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http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Karcolat.htm (2021.03.28.) 

https://mek.oszk.hu/02400/02493/02493.htm#1 (2021.03.28.) 

http://www.mek.oszk.hu/02600/02675/02675.htm#24 (2021.03.28.) 

http://www.karatsonyi.hu/karcolat.htm (2021.03.28.)  

Képek: https://hu.pinterest.com/pin/590956782349192003/ (2021.03.28.) 

https://hu.pinterest.com/pin/513340057510616288/ (2021.03.28.)  

Téma: Karcolatkészítés   

Dátum: 2021.04.12.   

  

Kedves Lányok!   

  

Eltelt egy egész év ebben a kihívásokkal teli helyzetben, ami rengeteg változást idézett elő az 

életünk számos területén. Az elmúlt hónapok alatt átértékelődött számunkra sok minden, 

másként tekintünk már bizonyos dolgokra. 

A kollégiumba csak egy rövid időre 

jöhettetek vissza ősszel, aztán 

megint borult minden, haza kellett 

költözni. Hiányoztak-e vajon az esti 

kimenő alatti beszélgetések a koli 

előtt, vagy délután a Tisza-parton 

ülve? Sietni a Pennyből, hogy 

beérjetek a szilire? „Kimaxolni” a 

reggeli felkelést, és rohanni a suliba, 

majd vissza a koliba, mert ott 

maradt a tornazsák? A szobatársak 

bohóckodása és az éjszakába nyúló 

beszélgetések? Annyi mindent sorolhatnék még. Talán egy kicsit tényleg hiányoztak ezek… 

(remélem ) 

Gondoljátok most át, hogyan teltek el ezek a hónapok számotokra! Vegyétek sorba, mi minden 

történt veletek, hogyan éltétek meg ezt az időszakot? Volt-e valami pozitív is benne a sok 

nehézség mellett?  

Készítsetek összegzést, mi az, amivel elégedettek vagytok, amit elértetek, megvalósítottatok. 

Mi az, ami büszkeséggel tölt el? Vessetek számot arról is, hogy mi az, amit másként lehetett 

volna csinálni! Végül legfőképpen arról, mi az, amit másképpen fogtok csinálni ezután, mi az, 

ami felértékelődött számotokra, illetve mi az, ami kevésbé fontos már? 
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Az e heti feladatotok az, hogy miután mindezt 

átgondoltátok, írjatok egy karcolatot, aminek ez az utolsó 

mondata: „… és így telt el egy különös év.”, amelyben 

összefoglaljátok a fentieket, vagy ragadjatok ki belőle 

egy-egy adott történést, ha úgy tetszik! 

 

 

De mi is az a karcolat? 

„A karcolat (régebbi nevén karc, rajz) rövid, szellemes, egyetlen problémát felvillantó s a 

tanulságot világosan megfogalmazó szépprózai műfaj. Többnyire valóságosan megtörtént 

eseményből ragad ki egy-egy epizódot, amelyhez ironikus hangú, kritikus szemléletű, rövid, 

szellemes-tanulságos kommentárokat fűz. (…) Irodalmi őseinek a görög novellák, a római 

szatírák és epigrammák tekinthetők. A magyar szakirodalom megkülönbözteti humorosabb és 

kiélezettebb csattanóval végződő változataként a krokit, és az inkább egy-egy jellem vagy 

élethelyzet hangulatos leírását nyújtó tollrajzot. A műfaj úttörői a világirodalomban 

Thackeray, Dickens, Heine, Csehov, Mark Twain. Nálunk klasszikus mintái Mikszáth Kálmán 

országgyűlési karcolatai, a későbbiekben Rákosi Viktor, Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, 

Szép Ernő, Heltai Jenő, Hunyady Sándor, újabb irodalmunkban Fehér Klára ilyen írásai 

nevezetesebbek.”1  

Példák karcolatra  

A hivatkozásokra kattintva olvasgathattok karcolatokat, a műfaj három jeles képviselőjétől.  

Fehér Klára: https://mek.oszk.hu/02400/02493/02493.htm#1  

Karinthy Ferenc: http://www.mek.oszk.hu/02600/02675/02675.htm#24  

Mikszáth Kálmán: http://www.karatsonyi.hu/karcolat.htm  

Ha találtatok közöttük olyat, ami tetszett, osszátok meg a csoportban!  

Az elkészült munkáitokat privát üzenetben küldjétek el nekem, így ezeket csak én fogom látni.  

  

Jó munkát és kellemes időtöltést kívánok!  

                                                           
1 http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Karcolat.htm (2021.03.28.)  
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