
   

PL pre dmet rocnik nazov  

Predmet a ročník 

Tantárgy és évfolyam 

Maďarský jazyk a literatúra – 6. ročník 
Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

Učivo (názov videa) 

Tananyag 

Humor v literatúre - A humor, mint stilisztikai eszköz az 
irodalomban 

Kľúčové slová 

Kulcsszavak 

humorný dej, humorná postava, humorná situácia, jazykový 
humor - helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

 

A humor egyik legfontosabb forrása a komikum. Az elnevezés a görög kommosz szóból 
származik, ami gúnydalt jelent. A komikum nevetséges hatásra épülő, az irodalmi 
műfajokban pl. a komédiában jelentkező nevetséges jelenség. Három fajtáját 

különböztetjük meg:  

1. helyzetkomikum 
2. jellemkomikum 
3. nyelvi komikum 

 
Olvasd el a következő részletet Karinthy Frigyes Röhög az egész osztály című 
novellájából! Indokold meg saját szavaiddal, hogy mi teszi komikussá ezt 
a jelenetet! A komikumnak melyik fajtáját fedezted fel a részletben? 

Kökörcsin lelkesen magyarázza, milyen szép dolog volt II. Józseftől, hogy egy tollvonással visszavonta összes 
rendeleteit. Az anyja második Jóska!! - mondja Eglmayer az utolsó percben hihetetlenül mély gyomorhangon. Auer 
élesen felszisszen: - Löbl most ért odáig, és belecsípett. Nézd, mondja valaki mellettem, Kökörcsin egyik lába 
rövidebb, mint a másik. 

A szemem majd kiugrik. Most... most vége... még egy pillanat... robban... Ebben a percben a tanár a következő 
viccet csinálja: 

- Auer... mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? 

Soha még bohózatírónak olyan hatása nem volt közönségére. Mint gátját áttépő áradat: harsan fel a röhögés. 
Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog - magában megállapítja, 
hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki. 

 

 

 

 

 
A Túl a Maszat-hegyenben sok-sok szereplő „kapott“ egy saját verset magának, 
így az Ismeretlen Influenzás Angol Költő is. Mit gondolsz, mitől komikus 
a szövegrészlet? 

 

„Orrom fúvom, torkom krákog, 

szép emlékek, széttört álbok, 

aggyi binden föltolul, 

verset költök teám bellett angolul. 

Verset költök, yes, yes, yes, 

Pláne, ha bég keksz is lesz.“ 

 

 

 

 

 

 

        

 

Foglald össze, hogy mi mindent tanultál! 

 
 


