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SCHIRM ANITA

„Ez nem vicc – ez humor”
Beszámoló a II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferenciáról

2009. szeptember 3-án és 4-én a Kodolányi János Főiskola Siófoki Oktatási Központja adott 
helyet a II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferenciának. A rendezvényen a két nap alatt 
34 előadás hangzott el a humor témakörében.

A humor mindennapi életünk szerves része, de ritkán szoktuk tudományos eszközökkel 
vizsgálni. A köztudatban ugyanis még mindig fellelhető az a vélekedés, miszerint komoly tu-
dós nem foglalkozik komolytalan dolgokkal. A konferencia plenáris és szekcióelőadásai mind-
mind rácáfoltak erre a tévhitre, s bemutatták, hogy a humort igenis lehet tudományos módsze-
rekkel és eszközökkel vizsgálni. Vagyis a humort illik komolyan venni még akkor is, ha köny-
nyed és közérthető módon beszélnek róla, ahogyan azt a konferencia résztvevői is tették. Az 
előadóknak köszönhetően hamar kiderült, hogy a humor és a vicc nem azonosíthatók egymás-
sal, s a konferencián nem a viccmesélés dominált, nem is humorfesztivál zajlott, hanem tartal-
mas tudományos diskurzus.

A humor ezerarcú és összetett jelenség voltát és tudományköziségét jól szemléltette a prog-
ram sokszínűsége: az előadásokból megtudhattuk, hogyan közelít a humorhoz a nyelvész, az 
irodalmár, a tanár, a jogász, a politológus, a pszichológus, a művész, a néprajzkutató és a bo-
hócdoktor. A humor ugyanis egyszerre funkcionál nyelvi jelenségként, kapcsolattartó és szó-
noki eszközként, manipuláció forrásaként, esztétikai kategóriaként, pedagógiai módszerként, 
valamint a szórakoztatás és gyógyítás eszközeként is.

A plenáris előadásokon szó esett többek között a diplomáciai humorról, a humor és a teoló-
gia kapcsolatáról, a társadalmi nemi szerepeknek a viccbeli tükröződéséről és a humornak  
a párválasztásban betöltött szerepéről. A párhuzamosan zajló szekciók (Humor és jog, Humor 
a médiában, Humor és sztereotípiák, Humor a művészetekben, Politikai és etnikai humor, 
Humor az oktatásban, Humor az irodalomban, Pszichológia, egészség és humor, Humor  
és nyelvészet, Antiproverbiumok és találós kérdések humora, Humor és interkulturális/
multikulturális kommunikáció) pedig a humornak szinte minden aspektusával foglalkoztak, 
bemutatva, hogy ezt a hétköznapi jelenséget igazán csak több tudomány eszközeinek együttes 
alkalmazásával lehet megismerni. A tartalmas és érdekes előadások után az oldottabb hangu-
latról mindkét nap estéjén kerekasztal-beszélgetések gondoskodtak, valamint az első nap vé-
gén a napközben elsajátított elméleti tudást a gyakorlatban egy kötetlenebb légkörű humores-
ten élvezhették a jelenlévők. A Balaton közelsége és a kellemes szeptemberi napsütés pedig 
még tovább fokozta a résztvevők jókedvét. Akik kimaradtak a siófoki „humorérzésből”, azok-
nak szívből ajánlom a konferencia előadásaiból készülő A humorról sokféleképp című lektorált 
válogatáskötetet, amely előreláthatólag jövőre fog megjelenni. Az olvasók is megbizonyosod-
hatnak majd arról, hogy a II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia szervezői és elő-
adói bizony a humorban nem ismernek tréfát. És ez nem vicc!
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