
Megjegyezhetjük végül, hogy a megadott 
magyarázatok, párhuzamok mindenkor pon
tosak és kielégítők, mindössze néhány helyen 
találhatni egy-két említésre méltó hiányossá
got. A Filiben például hiányzik annak ma
gyarázata, hogy miért éppen „lengyelkedés-
nek" hívják a szóban forgó magatartást. 
E szempontból talán helyénvaló lett volna 
Rubinyi Mózes szövegét az Irodalom rovat
ból (15. k. 199.) a magyarázatok közé emelni. 
Megjegyezzük, hogy Jókai Enyim, tied, övé. 
c. regénvében is szól a „lengyelkedésről". 
(NK. I. k. 203:33.) 

A párhuzamok, motívum azonosságok 
száma szinte kimeríthetetlen Mikszáthnál, 
s a sajtó alá rendezők óriási munkát végez
tek ezek felderítésére. Csak megemlítjük, 
hogy a Különös házasságban található papír
csónak-motívum Jókainál is megvan a 
Fekete gyémántokban, ott Belényi Árpád 
Zsófikával játszik. (Gyermekjátékok c. feje
zetben.) A fejőstehén motívuma előfordul 
Mikszáthnál a Különös házasságban is, 
Fáy igéri Vidonkának (14. k. 72.). 

SZALAY KÁROLY: KARINTHY FRIGYES 

Bp. 1961. Gondolat K. 364 1. 

A tény, hogy valaki mert és tudott 
monográfiát írni Karinthyról, rendkívül ör
vendetessé teszi a fiatal kutató vállal
kozását. Az összes alkotójában és egész 
folyamatában egyáltalán nem egyszerű 
huszadik századi irodalomnak egyik leg
összetettebb jelensége Karinthy Frigyes. 
A szándék és az eredmény, a képesség és a 
teljesítmény sokszor szinte szédítően elvál
nak nála, de még többször harmóniában 
egyesülnek; az az író volt, aki mint lírikus 
és elbeszélő is egyéni szóval van jelen kora 
irodalmában (s ahogy eltávolodunk az idő
ben, nő meg mindkettő jelentősége), de mint 
humorista, különösen mint az irodalmi karika
túra mestere teljesen új útra vitte, moderni
zálta a magyar humoros irodalmat. Az ember 
éppen vele s humoros írásaival kapcsolat
ban írná le talán legszívesebben és legköny-
nyebben, hogy újítása, hangvétele világ
irodalmi jelentőségű volt — ha kezét nem 
fogná le mindjárt az a tény, hogy Karinthy 
művészete sem tudott eddig még soha át
törni a magyar nyelv szigetelőfalán s való
ban nemzetközi kultúrkinccsé változni. Amel
lett az az író is, aki eleve alkalmas arra, hogy: 

elijessze a mongráfust: mint egész élete, élet
rajza és különösen műveinek története a leg
nagyobb rendetlenségben maradt ránk; gon
dos és nehéz munkát kíván akár csak annak a 
kiderítése is, mit mikor írt, melyik írását hol 
jelentette meg először; nemtörődömségből, 
anyagi kényszerből, tréfakedvelésből vagy 

Méltatlan volna azonban a sorozathoz, 
ha tovább is folytatnók ez apró, szóra is 
alig érdemes kifogásokat. Az ilyen méretű, 
több munkatárssal dolgozó vállalkozásnál 
előfordul, hogy nem mindenütt egyöntetű 
a jelölés módja, a rövidítések használata 
stb. A kiadásnak azonban nem ez a jellem
zője. Legfőbb értéke az eredeti kutatásokon 
alapuló, egyelőre még felbecsülhetetlen ér
tékű anyag összegyűjtése, és a régi, téves 
nézetek helyreigazítása. Ezzel máris nagy
mértékben vitte előbbre a Mikszáth-kutatás 
lehetőségét, de a nehezebb munka még hátra 
van, a szétszórtan heverő írások, a kisebb 
munkák felkutatása, a mikszáthi életmű 
teljessé tétele. Mikszáth kulcsalakjává lett a 
XIX. század magyar irodalmának, s értékei
nek pontos felmérése, helyének biztos ki
jelölése nagymértékben visz közelebb a szá
zadforduló magyar irodalmának megértésé
hez. 

Gergely Gergely 

gonoszkodásból nemegyszer megtörtént, hogy 
ugyanazt az írást később más címen újra 
közölte, sőt ilyesmi még köteteiben sem 
ritka. 

Mindez korántsem meríti ki, pusztán hal
ványan jelzi azokat a nehézségeket, amelyek
kel Karinthy monográfusának szembe kel
lett néznie. S Szalay Károly a feladat egészé
vel néz szemben ebben a könyvében: a telje» 
életrajz megadása éppen úgy célja, mint a 
művek születésének tisztába tevése, az egyes 
műfajokon belüli sajátságainak, újságának, 
egész gondolatának és művészetének fejlő
dése. Nem csodálható, ha e sokrétű és szám
talan nehézséget, buktatót rejtő feladat vala
mennyiét egyetlen — és első — könyvben 
nem képes megoldani. 

Legkomolyabb és legkevésbé vitatható 
eredményei éppen az életrajz és a művek 
kronológiája, keletkezéstörténete területén 
vannak. Elsősorban Karinthy fiatalkorára, 
iskolázására, kezdő szárnybonlogatására vo
natkozó munkája értékes: maga Karinthy 
sem volt ellene saját mítoszának,, s Szalay-
nak maradandó érdeme, hogy minden lehető 
adatnak utánajárt, a vallomásokat szembe
sítette a fellelhető és kikövetkeztethető té
nyekkel és így sok mindent tudott új meg
világításba helyezni, a realitásnak megfele
lőbben elrendezni. Sajnálatos, hogy ezt a 
gondos és aprólékos munkát nem folytatta 
tovább a beérkezett Karinthy élettörténeté
vel: itt már inkább elszürkül az életrajz, 
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és sok olyasmiről sem vesz tudomást —- túl
zott tapintatból-e, megbízható források hiá
nyából-e, ki tudja —, ami pedig — legalább 
szájhagyomány formájában — eléggé ismere
tes, fgy az olvasó igényelné az első és 
különösen a második házasság történetének, 
légkörének bensőségesebb és plasztikusabb 
ábrázolását; az öregedő Karinthy érzelmi 
világának legalább a művekben is lecsapódó 
eseményeit (mint pl. a ,,Pitypang"-szerelem). 
Ezeken a területeken többet és jobban kellett 
volna támaszkodnia a kortársak (és nemcsak 
a rokonok) élőszóbeli vagy írásos emléke
zéseire, pl. Sziráky Judit vagy Kosztolányiné 
emlékeinek kéziratára. (Itt is fontosnak tar
tom megemlíteni, hogy Kosztolányiné Ka-
rinthy-könyve ugyan teljesen freudista szel
lemben fogant, de közvetlen élményanyaga 
és előadásmódja miatt fontos forrása az 
irodalomtörténetnek Karinthy személyére 
is, környezetére is; indokolt lenne megjelen
tetése.) Talán ennek tudható be, hogy 
Karinthyt ugyan műfaji tárgyalásaiban igyek
szik minél szélesebben beágyazni az európai 
humoreszk történetébe, de életrajzának má
sokéval való összefüggését nem mutatja 
meg eléggé. Ha valami, hát Kosztolányi 
Dezsővel és Somlyó Zoltánnal való barátsága 
igazán közismert tény s irodalomtörténetileg 
sem jelentéktelen; ennek ellenére előbb talál
kozunk egy Karinthy-—Kosztolányi-fény
képpel (a 113. lappal szemben), mintsem 
hogy ezt a barátságot egyáltalán említette 
volna; összetevőit, egymás művészetére tett 
kölcsönös hatásukat pedig sehol nem tár
gyalja. 

Szélesebben az életrajz kérdése Karinthy 
munkaviszonyainak a kérdése is. Ide első
sorban két vonatkozás tartozik: kávéházi 
élete, kávéházi baráti körei, s a lapokkal, 
kiadókkal való viszonya. Szalay ugyan említi 
azt, hogy Karinthy életének jelentős részét 
kávéházban töltötte, ott is írt, legtöbbször 
s gyakran témáit is a kávéházi asztal fölötti 
sziporkázó-gonoszkodó beszélgetésekben kap
ta; de igazán meg sem próbálkozik ennek a 
világnak a feltámasztásával, ábrázolásával. 
Pedig amennyire elmúlt az írók kávéházi 
életformája, annyira érdekes is volt; s ha 
valakinek az életrajza nemcsak megengedi, 
de egyenesen követeli azt, hogy a kávéházi 
írói körökről vele kapcsolatosan szó essék, az 
éppen Karinthyé. ő mintegy eleven össze
kötő kapocs volt a New York és a Japán, a 
Bucsinszky és a Hadik kőzött; kedvessége, 
tehetsége, szellemessége egyaránt szívesen 
látottá tették itt is, ott is, s a saját asztalá
nál mindig vezető szerepet kapott, anélkül, 
hogy ezt kereste volna, vagy akár különö
sebben tudatában lett volna. A másik pedig, 
ami fájóan hiányzik a könyvből, az éppen a 
lapokkal való viszonyának részletesebb tag
lalása. Köztudomású, hogy az Est-lapok 

egyik vezető írója volt, Miklós Andor ked
veltje; s kevés jelentős íródván, aki annyit 
dolgozott volna a Színházi Életnek, mint ő*—. 
hogy számos más lapról ne is beszélj ünk. 
Ezckkel való kapcsolata, az elkerülhetetlen 
kölcsönhatás, amelyben éltek, feltétlenül az 
irodalomtörténet körébe vág; meggyőződé
sem szerint Karinthy eszméi útjának is 
nyomjelzője e lapok hangvételének alaku
lása — húszas évekbeli megtorpanása, a 
harmincas évek első felében való fordulata 
az éles antifasizmus irányában, amit Szalay 
igen helyesen vesz észre és méltat gondolati
lag, művészileg egyaránt — nemcsak az ő 
egyéni útja volt, sőt nem is csak a magyar 
vagy budapesti polgárság útja általában, 
hanem elég szorosan követte éppen az 
Est-lapoknak az irányvonalát. 

így, bár első nekifutásra szinte elkerül
hetetlen, de nem helyes módszere a szerző
nek, hogy a humoreszkeket kötetenként tár
gyalja. A műfaj jellegénél fogva a humoreszk 
az újságban virul és hervad, napi újság-össze
függésében kellene vizsgálni ahhoz, hogy 
ezeken keresztül pontosan a szerkesztőség és 
az író gondolati fejlődésének kölcsönhatásait 
nyomon lehessen követni. Kortársak, szer
kesztőségben társak még nyilvánvalóan fel
lelhetők, s e korról gazdag emlékeik vannak; 
az ő emlékezetük s a lapokból magukból ki
olvasható tények szembesítése e téren sok 
érdekes tanulságra vezetne. 

Egyébként itt említem meg, hogy az 
eddig mondottak félreértésre okot ne adja
nak: Szalay Károlytól távol áll bármiféle 
mindenáron-apolögetikus szándék, tisztes 
tudós módjára ő valóban olyannak akarja 
bemutatni hősét, amilyen volt; korántsem 
formál belőle sem művészileg, sem eszmeileg 
valamiféle félelem- és gáncs nélküli lovagot, 
pontosan és okosan megmutatja megtor
panásait, vargabetűit és zsákutcáit, melye
ket eszmeileg is, művészileg is leírt pályája 
alatt; az előbb mondottak tüzetesebb nyo
mon követése inkább ahhoz járulna hozzá, 
hogy ezeket még plasztikusabbá, a kor való
ságos összefüggéseibe még beágyazottabbá 
tehesse. 

így egyik érdekes és az átlagos műveltségű 
irodalomértő számára sok újat tartalmazó 
fejezete a Karinthy-paródiák genezisével 
foglalkozó. Fontos és helyes, hogy össze
szedte az előzményeket, megmutatja, hogy 
Karinthy a maga karikatúráival eléggé elter
jedt élclap-gyakorlatot növesztett bele az 
irodalomba. De két mozzanat kimarad: egy
felől az a döntő új, hogy Karinthy előtt az 
élclapok elsősorban és szinte kizárólag a 
maradiság oldaláról gúnyolódtak az újjal 
— elsősorban Adyval; Karinthy az — s ez 
egyik nagy irodalomtörténeti érdeme —, 
aki megfordítja a tomahawkot s a reakció, 
az irodalmi maradiság oldalán gyűjtött skal-
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pókkal éppúgy a haladás mellett, az új iro
dalom mellett agitál, mint a saját tábora 
íróit karikírozó darabokkal, melyeknek lega
lább akkora propagatív hatásuk volt, mint 
amennyire parodizáltak. Karinthy döntő 
jelentősége éppen itt van: ő már nem pusztán 
a lap kívánalmai szerint írja a paródiákat, 
hanem egy tábor mellett s egy másik ellen 
harcol, mint irodalmi karikaturista; s ha az 
eszközök hasonlítanak is mondjuk egy Ady 
és egy Szabolcska, egy Móricz és egy Herczeg 
karikatúrájában, a felhangja, iránya döntően 
más a kettőnek: az egyiknél a modort, má
siknál az írói lényeget támadja gúnya. 

Miután Karinthy különösen kezdetben 
sokat dolgozott éíclapokba, indokolt és 
helyes a magyar élclapok akkori helyzetét, 
történetét felmérni (55. 1.), s az adottnál 
többet is szívesen viselne el az olvasó; 
viszont ha már ebbe belevág, s megmondja 
azt is, hogy az akkori élclapok gerincet 
képező állandó figurák módszere német 
lapokból való átvétel — ami természetes —, 
indokolt és fontos lenne azt is megvizsgálni, 
mi a tiszta átvétel s mi az, ami ebből mint 
sajátosan magyar termék kinő: ez az, ami a 
magyar irodalom folyamatainak jobb meg
értéséhez segítene. Mint ahogy ezekkel a ' 
visszatérő alakokkal kapcsolatosan félre
vezető „típusalkotásról" beszélni: inkább s 
elöljáróban itt tisztázni kellett volna a tár
sadalmi típus és irodalmi típus fogalmának 
hasonlóságait és különbségeit. Lehet, sőt 
szinte bizonyos, hogy Seifensteiner Solomon 
és Bukovay Abszentius társadalmi típusok 
voltak, de hogy irodalmi típusokká valójá
ban, a szó esztétikai értelmében sose lettek, 
az bizonyos. 

Egyáltalán Szalay terminológiájában gya
kori a félrecsúszás, a könnyed írásmodorból 
származó tisztázatlanság, sőt zavar. Koránt
sem stílusideálom a nehézkes akadémikusság, 
de egy ilyen jellegű munkánál az újságírós 
felületességet mindenképpen kerülni kell. 
így pl. visszatérő jelzője a ,,kabarészerű 
humor". Ezen nyilván alpári humort, olcsó 
élcelődést ért. De akkor nevezze így vagy 
hasonlóképpen, mert a „kabarészerű hu
mor", ha a szót saját értelmében veszem, 
nem jelent semmit: a kabaréban a legneme
sebb humor éppúgy otthon lehet, mint az 
alpári, s éppen egy Karinthy monográfia 
szerzőjének nem állhat módjában lebecsülni 
a kabarét mint műfajt általában; felteszem, 
hogy ha a Terézvárosi Kabaréról esetleg 
rossz is a véleménye, a Nagy Endre-kabaré
ról nyilván sokkal jobb, pedig ez is, az is 
kabaré volt., s mindkettő a „kabarészerű" 
humor otthona, ha más-más módon is. 

Ugyanígy csak elírásnak, vagy végiggon
dolatlanságnak lehet tartani, ha Karinthy

val kapcsolatosan „a humoreszkek és kro
kik felhőtlen világáról" (94. 1.) ír, vagy ha a 
naturalizmus és a természettudományos 
szemlélet között ellentétet lát (91. 1.); furcsa 
lapszus, ha a párbeszédes forma és a kroki 
műfaja között egyenlőségjelet tesz (254. 1.). 
Mint ahogy az általában gondosan megírt 
dolgozatban egészen különös hatású, ha 
áttér hirtelen odavetett vezérszavak közlé
sére: mintha véletlenül a megírt szöveg 
helyett valamilyen emlékeztető cédulát gépel
tek volna le (246. 1., a Ha&műtét elemzése). 

Szalay többször is nekifut Karinthy 
humora nyugtalanító lényege megfogalma
zásának. S a legtöbbször jó irányba fut 
neki: helyesen érzi, hogy ennek a nyitja 
valahol a stabil világkép felbomlásában 
keresendő (75.1.): ez az, ami annyira modern 
benne s oly izffalmas. Ezt a kezdeményezését 
megszerzi még futó összevetésekkel az ab
sztrakt festészettel (89. 1.) "és a szürrealiz
mussal (201. 1.), de valójában mindegyiknél 
megmarad az ötlet színvonalán, komolyan 
kiaknázni ezeket a párhuzamokat nem tudja. 
Elsősorban azért, mert — bár ismétlem: 
tudatosan nem törekszik Karinthy arcképé
nek szépítésére — hőse gondolkodásában túl
zott jelentőséget tulajdonít a materializ
musnak s a kelleténél kevesebbét a transzcen-
dentalizmusnak. Pedig legalábbis egyensúly
ban tartották egymást, időnként hol ide, 
hol oda billentve a túlsúlyt; ez a vívódás 
számos konkrét művön s az egész életművön 
végig elemezhető. (Ez a kibékíthetetlen ellent
mondás volt egyébként, meggyőződésem 
szerint, az alapoka annak, hogy Karinthy 
életműve valójában sosem tudott tehetsége 
mértékére emelkedni s javarészt elmorzsá
lódott; minden más, ebbe közrejátszó mozza
nat csak másodlagos s ebből levezethető.) 

Még számos kisebb-nagyobb kérdésben 
lenne és lehetne vitám a szerzővel, de ha 
valamennyit felsorolnám is, a konklúziónak 
ugyanannak kellene lennie: ha nem is hibát
lant, Szalay Károly igen hasznos és érdemes 
munkát végzett, azt mondhatni, ezzel a 
könyvével megvetette a Karinthy-filológia 
szilárd alapját. Nyilván ő lenne az első, aki 
egyetértene abban, hogy e könyv elemzései 
és értékítéletei jelentős 7részén mielőbb túl 
kell lépnie a tudománynak ahhoz, hogy 
hiteles és marxista képét alakíthassa ki 
Karinthynak, mely e sokrétű és sok vonat
kozásában máig is enigmatikus alkotónak 
minden oldalát az érvényes ítélet objektív 
fényével tudja megvilágítani. Ez a könyv 
a biztosítéka annak, hogy ebben a további 
munkában Szalay Károly minden bizonnyal 
meg fogja tudni tartani vezető szerepét. 

Nagy Péter 
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