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Irodalmi arcképcsarnok II. (Próza)

Elevenítsétek fel, hogy mit tanultatok a művészeti ágakról és az irodalmi műnemekről! Mit tudtok az epikáról?
Milyen regényeket ismertek? Tudtok-e olyan filmeket felsorolni, amelyek egy regény alapján készültek?
1 Szerintetek miért jelentek meg a legnépszerűbb regények között ilyen nagy
számban a kötelező olvasmányok? Melyik regényt olvastátok ezek közül? Elevenítsétek fel a történetét!
A Nagy Könyv-szavazás (2005) első öt legnépszerűbb magyar regényének borítóit láthatod a képeken. Megkérdezték az embereket, hogy melyik könyvek tetszenek nekik a
legjobban, s a válaszaik alapján született meg
ez az eredmény.

A magyar irodalomban különleges helyet foglalnak el a
nagyepika alkotásai, a regények. Egy-egy olyan írónk, mint Jókai
Mór vagy Mikszáth Kálmán generációkon keresztül jelentették
az olvasóközönség számára a magyar irodalom elevenségét, a
kapcsolatot a történelem, a jelen, az irodalmi hagyomány és a
kulturális emlékezet között. Jókai művei jelentették az áttörést,
teremtették meg a művelt és érdeklődő olvasóközönség széles
rétegeit. A mai olvasók is inkább őket ismerik, köszönhetően az
iskolai oktatásnak. Az iskolában a klasszikusnak számító szerzőket tanítják, így a kortárs íróknak, költőknek kevesebb „hely”
és lehetőség jut, pedig nagyon fontos megismerkedni velük is.

A legismertebb magyar prózaírók: Jókai Mór (1825−1904), Mikszáth Kálmán
(1847−1910), Krúdy Gyula (1878−1933), Kosztolányi Dezső (1885–1936), Móricz Zsigmond (1879−1942), Márai Sándor (1900–
1989), Mándy Iván (1918–1995), Mészöly
Miklós (1921–2001), Kertész Imre (1929–),
Esterházy Péter (1950–), Nádas Péter (1942–),
Dragomán György (1973–).

Az epika prózai műfajai és rövid jellemzőik
Regény: hosszabb terjedelmű elbeszélő mű, amely külső
vagy belső történések elmondásával ad képet az emberről, a
világról, a társadalomról. Az események (cselekmény) középpontjában a hős áll.
Novella, elbeszélés: rövid terjedelmű alkotás, általában
egyetlen eseményt mond el kevés szereplővel, rövid időszakra
korlátozódva, gyakran drámai kifejlettel.
Legenda: a szentek életével, csodatételeivel foglalkozó rövid
történet.
Monda: az egyes népek, népcsoportok történeteit mondja
el, általában valamilyen történelmi személyhez vagy helyhez,
esetleg eseményhez kapcsolva. Hasonlít a meséhez, de valós
magva is van. Vannak történetmondák és eredetmondák.
Mese: Népmese és műmese. Gyerekeknek szóló történet,
fantasztikus szereplőkkel, kalandokkal.

3 Készítsetek kiselőadást néhány kiválasztott szerző életéről, jelentőségéről!
Használjatok internetet, menjetek el a
könyvtárba, ott is keressetek anyagokat! Kérjetek segítséget a könyvtárostól!
Készíthettek ppt-s előadást!

4 Olvassátok el a Hegedűs Géza íróportréiból vett rövid részleteket, hogy kedvet kapjatok a szövegíráshoz és az olvasáshoz is! Ha valamelyik szót nem értitek, nézzetek utána, és
írjátok ki a füzetetekbe!
A Szöveggyűjteményben találtok szövegrészleteket mindhárom szerzőtől. Olvassátok el őket, beszélgessetek róluk!

2 Mind az öt regényből készült film is. Láttátok
valamelyiket? Mit gondoltok, az ismertségükhöz hozzájárult-e a megfilmesítés? Soroljátok fel ti is a legkedvesebb könyveiteket!
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Iro dalom

„Jókai Mór mindmáig a legolvasottabb magyar író. Jókaival lett teljessé a magyar romantika.
Életműve a száznál is több kötetben felidézi a nemzeti múlt egészének látomását, és tanúsítja
azt az utat, amelyet a magyar társadalom a nemesi világtól a kibontakozó polgári világig
megtett. Ez a romantika számos mozzanatában realista tanúságtétel.”
„Mikszáth Kálmán életműve a nagyregénytől a röpke novelláig, a Jókai
életéről szóló nagy korrajzi műtől a napi karcolatig átfogja a széppróza
és a publicisztika minden műfajárnyalatát. Korai művei között gyakori
a történelmi regény, egészen sohase hagy fel vele, legvégső remekműve, A fekete város is az.
Ezekben a múltidéző művekben különösen sok a romantikus színezet, de gyakori a kritikus
jelenre utalás is. Az akkori jelenben játszódó műveiben is általános jelenség az erős fordulatosság, az anekdotisztikus csattanóra élezettség.”
„A XX. század magyar szépprózájának mindmáig Móricz Zsigmond a legnagyobb képviselője.
Jelentősége a regény- és novellairodalomban csaknem olyan méretű és olyan hatású, mint Adyé
a költészetben. Elbeszélő művészete mellett a hazai drámairodalom megújítója, legjelentékenyebb publicistáink egyike, és egész „mellékesen”, költőként a legjobb magyar gyermekversek
szerzői közé tartozik.”

PROJEKT

Krúdy Gyula kedvenc olvasmányából,
Az Ezeregyéjszaka meséiből vette át
Szindbád figuráját, és írta meg több
könyvében a történeteit. Krúdyra nagyon hatottak a 20. század fordulójának művészeti irányzatai: az impresszionizmus, a szimbolizmus, a szecesszió.
Krúdy írói stílusára jellemző a hangulati elemek, asszociációk (gondolattársítás) megjelenítése, az idővel való
játék. Huszárik Zoltán 1971-ben megfilmesítette a történeteket. A haldokló főhős felidézi utazásait,
emlékeit, kisvárosok, fogadók hangulatát, korábbi szerelmeit.
U Az egyes csoportok gondolják végig, hogy miről szóljon a
történet! Olyan legyen, amely valóban megesett veletek,
vagy kitalált történet? Valószerű vagy mesés?
Mi legyen a történések ideje: a jelen, a múlt vagy a jövő?
Hol legyenek a helyszínek: a valóságban vagy kitalált világokban? Hogyan változzanak a helyszínek a történet
során? Sok helyszín legyen, vagy kevés? Jellemezzétek a
helyszíneket! Írjátok le a döntéseiteket, készítsetek táblázatot!
Összefoglalás

5 Nézzetek utána, mik a jellemzői ezeknek az irányzatoknak: impresszionizmus,
szimbolizmus, szecesszió!
6 Olvassátok el az egyik Szindbád-novella
részletét a Szöveggyűjteményből!
7 Nézzetek meg részleteket Huszárik Zoltán
híres filmjéből! Szindbád figuráját Latinovits Zoltán formálja meg. A film egyik
leghíresebb jelenete, amikor egy fogadóban a címszereplő „végigeszi” az étlapot
(gyönyörűen fényképezve), és közben egy
tragikus szerelmi történet is feltárul előttünk. Az író gasztronómiai érdeklődése
különös előfutára a manapság nagyon
divatos gasztronómiai irodalomnak.

1.13, 1.28

2.3

5.4, 5.17

Soroljátok fel és jellemezzétek az epika legfontosabb műfajait! Kik a legismertebb magyar prózaírók? Soroljatok fel
néhány Jókai-regényt! Milyen kortárs prózaírókat ismertek? Ismertessétek valamelyik regény tartalmát a legnépszerűbb magyar regények közül!
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