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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Művészeti ágak, műnemek, műfajok – Groteszk, 

egyperces novellák 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

15 perc 

Helyzetmeghatározás: ki, kivel, hol milyen viszonyban 

A szöveg mondatainak kapcsolódása (A szöveg 

mikroszerkezete) A kétértelműség bemutatása és 

feloldása 

Szöveg információinak (adatainak), kigyűjtése és 

csoportosítása (rangsorolása: lényeges-lényegtelen) 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata: kötőszók: 

mert, ha, akkor, ezért stb. 

A szöveg rejtett tartalma 

Groteszk egypercesek – Egy magyar író 

dedikációi 
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A gyerekek rendszerint nyitottak Örkény groteszk egyperceseire, mert rövidek, 

ugyanakkor képesek katarzis élményt produkálni nem csupán a tartalmuknak, 

hanem annak a szellemi erőfeszítésnek köszönhetően is, ami a „kibontásukhoz” 

szükséges. 

A novella elemzésénél dedikáció fogalmának értelmezése mellett fontos a 

történelmi háttér rövid, áttekintő jellegű ismertetése is, hogy az alkotás 

könnyebb befogadását segítse. 

A gyerekekkel bevezető feladatként rendezhetünk egy Becegyűjtést is. A játék 

lényege, hogy össze kell gyűjteniük minél több nevet, ahogy őket már szólították 

pl. kiskori becenév; barátok között szerzett ragadványnév; ahogy a 

szülők/nagyszülők vagy más rokonok nevezik őket; stb. A nevek eredetét, 

jelentését, árnyalatát közösen értelmezzük. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. sorrendező feladat megoldása: 

Sorszám Tá. Dé. Vé. dedikációi 

1. Mucusnak. 

6. 

Ostorovits Kornélnak. 

Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért 

búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó 
jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit. 

3. 
Hamara Kristófné elvtársnőnek, 

VI. ker. Igazoló Bizottság 

5. Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak, hálás betege. 

4. 

Ostorovits Kornélnak, 

a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor 

szerzőjének. 

2. 
Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Goebbels 
prózája c. esszé szerzőjének! 

 

2. igaz-hamis feladat megoldása: 

Állítások Igaz Hamis 

Blumfeld Móric egy gumigyáros. X  

Az író feleségét Karolinának hívják.  X 

Ostorovits Kornél egy irodalomkritikus. X  

Hamara Kristófnak hívják a válóperes ügyvédet.  X 

A gumigyáros öregkorában az Állatkertben dolgozik. X  

Megoldások 
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3. párosító feladat megoldása: 

Állítások Dedikáció sorszáma 

Az író katona volt a háborúban. 14. 

Volt egy gazdag pártfogója, mecénása.  9. 

Az író a háború idején megházasodott. 12. 

Az író elvált. 13. 

Az író újra összejött a volt feleségével. 21. 

 


