
MIÉRT A HUMOR A TELJES IGAZSÁG? 

 

Mark Twain szerint a menyországban nincsen humor.  Ez logikus, mert ott már nem kell teljes 

igazságot keresni. Jogerős isteni ítéletek állnak rendelkezésre, melyekkel el lettek már döntve 

a dolgok.  

De itt a földön - amig itt vagyunk - szükség van rá. Túl sok ember jár magasba irányított 

arccal, és tágracsukott szemmel. Szólni kellene nekik. Erre a humor képes. 

 És itt nem csak zseniális humoristák alkotásaira gondolok. Gyakran olyan ember is sokat 

felfed magáról (és jelzést ad másoknak), aki egyszerűen viccelődni próbál. Mint például 

Truman amerikai elnök, amikor 1945 szeptemberében sürgönyöket váltott generálisaival, akik 

a Japánnal megkötendő kapitulációs szerződésről tárgyaltak. MacArthur generális „sárga 

pocakú fattyúk” (yellow-bellied bastards) megjelöléssel utalt a japán tárgyalókra. Felmerült a 

kérdés, hogy ez politikailag korrekt-e. Truman egy viccelődő sürgönyben fejtette ki nézetét. 

Szerinte a politikai korrektség abban a feltételezésben való hit, „hogy valóban lehetséges egy 

darab szart a tiszta végén megmarkolni”. És itt többet tudunk meg Trumanról, mint a politikai 

korrektségről (vagy a szarmarkolásról). Amikor viccelni próbálnak, az emberek gyakran 

többet árulnak el magukról, mint amikor önéletrajzot fogalmaznak (melyet majd beadnak 

valamilyen pályázatra, vagy a jövőnek).  

Akkor is közeledünk a teljes igazság érzékeléséhez, ha egy zseni, vagy mondjuk egy 

államtitkár megbicsaklik az utcán. Ezután pontosabban tudjuk, hogy ki is ez a zseni, vagy ki 

is ez az államtitkár.  

De vannak, akik nemigen bicsaklanak meg nyilvánosság előtt. Meg aztán, majdnem mindent 

leplezni képesek ilyen-olyan szövegek. Az igazság pedig felszívódik, és akadálymentes úton 

vonulhatna mindenféle büszkeség – ha nem lenne humor. És ha nem lenne valaki – mint 

Karinthy - aki nem csak azt látja, hogy mi áll a szövegekben, hogy mit írnak, hanem azt is 

látja, hogy hogy írnak ők.  

A humoristák néha nincsenek egészen tett-közelben – de ez segíthet is. Ha kívülről nézünk 

egy telefonfülkében beszélő embert, és csak a mozdulatait látjuk, több esélyünk van, hogy 

felfedjük, kicsoda is valójában, mint ha hallanánk mit mond.  

Annak is van példája, hogy valaki több mozaik-kocka közül, csak egyet farag humorból, és 

máris teljesebb valóságot látunk. Cziráky Imre a Bácskai kalászokban így megfogalmazza 

meg egy szóban a helyzetünket: Vagyogatunk.  

Meg aztán a humor arra is képes, hogy lábat akasszon elméleteknek és felvezetéseknek. Csak 

itt komolyan kell eljárni, és ezért mondja Karinthy, hogy egy lelkiismeretes humorista a 



humorban nem ismer tréfát. Ha csak az ellenfelet célozzuk meg, akkor inkább saját magunk 

tréfálkozását láttatjuk. Egy egész világnak kell lábat akasztani, hogy utána láthassuk, hogy hol 

is élünk. 

A Nyugat Karinthy emlékszámában, Babits ezt mondta Karinthyről: Ő legkomolyabb írónk.  


