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Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai 
műnem megújulása 
„KÜLÖNÖS TÁJ A LELKED” 

 
1. feladat 
 
Alább a festményre vonatkozó kérdésekre adandó válaszokat olvashatod. 
 

1. A képen vidám, kiránduló emberek csoportja látható. Van, aki heverészik, 
vannak, akik beszélgetnek, és van, aki virágot szed. Egy napsütötte 
domboldalon, a fűre telepedtek le. A háttérben néhány bokor, körülöttük virágok 
vannak. Az égen bárányfelhők úsznak. A kép derűs hangulatot áraszt. A kép 
hátterében a domboldalon egy lila ruhás, napernyős nő sétál. 
2. A fény-árnyék játékban szinte vibrál a levegő. Nincsenek éles kontúrok 
(körvonalak) a képen. A zöld szín az uralkodó. A mezei virágok a kiránduló 
társasághoz hasonlóan élénk színpöttyökként virítanak ki a fűből.  
3. Szinyei Merse Pál Majális című képéről van szó. A kép forrása: MEK 
 
 
2. feladat 
 
Alább a Majális című Szinyei-festmény és a fűben ülőket ábrázoló fénykép 
összehasonlítását olvashatod. 
 
A festmény tudatosan megalkotott kompozíció (van felépítése, szerkezete), a 
fénykép esetleges, véletlenszerű (a jobb szélen ülő alakok közül nem is látszik 
mindenki teljesen). A fénykép csak gépies lemásolása egy pillanatnak, a 
festmény visszaadja a pillanat keltette benyomásból fakadó hangulatot is. 
Ebben nagy szerepet játszik a színek harmóniája. 
A fotó mindent rögzít, nem különíti el a lényegest a lényegtelentől, hiányzik 
belőle a műalkotás egyik fő ismérve, a sűrítés. A művész úgy ábrázolja a 
valóságot, hogy a festmény minden részlete az egész kép üzenetét biztosítsa. 
A fényképről hiányzik a műalkotás egyik alapfeltétele: a művészi átalakítás. 
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3. feladat 
 
Alább a feladat képein látható szimbólumok jelentését találod. 
 
1. Az ábrázolt lénnyé történő átváltozás jelképe. 
2. A férfiasság és az erő szimbóluma. 
3. A gonoszság, a démoni erő megtestesítője. 
4. A szilárdság, a megvesztegethetetlenség szimbóluma. 
5. A tavasz, az életöröm jelképe. 
6. Az erő és a bölcsesség szimbóluma. 
7. A feltámadás és az újjászületés szimbóluma. 
8. A testi és lelki megtisztulás szimbóluma. 
9. A tökéletesség és a harmónia jelképe. 
10. Az utazás, a felfedezés, az élet, az életen való biztonságos „átjutás” 
szimbóluma. 

 

 
 


