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I. A komikum 

Örkény István írói világának legmeghatározóbb vonása a groteszk ábrázolásmód. A groteszk ötvözi 

magában – többek között – a félelmetest és a komikust… 

 

 

A komikum 

 A görög „kómosz” szóból származik, eredeti jelentése „falusi mulatság” volt. 

 Mulattató, vidám hatáselem. 

 Esztétikai minőség, mely a nevetséges hatásra épül. 

 Olyan értékszerkezetet takar, melyben értékhiány lepleződik le, vagy értékvesztés válik 

nyilvánvalóvá. 

 A tragikummal ellentétes minőség (ott ugyanis értékveszteség következik be). 

 Célja a bírálat. 

1) Bergson A nevetés című könyvében így ír a komikumról: „Nincs komikum a sajátosan emberin 

kívül. Egy táj lehet szép, elragadó, felséges, csúf vagy jelentéktelen, nevetséges sohasem 

lehet.”  

 Sajátosan emberi. 

2) Így folytatja Bergson: „A nevetéssel általában együtt jár az érzéketlenség. Úgy látszik, a 

komikum csak akkor kelthet rezgéseket a lélekben, ha abban nyugodt, kiegyensúlyozott felületre 

hull. Természetes légköre a közöny. Nincs nagyobb ellensége a nevetésnek, mint egy erős 

érzelem.” 

Tehát ahhoz, hogy valamin nevetni tudjunk, nem lehetünk érzelmileg érintettek benne. 

Pl. Akkor nevetünk valakin/valamin, ha nem sajnáljuk.  

 Távolságot és bizonyos fokú érzéketlenséget feltételez. 

3) Min tudunk nevetni Bergson szerint? Azon, ami: 

 emberi, 

 furcsa, 

 torz (azaz eltér a hétköznapitól, megszokottól), 

 modoros (azaz erőltetett, mesterkélt). 

A komikus műfajokban (pl. paródia, komédia, vígeposz, humoreszk) a komikum a humor 

forrása. 
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A komikum fajtái 

 A jellemkomikum az ábrázolt figura karakterén, viselkedésén alapszik. 

 A helyzetkomikum a szituációból fakad, pl. félreértésre épül. 

 A nyelvi komikum a normától eltérő nyelvi kifejezésmódból ered, pl. szójátékok, félreértések, 

nyelvhelyességi hibák tartoznak ide. 

 

  

 

A komikus ábrázolás eszközei 

 Irónia 

 A szöveg szó szerinti és beszélő szándéka szerinti értelme ellentétes egymással. 

 Látszólag helyeseljük valakinek az álláspontját, holott nem értünk vele egyet. 

 A hibát, hiányosságot pozitív dolognak állítjuk be. 

 Gúny 

 Egy hiba, hiányosság túlzó megjelenítése. 

 A gúny bántó, mert nevetségessé tesz. 

 Kicsinyes hibákat leplez le.  

 Szatíra/Maró gúny 

 Bántó hibafeltárás. 

 Jellemző rá az arányok megváltoztatása pl. túlzás, kicsinyítés, nagyítás.  

 Szarkazmus 

 Sértő, gyakran durva hibafeltárás. 

 Szókimondó, „vitriolos” humor. 

 Esetenként közönséges is lehet.  

Számos fajtája lehet a komikumnak. 

A komikus ábrázolás különböző eszközökkel valósulhat meg. Ezek az eszközök eltérő 

hangnemben szólalnak meg. 
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II.  A groteszk 

III.  

 

Mi minden groteszk? 

 Ha valaki lájkol egy szomorú hírt a Facebookon. 

 Féregfark figurája a Harry Potterből. 

 A pórul járt ördög a népmesékben. 

 Az Alice Csodaországban című meseregény. 

 Tim Burton rendező Ollókezű Edward című filmje. 

A groteszk 

 Komplex esztétikai minőség: a komikum mellett más esztétikai minőség is szerepet kap 

benne. 

 Szélsőségesen ellentétes minőségek ötvözete. 

 Leggyakrabban az ijesztő, félelmetes, borzongató ötvöződik benne a komikummal. 

 A komikum tiszta formáiban, ha ellentétes, egymáshoz nem illő minőségek találkoznak, azok 

hamarosan feloldódnak. A groteszk világában azonban ez a „zavar” végig megmarad, sőt 

külön hangsúlyt is nyer feloldatlansága. 

 A groteszk világszemlélet és ábrázolás lényege, hogy egy olyan zárt, és öntörvényű 

univerzumot teremt, melyben egyszerre lehetséges a reális és az irreális, az emelkedett és 

az alantas, a komikus és a tragikus. 

 A groteszk ábrázolásban kedvelt a rút, torz és visszataszító dolgok megjelenítése. 

  A groteszk ábrázolás az elidegenedett társadalom, a viszonylagossá váló, önmaga 

ellentétébe átcsapó, így igen képlékeny társadalmi normák és értékrend fonákságainak 

bemutatására kifejezetten alkalmas. 

 Örkény kialakította a saját groteszkértelmezését. 

  

Örkény műveiben a groteszk és az abszurd látásmód a legjellemzőbb. 

 



 

 

ÖRKÉNY ISTVÁN: EGYPERCESEK 

06. 

5 

Örkény groteszkfelfogása 

 Arról, hogy mi a groteszk című egyperces novellájában fejtette ki álláspontján Örkény a 

groteszkről. 

 „Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, a két 

lába közt hátratekinteni: Köszönöm.” – ezzel a mondattal kezdődik Örkény egypercese. Ha 

fejjel lefelé tekintünk a világra, a világ is fejtetőre áll, és másik arcát mutatja felénk. 

 A nem a megszokott pozícióból szemlélt valóság, a fejtetőre állított világ abszurdba hajló 

képei mind arra szolgálnak, hogy más oldalról, nézőpontból szemlélve, komfortzónánkból 

kimozdulva/kimozdítva értékeljük át a jelenségeket. 

 Ez egyfajta kettős látást ad: így egyszerre láthatjuk a világ jelenségeinek színét és fonákját.  

 

III. Az abszurd 

 

 

Az abszurd 

 Eredeti jelentése: képtelen, lehetetlen, esztelen, értelmetlen. 

 A fantasztikum egy szélsőséges válfaja. 

 A képzelet köznapi logikáját felborítja, teret nyer benne a lehetetlenség. 

 Meghökkentő, váratlan fordulatként jelentkezik. Feltűnése megdöbbentő, zavarba ejtő. 

 A groteszkhez az teszi hasonlóvá, hogy mindkét minőség esetében két össze nem illő dolog 

találkozik egymással, s ebből a viszonyból születik az adott esztétikai minőség.  

 Ám míg a groteszkben ötvöződő ellentétes elemek között nem teljes a diszharmónia, addig 

az abszurdban összeegyeztethetetlen az ellentét. 

 Az abszurd a teljes elidegenedésben (az embernek a létéhez való viszonyában), így a 

tagadásban gyökerezik. 

 A groteszk nem tagad, hanem bírál, kritizál. 

 

 

 

A groteszk és az abszurd minőségeket könnyű összekeverni, de nehéz szétválasztani. 
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IV. Örkény István élete és életműve 

Élete 

 1912-ben Budapesten született egy jómódú gyógyszerészcsaládban. 

 A Piarista Gimnáziumban végzett. 

 Gyógyszerészdiplomát és vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 

 Az 1930-as években József Attila Szép Szó című lapjában jelentek meg első írásai. 

 1938 és 1839 között Londonban és Párizsban tett látogatást. 

 1942-ben zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívták be. Élményeit a Lágerek 

népe című regényében örökítette meg. 

 Májusban a 2. magyar hadsereggel gyalogolt a Donig, végül Voronyezsnél fogságba esett. 

Négy és fél évet töltött szovjet hadifogságban. 

 1946–1956. az MKP tagja. 

 Újságíró (Szabad Nép, Magyarok, Újhold, Csillag) és színházi dramaturg is volt. 

 1951-ben a Házastársak című regénye sikert aratott, de a Lila tinta című elbeszélése 

miatt támadták, és végül öt évig nem jelentették meg írásait.  

 1956-ban részt vesz a forradalomban. 

 A 60-as, 70-es években születtek legnagyobb művei (pl. Macskajáték, Tóték, Egyperces 

novellák) 

 A '70-es években komoly hazai (Kossuth-díj) és külföldi (Fekete Humor nagydíj) díjakat 

nyert el. 

Életműve 

 Örkény István novellát, kisregényt, regényt és drámát egyaránt alkotott. 

 A Tóték és a Macskajáték kisregényekkel, majd később dramatizált változatukkal vált 

ismertté, került a XX. századi magyar irodalom élvonalába. 

NÉHÁNY MŰVE 

CÍME? MEGJELENÉSE? MŰFAJA? 

Lágerek népe 1947 szociográfia 

Lila tinta 1952 novella 

Ezüstpisztráng 1956 karcolatok 

Macskajáték 1963 kisregény 

Tóték 1964 kisregény 

Egyperces novellák 1968 novelláskötet 

Pisti a vérzivatarban 1969 groteszk játék (dráma) 

Kulcskeresők 1977 színmű 

Rózsakiállítás 1977 kisregény 
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V. Egypercesek 

VI.  

 

Egyperces 

 Korábban is írtak már más szerzők hasonlóan rövid és sűrített prózát pl. Karinthy (humoreszk) 

vagy Kafka (mese). 

 Örkény nevezi el, és emeli mesteri tökélyre az egyperces novellák műfaját. 

A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt 

spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. (Részlet: 

Használati utasítás című novella) 

 Egy interjúban így nyilatkozott Örkény: „A megváltozott életritmus valahogy más ritmusú 

irodalmat kíván.” – ezzel indokolja tehát ironikus és önironikus módon a novellák születését. 

 Az egypercesek 8–38 soros prózai alkotások. 

 Megfogalmazása leginkább a távirati stílusra emlékeztet, ami formai szempontból talán 

leginkább a mai SMS rokona. 

 Csak a legszükségesebb információkra hagyatkozik. 

 A füstcsóva-elv szerint dolgozik. 

Füstcsóva-elv 

 A realista novellák nem csak a házat ábrázolják, de a kéményből felszálló füstöt is. (Aprólékos, 

pontos, hiteles ábrázolásra törekednek.) 

 Az egyperces ezzel szemben – hely hiányában és persze sűrítettségüknek köszönhetően – 

csak a füstcsóváról beszél. 

Tréfás pillanatomban matematika képlet formájában így fejeztem ki az Egypercesek lényegét: 

a közlés minimuma az író részéről, a képzelet maximuma az olvasó részéről.” (Örkény István 

interjúban elhangzott gondolata.)   

 A rövidségnek, sűrítettségnek köszönhetően enigmaszerű (talányos, titokzatos) alkotások. 

 Komoly szellemi befektetést igényel nem egyszer az értelmezésük.   

 Az egypercesek tematikája és formája egyaránt igen változatos. 

 

 

A minimálprózát nem Örkény találta ki, de a műfaj elnevezése egyéni leleménye. 

 



 

 

ÖRKÉNY ISTVÁN: EGYPERCESEK 

06. 

8 

Tematika 

 jellegzetes, lecsupaszított emberi helyzetek bemutatása 

 elidegenedés 

 történelmi események 

 társadalmi változások stb. 

Forma (műfaj) 

 novella 

 hír 

 dedikáció 

 leltár 

 űrlap stb. 

 

A változatos műfajú alkotások 4 szövegtípusba oszthatók. 

Szövegtípusok: 

 elbeszélő vagy dialógus formájú szövegek (pl. Mindig van remény), 

 dokumentatív szövegek – csak a címmel együtt értelmezhetők (pl. Sóhajnak beillő 

szózat…), 

 kisebb elemekből összetevődő alkotás (pl. Egy magyar író dedikációi), 

 vizuális alkotás (pl. Pecsét). 

 

VII.  

 

 

 

  

Az egyperces novellák  önálló kötetben 1968-ban jelentek meg. 
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 Ez egy dialógus formájú (párbeszédes) novella. 

 Témája (bemutatott helyzet): a munkaszolgálatos dr. K. H. G. irodalomról próbál 

beszélgetni a német láger őrével, akit azonban felidegesít a fogoly szellemi fölénye, és 

végül lelövi őt. 

 A történet egy korszak groteszk tragikumát jeleníti meg: egy olyan történetét, mai 

mindennaposnak számított a munkaszolgálatosok táborában.  

 Első réteg lefejtése: azé a hatalom, aki mögött ott a puska, csakhogy a puska olyanok 

kezében van, akinek nincs hozzá kultúrája. Ebben a rendszerben a gondolkodó, művelt 

humanista csak áldozat lehet. 

 Második réteg lefejtése: két ideológiai ütközik össze ebben a történetben, a fasizmus és 

a humanizmus. A fasiszta világrend az erőszakra épít, és arra, hogy pusztán faji alapon 

valaki felsőbbrendű lehet. Dr. K. H. G. szerzett tudás miatt emelkedik az őr felé. 

 Az őr a lehető legprimitívebb módon oldja meg a „problémát”: elpusztítja a probléma 

okozóját. A történelemben nem először előforduló eset. 

 Ahogy a műveltség, a tudás a humanizmussal és toleranciával, a műveletlenség az 

ostoba agresszióval és elutasítással jár együtt.  

 

 

 

 Szövegtípusa szerint ez egy dokumentatív novella, azaz csak a címével együtt nyer 

értelmet a szöveg. 

 A novella szerkesztése szembetűnően aránytalan: túlságosan hosszú a cím, és túl rövid 

(1 mondat!) a szöveg. 

 Az aránytalanság – mint szövegalkotó elv – segíthet ugyanakkor megfejteni a novellát. 

 Az aránytalanság lehetséges értelmezései: 1) szembeállítja a használhatatlan, 

értelmetlen rendeltetésű pöcök generációkon átívelő történetének hosszát az 

önmagának értelmet, rendeltetést tulajdonító emberi lét rövidségével 2) egy 

jelentéktelen témát hosszan és körülményesen szövegez meg, míg a lényeg 

egyszerűen, két szóban is kimondható. 

  

IN MEMORIAM DR. K. H. G. 

SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT… 
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 Ez egy hír formájában megírt novella. 

 Két mondatból áll: a hírírás piramis-elvének megfelelően az első mondat hordozza a 

legtöbb információt, tényadatot. A második kiegészítő információkat tartalmaz. 

 Szerkezetében emlékeztet az epigrammák elő- és utótagjára is: az első mondat 

előkészít, „feldobja” a labdát, míg a második, a záró csattanó, „lecsapja” azt. 

 A novella éppen azért zavarba ejtő, mert ez a lecsapás itt nem történik meg. 

 Ez egy olyan hír, aminek nincs hírértéke. 

 Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az első mondat után mit várunk, mi történt? Mitől 

lenne ebből a hírből valódi hír? 

 

HÍR 
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Örkény István 

TRILLA 

Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír. 

Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír. 

Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír. 

Kicsavarja a papírt. Húsz éve van a vállalatnál. Hideget ebédel. Egyedül lakik. 

Wolfnénak hívják. Jegyezzük meg: Wolfné, Wolfné, Wolfné. 

LÁTHATÓ ELEMEK KIKÖVETKEZTETHETŐ ELEMEK   

Miért ez a 

címe?  
A cím jelentése: zenei 

díszítőelem, 2 hang olyan 

gyors, váltott ismétlése, 

hogy egynek tűnnek.  

Mi jut eszedbe 

a gyors egymás 

után 

hangokról?  

ENGEDD, HOGY 

A NOVELLA 

VEZESSEN!  

Mit csinál 

Wolfné?  

Írógépen 

dolgozik. 

HALLOD A 

BILLENTYŰK 

KOPOGÁSÁT? 

Az ismétlés 

azonban másra 

is utal… 

Mit tudunk 

meg róla?  

EZ A MUNKA 

MONOTON és 

LÉLEKÖLŐ 

Egyedül él. 

Nincs kire főznie. 

 Magára nem főz. 

A szöveg 

szervező elve: az 

ismétlés.  

Miért ismétli meg 

3x a végén az 

asszony nevét?  

Nem becsüli 

ennyire magát?  

Volt férje. 

Igénytelen?  

Kiégett?  

A szövegben 

sorok, szavak 

ismétlődnek.  

Mint 

három 

pont… 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

HATÉKONY TANULÁS - MOZGÁSSAL 

Örkény István azt tanácsolja, hogy ha meg akarjuk tudni, mi a groteszk, álljunk előbb 

terpeszállásba, majd dőljünk előre, és nézzünk hátra a két lábunk között. Mi majdnem ugyanezt a 

„mutatványt” ajánljuk neked – csak a hatékonyabb tanulás érdekében. 

1) A diákok egy része az ún. haptikus-kinesztétikus tanulási stílushoz sorolható, azaz a tapintással 

és a mozgással együtt tudnak tanulni a legkönnyebben. Hogy te is ilyen alkat vagy-e, ahhoz 

olvasd el a rövid leírást, vagy oldd meg a Nemzeti Pályaorientációs Portál Tanulási erőforrások 

című kérdőívét! 

2) A haptikus-kinesztétikus tanulási stílusú diákok jellemzői: 

 Ők azok, akik legszívesebben fel-alá járkálva tanulnak otthon, vagy a folyosón óra előtt. 

 Ez az alkat igényli a folyamatos mozgást, és szeret gesztikulálni is. 

 Mondhatjuk úgy is, hogy egész testével tanul. 

 Az ilyen típusú tanulók nincsenek könnyű helyzetben egy átlagos magyar iskolában, mert 

mozgásigényüket nem élhetik ki. 

 Ideális esetben kb. 20 percenként kellene mozogniuk egy kicsit, hogy megkönnyítsék 

számukra az ismeretek elsajátítását. 

3) Mivel teheted hatékonyabbá a tanulásodat, ha ebbe a típusba tartozol? 

 Tanulj csak bátran az egész testeddel: azaz mozogj, mászkálj közben, és használd az 

érzékszerveidet! 

 Ha nem mozoghatsz, akkor legyen nálad pl. egy labda vagy toll, amit közben nyomkodhatsz, 

amivel játszhatsz és mutogathatsz. 

 Ha szereted produkálni magad: nyugodtan játszd, szavald vagy énekeld el a tanultakat! 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Hatékony tanulás – mozgással 
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 Készíts kulcsszavas vagy tételmondatos kártyákat! Vidd magaddal őket! 

 Tanulás közben rágózz, esetleg rágcsálj (pl. valami zöldséget)! 

 Tarts egy kis szünetet (kb. 20–25 percenként)! 

4) A tanulás megszakítása egy kis mozgással minden tanulási stílus esetén ajánlott. 

 Érdemes ilyenkor kicsit tornázni: végezz keresztező mozgást! 

Pl. 

Egyenes állásban felemeled a bal térdedet, és megérinted a jobb tenyereddel. 

Vagy: hátul keresztezéssel a bal sarkadat megérinted a jobb kezeddel. 

 Emeld fel az egyik karod, és tartsd fel a hüvelykujjad! Rajzolj végtelen jelet (egy elfektetett 

8-ast) a levegőbe folyamatos mozdulattal! Ismételd meg 5-ször, majd jöhet a másik kar! 

 Végezz légzőgyakorlatot! Tedd a hasadra a kezed, és 4 ütem alatt lélegezz be, majd hirtelen 

fújd ki! Ismételd meg néhányszor! 

 További gyakorlatokat találhatsz Paul E. Dennison és Gail E. Dennison Észkapcsoló agytorna 

és Észkerékkapcsoló című könyveiben. 

5) A gyakorlatok idején szellőztess ki! Rendkívül fontos a tiszta levegő. 

6) A tanulást időnként megszakító mozgás és levegő mellett van még egy aranyszabály, amit a 

hatékony tanulás érdekében érdemes betartanod: a víz. Tanulás közben igyál rendszeresen 

vizet! Jobban frissít, mint egy kávé. Ha keveset iszol, könnyen megfájdul a fejed. 
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

HATÉKONY TANULÁS - MOZGÁSSAL 

1) A haptikus-kinesztétikus (tapintásos-mozgásos) tanulási stílusba tartozó diákok számára a 

tanulást megszakító mozgásos gyakorlatok mellett a szókártya-módszer segíthet tanulási 

hatékonyságuk javításában. A szókártyák használata ugyanis támogatja a „dinamikus” 

tanulást: kombinálási lehetőségeik, sokoldalú felhasználásuk és persze az, hogy bárhova 

magunkkal vihetjük őket.  

2)  A szókártya kartonlapra készül, érdemes színes kartonlapokat felhasználni hozzá. 

3) A szókártyák felhasználása rendkívül változatos lehet: 

 Készíthetünk kulcsszó-kártyákat, melyek egy lecke legfontosabb kifejezéseit, fogalmait 

tartalmazzák. Ezeket a kulcsszavakat a padlón elrendezve: 

o összeállíthatjuk a szöveg gondolatmenetének vázlatát, 

o átrendezhetjük őket, megbontva a szöveg eredeti logikáját, 

o csoportosíthatjuk az elemeket (gyűjtőfogalmak alá rendelve őket) 

o stb. 

 A fogalomkártyák egyik oldalán egy kifejezés a másikon a definíciójuk található Ez a 

definíció nem feltétlenül összefüggő szöveg, előfordulhat, hogy csak kulcsszavakat 

tartalmaz. Ilyenkor a definíció megfogalmazása is lehet feladat. 

Pl. 

Fogalom: ballada 

Definíció: A három műnem határára eső műfaj. Greguss Ágost szavaival: „Tragédia dalban 

elbeszélve”. Jellemző vonása a sejtetés, elhallgatás és a kihagyásos (elliptikus) szerkezet. 

Fogalom: ballada 

Kulcsszavak: homály, műnemek, elliptikus szerkezet, sejtetés 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Hatékony tanulás – mozgással 
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 A fogalomkártyák egy másik típusa a tulajdonságkártya. Ennek egyik oldalán a fogalom, 

másik oldalán pedig egy jellemző tulajdonság található. Egy fogalom több kártyán is 

szerepel, más-más jellemzővel a túloldalán. A jellemzőkkel felfelé fordított kártyákból ki kell 

keresni az egy fogalomhoz tartozókat. 

Pl.  

Fogalom: metafora 

Tulajdonságok/jellemzők: azonosítás, hasonlóság, tömörített, teljes, csonka 

 

vagy 

 

Fogalom (1): Ady 

Fogalom (2): Petőfi 

„Tulajdonságok” (életrajzi helyszínek): Sárszentlőrinc, Nagyvárad, Nagykároly, Párizs stb. 

 Az önálló fogalomkártyák és tulajdonságkártyák kombinált felhasználási módja lehet az, 

amikor közös tulajdonságokat, érintkezési pontokat keresünk a fogalmak között. Ilyenkor 

a tulajdonságkártyáknak az egyik oldalán a „közös pont” szerepel, míg a másikon azok, 

akik/amik „érintettek” benne. Körberakjuk a fogalomkártyákat – fogalmakkal felfelé 

fordítva. Középre helyezzük a tulajdonságkártyák pakliját („közös ponttal” felfelé). 

Feladat: meg kell keresni a legfelső tulajdonságkártyán szereplő „közös ponthoz” azokat az 

„érintetteket”, akiknél/amiknél ez a fogalom szintén szerepel. (A tulajdonságkártya másik 

oldalának segítségével ellenőrizhetjük megoldásunk helyességét.) 

Pl. 

Tulajdonságkártya (egyik oldal: a „közös pont”): Debrecen 

Tulajdonságkártya (másik oldal: az „érintettek”): Petőfi, Ady, Móricz 

Fogalom (1): Petőfi 

Fogalom (2): Móricz  

Fogalom (3): Balassi 

Fogalom (4): Mikszáth 

Fogalom (5): Ady 

stb. 

 A szókártyák alkalmasak az idegen szavak, szakkifejezések és az idegen nyelv tanulásához 

is. Ilyenkor a kártya egyik oldalán: az idegen szó, idegen nyelvi szó stb. szerepel. A másik 

oldalon pedig a magyar megfelelője, szinonimája stb. 
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A kártyát tanulásra és önmagunk „kikérdezésére” is használhatjuk. A tanulás egy speciális 

formája a „pergetés”, mikor a kártya egyik és másik oldalát folyamatosan pergetjük a 

szemünk előtt. Így szinte „szimultán” látjuk az összetartozó kifejezéseket.     


