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   Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! 
Isten hozott mindenkit a 66. Kanizsai Írótáborba és annak 
irodalmi tanácskozására! Reméljük nem az ördög visz el 
bennünket. Kérem, legyenek résen, föntről figyelnek 
bennünket. Különösen két ember. 
   Az egyik Karinthy Frigyes (1887–1938), akit külön nem 
szükséges bemutatni. Kosztolányi mondta róla a halálakor: 
„Ez az őrült volt köztünk az egyetlen zseni.”  
 Karinthy aforizmává lett kijelentését követve állíthatjuk, és 
tanácskozásunk mottója is: Humorban nem ismerek tréfát. 
   A másik ember, Lauka Gusztáv, aki az első magyar 
folyamatosan megjelenő szatirikus lap, az 1848 júniusában 
induló Charivari (Dongó) szerkesztője aki 
Nagybecskereken van eltemetve két asszony között. Lauka 
Gusztávot, vagy ahogy olvasói ismerték, Don Gunároszt 
kishoni zsurnalisztikánk és szatíránk megújítóját, soha 
életében senki se vette komolyan, de nem is tartott rá 
igényt. Mi mégis komolyan vesszük, mert az 1848-as 
forradalom és szabadságharc után, érdemei elismerése 
mellett a világ végére, Nagybecskerekre, ide a Délvidékre 
kerül és rövid időn belül a leghosszabb életű hírlapunk, a 
Torontál legendás szerkesztője, életvitelével és 
munkásságával kishoni szatíránk koronázatlan királya lesz. 
Lauka kétszáz éve, 1818-ban született Vitkán (ma 
Vásárosnamény része). 
„Mivel a humor állítólag jól konzervál, Lauka Gusztáv 
nyolcvanéves is elmúlt már, amikor átköltözött Krúdy 



Gyula műveibe, aki a pesti éjszakák holdfényes és borgőzös 
hangulatát festve ki-kitér a poéta sarkantyújának 
pengésére. Kétség nem férhet hozzá, az Isten is Krúdy-
figurának teremtette ezt a hóbortos álomlovagot”– 
olvashatjuk Szepesi Attila tollából. 
 
A 66. Kanizsai Írótábor irodalmi tanácskozásának témája a 
humor. 
Azonnal feltehetjük a kérdést, hogy: Mi a humor? Érzék? 
Lelkiállapot? Magatartásforma? Életvitel, vagy csak a 
túlélés különös formája, ahogy ezt Kaján Tibor a magyar 
karikatúra doyenje állította korábban, amikor 
munkaszolgálatos éveiről faggatták? 
Szerintem a humor, egyszerűen, vagy van, vagy nincs. 
Humorérzéket megszerezni nem lehet. 
  
Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! 
Nem szeretnék a türelmükkel visszaélni, néhány 
kölcsönvett gondolattal a humor és e jeles gyülekezet 
komolyságát mégis hangsúlyozni kívánom. 
Henri Bergson és Örkény István egyetértenek abban, 
hogy a humor emberi jelenség, a humoron keresztül talán 
könnyebben megérthetjük, hogy az ember milyen 
szánalmas és milyen fenséges, milyen nagy és milyen kicsi 
– egyszerre. 
   Bergson A nevetés című művében megállapítja: "Nincs 
komikum a sajátosan emberin kívül". Rabelais-ra 
hivatkozva az embert "nevetni tudó állat"-ként vagy 
"nevettető állat"-ként vizsgálja. Szerinte "a nevetésnek 
visszhangra van szüksége". "Nevetésünk mindig egy 
csoport nevetése [...] a nevetésben mindig ott bujkál valami 



egyezség, cinkosság más, valóságos vagy képzeletbeli 
nevetőkkel."   
   Számtalanszor felmerül az a kérdés, hogy milyen 
értelemben, mikor morális a nevetés? Mikor építőjellegű és 
mikor romboló hatású. Egyáltalán fegyver, vagy áldás? 
Minden esetre, a megszégyenítés és a megszégyenülés a 
Biblia szerint az egyik legrosszabb, ami az emberrel 
történhet.  
   "Csak a gúny sért, nem a nevetés, – állítja Örkény – 
legkevésbé az a nevetés, amelyet a groteszk tud kiváltani.” 
Szerinte a groteszk "válasz iszonyú önbizalmunkra". 
   Még néhány gondolat.  
   Charlie Chaplin szerint: Az a nap, amelyik nevetés 
nélkül telik el, elvesztegetett idő.  
   Erich Kästner röviden így definiál: A humor a bölcsek 
esernyője.  
   Henri Bergson állítja, hogy Az egyetlen gyógymód a 
hiúságra a nevetés, és az egyetlen fogyatékosság ami 
nevetséges, az a hiúság. 
   Ne feledjük, a humorista nem feltétlenül boldog ember. 
   „De mitől függ maga a humorérzék? Van-e "humor-
érzékszervünk"? És ha feltételezünk is ilyet, valahol mélyen 
a szívünkben vagy a zsigereinkben, vajon szabályozható-e, 
és milyen mértékben? Be tudjuk-e csukni, mint például a 
szemünket? Vissza tudjuk-e tartani a nevetési ingert, és 
mennyi időre? A humor milyen mértékben biológiai 
szükséglet? Mennyiben vegetatív, és mennyiben függ az 
emberi akarattól?„ – teszi fel kérdéseit Kállay G. Katalin: 
A humor szabad és személyes anatómiája című írásában. 
   Sigmund Freud (Bergsonra hivatkozva) felhívja a 
figyelmet, hogy a humor minden esetben függ a 



közösségtől, hiszen önmagában csak akkor nevet az ember, 
ha képzeletében valamilyen közösséget teremt. Ez a 
közösség lehet nagyon szűk, akár két ember is. 
 A híres dán komikus és előadó Victor Borge szerint: A 
nevetés a legrövidebb távolság két ember között. 
   Végül egy világraszóló felfedezésről szeretnék 
beszámolni: A Telepi Rádió neves tudósai, Klemm József 
világhírű kretimológus és szertárosa Heinermann Péter 
arra a megállapításra jutottak, hogy téves az az 
antropológiai állítás, hogy akkor váltunk emberré, amikor 
lejöttünk a fáról. A Telepi Rádió kretimológusai, 
embereken végzett kísérleteik nyomán állítják, hogy 
emberré válásunk döntő bizonyítéka a nevetés. Ma is azt 
tapasztalhatjuk, hogy csak az emberre jellemző nevetés 
különböztet meg bennünket az állatoktól. 
Hölgyeim és uraim, itt ma mindenkinek megadatott, hogy 
erről tanúbizonyságot tegyen. 
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