
Gyula édesanyja—, akkor sem volt a mienk: még idehaza is dolgozott. Folyton írt. Talán ez is 
volt a veszte. Szegény fiam nagyon sokat dolgozott, többet mint amennyit elbírt s megeről
tette magát. 

Csöndes, fájdalmas percek következnek, aztán a jóságos arcú úrinő tovább be
szél: — Temetése után, átnéztük a lakását. Rengeteg kéziratot találtunk. írásait most ren
dezzük. Az ikrek című regényét a nyári szabadsága alatt fejezte be idehaza. Karácsonyra akarta 
megjelentetni könyvalakban; ezenkívül a Nyugat is hozza. Most mi fogjuk kiadni. Egy egyfel-
vonásosa is színre fog kerülni. Ezt is idehaza írta. Egyszer éjszaka nem tudott aludni. Felkelt 
az ágyból és megírta ezt a kis színdarabot. Nem tudom mit fogunk még találni kéziratai között, 
de minden írását el fogjuk helyezni, ezzel tartozunk a szegény jó Gyulusnak. 

Közben belép a szobába Török Gyula húga, Obetkó Károlyné. A fiatal úrinő elmondotta, 
hogy bátyja nagyon rezerváltan viselkedett, nem szeretett beszélni irodalmi terveiről. A nyá
ron, amikor több hetet töltött idehaza, feltűnően kereste a szórakozást, mintha érezte volna, 
hogy utoljára van családja körében. A szokottnál többet is beszélt. Elmondta Kolozs
várott töltött diákéveinek küzdelmeit, aztán büszke önérzettel festette le övéi előtt újságírói 
pályájának nemes harcait, mellőzéseit, azt a tövises utat, amelyet meg kellett tennie, míg elis
merték írói kvalitásait. Sokszor hajtogatta, hogy elkésett. 

Harminc éves volt s már öregembernek mondta magát. Amikor hozzátartozói ezt nevetve 
kétségbe vonták, összeráncolt homlokkal erősítgette: de én érzem, hogy elkéstem. 

Neki volt igaza: alig bontakozott ki benne egy nagyszerű tehetség, már is rácsapott a 
halál és észrevétlenül, orozva kilopta közülünk a temetőbe. 

Ficzay Dénes 

A magyar groteszk tragikomédiát megteremtő Karinthy Frigyes 

Az elvetélt magyar drámai avantgardizmus első és mindmáig egyik legjellemzőbb kép
viselője Karinthy Frigyes. A tízes évektől kezdve a Nyugat körén belül Babits, Balázs és Füst 
részéről már születtek modern lélektani ihletésű, valamint Kassák és Mácza tollából az izmu
sok jegyében már a Tett lapjain jelentek meg drámakísérletek. Noha a húszas évek elejétől a 
Ma-ban, majd a Dokumentum-ban Kassákék helyet adtak a magyar drámai avantgardizmus 
több kísérletének, mégis a Holnap reggellel az 1915-ös Nyugatban jelentkező Karinthy volt az 
első, aki a XX. századi európai drámai avantgardizmus lényegét képviselő; az elvont gondola
tot indirekt módszerek révén megjelenítő dramaturgiai felfogást bevezette a magyar dráma
történetbe. Babits szerint „az ember gondolati életét fedezi fel az érzelmi művészet számára".1 

Karinthy legjellemzőbb kísérletei révén, alapvető tartalmi és formai sajátságainál fogva az 
európai drámai avantgardizmus első: a Jarry, Apollinaire, Cocteau, Majakovszkij képviselte 
vonulatához kapcsolódik, de sok tekintetben napjaink abszurdjaival is rokonságot mutat. 

Avantgarde dramaturgia 

Karinthy a Holnap reggel előszavában egy „új és lehetséges dramaturgia" körvonalait 
villantja fel, amelynek tengelyébe az „élet törvényének" ábrázolását állítja. Lényegében nem a 
cselekményen, a jellemábrázoláson, a dialóguson stb. alapuló, a kétezer éve gyakorlatban levő 
arisztotelészi dramaturgia által ábrázolt reális valóságot akarja drámailag megjeleníteni, 
hanem a valóság „karikatúráját, lidércnyomását és utópiáját". Jean-Louis Barrault szerint az 
ember küzdelme három síkon folyik: „objektív síkon; szubjektív síkon; képzeleti síkon". 
„Minden emberi magatartás magában foglalja ezt a három síkot."2 Az avantgárdé színház 
ezért korunk festészetéhez hasonlóan az ember, a természet, a valóság felszíni ábrázolásán túl
lépve, az ember törekvéseit, a valóság törvényeit kívánja kifejezni, mint ahogy Apollinaire a 
Tiréziasz emlője prológusában fejtegeti, hogy: „a színház nem fényképezheti az élet egy szeletét, 
hanem magát az élet igazságát kell megjelenítenie".3 Karinthy így vall erről: „ . . . A tör
vényre vagyok kíváncsi — nem arra, mi az ember, hanem arra, hogy mi lehetne . . . hogy 
mifelé érdemes törekedni. . . "4 

1 BABITS MIHÁLY: Holnap reggel. Ny 1919. I. 438. 
2 JEAN-LOUIS BAKBAULT: Gondolatok a színházról. Az ember és a cselekvés. Ford.: Galamb György. 

Bp., Színháztudományi, 1962. 55. 
8 GÜILLAUME APOLLINAIRE: Les Mamelles de Tirésias. Paris, Éditions du Bélier, 1946. 
1 Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Tragikomédia 3 felvonásban. Előszó az első kiadáshoz. Hököm-

színház. Bp., Szépirodalmi, 1957. 12. 
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Korunk festészete a külső valóság másolási konvencióin túllépve, visszatérést hirdet az 
ember törekvéseit ábrázoló egyes régebbi kultúrák eszközeihez, ugyanúgy az avantgárdé 
dramaturgia is visszanyúlik a színház őselemeihez, a primitívek színi megnyilvánulásaihoz, a 
dráma gyökereihez. A hagyományos dramaturgia által elsősorban megkövetelt cselekmény 
itt egyszerű szituációvá redukálódik, a jellem pedig absztrakcióvá válik. Az irodalmi színház
zal ellentétben, az avantgárdé nem a dialógusra, hanem az elvont gondolat vizuálisan megjelení
tett szimbólumára épül. Babits a Holnap reggellel kapcsolatban az avantgárdé eme sarkalatos 
pontjára világít. „ . . . Karinthy szimbolizmusa alapjában logikum, aminthogy az ő egész művé
szete, ahol a legmélyebb és legnagyobb, voltaképp nem egyéb, mint a logikumnak az ember 
gondolati életének felfedezése az érzelmi művészet számára . . . "5 Ugyanúgy Kellér Andor 
találóan fejtegeti Karinthy figuráival kapcsolatban a jellem absztrakciószerűségét: „ . . . alak
jai képletek, sorsok, hivatások jelképei . . . "6 

Az avantgarde"drámaírók nem a valóságot jelenítik meg a színpadon/hanem a valóság
ról alkotott véleményüket próbálják ábrázolni. Karinthynak erre az alapvető drámaíró i 
tulajdonságára tapintóra Szalay Károly — anélkül, hogy írónknak az avantgarde-hoz való 
viszonyát felfedné —,"",, • • • Nem ábrázolja a társadalmi viszonyokat, hanem csak elmondja 
azokról a véleményét . . . "7 Az avantgárdé drámaírók, mint ősük, Alfred Jarry olyan tükröt 
kívánnak koruk társadalma elé tartani, amelyben az emberek gyarlóságaik vagy bűneik 
szerint „bikaszarvúaknak, sárkánytestűeknek" láthatják magukat.8 A „burzsoázia bikái 
ellen" harcoló, szocialista Majakovszkij is ezt a módszert alkalmazza, a bikát „ . . . sárga blú
zokkal és tarkára festett arccal rémítgettük. Most a bikák áldozatai ellen harcolunk, a mi szov
jet rendszerünkben . . . "9 Tény, hogy Jarry L/öu-ját, Majakovszkij Diadalszkiját vagy Kafka 
jelképes vízióit a „történelmi valóság" igazolta, s ezek az elvont szimbolikájú művek „olyan 
reális kicsengést" kaptak — állapítja meg Aragon —, amely látóhatárukat százszorosára 
tágította.10 

A két háború közti magyar avantgárdé dráma képviselői 
Az említett tényezők közül jónéhány fellelhető a magyar drámai avantgárdé képviselői 

nél is. Rejtve vagy rejtetlenül a valóság szimbolikus akcióba vagy képbe való koncentrálása 
felé tör mindegyikük. A Kassák-kör drámaíróinak; az expresszionista Remenyik Zsigmondnak, 
Mácza Jánosnak, a szocialista eszmeiséget a különböző izmusok jegyében kifejező Barta Sán
dornak, a polgári létforma abszurditását groteszk eszközökkel bizonyító Füst Milánnak, Déry 
Tibornak a kísérletei — noha a két háború közti periódusban a XX. század jellemző drámai 
vonulataihoz való kapcsolódás lehetőségét nyitották meg a múlt századi szinten megrekedt 
magyar színpad előtt —, a magyar viszonyok következtében ismeretlenségre kárhoztattak. 

Karinthy azért tűnik ki közülük, mert az avantgárdé dráma célkitűzéseit, ábrázoló 
módszerét alapvetően alkalmazza. Karinthynak az 1915-ös Nyugatban napvilágot látott, majd 
1916-ban könyvalakban is megjelent, a forradalom napjaiban pedig színpadra került műve, a 
Holnap reggel a magyar avantgárdé első drámai és mindmáig legjellemzőbb alkotása.11 

Karinthy drámái: egy kaotikus korban az értelem, igazság rendjének az abszurd vágy
álom síkján való megidézései. 

Karinthy a polgári világrend válságát bizonyító első háború „nyolcadik hónapjában" 
az „értelem és belátás" által vezetett félelem nélküli emberi létről álmodik.12 A kaotikussá váló 

5 BABITS MIHÁLY: Holnap reggel. Ny 1919. I. 438. 
6 KELLÉK, ANDOR: Utószó. Hököm-színház III . , i. m. 
7 SZALAY KÁROLY: Karinthy Frigyes. Bp., Gondolat, 1964. 134. 
8 ALFRED J A R R Y : Ubu enchaíné. Paris, Fasquelle, 1953. 164. 
9 V. V. MAJAKOVSZKIJ: Kibe mar bele a Lef? Dokumentumok VI. Lef. Helikon, 1966. 1 - 2 . sz. 95. 
10 ARAGON: Előszó. Parttalan realizmus? Bp., Európa, 1964. 
11 A „Holnap reggel" 1915-ben látott napvilágot a Nyugat lapjain, (Karinthy Frigyes: Holnap reggel. 

Ny 1915. II. 1428 —1487), majd 1916-ban könyvalakban is megjelent. (Karinthy Frigyes: Holnap reggel. 
Tragikomédia. Békéscsaba, Tevan.) — 1919-ben, a forradalom napjaiban került először színpadra. Karinthy 
művét a régi Thália programját követő Madách Színház muta t t a be a Zeneakadémia I. emeleti koncertter
mében. Megnyílt 1919. márc. 8-án Gál Béla igazgatása alatt. A Madách Színház Karinthy művével kezdte meg 
munkáselőadásait. A munkáselőadásokat Vitéz Miklós vezette be, és Karinthy „Művészet és forradalom" címen 
ta r to t t előadást. (ARDŐ MÁRIA: A Tanácsköztársaság színházi élete. Adattár , Bp., 1959.) — A Holnap reggelt 
1919 márciusában muta t t ák be ifj. Vajda László rendezésében. Ember szerepét Gellért alakította, s a darabban 
frontról hazatért katonaszinészek játszottak naturalista játékmodorban, stilizált díszletek között. Karinthy 
műve márciustól szeptemberig állandóan műsoron volt. 100. előadását 1919. október 9-én ünnepelte. (Dr. 
JÓNÁS A L F R É D : Kisebb színházak műsora. Széchényi Könyvtár: Quart. Hung.) — (TISZAY ANDOR: Magyar
országi kísérleti előadások. Színházi Enciklopédia. Szerk.: NÉMETH ANTAL, Bp., 1930. 476.) — 1926-ban 
a Belvárosi Színház tűzte műsorára Bánóczi Dezső rendezésében. — Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Tragi
komédia 3. felv. Rendezte: Bánóczy Dezső. Díszlet Pán József. Űj betanítás, 1926. III . 4. Szereposztás: 
Színházi Élet XVI. évf. 12. sz. 85.) 

12 Lásd: Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Előszó. Hököm-színház, i. m. 12. 
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világban azonban a logika, a rend uralmát már csak irreális abszurd síkon képes helyreállítani. 
Az emberi létet betöltő, lassan kozmikussá növő félelem ellen egy utópisztikus jellegű, fantasz
tikus operáció segítségével veszi fel a harcot. Karinthy Holnap reggelében tehát paradox módon 
az élet válik gonosz álommá, míg az abszurd, szürrealista jellegű álomvízió a boldogító, egész
séges valóság szimbólumává. 

A Holnap reggel hőse, Ember Sándor mérnök földről irányítható légtorpedót talál fel, 
amellyel emberek ezreit képes megsemmisíteni. Mindezt azért, hogy legyőzze szinte beteges
nek tűnő halálfélelmét — nem mert kiállni párbajban Beniczky gróffal —, és így bizonyítsa be 
bátorságát volt felesége, Lehotay Mária énekesnő valamint önmaga előtt. Ember alárendelt 
érzelmi és szexuális kötöttsége volt feleségéhez és gyávasága, az ember végletes kiszolgáltatott
ságának, léttől való szorongásának jelképes értelmét kívánja szolgálni — mindez a valóság 
„lidércnyomása", mint ahogy Karinthy magyarázza. Ennek a lidércnyomásos valóságnak az 
orvoslására idézi fel a fantasztikus operáció révén előállított szürrealista jellegű álomvíziót. 
Az egyensúly, a rend, a logika után vágyódó Ember tudatalattijának; Olson Irjő finn orvos
nak az operációja révén létrejön az értelem és belátás teremtette félelem nélküli ember, a 
„homunkulusz", egy óhajtott életérzés absztrakt szimbóluma. Miután Ember-Olson kioperálja 
önmagából a „félelem idegét", nemcsak a szorongásaitól szabadul meg, hanem érzelmi-eroti
kus alárendelt helyzetéből, a társadalom által ráerőszakolt előítéletektől, pusztító találmányát 
a közösség szolgálatába állítja, és felszabadult, életét élvező egészséges emberként él tovább. 

A megoldás „utópia", mint ahogy Karinthy meghatározza, de pozitív utópia, amely 
„ . . . szembeállítja a gyarló valósággal annak eszményien tökéletes, vagy legalább is a fejlődés 
magasabb fokán álló ellenképét.. i "13 

Szürrealista abszurd álom 
Karinthynál a fantasztikus vágyálmot, egy szürrealista jellegű abszurd álom keretében 

a homunkulusz jelképes alakja jeleníti meg „ . . . Az élet zűrzavaros álom — mondja, s — 
egyetlen pozitívuma éppen a ráeszmélés az álomra . . . "u A szürrealisták szerint az álomkép-
viséli az élet igazi valóságát. Az álom jelzéséhez Freud eszközeit használják fel. Ivan Goll a 
szürrealisták manifesztumában hirdeti, hogy az álomképeket vizuális jelekkel kell rögzíteni, 
mert a szürrealizmus „vizuális realitás". A költészetben pl. az évszázad kezdetéig a fül (rit
mus, csengés, kadencia, alliteráció, rím) határozott a költemény értékéről, a film évszáza
dában azonban a szem követeli a maga jogát.15 A néhány francia szürrealista drámakísérlet 
az elvont gondolatnak a vizuálisan megjelenített jelképét viszi a színpadra.16 Cocteau pl. Az 
Eiffel torony násznépe c. groteszk komédiájában a polgári életforma banalitását jelképes ala
kokkal fejezi ki; óriásira hízott csecsemő, táncos fürdő nő, katonatiszt stb. A szürrealista vi
zuális szimbolika nyer azonban később nagy teret az avantgárdé második korszakát képviselő 
abszurdok: Jonesco, Beckett, Adamov stb. dramaturgiájában is. A nem dialóguson alapuló 
dramaturgiai felfogás kialakításához egyébként közvetve vagy közvetlenül minden izmus 
hozzájárult. 

Karinthy a pozitív jellegű utópia síkján, a tudomány fejlődésétől reméli az emberiség 
problémáinak megoldását. Az elidegenedés fokára jutott, biológiai—pszichológiai és társa
dalmi kényszerektől szorított modern ember válságát fantasztikusnak tűnő radikális eszközök
kel véli csak megszüntethetőnek. Karinthy hiszi, hogy a technika, a tudomány mind magasabb 
szintje az elidegenedett embernek társadalmilag és ebből kifolyóan pszichikailag is képes a 
problémáit megoldani. A történelmi fejlődés éppen azt bizonyítja, hogy az emberiségnek a fan
tasztikus utópia síkján megálmodott, az írók által tolmácsolt tudományos technikai vágyálmai 
szinte mind valósággá váltak. 

A tudomány mítosza 
A 10-es, 20-as években az avantgárdé, a század szinte fantasztikus méreteket öltő 

technikai fejlődésében, a kor mítoszát akarja megtalálni. A futuristák pl. a technikát egyenesen 
mint a teremtés titkának szimbólumát fogják fel. A gép „szelleméről" beszélnek, és ezt az új 
művészet hatóelemének kiáltják ki. A gép esztétikai jegyeit vizsgálják, s mozgásának szinte 
metafizikai vonatkozásokat tulajdonítanak.17 Napjaink polgári esztétái és filozófusai pedig 

13 Lásd: SZILÁGYI VILMOS: A fantasztikus irodalom műfaji problémáiról. Kortárs 1967. 2. sz. 307. 
14 Kar inthy Frigyes: Holnap reggel. Előszó. Hököm-színház, i. m. 
1 5 ERNST J O S E P H : Surrealisme. 365. II. k. 2 — 3. sz. 
18 GEORGES PILLEMENT: Anthologie du Théátre francais comtemporain. vol. I. (Introduction) Paris, 

Le Bélier, 1945. 
17 PRAMPOLINI: A gép esztétikája és a művészet mechanikus felfogása. Ismerteti: 2 x 2 . Wien, 1922. 

1. sz. 
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irracionálissá váló világuk egyik fő mitikus szimbólumának az atombombát tartják.18 Egyes 
polgári esztéták szerint, a modern korban magára maradt ember „önmaga istenévé" válik, s 
a hajdani istenek világához hasonlóan, magáról kezd mítoszokat alkotni. így magyarázzák pl. a 
technika szubjektív idealista jellegű mítizálását is.19 A marxizmus az ókorban elismeri a mítosz
teremtés törvényszerűségét, amely „ . . . annak idején a közvetlen érzéki megismerés formája 
és a világ birtokba vétele volt —, de a fejlődés folyamán a világ birtokba vételének ezt a formá
ját — tökéletesebbek váltották fel, amelyek lehetővé tették, hogy az ember mélyebben hatol
hasson a valóság lényegébe, és a valóságot pontosabban tükrözze vissza . . . "20 A fantasztikus, 
a vágyálom síkján mindenható, misztikus motívumokkal ábrázolt tudomány mint a XX. 
századi mítoszkeresésnek egyik motívuma jelentkezik a magyar Karinthy Holnap reggelében is. 

Groteszk tragikomédia 
A Holnap reggel groteszk tragikomédia. Groteszkemért a látszat ellentétét kutatja. Az 

álmaiban jóra, nemesre hajló embernek a valóság által megnyomorított torz, groteszk, nevet
séges figuráját ábrázolja. Karinthy groteszkje ellentéteként színre viszi a hős álmaiban fel
magasztosult egészséges alakját is. A groteszknek a század drámairodalmában nagy szerep jut; a 
komédia, illetve paródia részeseként a bírálat legfőbb eszközévé vált. Korunk groteszkje és 
abszurdja azonban — mint ahogy Margret Dietrich megállapítja —, a tragikumból táplál 
kőzik.21 A korabeli kritika alig értette meg Karinthynak a tragikust és a komikust vegyítő 
művét. A félő Ember Sándort nevetségesnek tartották, aki már csak akkor szabadulhatna meg 
férfiatlan, komikus helyzetéből, ha halálával bizonyítaná be végre bátorságát, mint ahogy a 
Nyugat kritikusa kifejezte: „felrepülne és kitörné a nyakát".22 

Valójában Karinthy az elidegenedés fokán, lényegüket csak álmaikban megvalósítani 
képes modern Ember Sándorok tragikus komédiáját viszi színre. Ez a szorongásoktól megvert 
„Ember" kicsit nevetséges, de valójában mélyen tragikus. Az avantgárdé dráma egyik leg
jellemzőbb sajátossága a tragikus és komikus elemek keveredése, Karinthynak is alapkiindu
lása. Az abszolútum nélküli polgári világrendben ugyanis a tragédia lehetetlenné válik, de ugyan
úgy lehetetlen a tiszta komédia is. Karinthy abszurd, irreális síkon közelíti meg az abszolútot, s 
az eredmény meghökkenést és keserű mosolyt egyszerre kiváltó groteszk tragikomédia. 

,,Bátrak azok, akik az elveszett világrendet keblükben állítják helyre" 
Napjaink groteszk tragikomédiájának mestere, Dürrenmatt azt állítja, hogy a tragiku

mot már csak a komédiából kiindulva lehet megközelíteni: „ . . . A komédia a kétségbeesés 
művészete —, de ez a következtetés nem kényszerítő erejű — mert — a bátor embert megmu
tatni mindig lehetséges . . . Bátrak azok, akik az elveszett világrendet keblükben állítják 
helyre . . . "23 Dürrenmattnak ez a meghatározása Karinthy Holnap reggelének alapproblema
tikáját idézi. 

Karinthy eszmei alapja és formaeszközei révén, lényegében az európai drámai avant
gárdé első vonulatához kapcsolódik, de sok tekintetben napjaink abszurdjaival is rokonságot 
mutat. Az egzisztencialista filozófiából táplálkozó abszurdoktól azonban eszmeileg éppen a 
tragikomédiával kapcsolatos álláspontja választja el. Martin Esslin szerint az abszurd azért 
állítja szembe az embert a valósággal, hogy „félelem és illúzió nélkül tudjon nevetni rajta".24 

Valójában azonban — mint ahogy Jonesco kifejti —, ebből a komikumból nincs kiút, mert 
„túl van a kétségbeesésen és reményen is".25 Az avantgárdé első periódusát azonban még 
Apollinaire tanúsága szerint az a felfogás tölti el, hogy: „ . . . az emberi bajok nézhetők a jó
indulatú irónia szemszögéből, amely megengedi a nevetést, de nézhetők olyan optimista szem
szögből is, amely vigasztal és reményt ébreszt . . . "26 Ebben a felfogásban Jarry, Majakovszkij, 
Karinthy társadalmi szatírájának groteszk túlzásai, szimbolikus megszemélyesítései, abszurd 
fantasztikus víziói olyan anarchia bemutatását szolgálják, amellyel ugyan kegyetlen véleményt 

18 LEONARD C. PRONKO: Théátre d'avant-garde. Traduit de 1'americain par Marie-Jeanne Lefévre. 
Paris, Denoél, 1963. 244. 

19 Le Théátre aux Enfers. Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud (Jean Louis Barrault, nos 
2 2 - 2 3 , mars 1958. 

20 D. V. ZATONSZKIJ: Modern mitoszteremtők és a valóság. Ford. Zimonyi Andrea, Nagyvilág 1967. 
3. sz. 427. 

21 MARGARET DIETRICH: Das moderne Drama. Strömungen. Gesalten. Motive. Affekte. Das Groteske 
und das Absurde. 1953 Alfred Krőner Verlag in Stuttgart 

22 HAVAS GYULA: Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Ny 1916. I I . 431. 
23 F. DÜRRENMATT: Színházi problémák. Ford.: Almási Miklós, Bp., Színháztudományi, 1963. 44 —45a 
21 MARTIN ESSLIN: The Theatre of the Absurd. London, 1962. 314. 
26 E U G E N E JONESCO: Expérience du théátre. Nouvelle Revue Nouvelle Fran^aise février 1958. 
26 GILLAUME APOLLINAIRE: Les Mamelles de Tirésias. Paris, Éditions du Bélier, 1946. 15. 
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mondanak az emberről, a társadalomról, de optimista, a jövőt, az embert javítani akaró cél
zattal. Karinthy így vall erről: „ . . . Mozogjunk, induljunk meg, a sötétben tapogatódzzunk, 
akár merre ! Mindegy — hátha éppen ez irányban van ama vizek felszíne, ahol egyszerre majd, 
sokezer év múlva kidugja a fejét a mélységben és butaságban és sötétségben és hazugságban 
fetrengő ember? . . . "27 

Nem véletlen, hogy Karinthynak az „értelem és belátás teremtette" félelem nélküli 
emberi létről való vágyálma korunk egyik mélypontján, az első világháború idején született, de 
nem véletlen az sem, hogy a fantasztikus operáció síkján ugyan, de a radikális beavatkozást 
megoldásnak hirdető mű a forradalom napjaiban talált megértésre. 

Ugyanúgy a háború éveiben született és aratta első sikereit az uralkodó osztály valódi 
arcát abszurd módon leleplező groteszk komédiája: A bűvös szék is.28 Karinthy az uralkodó rend
szer hivatali mechanizmusának jellegzetes típusaival, egy fantasztikus találmány, a bűvös 
szék révén mondatja ki az eltitkolt igazságot, a látszat ellentétét. „A hazugság és igazságtalan
ság országá"-ról abszurd helyzetben, groteszk eszközökkel rántja le a leplet. Aki beleül a „bűvös 
székbe", akaratán kívül a színtiszta igazságot kénytelen elmondani. Az író azonban már csak 
akarati síkon tud végezni a „ravasz és gonosz kicsinyekkel, akiket a ravaszság és hazugság 
felemelt", s vágyaiban idézi egy forradalom teremtette igazságos világrendet. „ . . . Jöjjenek 
az igaziak, az erősek, jöjjön el a tehetség és az erő országa, jöjjön a forradalom . . . "29 Karinthy 
azonban ettől az abszurdnak tartott vágyálomból a hirtelen kijózanodó színészek révén, egy 
pirandellói ötlettel ébreszti fel a közönséget „ . . . Na jó, hadd abba az államtitkárral Lajos!.. "30 

Karinthy még így is ráeszméltet a kor maszkokba öltözött képmutató látszatvilágára, de hite, 
hogy az igazság már csak vágyainkban juthat kifejezésre, tragikus színezetet ad a harsogó 
színekkel megjelenített, groteszk komédiának. 

Látszat és valóság ellentéte 
Va-con-dia c. karcolatából 1927-ben dramatizált Lepketánc szintén a látszat és a való

ság ellentétének problematikáján alapszik.31 A Lepketánc a fantasztikus Vakongiában, egy „tet
szés szerinti idegen bolygón" játszódik, ahol huszonöt évig tart a nappal és huszonöt évig az 
éjszaka. A bolygó lakói érzékszerveik közül nem veszik igénybe, azaz elfedik a szemüket, a 
látást tapintással és szaglással helyettesitik. Genius hiába fedezi fel a fényt, bolondnak, a 
társadalom ellenségének kiáltják ki mindaddig, amíg szerelmese rá nem bírja az igazság elhall
gatására. Genius menyasszonya kedvéért lemond a fény hirdetéséről, és megalkuszik a vaksá
got előíró társadalom ostoba törvényeivel. Beletörődik az örök sötétségbe, és lelke mélyére 
rejti a fény igazságát. 

A Lepketánc Karinthy legfájdalmasabb mondanivalójú műve. Míg a Holnap reggelben, 
ha abszurd síkon is, de ott feszül az értelem világának fantasztikus akarása, A bűvös székben 
már az igazság rendjének illúziójából ébresztget, s végül a Lepketáncban eljut az ember veresé
gének, megalkuvásának a végleges beismeréséhez. A mű központi magja ez: csak az maradhat 
meg, aki megalkuszik. Géniust a nő, a szerelem kényszeríti, hogy ne a hős mártíromságát, 
hanem a megalkuvást válassza. Karinthy drámai műveiben az első világháborúval polgári 
illúzióit, a bukott forradalommal az emberi lét megújulási lehetőségébe vetett reményét, a 
20-as években pedig a változtathatatlan reménytelenséget átélő nemzedék tragédiája beszél. 
A Lepketánc a komikus figurává alázott kor emberének a tragédiáját szimbolizálja, aki akkor 
válik nevetséges bolonddá, amikor az igazságot hirdeti, s akkor köztiszteletnek örvendő okos, 
ha elfogadja a polgári társadalom képtelenül ostoba, hazug törvényeit. A korabeli kritika 
nem értette meg a látszat és valóság ellentétét, az avantgárdé szimbolikájával megjelenítő fáj
dalmas, groteszk tragikomédiát. Szerinte Karinthy „csak sikert akart", hiányolták a „jellemek 
rajzát", kárhoztatták az „elhibázott szerkesztést", a dialógusok „krokiszerűségét".32 

Szintetikus drámai felfogás 
A Lepketánc — éppúgy mint Karinthy többi darabja —, nem mérhető a klasszikus, az 

irodalmi dramaturgia mércéjével. Egy életérzésnek egyszerű szituációra való redukálása min
degyik. A vizuális szimbolika központi szerepe, az avantgárdé szintetikus színházi felfogása 
azonban e művében jut a leghatározottabban érvényre. A pantomimikus mozdulatok, a tár-

27 Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Előszó. Hököm-színház, i. m. 10. 
28 Karinthy Frigyes: A bűvös szék. Bp., Athenaeum, 1918. Vígjáték (Modern könyvtár). Bemutat ta 

1917. X. 13-án Bárdos Artúr rendezésében a Modern Színpad, 1919. V. 22-én az Andrássy úti Színház. 
29 Karinthy Frigyes: A bűvös szék. Komédia egy felvonásban. Hököm-színház II. , i. m. 32. 
»° I. m. 32. 
81 Karinthy Frigyes: Lepketánc. Fantasztikum. Bp. 1927. Athenaeum. Színmű. Bem.: 1927. I I . 25-én 

Hegedűs Tibor rendezésében a Belvárosi Színház. 
32 Illés Endre: Hat színdarab. Pandora, 1927. 120. 
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gyak, a maszkok, a zene, a fényhatások szerepe, szimbolikus jelentősége szinte már jobban 
kifejezi e mű gondolati lényegét, mint a dialógus. 

A kabaré és az abszurd 
A polgári életforma abszurditását Karinthy, napjaink abszurdjaihoz hasonlóan, rövid 

kabaréjeleneteiben bizonyította a legegy értelműbben. „Ez a műfaj — szerinte —, egy csep
pecske dráma, de dráma: gondolata vagy problémája éppúgy in specie aeternitatis fejezi ki az 
életet, mint az ötfelvonásos komédiák vagy tragédiák . . . "33 Napjaink legtöbb abszurd drá
mája is egyfelvonásos, egyetlen jól megválasztott szituáció, és többnyire — mint Jonesco 
darabjait —, kabaré-bohózatnak rendezik. Martin Esslin szerint a komplex lelkiállapotok 
rövid, tömör egyfelvonásosokban, szkeccsekben fogalmazhatók meg a legvilágosabban.34 A ka
baré műfaja jóval az abszurd színház előtt alkalmazta annak eszközeit. Noha a kabarénak az 
abszurd drámától eltérően nem az a fő célja, hogy az egész világmindenséget egy szimbolikus 
képbe koncentrálja, hanem hogy abszurd és groteszk szituációival a társadalmi élet fonákságait 
tegye gúny tárgyává. Tény azonban, hogy Karinthy kabaréötletei „mélyén többnyire szoron
gás lapul" — mint ahogy Kellér Andor is megállapítja —, magjuk mindig valami nagyon 
komoly dolog . . . "35 A Hosszú háború c. keserű mondanivalójú abszurd jelenete pl. a gyilkos 
háborút mint kártya, illetve szuronypartit ábrázolja azért, hogy így tegye gyilkos gúny tár
gyává azok szemléletét, akik az emberiség egymást mészárlását hideg számítással, kártyapar
tiként tudják irányítani.36 

A Tréfa volt groteszk iróniája az uralkodó osztálynak egymás bűneit elsimító magatar
tását gúnyolja.37 Az Aszongya c. szkeccse pl. a nyelvi érintkezés banalitását figurázza ki.38 

A Mokan c. abszurd jelenetben, két konflisló jelképes alakjával az élet aljára szorított embernek 
az erősek, az élen levők iránti tragikomikusán reménytelen vágyakozását fejezi ki.39 

Karinthy legtöbb groteszk és abszurd kabaréötletének filozofikus jellegű, mély társa
dalmi mondanivalója van. Társszerzőivel írt kisebb és nagyobb darabjaiban is ott rejlik Karinthy 
eszmei mondanivalójának a mélysége, de ezekben engedményeket tesz a kommersz drá
mairodalom követelményeinek. Legjellemzőbb példa erre a Földnélküly János alapöt
letéből Majoros Istvánnal együtt írt A nagy ékszerész c. 3 felvonásos komédia. „Noha a mű 
alapötlete karinthyen gyilkos szatírájú tragikomédia"40 — a betörő olyan társadalom szellemé
hez akar hasonulni, amelynek erkölcsi szintje meg sem közelíti az övét —, naturalista jellegű 
megvalósításában messze elmarad az igazi Karinthy-féle tragikomédiáktól.41 

Karinthy igazi drámai munkássága a XX. századi forradalmát meg nem vívott magyar 
dráma és színpad nagy lehetősége volt. A két háború közti periódusban ő áll legközelebb nap
jaink drámai felfogásához. 

R. Kocsis Rózsa 

A temesvári „Dél" Irodalmi Társaság 

Száz és száz cikket, tanulmányt, regényt írtak a nagyváradi Holnap íróiról, akik a meg
újhodott magyar irodalom kimagasló alakjai lettek. Kevesen tudják azonban, hogy 1908 őszén 
Franyó Zoltán kezdeményezésére Temesvárott irodalmi társaság alakult, mely lelkes fiatal 
értelmiségiekből, újságírókból, jogászokból és egy akkor még aktív katonatisztből (Franyó 
Zoltán) állott, a haladó irodalom propagálását tűzte ki célul, és Ady Endrét tekintette vezé
rének. Temesváron, Szabolcska Mihály városában, Ady nevével zászlót bontani — kétszere
sen forradalmi cselekedet volt, és talán nem túlzunk, ha a Dél működésének fontosságát köz
vetlenül a holnaposoké mellett említjük. 

A Dél havonta rendezett irodalmi matinékat, melyeken rendszeresen részt vett Szávay 
Zoltán, a tragikus sorsú lírikus, Vermes Ernő poéta (akkoriban tűnt fel Járok a tarlón című 
verseskötetével), Gálos Rezső tanár, aki Szentjóbi Szabó Lászlóról írt alapos, átfogó életrajzot, 
Pogány Mihály, a Temesvári Hírlap és Lovas Antal a Neue Temeswarer Zeitung főszerkesztője, 

33 Karinthy Frigyes: Kabaré. Néhány szó a műfajról. Hököm-színház, i. m. 6. 
34 MARTIN ESSLIN: The Theatre of the Absurd. London, 1962. p. 146. 
35 KELLEK ANDOK: Utószó Hököm-színház I I I . , i. m. 411. 
36 Karinthy Frigyes: Hosszú háború. Hököm-színház III . , i. m. 271—274. 
37 Karinthy Frigyes: Tréfa volt. i. m. 2 9 2 - 2 9 5 . 
38 I. m. 3 0 5 - 3 0 8 . 
!» Mokan: i.m. 3 0 5 - 3 0 8 . 
40 KÁRPÁTI A U R É L : A nagy ékszerész. Népművelés, 1954. VI. sz. 
41 Kar in thy-Majoros : A nagy ékszerész. Ősbemutató: Kolozsvár, 1937. II . 20. 
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