteni, hanem 

átvitt értelemben, mint egy tanmesében.   

X  

A legény szívében növő virág a szerelem, a csorda-

népek pedig a szerelmi csalódást okozó nők. 
 X 

A legény álmodozó lélek, költő szeretne lenni, de a 
szívéből születő verseit (virág) a közönség (csorda-

népek) nem értékeli úgy, ahogy megérdemelné.   

X  

A legénynek útja során segítői és gátlói is akadnak (pl. 
a csorda-népek). 

 X 

A Hortobágy Petőfi óta Magyarország és a szabadság 

egyik szimbóluma, itt azonban inkább az 
elmaradottságé. 

X  

A fütyörészés és a káromkodás kulturáltabb dolog, 

mint a nóta, a dal.   
 X 

 

Megoldások 
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2. párosító feladat megoldása: 

Színnév Szimbolikus jelentés 

FEHÉR tisztaság, ártatlanság 

FEKETE gyász, bűn 

ZÖLD természet, élet 

PIROS szenvedély, szerelem 

KÉK szabadság, mélység 

 

3. párosító feladat megoldása: 

Szimbólumok 
Szimbólumok jelentése 
(helyes sorrendben) 

Hortobány Magyarország 

virág nőtt a szívében verset írt 

szent dalnok elismert költő 

csorda-népek durva és értetlen közönség 

nóta vers 

 


