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A humor mint a művészet egyik formája a me-
dicina eszköztárából sem hiányozhat.

Balesetes fiatalember mesélte, hogy magasból
leesve olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy igen rossz állapotban került be egy (nem
itthoni) baleseti ellátóhelyre. Sok sérült volt, és
nem fordítottak rá olyan figyelmet, amilyet el-
várt volna. Úgy érezte, azért foglalkoznak in-
kább másokkal, mert lemondtak róla valóban
súlyos állapota miatt. Felmérte, hogy bizonyí-
tania kell a személyzetnek: jobb állapotban van
annál, mint ahogy látszik. Ezért a szokványos
kérdések során az allergiára vonatkozó rutin
kérdésre azt válaszolta: igen, allergiás vagyok a
gravitációra. Ezzel olyan derűt keltett, hogy
esélyeit a gyógyulásra innen komolyabban vet-
ték.

Nem vitatja senki, hogy a depresszió kedve-
zőtlenül hat a gyógyulásra. Sokkal kevésbé fog-
lalkozik a tudomány azzal, hogy a gyógyulást
mennyire javítja pozitív irányban a jó kedély.
Nehéz persze a bizonyítás, mert állatkísérletek
nélkül a tudomány nem tudomány. Arról lehet
olvasni (hallani), hogy milyen növekvő prob-
léma az egészségügyi személyzet kiégése, és
éppen a specializálódás miatt ennek veszélye
mennyire növekvőben van. Csoportterápiás
megfontolások, művészeti alkalmazások figye-
lembevételével kialakulóban vannak már tu-
datos tréningek. Arról azonban, hogy ez kap-
csolatban van a jó kedéllyel vagy hiányával is –
nos, ez még nem bizonyított, bár nyilvánvaló.

A humornak sajátos szerepe lehet a kedély-
állapotot pozitívan befolyásoló tényezők együtt-
hatásában. A tudományos munkák köszönet-
rovatában emlegetett jó családi háttérhez, a jó tár-
saságban fogyasztott ételhez és italhoz, a kon-
certterem vagy színházterem hangulatához, a
sporttársak összetartozás-élményéhez hasonlóan
a humornak is feszültségoldó hatása van.

A humor szó etimológiailag nedvességet, fo-
lyadékot jelent. Empedoklész a Thalész által
megnevezett őselemhez, a vízhez, az Anaxi-
menész által megnevezett őselemhez, a leve-
gőhöz, a Hérakleitosz által megnevezett őse-
lemhez, a tűzhöz negyedik őselemként a földet

tette hozzá. Galénosz az emberi test négy alap-
nedvének az epét, a fekete epét, a nyálkát és a
vért tartotta. A négy temperamentum- (vér-
mérsékleti) típust ennek alapján úgy magya-
rázták, hogy mindenkiben valamilyen keve-
réke van e négy kategóriának. A „nedvek
egyensúlyzavarának” elképzelése hozta létre,
hogy a humor szóval az emberi hangulatokat és
a kedélyállapotokat jellemezték általában. A
gyors és erős (epe) kolerikus a tüzet; a gyors és
gyenge (vér) szangvinikus a levegőt; a lassú és
erős (fekete epe) melankolikus a földet; a gyen-
géd és lassú (nyálka) flegmatikus a vizet repre-
zentálta. Később a „humor” szót a komikusra
kezdték szűkíteni. Aztán a humor értelme tá-
gabb értelemben olyan szellemi képességre
épülő emberi viselkedés megjelölésévé alakult,
amely a tudatos és akaratlagos vidámság meg-
nyilvánulását jelenti.

„Humorban nem ismerünk tréfát” – mondta
ki elsőként Karinthy, és ezt azóta is gyakran
idézik. Lehet a humor finom, könnyed, ked-
ves, de durva, bántó is, lehet fanyar, száraz,
gúnyos, szarkasztikus, felemelő, felszabadító,
komikus, vicces, tréfás, harsány, fergeteges, bur-
leszk, komolytalan, de komoly is, keserű, mes-
terkélt, erőltetett, szomorkás, rezignált, cinkos,
bumfordi, idétlen, otromba, groteszk, abszurd,
esetleg abszolút. A nevetséges pedig mást je-
lent.

A nevetségessé válás, amikor csúfolódnak
valakivel, rombol. Ilyen az irigység is, mely a
másik bajainak örül; a kinevetés, a kicsúfolás
pedig az irigységen alapul. Mi az, ami volta-
képpen nevetséges? Valakinek a magáról alko-
tott hamis véleménye és illúziója önmagában is
lehet nevetséges: ha ő magát gazdagnak, szép-
nek és bölcsnek látja, mások pedig szegény-
nek, csúnyának és ostobának tartják. Ezt Platón
a Philebosban fejti ki. A nevetés először is élve-
zet – hangsúlyozza, de ez az élvezet különféle
körülmények között fájdalommal keveredhet
– írja a nevetségessé válásról. Homérosz pozi-
tívabban írt a nevetésről. Az istenekről szóló fe-
jezetében olvasható: „Kiolthatatlan nevetés tá-
madt a boldog istenek között, amikor látták

Medicina, művészet, humor



Héphaisztoszt a palotán keresztül sietni.” Az
Iliászban és az Odüsszeiában is megjelenik az is-
tenek nevetésének motívuma: mindkétszer
Héphaisztoszon nevetnek. Az Iliászban sánta-
ságán, az Odüsszeiában féltékenységén. Hép-
haisztosz, akit megcsal szép felesége, Aphro-
dité, az istenekhez folyamodik: jöjjenek, és
tanúskodjanak az őt ért sérelem mellett. Az is-
tenek meg is jelennek, s így szemtanúi lesznek
Aphrodité szeretkezésének. Az istenek nevet-
nek a rút Héphaisztosz féltékenységén és osto-
baságán, hogy szégyenéhez még tanúkat is hí-
vott… Arisztotelész ezzel szemben a nevetést
csúf grimasznak tartja, amely „eltorzítja az ar-
cot és a hangot, a jólneveltség ellensége” – ám
hozzáteszi: a nevetés mégiscsak sajátosan em-
beri, sőt az ember megkülönböztető vonása…

Ralph Waldo Emerson szerint sokszor és so-
kat nevetni: elnyerni az intelligens emberek
megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását; ki-
vívni az őszinte kritikusok elismerését és elvi-
selni a hamis barátok árulásait; örülni a szép-
nek, megtalálni másokban a jót; jobbítani egy
kicsit a világon – egy egészséges gyerekkel, egy
parányi kerttel vagy azzal, hogy biztos lábon
állva élsz; tudni, hogy legalább egyvalaki köny-
nyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogu-
lás, ez a siker.”

Mark Twain szerint „ha támad a nevetés,
semmi sem képes ellenállni”. La Bruyére így ír:
„Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok le-
szünk, mert különben félő, hogy meghalunk,
anélkül, hogy nevettünk volna.”

A mosoly, kuncogás, nevetés, kacagás, ha-
hota egyszerű izomtevékenységgel indul, a
musculus zygomaticus major kontrakciójával.
Ez azonban átterjed a szomszédos egyéb arciz-
mokra is. Intenzíven mozgatja továbbá a lég-
zőizmokat, fokozza a szívműködést, kitágítja az
ereket, szabadabb áramlást biztosít a levegő
számára a légutakban, megnő a légzés intenzi-
tása, növeli a vér oxigénellátását, fokozza a
szív- és izomaktivitást, paraszimpatikus ha-
tásra javul a keringés, a hasüregben felgyorsul
a vérkeringés, javul a belső szervek oxigénellá-
tása, és állítólag erősíti az immunrendszer el-
lenálló képességét is. Utóbbit azzal állítják
szembe, hogy a stressz negatív formája („dist-
ress”) gyengíti az immunrendszert.

Nevetés közben növekszik a szervezet kaló-
riafogyasztása, oldódik a pszichés feszültség, az
agyban fokozódik a dopamin-, a szerotonin- és

az endorfinok termelődése. Érdekes, hogy a
zene is ilyen hatású, és a zeneterápia alkalma-
zása ma már elterjedt módszere a kedélybeteg-
ségek kezelésének.

Furcsán hangzó igazság, hogy aki gyakran
betegre neveti magát, annak egészségesebb
életre vannak kilátásai. Ennek tudatos és szű-
kített gyakorlatias formáját dr. Manda Kataria,
indiai orvos dolgozta ki, és nevetés-jógatanfo-
lyamokon klubfoglalkozások keretében oktatja
a humormentes nevetéstréninget. A rendsze-
res részvétel állítólag pozitívan befolyásolta az
alvást, és a kisiskolások koncentrációs képes-
ségét növelő hatását is megfigyelték. Ezt azok
számára javasolják, akiknek csak ritkán van al-
kalmuk jót nevetni. Kora reggelenként egy
bombayi parkban gyakorolták az összegyűlt
klubtagok a nevetésjógát. Terápiájuk tizenegy
gyakorlatból áll, ami ebből a kívülálló számára
és a leírásokból felfogható, azok elsősorban az
összetett légzés- és tapssal kísért ritmusgya-
korlatok. Egy nevetésprogram mintegy húsz
percig tart, és az úgynevezett „oroszlánneve-
téssel” zárul. Ez az állapot nagyon hasonlít ah-
hoz, amikor úgymond majd megszakadunk a
nevetéstől, és ezzel az adott pillanatban leg-
alább nyolcvan izmunknak adunk munkát. Rö-
vid időre pozitív stresszállapotba kerül a test,
miközben vállaink rángatóznak, dolgozik a re-
keszizom, gyorsabban ver a szív, és nő a vér-
nyomás, mindaddig, amíg a kacaj el nem csitul.

Ismertek a „nevető CD”-k, melyen kizárólag
különféle nevetések hallgatók. A hallgatónak
már az első nevetés hallatán fülig ér a szája, s
legkésőbb pár percen belül ellenállhatatlanul
magával ragadja a kacagás. Bergerné Wilk Ha-
lina szegedi anyuka saját tapasztalatként
mondja: gyermekét hosszú éveken át estéről
estére megcsiklandozta-megdögönyözte, a kicsi
ilyenkor óriásiakat nevetett. És amíg ez tartott,
addig elkerülték a megbetegedések, holott tár-
sai az óvodában-iskolában tele voltak a külön-
böző, szokásos gyermekbetegségekkel.

A gelotológusok (nevetéskutatók) legújabb
eredményei szerint egy kiadós kacagás felér
egy fitneszedzéssel.

A nevetés fenti fergeteges hatásától eltér a
mosoly. Ez alapvetően a kommunikációs rend-
szer része. A kisgyermek néhány hetesen már
tud mosolyogni, 3-4 hónapos korában nevetni,
majd kacagni. Később tanul meg gügyögni, az-
után majd beszélni.
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Angol jó tanács: „Mosolyogj, ha telefonálsz. A
másik ezt megérzi a hangodon keresztül.”

Kategorizálás is született már a mosolygásról:
1. Spontán mosoly: Valamennyi közül ez a

legszebb. Ha az ember nagyon jól érzi, magát,
szinte a lelke is vele nevet. Közben nemcsak a
szájzug emelkedik kissé, hanem a fogak is meg-
mutatkoznak, és a szem is felragyog.

2. Tartózkodó mosoly: A száj csukva marad,
a szájzug kissé felfelé mozdul. Jelentése: barát-
ságos hangulatban vagyok, de ne gyere túl kö-
zel hozzám.

3. Erőltetett mosoly: Jóegfigyelhető pl. bolti
eladókon, ahogy a vevő a közelükbe ér. Nem
megy fel egészen a szemig, csak a járomcsontig
terjed. Jellegzetes pofazacskót csinál, különösen
gyakori ázsiai népeknél. Hasonló az ún. bátor
mosoly is, amikor az ember valójában szomorú,
de szeretné elrejteni problémáit.

4. Ironikus mosoly: Ösztönös örömet jelent
egy olyan poén felett, amely zavarba hozza a
másikat. A szájszeglet elmozdul, de kissé le-
felé.

5. Bocsánatkérő mosoly: A szájzug meg-
emelkedik, ám a szem kifejezéstelen marad-
néha még a szemhéj is lejjebb ereszkedik. Nők
gyakran alkalmazzák.

6. Műmosoly: Helló, de jó kedvem van! –
üzeni a többi embernek. Bohócszerűen hat,
mintha az illető éppen kilépne a porondra nagy,
vörösre festett szájjal. Gyakori jelenség parti-
kon, fogadásokon.

7. Rutinos mosoly: begyakorolt, tudatosan
finomított mozdulat. Műsorvezetők és színé-
szek úgy tudják ki-, illetve bekapcsolni, mint
egy lámpát.

8. Biztató mosoly: ilyen lehet az orvos,
gyógytornász, nővér, asszisztens, adminisztrá-
tor mosol és mindjárt jobb esélye van a gyó-
gyulásnak.

9. Elismerő mosoly: főnökök néha ilyet is
tudnak, pedig sokkal hatékonyabb, mint a

10. Lenéző mosoly: mely lesajnáló.
A nevetés önmagában is jótékony testi hatá-

sai az érzelmek és értelem magasabb szintjein
felerősödnek. Dr. Gyökössy Endre írásban ol-
vasható: „Boldogok, akik megbecsülik a mo-
solyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes
lesz.” Ismeretlen szerzőtől származik, egy or-
vosi váróterem falán olvasható: „A legpihente-
tőbb megújító erők az egészséges vallás, az al-
vás, a zene és a nevetés. Legyen hited Istenben,

sajátítsd el a nyugtató pihenést, szeresd a jó ze-
nét, nézd az élet derűs oldalát – így az egészség
és boldogság a tiéd lesz.”

Nagy Bandó András szerint, akik végigülik
egy-egy estjét, egy egész hétre magukkal vi-
szik a jókedvet. Megtörtént, hogy ő mozdított ki
mélységes szomorúságából valakit, és vissza-
adta egészségét. „Egy hölgy, akinek már két év
eltelt férje halála óta, és senki sem látta nevetni,
még csak halványan mosolyogni sem, egyszer
meghallgatta egy műsoromat. Először csak
kuncogott, aztán nevetett, majd még jobban ne-
vetett, magáról megfeledkezve kacagott, és on-
nantól kezdve visszaállt a természetes élet-
kedve” – meséli a humorista. Egyébként – teszi
hozzá – a nevetést gyakran csak vékony, bi-
zonytalan határvonal választja el a sírástól, és a
legkomolyabb művek okozta katarzistól. Vol-
taképpen a humor is katarzist okoz: lelki „meg-
tisztulást” eredményez. Talán ezért van, hogy
nemcsak a sírónak csordulnak ki a könnyei, ha-
nem a nevetőnek is? A művészet jelképe két
maszk egymás mellett, egy síró és egy nevető.

Ahogy a gyógytorna és mozgásterápia a ba-
lettművészet számos elemének felhasználásá-
val elválaszthatatlan és igen hatékony részévé
vált a medicinának, ahogy a lovaglásból kiala-
kult a gyermekek mozgáskoordinációját javító
gyógylovagoltatás, ahogy a Magyar Pszichiát-
riai Társaságon belül 1970 óta működik a Ze-
neterápiás Munkacsoport, a humor is lépést
kellene, hogy tartson e fejlődési vonalakkal.

Létezik már végre a kórházban ápolt gyere-
keket látogató „Magyar Bohócok a Betegekért
Alapítvány” első lépésként a humor tudatos
terápiás alkalmazása céljából.

A humor gyógyító ereje a címe Allen Klein
könyvének (Amoena Kft., Budapest, 2004). Eb-
ben olvashatjuk: „Amikor nevetünk, felül-
emelkedünk félelmeinken, szorongásainkon és
kétségbeesésünkön. Akik képesek nevetni a
sorscsapásokon, nem süppednek többé önsaj-
nálatba. Feldobottnak, bátornak és tettre kész-
nek érzik magukat.”

(A szerző jó szívvel sorol fel néhányat azok-
ból a humorforrásokból, melyeket referenciá-
nak tart: Benny Hill: Alsóláposi kórház, Bud
Spencer: Aranyeső Yuccában, Charles Chaplin: A
diktátor, Abody Béla: Úton, útfélen, Antal Imre:
Szeszélyes évszakok, Árkus József, Tabi László:
Ludas Matyi, Bajor Imre: Meseautó, Bárdy



György: Gugyerák, Boncz Géza: Az őrület határa,
Brachfeld Szigfrid: Kár a benzinért, Csurka Ist-
ván: Döglött aknák, Efrájim Kishon: 111 humo-
reszk, Eötvös Gábor: Van másik, Fábry Sándor: A
pincér közbeszól, Farkasházy Tivadar: Fülig
Jimmy kiadatlan levelei, Feleky Kamill: Állami
áruház, Gálvölgyi János: Jókedvet adj!, Garas, De-
zső: A veréb is madár, Haumann Péter, Körmendi
János, Márkus László: A három nővér persziflázsa,
Hofi Géza: Hofisszeusz, Ihos József: Falugyűlés,
Kabos Gyula: Hyppolit, a lakáj, Kabos László,
Salamon Béla: A képzett beteg, Karinthy Frigyes:
Utazás a koponyám körül, Kazal László: Szeressük
egymást gyerekek, Keleti László: Szamóca a Csinn-
bumm cirkuszban, Keleti Márton: A tizedes meg a
többiek, Kellér Dezső: Pomócsi kalandjai, Kern
András: A miniszter félrelép, Kibédi Ervin: Kár a
benzinért, Királyhegyi Pál: Ami sürgős, az ráér,

Koltai Róbert: Illetékes elvtárs, Komlós János: Az
érem harmadik oldala, Major Tamás: Régi idők fo-
cija, Maksa Zoltán: A gépjárműoktató, Markos
György: Paródia percek, Markos József (Alfonzó):
Ványadt bácsi, Mikes György: Talicska. humo-
reszkek, esszék, sóhajtások, Nádas György: Czi-
nege a bokorban, Nagy Bandó András: Orfűi med-
vehagyma, Örkény István: Egyperces novellák,
Pécsi Sándor: Kaviár és lencse, Peterdi Pál: Be-
dobjuk a törülközőt, Psota Irén: És akkor a pasas,
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, Romhányi Jó-
zsef: Rímhányó versek, Sándor György: Több őrült
naplója, Sinkó Péter: Valakit visz a vicc, Trunkó
Barnabás: A gyógyszertárban, Vadnay László:
Hacsek és Sajó.)

DR. MESTER ÁDÁM

radiológus, Budapest
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A budapesti Szabolcs utcai Állami Kórházat hi-
vatalosan 1956. január 1-től nevezték Orvosto-
vábbképző Intézetnek (OTKI). Az 1950-es álla-
mosításig a jogelőd a Pesti Izraelita Hitközség
Kórháza, vagyis a zsidókórház volt.

Súlyos tévedés azt állítani, hogy az orvosto-
vábbképzés intézményének létrehozása kizá-
rólagosan szovjet mintán alapult. Hazánkban
1883-tól rendelték el az „ismétlő kurzusok”-at
orvosok számára. Végrehajtó Bizottság, majd
1912-től az Orvosi Továbbképzés Központi Bi-
zottsága irányította a posztgraduális képzése-
ket. Utóbbit a politikai légkör szüntette meg
1936-ban. 20 évnek kellett tehát eltelnie ahhoz,
hogy ismét központosított formában, most már
kórházi háttérrel legyen orvostovábbképzés
Magyarországon.

Az OTKI álláshelyei a megalakulásától
kezdve a felsőoktatásnak megfelelően szerve-
ződtek (egyetemi tanár, docens stb.) – noha
egyetemi elnevezést, Orvostovábbképző Egye-
tem (OTE) 1986-tól kapott. 1993-ban vette fel
Haynal Imre nevét (HIETE). Az évezred utolsó

napján, 1999 decemberében szűnt meg, illetve
átszervezett formában lett – két évre – a Sem-
melweis Egyetem kara. Ebben a két évben léte-
zett még a Reumatológiai és Fizioterápiás Tan-
szék.

A négy orvosegyetemen művelt alapszak-
mák már a kezdetektől – érthetően – nem jó
szemmel nézték, az ötödik, sokszor általuk nem
is egyetemnek tartott intézmény működését.
Ez valamennyire jogosnak is tűnhet, de amikor
1961-től úgynevezett „külső” tanszékek sora
kezdett létrejönni, az érvelés okafogyottá vált.
Hiszen a jobbára az országos intézetek bázisán
létrejött oktatási egységek olyan szakmákat
képviseltek, amelyek a négy egyetemen nem is
léteztek.

A 70-es, 80-as, 90-es években az OTKI (OTE,
HIETE) nyolc akadémikust (Hollán Zsuzsa, Pá-
los Á. László, Pásztor Emil, Tariska István, Eck-
hardt Sándor, Vízi E. Szilveszter, Gáti István,
Petrányi Győző) tudhatott tanárai között. És
ezek közül hat „külső” tanszékeken tevékeny-
kedett!

40 éve jött létre Budapesten
a Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszék


