Karinthy Frigyes: A rossz
tanuló felel
Humoreszk

Karinthy Frigyes (1887 – 1938)



(Bp., 1887. jún. 24. – Siófok, 1938.
aug. 29.): író, költő, műfordító,
kritikus, a 20. századi humorisztikus
irodalom egyik megteremtője.



























Karinthy a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja.
Budapesten született 1887. június 24-én, Apja Karinthy József, a Ganz-gyár
képviselője volt. Engel Karolina, az író édesanyja, Karinthy 6 éves, amikor
elveszíti
Iskoláit több helyen végezte
15 éves korában a Magyar Képes Világ közölte egy fantasztikus
regénykísérletét (Nászutazás a föld középpontja felé).
Reáliskolai érettségi után rövid ideig az egyetemen matematikai, fizikai és
orvoskari előadásokat hallgatott, de egyik karon sem vizsgázott, hanem
újságíró lett: Az Újság, később a Budapesti Napló munkatársa (1908).
A Nyugat írócsoportjához csatlakozott.
Hírnevét Így írtok ti (1912) c. irodalmi karikatúrakötete alapozta meg.
1906-tól foglalkozott újságírással, megismerkedett Kosztolányival és Csáth Géza
idegorvossal, aki bevezette a freudizmusba.
1907-től több lapban jelennek meg írásai, főleg humoreszkek, krokik,
novellák, paródiák, és néha versek.
1912: Esik a hó; Együgyű lexikon; Görbe tükör; Így írtok ti.
1913-ban feleségül veszi Judik Etel színésznőt.
1913: Találkozás egy fiatalemberrel;
1915: Két hajó; 1916: Utazás Faremidóba; Tanár úr kérem
1917: Így láttátok ti;
1918: Krisztus és Barabbás. 1921: Gyilkosok; 1923: Nevető dekameron; 1914:
Harun al Rasid; 1929: Minden másképp van; 1933: Hasműtét; 1936: Nevető
betegek.
Első verseskötete 1930-ban jelent meg (Nem mondhatom el senkinek).
1936-ban agyműtétet hajtottak végre rajta, erről szól az 1937-ben megjelent
Utazás a koponyám körül.

Emléktáblája egykori iskolája falán

Ifj. Szlávics László: Karinthy Frigyes
portréja

Emléktáblája szülőházán

A két legnépszerűbb műve:
 Az Így írtok ti darabjai paródiák, “irodalmi karikatúrák”
Karinthy paródiái rendkívül összetettek, a szórakoztatás mellett a kritika is céljuk.
Kortársai pozitívan értékelték paródiáit: műveik népszerűsítését látták benne.
Karinthy minden költőben megtalálja a parodizálható jellemvonást: Adyban a gőgöt,
Babitsban a vonzalmat az alliterációk iránt, Móriczban a naturalista stílust.
A Tanár úr kérem-ben az író a valaha úgy vágyott felnőttséget kellemetlen álomként
éli át, s gyerekként ébred.
Újra beleéli magát az ifjúságba, az emlékezetben megszépült diákévekbe.
Az elbeszélésekből a diákélet folyamata bontakozik ki,
a részletek egymással laza kapcsolatban állnak, amelyeket a diákok szorongásai,
félelmei, örömei kötnek össze.
Az író egy ábrándozó, gyenge tanuló szemével láttatja a világot.
Az első kiadás utolsó darabja (“Hazudok”) már kacagtató írói játék: rávilágít, hogy az
irodalom is csak efféle játékos “hazudozás”, a szabad fantázia teremtő alkotása.




Az 1916-ban megjelent Tanár úr kérem című kötete lazán egymáshoz kapcsolódó
humoreszkekből áll. ( humoreszk rövid terjedelmű kisepikai műfaj, amely humoros,
könnyed hangvételű, és egy helyzetet vagy személyt mutat be tömören, vázlatosan.
A kötet szövegeit a helyszín (iskola) és a szereplők (diákok, tanár) kapcsolják össze.
Emellett az írásokat a hasonló elbeszélői nézőpont és ábrázolásmód, valamint
humoros hangvételük is összefűzi. Egységes a szövegek stílusa is, amelyet
elsősorban a diákság sajátos nyelvhasználata határoz meg.

A rossz tanuló felel


a Tanár úr kérem című novelláskötete egyik legnépszerűbb
könyvének darabja



Műfaja: humoros novella, humoreszk
A rossz tanuló felel című szövegben a jelentősebb rész
a táblánál való felelés leírása részletes. Nem véletlenül, hiszen
a rossz tanuló számára ez a feleltetés legkellemetlenebb része:
a tanár ismétlődő kérdései, a kínos hallgatás elviselhetetlenné teszik
a helyzetet. Az elbeszélő ezt azzal is fokozza, hogy a rossz tanuló
nem megy/mehet a helyére, tehát az írás a táblánál álldogálás
kellemetlen szituációjával végződik.
A fiú gondolatainak megidézése mellett a bemutatás módja is
fontos, így az olvasó sokkal inkább az ő szempontjával tud
azonosulni. Belső gondolatok kivetítése.
Felfigyelhetünk, hogy az iskolai siker vagy kudarc miként
határozhatja meg az embereknek a közösségen belül
betöltött szerepét.








A rossz tanuló felel
(56.oldal)

http://mek.oszk.hu/00700/00719/0...

A mű elemzése




A felelés problémája a felelő személyisége
fölé nő
Az osztálytársak kinevetik a rossz tanulót. Az
olvasó nevet rajta vagy kineveti?

A rossz tanuló a felelést a halálraítélt
helyzetéhez hasonlítja, kitaszított, magányos
szigeten érzi magát – a kitaszítottak sorsa
Milyen a novellára jellemző elemek találhatóak
a műben? (bevezetés, bonyodalom,
kibontakozás, tetőpont, megoldás)



A humor a túlzás eszközeivel valósul
meg:

a halálraítélthez hasonlítja magát
A lélektani ábrázolás eszközei: a belső
gondolatok részletes, aprólékos
leírása, különös hasonlatok

A komikum fogalma és
fajtái
olyan esztétikai minőség, amely nevetést,
vidámságot vált ki
Gör. szóból származik, jelentése: ünnep, lakoma
Nevettető, mulattató, vidám hatáselem
 Fajtái:
Jellemkomikum: a szereplő emberi tulajdonságából
fakadó hiba, a szereplő viselkedésében,
arcvonásaiban, mozgásában rejlik
Helyzetkomikum: félreértéseken, váratlan
fordulatokon, meglepő szituációkon alapszik.
Jelentéktelen események vagy kicsinyes emberi
tulajdonságok jelentősége a fontosabb dolgok fölé
emelkedik


A komikum válfajai, megjelenési
formái




Szatíra: mindenféle művészeti ágban, műfajban
megtalálható ábrázolási módszer. Legsajátosabb
neme a gúny. Ábrázolási módszerei között
szerepel az arányok megváltoztatása, a
kicsinyítés, a nagyítás, a túlzás. A valóság
komikus-gunyoros ábrázolása kritikus célzattal.
Humor: derűs, kedélyes magatartás, az élet
ellentmondásait megértő, azokat derűben
feloldó szemlélet. (ellenpontja a szatíra,
melyben a kritikus célzat, a kiélezés szándéka
uralkodik).

Komikus műfajok
A legritkább esetben figyelhetjük meg őket tiszta formában


Humoreszk – rövid, humoros, komikus mű, pergő, csattanója van,
könnyed, kedélyes hangvétel



Karcolat – a publicisztikával mutat rokonságot, egyetlen
problémát, valóságos eseményt körüljáró rövid, szellemes
szépprózai műfaj. Kiragadott jellemek, helyzetek ábrázolása.



Kroki – (fr. `vázlatok`)rövid, prózai, publicisztikai műfaj (a grafikai
gyorsrajz irodalmi megfelelője). Komikusan, derűs hangulatban,
szatirikus éllel vázol fel egy érdekes alakot, szituációt.



Paródia – utánzás, alapja a sablonos formai jegyek kifigurázása.
Egy mű, műfaj, művész vagy irányzat tréfás utánzása, a túlzás,
nagyítás eszközeivel fonákjáról mutatja az eredetit.

A mű mondanivalója


Mit vált ki belőlünk a mű?

. Együttérzést a kitaszítottakkal
szemben.
Derű, megértés

Ajánlott irodalom:
Karinthy Frigyes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar...
 Karinthy művei (a MEK-ben):
 Így írtok ti:
http://mek.niif.hu/00700/00716/h...
 Tanár úr kérem:
http://mek.oszk.hu/00700/00719/0...
 Utazás a koponyám körül:
http://mek.oszk.hu/00700/00717/0...
 Novellák:
http://mek.oszk.hu/00700/00717/0...


