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Kurzus típusa: Szeminárium 

Kurzus leírása: A félév során olyan 20. századi elméleti szövegeket olvasunk, amelyek 
a humor és a nevetés kérdését próbálják különböző nézőpontokból, 
olykor egymással is vitatkozva megvilágítani. Paul de Man „ironológiá”-
ja a német romantikus filozófiában keresi eredőjét, s annak 
dekonstrukciójaként értelmezi magát. Bahtyin „karnevalizáció”-ja a 
humort a menipposzi szatírákig vezeti vissza, elválasztva azt a német 
romantikusok számára mintául szolgáló szókratészi dialógusoktól. A 
karneválban rejlő össznépi nevetés pozitív, életigenlő erejének 
hangsúlyozása ugyanakkor szembemegy a Bergson által 
megfogalmazott negatív elvvel is, amely a nevetés okát az élőben rejlő 
élettelen mechanizmusokban találja meg. Ritter szintén a bergsoni 
észelvű magyarázatok egyoldalúságát veszi célba, amikor a komikumot 
kettős mozgásként mutatja be a rendellenest kinyilvánító ész határán. 
Plessner pedig, kitágítva a vizsgálati mezőt a filozófiai antropológia 
területére, a sírás és a nevetés közös gyökereit kutatva azokra az 
ösztönös reakciókra irányítja a figyelmet, amelyekkel az ember az őt 
hatalmába kerítő külső provokációkra válaszol. 
 

Kurzus teljesítésének 
követelményei: 

Zh vagy szemináriumi dolgozat 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

Elméleti szövegek feldolgozása. 
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