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(l. 1. melléklet) 
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A szentimentalizmus 
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Bíró Ferenc: A 

regényíró Kármán 
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Ferenc: A 
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Kreatív írás 
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1. MELLÉKLET (A csoportmunka anyaga) 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegeket, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a feladatokat! 

33. levél 

Tegnap a jancsár aga ceremoniával külde ajándékot az urunknak; az ajándék sok szép virágokból és sokféle gyümölcsből állott. Már előre tudom, 

hogy erre mit mond kéd. Erre azt fogja kéd mondani, a' bizony illetlen ajándék volt. Asszonyhoz illett volna virágot küldeni ajándékban, és ha a 

jancsár aga azt az ajándékot asszonynak küldötte volna, azért dicsérném, de egy gyenerális virágot küldjön egy fejdelemnek, azt sohasem tartom 

illendőnek. Ha ezeket mondja kéd, én azt mondom, mert más országban nevetséges dolog volna. De azt tudta kéd, hogy itt nem lehet ajándékot 

küldeni egy asszonynak, annál is inkább halálos vétek volna itt, ha egy asszony ajándékot küldene egy férfinak, a' csak egy szál rózsából állana is. 

Való, hogy az ilyen ajándék nekünk visszátetszik, és mi asszonyhoz illendő ajándéknak tartjuk, de azt meg kell vizsgálnunk, hogy itt szokás. Ami 

pedig szokás valahol, az illendő is abban az országban. Angliában ha az asszonyok a korcsomára mennek, azért senki nem ítéli meg őket, mert 

szokás. Spanyolország széllyin az asszonyok egy kis malacot hordoznak az ölökben, valamint másutt hordozzák a kiskutyácskákot. Franciában 

vagy másutt egy úri asszony a hintójában ül, estig oda jár, ahová szereti. Itt pedig egy török úrnak a felesége esztendeig sem megyen ki a házból. 

Lengyelországban a papok a sekrestyében lévő szenteltvízben teszik az égett bort, hogy meghűljön, amég a misét elvégezik. Nálunk megengednék-

é aztot? Nálunk szégyenlene dohányozni egy úri asszony, itt pediglen mind dohányoznak. Kínában az olyan leány megyen hamarébb férjhez, 

akinek leghosszabb a füle, és ha a vállát éri. Nálunk pedig az olyantól elszaladnának. Itt csak az ujjokkal esznek, nálunk pedig késsel, villával. Hát 

a' jó szokás-é, hogy a tatár nemesasszonyok megfúrják az orrokot, és egy nagy ezüstkarikát vonnak belé, valamint a fülbenvaló? Az országban lévő 

szokást kell hát megtudnunk, ha arról akarunk ítélni. Talám még kéd azt a szokást sem tudja, hogy ha egy török két csötörtököt elmulat, azért a 

feleséginek szabad panaszt tenni ellene a bíró előtt. Mondjuk hát, hogy a jancsár aga küldhetett virágot, mivel itt szokás. (Mikes Kelemen) 

- Hogyan mutatja a szöveg a levél műfaji sajátosságait? 

- Mi a levél témája? 

- Keresd ki azokat a részeket, ahol az elbeszélő személyes véleményét fejti ki! 

- Hogyan viszonyul az elbeszélő a bemutatott valósághoz? 

 

1959.okt.30. 

[ levél boríték nélkül, ceruzával] 

Kimondhatatlanul és rettenetesen fáradt vagyok, idülten és krónikusan, nem tudok leírni egy ép mondatot. Eladtam a töltőtollamat, mint végső 

szalmaszálat. Változatlanul és még mindig túl romantikus az életem, valamint méhkas, vagyok olyan. Kezd már idegimre menni. Mi a teendő? Az 

a teendő, hogy Szilágyi vonuljon be kórházba egy hónapra. Pihenés, nincs kenyérgond, dali ápolónők (!!), egyszóval mennyei Paradicsom, 

paradicsomi Menny. Lehet, úgy vélended, Zseniális barátom, hogy emez állapot csupánlag költői Világfájdalom, bukott Messiásé, ki víván vív 

[…]. Én már azt se bánom. Olyan az élet, mint a tavirózsa. Csak nem tudom, miért. Esetleg: fölül úszik és alul víz. Mondj jobbat! – Züllésem 

fájdalmasan illusztrálja ama tény, hogy apám küldött a tegnap 100 lejt és elfogadtam. Sic transit gloria mundi. Egyébként, ha nem csalódom, Neked 



is tartozom. Ezt nem azért írom, hogy visszaírd, hogy „ne izgasson, Szimat", mert úgysem izgat, én nem izgulok, csak ténymegállapítok. Pedig 

izgulni kell, nemdebár. (Szilágyi Domokos) 

- Hogyan mutatja a szöveg a levél műfaji sajátosságait? 

- Mi a levél témája? 

- Keresd ki azokat a részeket, amelyekben az elbeszélő érzelmeiről, hangulatairól vall! 

- Milyen eszközök utalnak a levél szerzőjének zaklatottságára? 

 

 

Június, 1846. Nem érti senki a sziv életét és történetét, csak a külső felületes életet látják; s milly keményen itélnek felettünk, pedig ha sokszor 

tudnák, milly küzdés van belöl, midőn előttök vigadni látszunk; s hogy a sziv talán épen akkor tartja legszebb lakója kétségbeesett temetését, midőn 

az ajkak mosolyogva viszonozzák az üres puszta bókokat; de ha tudnák, még sem könnyeznének velünk, pedig az ő életök is csak igy folyt le, mig 

szivök bennt, olly hideg és kiméletlenné lett. Pedig a sziv élete az, mi a külsőt is meghatározza. Nézzük a leányt, ki világba lépésekor jó volt, mint 

isten angyala, szelid és kegyes, mint ők, tiszta mint bérctetőre esett hó. De ő szeretni kezd, szeretni igazán és lángolón; ábrándozva csügg egész 

valója az ifjun, ki szerelmét tán csak időtöltésbül, vagy más mellékes érdekekből éleszti, mig ráúnván, könnyelmüen elhagyja, midőn képe és e 

szerelem már olly erős gyökeret vert a szegény lány szívében, mellyet, midőn szerelme kijátszását látja, vérezve szakit ki belőle; mert a sziv nem 

szakad meg könnyen, hanem összehúzódik önmagában, elzsibbad és mint jég olly hideg, de nem olly olvadhatóvá lesz… (Szendrey Júlia) 

- Hogyan mutatja a szöveg a napló műfaji sajátosságait? 

- Mi utal arra, hogy az elbeszélő tudása korlátozott? 

- Melyek azok a szövegrészek, amelyek az elbeszélő érzésvilágát tárják fel? 

- Hogyan viszonyul a szerző a bemutatott valósághoz? 

 

 

Augusztus 30. 

Boldogtalan! Nem vagy te bolond? nem csalod magadat? Minek ez a tomboló, vég nélküli szenvedély? Már csak őhozzá tudok imádkozni; 

képzeletem előtt nem jelenik meg más alak, csak az övé, s mindent a világon csak vele kapcsolatban látok. És ez sok boldog órát is ad - míg csak 

újra el nem kell szakadnom tőle! Ah, Wilhelm! mibe nem hajt sokszor a szívem! - Ha nála ültem, két-három órán keresztül, és az alakját, mozgását 

nézve, hangjának mennyei kifejezését hallva, megteltem gyönyörűséggel, és lassanként már minden érzékem megfeszült, szemem előtt elsötétül a 

világ, már alig hallok és torkomat mintha orgyilkos marka szorítaná, a szívem vad dobbanásokkal igyekszik lélegzethez juttatni elszorult 

érzékeimet, és csak növeli zavarukat - Wilhelm, akárhányszor nem tudom, élek-e még! És - ha néha nem gyűr le a fájdalom, és Lotte nem adja 

meg azt a nyomorúságos vigaszt, hogy kisírjam a kezén szívem szorongását - el kell mennem, ki a szabadba! és ilyenkor messze elcsatangolok, 

keresztül-kasul a mezőkön; s az az örömöm, ha megmászom egy-egy meredek sziklát, ha utat török az úttalan erdőben, tépő bokrokon, hasító 

tüskéken át! Ez könnyít valamit rajtam! Valamit! És ha fáradtságtól és szomjúságtól néha ledőlök az útszélen, vagy ha némelykor, éjnek idején, 



mikor fölöttem áll a fenséges telihold, a magányos erdőben leülök egy elgörbült fára, hogy legalább egy kis enyhülést szerezzek fölsebzett 

talpamnak, és aztán valami bágyadó nyugalomban elszenderülök a derengő fényben! Ó, Wilhelm! egy cella magányos lakása, a szőrcsuha és a 

szöges öv enyhítő balzsam volna, sóvárog rájuk a lelkem. Adieu! Látom, ennek a nyomorúságnak nincs más vége, csak a sír. (Goethe) 

- Hogyan mutatja a szöveg a napló műfaji sajátosságait? 

- Húzd alá a vallomásos részeket! 

- Mi utal arra, hogy az elbeszélő belső nézőpontból szemléli a valóságot? 

- Hogyan viszonyul az elbeszélő a bemutatott valósághoz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MELLÉKLET 

Figyeld meg az alábbi képeket, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a feladatokat! 

 
Caspar David Friedrich: Az oakwoodi apátság  

 

- Mit ábrázol számodra ez a festmény? Miért? 

- Képzeld el, hogy ezen a tájon sétálsz. Mit éreznél? 

- Mi a véleményed a festmény színvilágáról?  

- Írj egy haikut a festményről! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Milyen címet adnál a jelenetnek? 

- Szerinetd kit ábrázol a kép? 

- Írd meg a lány belső monológját! 

 

 

 

 

 

 



3. MELLÉKLET 

Feladatlap: Mit tudunk meg az alábbi szövegekből a szentimentalizmusról és a szentimentalista hősről? Készíts jegyzetet! 

Szentimentalizmus (ném.) – a XVIII. században uralkodó irodalmi irányzat, stílus. Alapvonása az egyéniség és az érzelmek jogainak hangoztatása. 

Egyrészt ismét megszólaltatta az irodalomban az érzelem hangját (az őszinte, átélt szerelmet állítva szembe az anyagi érdekeken vagy durva 

érzékiségen alapuló házassággal), s ugyanakkor szakított a klasszicizmus műfaji-formai kötöttségével. Másrészt viszont – különösen a német 

irodalomban – túlzott érzelmességgé, érzelgősséggé fajult, mintegy világfájdalomba, halálvágyba fulladt, és – sok szentimentális költő esetében – 

egyszersmind a társadalmi problémáktól való menekülést is jelentette. 

A szentimentalizmus költői, írói kedvelik a lágyan érzelmes helyzeteket, történeteket, az érzelmeik uralma alatt szenvedő hősöket, aprólékosan 

elemzik az érzelgős hangulatokat, és szívesen fordulnak a magányossághoz s a természet vigasztalásához. A szentimentalizmus stíluseszközeire (a 

kiválasztott szavakra, a létrehozott szóképekre stb.) is az említett érzelgősség nyomja rá bélyegét. A szentimentalizmus jellegzetes alkotása Goethe 

Werthere, a magyar irodalomban pedig Kármán Fannyja, Dayka és Ányos elégikus lírája. (www.tankonyvtar.hu) 

 

A napló első lapjait író leányt az „érzések Zürzavarja” jellemzi, amely részben a végletes vonzalmak és hangulatok váltakozásában, részben 

pedig az ellentétes lélekállapotok szimultaneitásában mutatkozik meg. A jelenetek és a reflexiók nagyrészt ennek az egyik végletből a másikba 

csapó vagy a végleteket együtt átélő hangoltságnak a megnyilatkozásai. Fanni éppen úgy élvezi a természet és a magány örömeit, ahogy menekülne 

az egyforma (a természet közelségében és magányban telő) hétköznapok elől, az emberi nemről mizantróp véleményeket hangoztat, de ugyanolyan 

szabatosan elmélkedik arról is, hogy mennyire „Szükséges az Embernek az Ember”, vágyik az idilli és szeretetteli életre, de néha már csak a halál 

vigasztalhatná meg őt. Mindezek kíséreteként a szöveget át s átszövik a sajátos, „kevert” lélekállapot jelenlétére utaló oxymoronok: Fanni „édesen 

szenved”, („Melánkóliája” is „édes”), állapotában időnként a „Meny’ Gyönyörűségei” a „Kinok’ Helye’ Gyötrelmeivel” olvadnak egybe. E 

végletesség és kevertség mindazonáltal sokkal inkább nyugtalanság, semmint zűrzavar, az ellentéteknek ezen a szinten világosan kivehető iránya 

van: Fanni a szeretetet keresi és a „szeretetlenség” őt körülvevő világa elől menekül. (Bíró Ferenc: A regényíró Kármán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MELLÉKLET 

Fanni hagyományai (részlet) 

Amott, titkos rejtekemmel általellenben nyugoszik le a 

világ királynéja pompás felséggel, és veres lángot 

gerjeszt setét magánosságomban. Az én orcám is mind 

tüze visszaverésétűl, mind a gyönyörűségtűl gyulladt. 

Jövel, édes borzadások órája! estvéli szürkellet, mikor az 

elmém oly mélyen elandalodik, és képzelődésem a 

véghetetlennek tartományait járja!... A nap tüzes kereke 

lesüllyedt a hegyen túl. A szellők hívesebben lengenek. 

Csak egy-két magános szállangó bogárka repül fülem 

mellett el, és annál jobban növeli az esthajnal dicső 

csendességét... A képzeletek országlása 

kezdődik...Suhog az estszél a falevelek között. A magas 

tölt hold függ a levegőben. Csípő hívességet harmatoz 

le... Minden homályos szegletéből a bokroknak csuda 

árnyékformák ballagnak elé!... Az én szívem megtelik 

szomorú emlékezettel szerelmes halottaimról... Ott a 

hold felett, dicsőült anyám! ott vagy te; egyetlen 

leányodat itt hagytad az emberek keménységének. Nézz 

le reám, kísérj mindenütt, légy őrző angyalom. Ha 

békétlenkedik ez a szív, nyugtasd meg. Ó, ha a 

szomorúság rágja, jelenj meg egy gyenge estszellőben, 

fuvallj orcámra jelenlétedül, és vidám leszek. De ha lehet 

- anyám, én édes anyám, végy fel hamar magadhoz… 

 

 Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai  

            a halavány holdnál (részlet) 
                  Szomoru csillagzat! melly bus sugárokkal 

Játszol a csendessen csergő patakokkal!  

Csak te vagy még ébren boldogtalanokkal,  

Kiknek szive vérzik s küszködik bajokkal.  

  

 Hallod, hogy sohajtnak estvél homállyában, 

Midőn a természet szunnyadoz álmában. -  

Nincs álom ezeknek gyászos kunyhójában!  

Eltünt, eltávozott boldogabb házában!  

  

 Ott egy temetőnek látom keresztyeit, 

Bágyodt szél mozgattya cyprus leveleit.  

Ó! az árnyékozza soknak tetemeit,  

Kik velem érezték az élet terheit!  

  

 Egy fehér árnyékot szemlélek sirjából, 

Suhogva felkelni, halottas honnyából -  

Vallyon nem lesz-é ez azoknak számából,  

Kik mint én, könyveztek szivek fájdolmából?  

  

 Ó bár felém jönne! nem félnék képétől; 

Többet reménlenék borzasztó lelkétől,  

Mint élő halandók szemfényvesztésétől,  

Kiknek számkivetve vagyok kegyelmétől!  

 

Imre Flóra: Szentimentalizmus 

 

vihar jégeső elemi csapás 

így ért ez a kései szerelem 

elhagy minden racionalitás 

felnyílt fekély megint az életem 

 

váltja egymást világos és sötét 

remény és reménytelenség dobál 

alig éreztem bőröd melegét 

az úton mindig térdig ér a sár 

 

sodor sodor az iszapos folyam 

ha feldob is újból alábukom 

a ragyogás milyen anyagtalan 

az a kék ég milyen mélységbe von 

 

az ember megvénül de nem tanul 

csak szeretlek reflektálatlanul 

 

 

Megyfigyelési szempontok: 

- A megszólalás módja 

- A beszélő érzésvilága 

- A beszélő világszemlélete, léthelyzete 

- Ember és természet/ember és társadalom viszonya 

            



 


