Az orosz epika a XIX. század második felében.
Gogol
„AZ ÜGYOSZTÁLYON TÖRTÉNT…”
1. feladat
Alább találod, hogy melyik képhez melyik részlet tartozik Gogol A köpönyeg című
elbeszéléséből.
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2. feladat
Alább A köpönyeg című Gogol-elbeszéléssel kapcsolatos kérdésekre adandó
válaszokat olvashatod.
1.
a) Gogol ezzel is jelzi hőse kisszerűségét, személytelenségét: egy dologtól
(cipőtől) származik, tehát maga is dologszerű. Ironikusan, szatirikusan
ábrázolja.
b) A név ‒ a hangzása miatt is ‒ komikus hatást kelt. Egyrészt a főhős
átlagosságára, kisszerűségére utal (még a keresztneve sem eredeti, hiszen
ugyanaz, mint az apja neve), másrészt utalhat a foglalkozására is:
hivatalnokként egész életében másol.
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2. Lehetséges megoldások: (Más megoldások is elfogadhatók a szöveg
alapján!)

3. Legalább egy évig nem fog esténként teázni – alkonyatkor nem gyújt
gyertyát – este, ha muszáj, a gazdaasszonya szobájában fog dolgozni – az
utcán óvatosan jár, hogy ne koptassa el a csizmája talpát – a fehérneműt a
lehető legritkábban kell mosatnia – otthon hálókabátot visel.
(A „minden elköltött rubel után félretesz egy garast” megoldás nem jó, mivel
Akakij korábban is spórolt, de még nem a köpenyre!)
4. Eleinte a hideg miatt szeretett volna köpenyt csináltatni, később viszont már
folyton az új ruhadarabról ábrándozott, még a jelleme is szilárdabb lett. „A
jövőbeni köpönyeg örök ideája” kifejezés arra utal, hogy Akakij számára a
köpeny nemcsak a fizikai hideg ellen véd: lelki melegséget (szeretetet),
boldogságot is ígér. A köpönyeg Akakij Akakijevics életének értelmévé vált.
5.
a) „ha emlékezetem nem csal”: Egyrészt hihetővé teszi a történetet (az
elbeszélő maga is tanúja volt vagy hallotta mástól), másrészt hitelteleníti is
(hiszen lehet, hogy az elbeszélőt becsapja az emlékezete). A szóbeli előadás
(mesélés) látszatát is kelti.
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b) „Szóval ez így történt.”: Nyomatékosításnak tűnő ismétlés, valójában
felesleges kijelentés. Az elbeszélő a fecsegés látszatát kelti: a jelentéktelen
dolgokat részletesen meséli el (a fontos eseményekről viszont sokszor kijelenti,
hogy semmit nem tud).
c) „Mindezt csak azért mondottuk el, hogy az olvasó maga is láthassa...”:
Kiszólás az olvasóhoz, szintén a közvetlenség, élőbeszéd látszatát kelti.
Látszólag hitelesíti az elbeszélteket, az előadásmód azonban ironikus: a
véletlen eseményeket szükségszerűnek mondja.

3. feladat
Alább találod a megoldásokat a Gogol műveiben lévő hangnemkeveredéssel
kapcsolatos kérdésekre.
1. tárgyilagos
2. szatirikus
3. ironikus
4. érzelmes
5. groteszk (egyszerre fenséges, nevetséges és szánni való)
6. tárgyilagos
7. tragikus és patetikus
8. humoros

4. feladat
Az volt a feladatod, hogy írd le, mi teheti valóssá A köpönyeg fantasztikus záró
részét.
Lehetséges megoldások:
• az emberek pletykálnak, eltorzítják a valóságot („városszerte az a hír
járta, hogy...”, „tulajdon két szemével látta...”, stb.)
• a pétervári közállapotokra is utalhat: a rablóbandák szabadon
garázdálkodnak az utcán
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5. feladat
Alább Gogol Az orr című művének cselekményvázlatát találod.
• Jakovlevics borbély reggelizés közben a friss kenyérben egy levágott
orrot talál.
• A borbély meg akar szabadulni az orrtól, végül a folyóba dobja.
• Kovaljov törvényszéki ülnök arra ébred, hogy nincs meg az orra.
• Sétára indul, betér egy cukrászdába, hogy megnézze a tükörben az arcát.
• Az utcán találkozik a saját orrával, aki őrnagyi kabátot visel.
• Megszólítja az orrot, aki gőgösen válaszol neki, majd eltűnik.
• Kovaljov az orr keresésére indul, elmegy a rendőrfőnökhöz, akit nem talál
otthon.
• Felkeres egy kiadóhivatalt, hogy hirdetést adjon fel.
• Elmegy a kerületi rendőrfelügyelőhöz, aki elutasítja.
• Elkeseredve ér haza.
• Egy rendőrtiszt lép a lakásába, jelenti, hogy megtalálták Kovaljov orrát.
• Kovaljov hiába próbálja az orrát visszaragasztani.
• Orvosért küldi a szolgáját, de az orvos nem tud segíteni Kovaljovon.
• Kovaljov levelet ír Grigorjevna úrhölgynek, akiről azt hiszi, boszorkány, és
hogy megátkozta őt.
• Kovaljov két hét múlva, amikor felébred, ott találja az orrát a helyén.
• Jakovlevics borbély megborotválja – az orr a helyén marad.
• A cukrászdába hajt, és büszkén részt vesz a társasági életben, mintha mi
sem történt volna.

7. feladat
Az volt a feladatod, hogy képzeld el, hogy egy reggel arra ébredsz, hogy az orrod
helyén csak egy lapos folt éktelenkedik, és írj ebből fogalmazást.
Minden megoldás jó, ami a saját hétköznapi életedhez köti a fantasztikus
elemet. Jó, ha valami váratlan fordulattal zárul a történet.
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