
Társaság elnöki tisztét, s ezzel „a tehetséges 
magyar író — írja Könnyű — a politikai 
szelek eszköze s a dekadens irányzat (sic!) 
képviselője lett." Még ennél is dühödtebben 
értékeli Könnyű Remenyiket, akiről ezt írja: 
„Bolhacirkusz című kötete ellen az ügyész
ség az erkölcstelenség, istenkáromlás, vallás 
elleni vétség, polgári társadalom és osztály
elleni izgatás stb. vádját emelte. Ezeket mind 
ki is merítette, amihez még a baloldali poli
tikai propagandát, ízléstelenséget, trágár 
szavak használatát, teméntelen gúnyt, osto
baságot, cinizmust és iróniát is nyugodtan 
hozzáadhatjuk". (79.) Miért vajon ez az el
keseredett szitkozódás Remenyik ellen?Talán 
azért, mert ő nem Zilahy útján járt, hanem 
ellenkező irányba haladt és a progreszszív 
magyar irodalom neves alkotója lett. Könnyű 
politikai rosszhiszeműsége esztétikai érzéket
lenséggel, irodalmi dilettantizmussal társul. 
Erre nem lehet mentség, ha már az íróságra és 
tudósságra vállalkozott. Milyen jelzővel illes
sük magabiztosságát, amellyel amerikai föld
re kívánja plántálni a magyar kultúra törzsét, 
s mit szóljunk az ilyen formulákhoz?: „Mivel 
az óhazái rendszer nem képviselte a magyar 
nép legnemesebb lelki aspirációit, e szellemi 
misszió elvégzésének feladatát az amerikai 
magyar írók vállalták magukra." 

Nem lehet azonban azt mondanunk, hogy 
semmilyen haszna sincs Könnyű könyvének. 
A legfontosabb érdeme, hogy rádöbbenti az 
olvasót, a magyar irodalomtörténet kutatóit 
arra a felelősségre, amely terheli őket az iro
dalom, a magyar nyelvű művelődés e terré
numai iránt. Vajon nem volt az USA-ban 
olyan irodalom, olyan kulturális mozgalom, 
amely ha nem is a legmagasabb szinten, de 

Az ötvenes évek elején a Nyugat-nemze
dék jó néhány tagját, Babitsot, Kosztolányit, 
Krúdyt, Karinthyt és másokat fanyalgás és 
sértő agyonhallgatás övezett. Kimaradtak a 
Magyar Klasszikusok-sorozatból, de azon
kívül is ritkán jelent meg tőlük kötet, s róluk 
még kevesebb. 

Ez a válogatás éppen azért jelentős, mert 
nem pusztán irodalomtörténeti kegyelet
adás, hanem bizonyítási kísérlete Karinthy 
klasszikus voltának. E kísérlet két fontos 
pillérre támaszkodik. Egy önálló könyvecs
kének is beillő tanulmányra és egy tekinté
lyes szemelvényre, amely az író legjobb mű
veinek hossz- és keresztmetszetén keresztül 
igyekszik tanúságot tenni valós értékeiről, 
választ adni arra a kérdésre, hogy vajon 
mennyi az időálló alkotás, hogy a gondos 

mégis a haladó eszmék szolgálatában szüle
tett és virágzott? Volt, nagyon is volt, de 
erről Könnyű mit sem tud, vagy nem akar 
tudni. Pedig tudhatná, hogy a sok tucat ame
rikai magyar nyelvű lap között a munkásság
nak is voltak lapjai, s már igen korán antoló
giákat jelentettek meg az amerikai magyar 
munkásköltők. Hallhatta volna Könnyű 
Ábet Ádám szavát, hallhatott volna az első 
háború utáni Gyetvai Jánosról, Lékai János
ról, Egri Lajosról; olvashatta volna az Űj 
Előre hasábjait, kulturális rovatát, amelyből 
megcsaphatta volna ellenforradalmár lelkét 
az amerikai földön hazát talált szocialista, 
sőt kommunista magyar irodalom levegője; 
kikutathatta volna Könnyű az amerikai 
bánya- és iparvárosokban alakult magyar 
proletkult-körök, kulturális szervezetek tör
ténetét; megsejthette volna, hogy van a 
mélabús-szentimentális-búsmagyarkodó és 
még annál is rosszabb irodalomalatti iroda
lomnál egészségesebb hang is ennek a konti
nensnek magyar nyelvű irodalmában. El-
végzi-e valaha valaki odakint ezt a feltáró, 
értékelő munkát? Nem tudhatjuk. A munkás
mozgalomban résztvett kultúrmunkások 
maroknyi csoportja él már csak odakint, lehe
tőségeik korlátozottak. A hazába visszatért 
veteránok egy kis munkaközössége dolgozik 
most az emlékek, a múlt feltárásán, jut-e ide
jük az irodalom feldolgozására is? S főleg, 
összegyűjthetik-e az írásos emlékeket, lapo
kat, kiadványokat, s megfelelően értékeljük-e 
azokat az anyagokat, amelyek eddig már bir
tokunkban vannak? Ezek a kérdések jutottak 
eszembe Könnyű könyve olvasása közben. 

Illés László 

válogatás előnyösebb színben tünteti-e föl a 
Karinthy-életművet, mint az utóbbi évek 
viszonylag teljességre törekvő sorozatos kia
dása. Mert valljuk meg, Karinthy klasszikus-
ságának kétségbevonása nem a dogmatikus 
kultúrpolitika következménye csupán, de 
nem is csak egyes rétegek véleménye, hanem 
még az őt szerető jó barátok titkos, soha be 
nem vallott, sajgó gondolata is. 

Kardos Lászlónak tehát arra kellett vállal
koznia, hogy tanulmányával és válogatásával 
nemcsak a Tamásokat és Pilátusokat, hanem 
a Júdásokat is álláspontjuk bizonyos revideá-
lására kényszerítse. 

S ennek során arra kényszerült, hogy nagy
mértékben revideálja saját, még 1959-ben is 
vallott nézeteit is. 

Minden olyan elhunyt íróról, akinek még 
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élnek barátai, ismerősei, általában két fő 
véleménytípus alakul ki a halálát követő idő
szakban. A barátokat és ismerősöket nagymér
tékben befolyásolják az emlékek, a személyes 
kapcsolatok hatása. Műveiket nem „abszo
lút" értelemben értékelik, hanem beleágyaz
zák szubjektív emlékeikbe, sok esetben bele-
éreznek egyes írásokba olyan mozzanatokat 
is, amelyek valójában nem az író és a mű, ha
nem Karinthynak az embernek, a kortársi, 
baráti vagy ellenséges, de mindenképpen 
torzító tükörből elővillanó képe csupán. 

Szuggesztív egyénisége bódulatában na
gyon bonyolult, zseniális, de félbe maradt, 
ellentmondásos, következetlen, elvetélt író
nak tartják, akinek művei jó részét pusztán a 
pénz utáni hajsza sugallta, s eszmei emberi 
magatartását meglehetősen ingadozónak is
merik. Szemükben Karinthy írásainak mon
danivalóját lerontják a közvetlen emlékek, a 
fehér asztalnál elhangzott, vagy bizalmas 
körökben exponált bonmot-k. 

Azok viszont, akik nem ismerték az írót 
személyesen, csak művei alapján ítélhetik 
meg. S a művek vallatása más eredményre 
vezet, mint a kortársak egy részének vallo
másai. Természetesen ez a kettősség, s a két
féle Karinthy-kép végső soron generációs
probléma. 

Kardos László a kortárs-generációhoz tar
tozik, s azt a Karinthy-képet, amelyet 1926-
ban alakított ki magának, lényegében 1959-
ig megőrizte, legföljebb árnyalta, finomította. 
Az 1926 és 1946 közötti időszakban írott 
Karinthy-cikkeit, tanulmányait 1946-ban 
összefogta, majd kevés változtatással 1959-
ben ismét megjelentette tanulmányköteté
ben. 

A Magyar Klasszikusok előszavában adott 
Karinthy-képe azonban jelentősen megvál
tozott, nagymértékben közeledett a mai gene
ráció Karinthy-képéhez. 

Ez a közeledés hallatlanul izgalmas fejlő
dési folyamat, és Kardos László példát muta
tó tudósi ruganyosságára vall. Az 1926 és 
1962 között eltelt 36 esztendő nemcsak a kezdő 
irodalomtörténészt érlelte jelentős tudóssá, 
hanem a magyar történelem izgalmas, ese
ményekben dús korszakát is alkotja. Az élet
mű, amelynek elemzéséhez hozzákezdett Kar
dos László, 1938-ban megszakadt, s átalakul
lak azok a társadalmi viszonyok is, amelyek 
«rre az életműre oly döntően hatottak. Az 
irodalomtörténész világnézete is megválto
zott. Azok a szempontok, azok a mércék, 
amelyekkel 1945 előtt vizsgálta Karinthy élet
művét, hirtelen elavultak. Hallatlan tudósi 
önfegyelem, akaraterő kell ahhoz, hogy mó
dosítson egy hosszú évtizedek gondos mun
kájával kialakított íróportrén. Sokkal köny-
nyebb elkezdeni valamit, mint a már meg
lévőt félredobni és újrakezdeni. Persze Kardos 
László igen sokat fel tudott használni 

régi Karinthy-képéből is az új megformá
lásához. 

Az 1946-os (és részben az 1959-es) Ka-
rinthy-portréra három jelentős tényező hatott. 
Az irodalomtörténész polgári világnézete, a 
téma megközelítése, az esszéista módszer, s 
végül, hogy Karinthy munkásságának főleg 
első két korszakára építette koncepcióját, a 
harmadik, 1929—1938 közötti korszakot 
aránylag kevéssé vette figyelembe — főleg 
az írói világnézet fejlődését illetően. 

A tanulmányra talán a legszembeszökőb-
ben jellemző, hogy regisztrál, pusztán csak 
leírja Karinthy művészetének jellemzőit, és 
itt is a legpontosabb, legmaradandóbb elem
zése. Karinthy sajátságos, bonyolult, merede
ken fölívelő és kétségbeejtően lehulló, bátor és 
megalkuvó egyéniségének olyan pillanat
képeit rögzíti, amelyeket aligha nélkülözhet a 
Karinthyval foglalkozó irodalomtudomány. 
Kardos László úgyszólván mindent földerí
tett az íróról, amit az esszé leíró módszerével 
földeríthetett, s belelátott ennek az izgalmas 
életműnek a mélyeibe is, amennyire a szellem
történet fényei mellett beláthatott. 

Az is tény azonban, hogy nem merítette ki 
azokat a lehetőségeket, amelyeket a polgári 
pozitivista, racionalista tudomány lehetővé 
tett, nem derítette föl hiánytalanul a Ka-
rinthy-életmű jellegzetesen huszadik századi, 
modern vonatkozásait. Természettudományos 
érdeklődésének kihatását a művek gondolati
ságára, formakincsére, háborúellenességét, 
antifasizmusát s világnézetének sokrétűségét. 

Kardos László tanulmányának kiinduló
pontja a század első évtizedének és a kor 
szellemének az íróra tett hatása. Helyesen 
látja, hogy az eklekticizmusnak ez a ,,kusza 
korszaka" kihatott az egész életműre. Azt 
írja, hogy ,,az abszolútum és relatívum közt 
való beteg vergődésének különös csiszolású, de 
igaz tükre Karinthy művészete."(7.1.) Ugyan
csak rendkívül találó az az észrevétele is, hogy 
Karinthy munkásságának motorja az író 
minduntalan fölbuzgó törekvése, hogy rendet 
teremtsen maga körül, a század elejének szel
lemi mozgalmaitól kapott nehéz örökségben, a 
saját gondolkodásában. 

Ebből a világnézeti gócból kiindulva elem
zi az író műveit. Ennek tulajdonítja, hogy 
Karinthy „elszór minden előítéletet", hogy a 
„földi és emberi viszonylatokon túl szeretne 
lendülni," s hogy „az álom és az őrület kedves 
területei." Példái, amelyeket említ tételei 
bizonyítására, korrektek (A rossz álom, Fel
támadás, Az ítélet, Buxbaumné a fa, Játékok, 
Új élet). E tétel szellemében elemzi az Utazás 
Faremidoba című regényt, s a Csevegés az 
ünnepen című karcolatot, az Ezerarcú lélek 
legendáját, sőt a harmincas évek alkotását, a 
Mennyei riportot is. Azaz, Karinthy életének 
utolsó korszakát a korábbi korszak szemszö
géből ítéli meg. 
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E fejtegetéseit záró következtetése azon
ban már eró'sen vitatható, elmisztifikálja 
Karinthy filozófiai magatartását. Ezt írja: 
„lelkivilágának irányító középpontjául az 
abszolútum és a relatívum küzdelmét ismer
tük fel." (21. 1.) Megállapításai helytállóak, 
de esszéista módszere (azaz nem történelmi 
szemlélete) következtében csak a fél igazságot 
tartalmazzák. A karcolatok egy része ugyanis 
inkább csak játéknak hat, játéknak, amelyhez 
filozófiai mondanivalót kötni kockázatos és 
csak Kardos László szellemes okfejtése, meg
győző szuggesztív tudósi tekintélye leplezi a 
mű és a neki tulajdonított filozófiai tartalom 
közötti kontrasztot. 

Vitathatóbbnak érezzük azonban elemzé
seit azokon a pontokon, amelyekben a kortól 
elszakítva tárgyalja az egyes műveket. Gon
dolunk itt elsősorban az Utazás Faremidoba, 
az Ezerarcú lélek, sőt a Holnap reggel és a 
Mennyei riport elemzéseire is. Hangsúlyozzuk, 
hogy amit Kardos László megállapít róluk, 
mind igaz, de nem tartalmazza a teljes igaz
ságot. Az Utazás Faremidobaban nem az 
abszolútum és a relatívum közötti ellentét az 
elsődleges, hanem a háborúellenesség; a rela
tivizmus a szatirikus ábrázolás eszköze fő
ként. Telma Titusz történetében sem a filo
zófiai mag a lényeges, hanem az, hogy a pol
gári pacifista Karinthy ebben az írásában lép 
előbbre az aktív háborúellenesség felé. Az a 
megállapítás sem teljes értékű, hogy a Holnap 
reggel a halálfélelem kérdését elemzi (14.1.). 
Ember Sándor nemcsak a halálfélelemtől, 
hanem mindenekelőtt a társadalmi előítéle
tektől szabadul meg, sőt igen aktuális moz
zanata a drámának, hogy a halálfélelemből 
megszabadult Ember Sándor nem szolgáltatja 
ki találmányát a hadseregnek. S mindezeket 
1915—1916-ban! 

A Karinthy-művek sorozatos és remekbe 
sikerült elemzései közül is kiemelkednek 
novella és regény magyarázatai. 

De talán a legbravúrosabbak verselem
zései. Mindazt, amit Karinthy verseiről el
mond, a későbbi tanulmányoknak legföljebb 
idézni lehet—tovább fejleszteni, vagy elvetni 
aligha. Megdöbbentően mélyre ás Karinthy 
költői magatartásába, s formai elemzései 
végső soron a költői tartás belső pilléreit hoz
zák napvilágra. 

Az igazság azonban itt is csak félig kimon
dott. Kardos László ugyanis elhanyagolja a 
harmincas években született versek szinte 
kizárólagosan antifasiszta tartalmát, nem 
elemzi azt a kor-atmoszférát, amely ezeknek a 
verseknek serkentője volt. Nem különböz
teti meg a két kötetet egymástól. A Nem 
mondhatom el senkinek és az Üzenet a palack
ban között óriási a fejlődés. Nemcsak a tech
nikai bravúr vált át prozodikus versformá
lássá, hanem a mondanivaló is roppant átala
kuláson megy át. Kevés az, amit Kardos Lász

ló megállapít róluk — bármennyire igaz is, 
hogy a Számadás a tálentomról biblikus indí
tékú, hogy a Nagypénteki kereplőben Poe 
harangjátékát utánozza, hogy a' Rózsaszín 
terror című verse közeledés a novellához, s 
hogy a Tomi már igazi novella. De ez a talán 
,,legapolitikusabb" verse így kezdődik: 

,,Nehezen szánom rá magam hogy a lelkemen 
könnyítsék 

S meggyónjam önmagamnak dadogó szavak
kal a bűnt 

Mert bűnnek számít e kemény és harcoló kor
ban a részvét 

Ha nem arra való s elismerten szomorú tárgy
ra pazarlód 

Mint amilyen az emberi balsors és a munka
nélküliség 

Láttam meghalni kórházban és harcban és 
vesztőhelyen is 

Embertársaimat és megesett hogy meg se 
sirattam őket 

A vers, a Tomi halála csak ürügyül szol
gál a költőnek arra, hogy megrázó képet fes
sen a korszak egyre embertelenebbé váló lég
köréről, s hogy a szeretetnek, mint a legembe
ribb érzésnek a szépségét hirdesse, szemben a 
kor dúló eszméjével. 

És ez a verse valójában nem is tartozik az 
igazán nagy antifasiszta Karinthy-versek 
közé. Ezzel a megállapítással nem a vers jelen
tőségét szeretném kisebbíteni, hanem e többi 
hely hiánya miatt nem elemezhető antifasiszta 
költemény szépségét, nagyságát, világnézeti 
gazdagságát szeretném kiemelni. 

Ugyancsak Karinthy antifasiszta korsza
kának értékes alkotásai publicisztikai írásai, 
amelyek eddig kötetben még nem jelentek 
meg. Körülbelül 120—140 antifasiszta cikket 
sikerült összegyűjteni. Antifasiszta verseivel, 
regénymotívumaival, humoreszkjeivel és no
velláival együtt számbelileg is jelentős meg
nyilatkozás ez. Körülbelül azt jelenti, hogy 
Karinthy a harmincas években majdnem 
minden második-harmadik héten tiltakozó 
művel jelentkezett a napilapok hasábjain. 

Ennek a politikai magatartásnak az érde
mén alul való becsülése azonban nem Kardos 
László egyéni véleménye, hanem a kortársi 
generáció egy részének vélekedése is. Ezt a 
fönnmaradt recenziók és kritikák, valamint a 
visszaemlékezés-irodalom is dokumentálja. Az 
idevonatkozó észrevételek meglehetősen szór
ványosak. 

Az elmondottak remélhetően jól érzékel
tetik azt a tiszteletre méltó tettet, amellyel 
Kardos László legújabb Karinthy-tanulmá-
nyában szakított korábbi nézeteivel, illetve a 
kortársi Karinthy-képpel, és hozzáigazította 
saját koncepcióját a „fiatalabb generáció" 
Karinthy-szemléletéhez. 
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A Magyar Klasszikusokhoz írott bevezető
jében már finoman és mértéktartóan elemzi 
Karinthy írásainak világnézeti vonatkozásait 
is. 

Üj koncepciójában a relatív és az abszolút 
értékek harca a „megingó polgári világ sorsát 
tükrözi az értelmiség kételyein á t . . . " (11.1.) 
S míg korábbi írásaiban relativizmus „lelket 
kitöltő és döntően formáló tartalom" volt, 
most már „állandó tartalmi mozzanat, állandó 
szemléleti formá"-vá szelídült. (20. 1.) Ki
emeli a természettudomány szerepét is Ka
rinthy világnézetének alakulásában, s nagy
mértékben tovább fejlesztette Karinthy há
borúellenességéről vallott nézeteit. Erről szól a 
teljesen újnak mondható III. fejezet, sőt 
ugyanitt elemzi megkapó finomsággal Karin
thy „tőkeellenességének" sajátosságait is. (28. 
1.) Talán ez a mozzanat a legerőteljesebb előbb-
relépés Kardos László Karinthy-koncepció-
jának továbbfejlesztésében. 

A tanulmány legmegragadóbb részletei 
azonban az ember és az író Karinthy kettős
ségének elemzése, illetve a kortársi és a Ka
rinthy halála utáni generáció koncepciójának 
összehangolása. Kardos László helyesen ta
pint rá a lényegre. Egyik koncepciót sem veti 
el, hanem mind a kettőből a maradandó eleme
ket emeli ki, s a korábbi Karinthy-kép ma is 
érvényes vonásaival gazdagítja az új nemze
dék fölfogását. 

Ugyancsak finomabbá árnyalja a paródi
ákról vallott nézeteit, és a szatírákra vonat
kozó megállapításait is. 

Egyetlen ponton érzünk továbbra is hiá
nyosságot. Karinthy 1929 és 1938 közötti 
szakaszának világnézeti elemzésében. Nem
csak az Üzenet a palackban, a Láthatatlan 
börtön, a Karácsonyi Karének, a Karácsonyi 
elégia, A reformnemzedékhez s a többi nagy 
antifasiszta vers világnézeti elemzésével ma
rad adós, hanem a már említett publicisztika 
értékelésével is. 

, Látszólag többet foglalkoztunk Kardos 
László korábbi tanulmányainak elemzésével, 
mint e legutóbbi írásával. Valójában azon
ban, amit korábban dicséretképpen elmon
dottunk régi tanulmányairól, erre a Magyar 
Klasszikusokról írott bevezetőre is értettük, 
mert á helytálló részeket (és ezek nem kis 
számban találtatnak régi írásaiban) Kardos 
László úgyszólván hiánytalanul beépítette 
új koncepciójába. Éppen csak megemlítjük, 
novella-, humoreszk-paródia-elemzéseit (ez 
utóbbit is finomította !) és mélyreható értéke
lését az Utazás a koponyám körül című nagy 
regénynek. Az új koncepcióban is megőrizték 
hamvasságukat stíluselemzései, s Karinthy 
művészi sajátosságainak értékelő leírása. 

Az esszé műfaja bizonyos határokat szab 
egy-egy írói portré teljességének. Persze van

nak olyan életművek, amelyek időrendi fejlő
dése teljesen elhanyagolható. Karinthy eseté
ben azonban a fejlődés időrendi tagolása igen 
fontos. A kortársak általában úgy emlékez
nek Karinthy életművére, hogy a háború
ellenesség és a nő-kérdés volt a középponti 
problémája. Ezt a koncepciót lényegében 
átveszi Kardos László is (22. 1.), valójában, 
azonban a tanulmány egyes részleteiben 
árnyalja ezt a megállapítását. Az író fejlődésé
nek változásait azonban így sem sikerül érzé
keltetnie. Éppen csak vázlatosan, így tagol
hatnánk ezt a fejlődésmenetet: 1914 előtt: 
freudizmus és strindbergizmus, irodalmi pa
ródiák, a városi élet kabaré-megjelenítése. 
1914—1919 között: háborúellenesség, techni-
cizmus, majd forradalomellenesseg. 1919—-
1925: ismét a nőkérdés, freudizmus, sőt 
bizonyos miszticizmus. 1925—1930: raciona
lizmus, leszámolás a freudizmussal, a strind-
bergizmussal, a fajelmélet ellen, a Mussolini
féle fasizmus ellen. 1930—1938: a német ná
cizmus ellen, a fasiszta diktatúra ellen, a kor
szak imperialisztikus jelenségei ellen, a XVIII. 
századi polgári racionalizmus szellemében. 

Tehát egy-egy probléma általánosítása az 
egész életműre nem fedi Karinthy írói útját. 
Persze ez a taglalás még tovább is árnyalható, 
most azonban ez nem feladatunk. 

Az 1962-es tanulmány teljesen új fejezete
ket hoz Karinthy külföldi írókkal való rokon
ságának és eredetiségének elemzésével.Ugyan
csak gazdag és szintén új a III. fejezet is, 
amelyben az apolitizmus és a kozmopolitizmus 
problémáját fejtegeti és "az ellenforradalom 
idején tanúsított magatartását értékeli. 

Röviden szólunk a válogatásról. Szembe
szökő az anyag százalékban is kifejezhető 
arányossága. Az így írtok ti kb. 20 százalék, 
ugyancsak ennyi az Utazás a koponyám körül. 
A humoreszkek és a Tanár úr kérem valami
vel több 20 százaléknál. Novellái 7, háború
ellenes publicisztikája 8, elmélkedései 3 szá
zalékot tesznek ki. A fönnmaradt körülbelül 
20 százalék drámáiból és verseiből ad ízelítőt. 

A válogatás valóban Karinthy legjobb 
műveit tartalmazza. Legföljebb a novellákat 
keveselljük, néhány szép lélektani novellát 
vagy késői korszakának realisztikus elbeszé
lését. A versek választékát is szívesen látnánk 
gazdagabbnak. Teljesen hiányzanak viszont 
1929—1938 közötti publicisztikai írásai. 

Kardos László új tanulmánya és váloga
tása nemcsak azért öröm számunkra, mert 
igazolni látjuk eddigi törekvéseinket a 
Karinthy-életmű újraértékelésében, hanem 
azért is, mert finom módszereivel, érzékeny
ségével, egész irodalomtudományunk példát 
mutató eseménye. 

Szalay Károly 
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