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IRODALOM 2020. május 18-22. (10. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Móricz Zsigmond után több szerző munkásságát „kínálom”. A héten megismerkedhettek Krúdy Gyula 

Szindbádjával, Csáth Géza különös világával, Karinthy Frigyes humorával. 

A felsorolt szerzők közül válassz egyet, s az ő életútját, munkásságát, írói világát tanulmányozd 

nagyon alaposan! Csak az általad választott szerzőhöz kapcsolódó beadandót kell elküldened! 

1. Krúdy Gyula: Duna mentén 

TK. 192-196. o. + 202. o. (Rövid pályakép) 

Ismerkedj meg a szerző rövid életrajzával, olvasd el a novellát! 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-

impresszionizmus-szecesszio/krudy 

 

A pályakép és a Szindbád című részeket olvasd el, majd töltsd ki A nosztalgia írója című 

feladatot! Mindent itt találsz: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_11/lecke_04_008 

 

BEADANDÓ 

 Krúdy Gyula és a Duna mente 

1. Mi jellemzi Krúdy műveinek világát? 

2. Sorold fel öt Krúdy-regény címét! 

3. Kicsoda Szindbád? Melyik műből veszi át Krúdy?  

4. Ki készített 1971- ben Szindbád történetéből filmet? Kik játszották a főbb szerepeket? 

5. Jellemezd a Duna mente című novella alaphelyzetét! 

a) Ki a főszereplő? Mikor és hol találkozunk vele? Milyen állapotban van? 

b) Hogyan telnek a napjai? Mit csinál, és mit nem csinál? 

6. Milyen szerepekbe képzeli magát Szindbád? 

7. A novellában rengeteg jelző van. A legtöbb mit jelöl? 

8. Miért nem lehet ezt a művet a hagyományos novellaértelmezési szempontokkal 

megközelíteni? 

VAGY 

2. Csáth Géza: Anyagyilkosság 

TK. 205. o. (itt az életéről találsz leírást) 

Csáth Géza (születési neve: Brenner József) 1887-ben született Szabadkán. Középiskolai tanulmányait 
Szabadkán végezte. Már 1901-től közölte írásait a Bácskai Hírlap. Budapesten beiratkozott az orvosi 
karra. A Nyugatban 1908-tól rendszeresen jelentek meg elbeszélései. 1910-ben feleségül vette Jónás 
Olgát. Több helyen orvosként dolgozott. 1914-ben bevonult katonának, egészségi állapota miatt 
azonban előbb szabadságra küldték, majd felmentették a szolgálat alól. Regőcén kapott orvosi állást. 
1919-ben idegileg összeomlott, Baján kezelték. A kórházból megszökött, később önkezével vetett 
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véget életének. Prózáját a naturalizmus és a szimbolizmus hatása jellemzi. Gyakori témája a 
gyermekkor világa. Szereplőit nem határozott célok, hanem elfojtott vágyak, indulatok mozgatják. 

Az Anyagyilkosság című novellát itt találod meg. Olvasd el! 

https://epa.oszk.hu/00000/00022/00009/00207.htm 

Ehhez kapcsolódik két feladat is, oldd meg ezeket! 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/342850574 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/343025949 

BEADANDÓ 
Csáth Géza és az Anyagyilkosság 
1. Milyen rokoni kapcsolatban van Kosztolányi Dezsővel? 
2. Milyen szenvedélybetegsége volt? 
3. Műveinek mi a meghatározó élményforrása? (TK. 205. o.) 
4. Sorolj fel öt művét! (Lehet novelláskötet, színdarab, zenével kapcsolatos is.) 
5. Ki készített filmet 1997-ben a novellából? Mi a film címe? 
6. Jellemezd a novella főszereplőit! 
7. Milyen lelki/családi/nevelési stb. okok, tényezők miatt ölték meg az anyjukat? 
8. Mi lehet az oka annak, hogy a ház lakói semmit sem tudtak a fiúk viselt dolgairól, egyedül 

az ecetfa érzett valami rosszat? 
 

VAGY 
 

3. Karinthy Frigyes: Mint vélgaban 

TK. 209-212. 

 

Hallgasd és nézd meg az alábbi videót! 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-

impresszionizmus-szecesszio-9 

 

Olvasd el a megjelölt tankönyvi oldalakat, s készítsd el a házi feladatokat! (Csak a tankönyv és 

a megadott videó kell a beadandó megoldásához.) 

 

BEADANDÓ 

Karinthy Frigyes: Mint vélgaban 

1. Milyen rokoni kapcsolatban van Karinthy Mártonnal? Mit tudsz az utóbbiról? 

2. Mivel műtötték meg 1936-ban? Hol? Melyik műve szól erről? 

3. Foglald össze néhány mondatban Karinthy Frigyes világszemléletét! 

4. Sorold fel öt művének a címét! 

5. Mi a halandzsa hétköznapi értelemben? 

6. Miért lesz ez a novella a nyelv paródiája? 

7. Milyen feltételei vannak a halandzsanyelv működésének? 

8. Mi adja a humor forrását? 
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Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A kérdéseket nem kell leírni, elég csak a 
sorszámukat és a betűket.  Az elkészült megoldásokat egy levélben küldjétek el nekem.  
Köszönöm szépen. 
 

Határidő: 2020. május 22. péntek 20:00  

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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