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Komikum, komikus: nevetést, nevetséges hatást kiváltó esztétikai minőség. Az esztétikai 

fogalomhasználat szerint a komikum tágabb gyűjtőfogalom, amelynek különböző válfajai a szatíra, a 

humor, az irónia, a szarkazmus és a groteszk. 

A klasszikus arisztotelészi értelmezés szerint a nevetséges „valamely hiba vagy rútság, amely 

fájdalmat nem okoz”. A későbbiekben számos esztétikafilozófiai és pszichológiai 

komikumelmélet született, ezek közül említünk néhányat. 

a) Fölényelmélet. E szerint a nevetéshez feltétlenül hozzátartozik valamifajta fölényérzet. 

Az ügyes nevet az ügyetlenen, az okos a bután, az erős a gyengén, a tájékozott a 

tájékozatlanon stb. Vagyis abban a pillanatban, amikor nevetünk, fölényben érezzük 

magunkat. Általánosabb értelemben az ember saját gyarlóságaival szemben kerül 

fölénybe. 

b) A felszabadító nevetés elmélete. E szerint az elmélet szerint a nevető ember néhány 

pillanatra megszabadul az életet uraló hatalmasságoktól, éppen azáltal, hogy kineveti 

őket. Nem véletlen, hogy a viccek kedvelt témája a szexualitás és a politika, hiszen a 

komikum élvezetében megnyilvánuló öröm gyakorta származik a tabu (a 

megnevezhetetlen, a titkos-tiltott-tisztelt) érintéséből. Eszerint a komikum mindig 

kapcsolatban van az elnyomással, az egyéni életet meghatározó, megrendszabályozó 

külső és belső korlátokkal. 

c) Szelepelmélet. Eszerint a nevetésben pszichikai energiafelesleg szabadul fel, feszültség 

sül ki. 

d) Kontrasztelmélet. Eszerint a komikus hatás valamilyen kontrasztból, azaz különbségből, 

eltérésből, meg nem felelésből ered. Látszat és lényeg, külső és belső lényeges eltérése, 

ellentéte, kontrasztja adja a hatást. A szokatlanság komikus hatása az elvárttal alkot 

kontrasztot. 

e) A nevetségesség forrása a túlzás. A „túlzáselmélet” a komikumot egy-egy tulajdonság, 

jellemvonás vagy hiba felnagyításával, eltúlzásával magyarázza. 

f) Gépiesség- vagy ismétlődéselmélet. Henri Bergson szerint a mechanikus, gépies 

ismétlődésen nevetünk. A sokszori ismétlődés révén az ember, az élőlény dologként, 

gépként jelenik meg előttünk, valamilyen cselekvésnek az ismétlődés mintegy 

elhomályosítja az értelmét, az értelmetlenségen pedig nevetünk. 

g)  A komikum forrása a hiba, az ésszerűtlenség. Már Arisztotelész is azt állította, hogy a 

komikus utánzás (mimézis) tárgya az emberi gyarlóság, a hiba. A kontrasztelmélet, a 

„túlzáselmélet” vagy a fölényelmélet is összeegyeztethető ezzel a magyarázattal, hiszen 

épp mások gyarlóságai, gyengeségei (hiúsága, fösvénysége, ügyetlensége stb.) miatt 

érzünk fölényt, s ezen tulajdonságokat, hibákat éppen túlzó ábrázolásuk, azaz a túlzás 

teszi nevetségessé. A viccek esetében is gyakran egy hibás gondolatmenet, valamilyen 

ésszerűtlenség vagy félreértés fakaszt nevetést; ekkor nem jellem-, hanem logikai 

hibákon nevetünk. 

 

 

 


