
F I L O L Ó G I A 

ADALÉKOK AZ ÍGY ÍRTOK TI 
KELETKEZÉSTÖRTÉNETEHEZ 

1. 

A Karinthy-szakirodalom nem foglalkozott tüzetesen az így irtok ti 
keletkezéstörténetével. Szalay Károly úttörő monográfiája1 nem közli a 
paródia-ciklus egyes darabjainak kronológiáját, bár megemlíti, hogy a 
fiatal Karinthy legtöbb írása kötetbe gyűjtés előtt a korabeli újságokban 
jelent meg.1 . Külön szól a vicclapokról. Szalay szerint 1911-1914 
között a Borsszem Jankó, 1912-1914 között a Fidibusz fogadja mun-
katársai közé. Könyvének jegyzeteiben külön hangsúlyozza, hogy a 
Fidibuszba a „tízes évek elején" dolgozott. 

Ámde Karinthy 1908-ban lesz a Fidibusz munkatársa. A vicclapot -
mint azt Szalay közlése is megerősíti - Heltai Jenő, Molnár Ferenc és 
Ambrus Zoltán alapította. 1909-től szerkesztőként Gábor Andor is 
jegyezte a lapot. 

Az így irtok ti ebben a lapban indult útjára. Méghozzá 1908-ban, az 
új magyar irodalom zászlóbontásával egyidőben. A Nyugat indulásával 
mintegy szinkronban. Fontosnak tűnik tehát, hogy az így írtok ti 
paródiáit ne csupán kötetbegyűjtésük dátumához, 1912-höz mérjük. 
Hanem: az irodalmi paródiák keletkezéstörténetében hangsúlyosan 
mutassunk rá az 1908-as év jelentőségére. Mint látni fogjuk ez a datálás 
néhány érdekes következtetésre csábíthat. A kortársak tisztában voltak 
a paródiák első megjelenési időpontjának fontosságával. Véleményük 
ismeretes, talán csak ebből a szempontból nem mérlegelték őket. Félre-
érthetetlen például (a kronológia ismeretében) Kosztolányinak ez a 
megjegyzése: „Nem véletlen, hogy ez a fiatal humorista éppen akkor 
jelentkezett, amikor az irodalomban egy komoly és bátor csoport 
átértékelte a régi értékeket és egy mélységesen új művészetről kezdett 
beszélni.3 

1 Karinthy Frigyes. Bp. 1961. 
4 h. 22. 
3 Világ, 1919. febr. 28. 
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Az „éppen akkor" szó szerint értendő'. A Nyugat megindulására 
mintegy két hónappal kezdődik Karinthy első így írtok ti sorozata. S 
meggyőződésem, hogy Ady Endre, aki az elsők között üdvözölte az 
irodalmi karikatúrák megjelenését a magyar közéletben, nem csupán 
Lovászy Károly, Molnár Ferenc és Heltai Jenő munkáira célzott, mint 
azt Szalay Károly feltételezte. Ady egy francia gyűjtemény kapcsán 
hirdeti a manír bírálatának olvasó- és írónevelő funkcióját. „És nagy 
gyönyörűség volna, ha mindenki magyar írót kifiguráznának végre."4 

Lovászy, Heltai és Molnár irodalmi paródiáinak ismeretéből nem magya-
rázható Ady lelkesedése. Itt áramlatot, tendenciát lát. Ha figyelembe 
vesszük azonban, hogy Karinthy paródiáinak java 1910-re már megje-
lent, feltételezhetünk egy termékeny kölcsönhatást a Nyugat vezető 
szelleme valamint a későbbi munkatárs, Karinthy között. Adynak 
ismernie kellett Karinthy íróparódiáit. Karinthynak pedig ki más nyújt-
hatott biztatást, mint a manír-bírálatot a Nyugat hasábjairól hirdető 
Ady Endre? 

Az így irtok ti kronológiájának megállapítása tehát nem egyszerűen 
filológiai kérdés. Rávilágíthat arra, hogyan alakította a társadalmi vissz-
hang Karinthy pályáját. Magyarázhatja például, hogy az 1908-ban indí-
tott ciklus világirodalmat és magyar irodalmat vegyítő paródiái után 
miért folytatta sorozatát Magyar Antológia címen, egy olyan irodalmi 
közéletben, ahol a „szent próféta" óhajtotta: „nagy gyönyörűség volna, 
ha mindenki magyar írót kifiguráznának végre."4 

A jelen dolgozat a keletkezéstörténet problémáinak meghatározott 
részével foglalkozik. Azt próbálja felderíteni, hogyan alakult véglegessé 
a lapközlések után az így írtok ti első kiadása és miért maradt ki 
néhány korábbi Karinthy-közlemény a későbbi kötetekből. A válaszok 
megvilágíthatják a) Ady és Karinthy viszonyának némely tisztázatlan 
vonatkozását, b) Karinthy és a dekadencia viszonyát, c) felderíthetnek 
néhány lappangó és ismeretlen Karinthy-írást. 

2. 

A Fidibusz 1908-as évfolyamában névaláírás nélküli sorozat indul 
Egy kezdő író vázlatkönyvéből címmel. A cikkekből csupán egyet jelez 
teljes név, néhányat szignó (— Carinti, — inti). Többsége névtelenül 
jelent meg. Az így írtok ti 1912-es kiadásának csaknem minden darabja 
ebből a sorozatból való. Az addig névtelen paródiákat már az egyre 
népszerűbb szerző neve jelzi: Karinthy Frigyesé. 

"Ady Endre: Á lá manière de . . . Ny. 1910. I. 858. 
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Tisztázandó kérdés: vajon az Egy kezdő író vázlatkönyvéből anonim 
darabjait is Karinthy Frigyes írta-e, vagy - a kor szokása szerint - a 
vicc, a tréfa, a humoreszk, a paródia egy-egy sorozata kollektív, szer-
kesztőségi munka eredménye. 

A század tízes éveinek vicclapjai ritkán jelezték szerzőiket. A 
paródia és a humoreszk idegen forrást prédált és maga is préda volt. A 
szokás némiképp rávilágít a humor irodalmonkívüli státuszára is. Kivált 
egy olyan korban, ahol az új irodalom jelszava az egyéniség volt. Az 
egyéniség: egyedi és utánozhatatlan művek teremtője. Karinthy azon-
ban - mint egyik paródiájában írta - fenntartotta magának az „utánzás 
jogát". 

Karinthy maga is szerkesztett vicclapokat (Izé, Magyar Kabaré, 
Grimasz). Nevét ekkor is legtöbbször csupán a lap impresszumában 
tünteti fel. Névtelen csapaté a humor honfoglalása; ez a névtelenség is 
egybevág különben a fiatal Karinthy világszemléletével. 

Ez a szemlélet nem csupán a paródiák kifejezte magatartásból fejt-
hető meg. Hanem - mint azt Szalay érzékenyen észrevette - a paródi-
ákkal egyidős ifjúkori kritikákból is. Kosztolányi és Babits joggal fogták 
fel Karinthy irodalmi karikatúráit sajátos bírálatoknak. 

Szalay Károly ugyanakkor úgy látja, hogy a pályakezdő Karinthy 
életműve, ha olykor csupán látszatra is, de kettészakadt. Kritikáiban „a 
dekadenciát minden fenntartás nélkül magasztalja . . . Kritikájának éle 
az akadémizmus, a hivatalos irodalom ellen irányul." Egy későbbi 
passzusában enyhít ezen a kijelentésen. „Karinthy csak vitacikkeiben 
fogadta el maradéktalanul a dekadenciát. Paródiái bizonyítják, hogy 
nem szívlelhette a dekadencia valóban .dekadens' vonásait."5 

A Karinthy-kritikák és -paródiák közötti ellentétet e sorok írójának 
nem sikerült felfedeznie, ügy hiszem, ma már tovább finomíthatjuk 
Szalay Károly magvában helytálló megfigyelését a kritikák és paródiák 
összefüggéséről. Határozottabb fogalmazással: a bírálatok és paródiák 
inkább egybecsengenek, semmint vitáznak egymással. 

A pályakezdő Karinthy ebben az időben széles körű kritikai tevé-
kenységet folytat. Recenziót ír Tóth Árpád, Kosztolányi, Barta Lajos, 
Bíró Lajos, Sík Sándor, Csáth Géza, Peterdi Andor, Radó Aladár, 
Kárpári Aurél munkáiról. Cikkeiben csak elvétve találjuk nyomát a 
dekadencia „védelmének, többször mentegetésének, még többször: a 
bírálatának". Karinthy a „nyafka" líra ellenfele. „Amikor Tóth Árpád 
líráját szeretjük, nem a degenerált, s enervált feminin érzékenység szülte 

5i . h. 36. 
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költészet felé húzódó hajlamunkról adunk bizonyságot."6 A feminin 
érzékenységgel szemben „az örök új művészetet" állítja, „s ez az eszmei 
tartalom művészete".7 Nem hivatkozik-Szalay azonban a Kárpáti Aurél 
verseiről írott Karinthy-bírálatra, holott a dekadencia dolgában itt fogal-
maz a leghatározottabban. „Nagyon értem azt a másik Heinét, aki 
elémelyedve, maga mérte a halálos csapást önmagára és a német roman-
tikára. És nem szeretném, ha az ifjú Magyarország beleveszne ebbe a 
miszticizmusba, melynek emlékét Kárpáti Aurél versei keltették ben-
nem. Mert szépségen és szomorúságon, szép szomorúságon és szomorú 
szépségen kívül más értékek is vannak még az emberi lélek mélységei-
ben: erő és indulat, nagy eszmék, büszke elhatározások. Vagy igazán 
csak az volna a költészet, mely elernyedt, fáradt könnyeket sajtol ki 
szemünkből; méla, szorongó bánatot, vigasztalan csöndet szuggerál, 
kedvetlen, szürke szomorúságot lop a szívbe? Chopin-szonáta, C-moll 
szonáta, Sonata pathétique, Notturno és megint Notturno: — eh! egy 
kis Wagner-muzsika kellene ide."8 

A dekadencia híve? Karinthy? Talán inkább a racionalizmusé 
(ahogy másutt Szalay is annak látja). Racionalista aki Wagnerért kiált, s 
aki darabjában, a Holnap reggelben nem áll messze attól a racionalista 
konstruktivizmustól, melyet a Wagner maszkjában fellépő Kassák képvi-
selt. 

„Talán ő volt a legkomolyabb írónk" — mondta róla Babits, aki 
joggal nézte őt „logistának", „észember"-nek: kívülről és felülről néz a 
világra. Babits, két fontos Karinthy-írásában még arra is finoman céloz, 
mennyire más volt Karinthy szemlélete, mint a Nyugaté, mennyire a 
modernség divata ellen indult a paródiasorozata, az így írtok ti.9 Babits 
pontosan érzi meg: „Karinthy stíluskritikája végső következtetéseiben az 
egyéni stílus ellen irányul. Karinthy már másutt is - éspedig komoly 
cikkben, melyet Madáchról írt - kifejtette eretnek álláspontját, mely 
szerint a stílus annál jobb, mennél kevésbé egyéni. Paródiáiban a tételt 
fordítottan bizonyítja: a stílus annál rosszabb, mennél egyénibb. Eret-
nek tétel, s eretnek volt főképp abban az időben, mikor Karinthy első 
irodalmi karikatúrái megjelentek."10 

6Ny. 1910. II. 1896-98. 
'Renaissance 1910, 80. Idézi Szalay. i. h. 36. és 309. 
8 Ny. 1909.11. 109. 
®Vö. Babits: Könyvről könyvre. 1923. Esszék, tanulmányok. Bp. 

1978. II. 61-63. és 1939. uo. II. 624-628. 
, 0 i . h. 62. 
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Babits megállapítását nemegyszer idézik anélkül, hogy mondandóját, 
üzenetét megfejtenék. Az irodalmi paródiákat máig is a konzervatív 
irodalom „nyugatos" támadásának szokás tekinteni. Holott pikantériáju-
kat éppen a paródiékkal egyidőben felnövekvő', azokat sugalló mozga-
lom ironikus szemlélete adta. Nem a nyilvánvalóan avult régi, hanem a 
megbírált új adta Karinthy karikatúráinak aktualitását. 

A kronológia, az első megjelenés egybevetése a kötetbegyűjtéssel 
azért is lényeges, mert a kihagyások és változtatások azt árulják el, hogy 
a paródiák közlésétől a Nyugathoz való csatlakozásig eltelt esztendőben 
némiképp megváltozott Karinthy szemlélete. Ahogy Babits visszaemlé-
kezése sugallja Karinthy mintegy „kívülről" jött a Nyugathoz és kívülál-
lását, legalábbis parodistaként, mindvégig megőrizte. Eretnek nézetei 
voltak a Nyugat legszentebb crédójáról, az írói egyéniségről. 

3. 

Az így irtok ti sikeres első kötetének darabjaiból egyetlen egy sem 
jelent meg a Nyugatban. Folyamuk 1908-ban indult, a Fidibuszban Egy 
kezdő író vázlatkönyvéből címmel. 

Érdemes a sorozat megjelenésének teljes katalógusát bemutatni. 

Fidibusz 

1908 (ápr. 10. és 17.) Góri Andrej mellénye (O. Wilde) 
(ápr. 24.) Együgyű mese 
(máj. 8.) A fene (Molnár Ferenc) 
(máj. 15.) Torzító tükörben (Ady) 
(jún. 5.) Gellérthegyi Oszkár 
(okt. 16.) A kenguru (Ibsen) 
(nov. 13.) Ninácska (Pósa Lajos) 
(dec. 4.) Az első magyar fénymázkészítő (Eötvös Károly) 

A Fidibusz V. évfolyamában folytatódik Karinthy sorozata. 

1909 (jan. 1.) A csapócsavar 
(jan. 8.) Drámozi 
(jan. 15.) Norrah 
(jan. 30.) Halljad, Izráél! (Henri Bernstein) 
(febr. 5.) A „Kergék" épkiállítása 
(febr. 19.) A munka diadala ... (Herczeg Ferenc) 
(febr. 26.) Francia leckék 
(márc. 12.) Kabaré 
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(márc. 19.) Sanyi (Arcübasev) 
(ápr. 16.) Vegyes 
íápr. 30.) Humor 
(máj. 7.) Mr. Laposi Jutka (Szomaházy István) 
(máj. 14.) Egyszerűség (Szabolcska Mihály) 
(máj. 28.) Tapintofónia 
(jún. 4.) Nősténység (Szász Zoltán) 
(jún. 11.) A Fidibusz Ady-száma 
(júl. 2.) Bőr (Pékár Gyula) 
(júl. 9.) Kneipp 
(júl. 15.) Fekete bűnök, sötét szerelmek 
(júl. 30.) Jubileum (Mikszáth Kálmán) 

A Fidibusz paródiáinak sora itt megszakad. Karinthy önálló 
vicclapot indít Izé címmel jelenik meg: főszerkesztője Paulini Béla. A 
munkatársak között ott találjuk a Fidibusz némely alapítóját, így Heltai 
Jenőt, ám az impresszum szerint dolgozik a lapba - gyakorta név 
nélkül, vagy szignóval - Ambrus Zoltán, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, 
Színi Gyula és Szomaházy István is. A Karinthy-paródiák további folya-
mának az Izé ad helyet - itt jelenik meg A Csömöri úttól a Filatori 
gátig, majd 1911 januárjában a Robinson Krausz. 

A paródiák névaláírásának kérdését itt szükséges felvetni. Vicc-
lapban jószerivel csak verset jegyeztek a szerzők: karikatúrát ritkán. Az 
Egy kezdőíró vázlatkönyvéből szerzőségét tehát nem lehet az aláírások-
ból megállapítani. Karinthy szerzősége mellett persze a bizonyíték egy-
szerű: az Egy kezdő író vázlatkönyvéből túlnyomó többsége - huszon-
nyolc írásból huszonkettő - megjelent az Igy írtok ti első, illetve 
harmadik kiadásában. 

A sorozat aláírás nélkül indul. Második folytatását Karinthy már 
névvel jegyzi. 1908. május 15-én az Ady-paródiákat Carinti név azono-
sítja, a negyedik ugyancsak így jelenik meg, a hetedik és a nyolcadik 
folytatás alatt ugyancsak Carinti szerepel. 1909-ben megritkulnak az 
aláírások: a korabeli olvasóközönség, úgy rémlik, már tudta, ki rejtezik 
a fiatal író vázlatkönyvének szerzőjében. 1909-ben az Egy kezdő író 
vázlatkönyvéből teljes nevet már nem használ. A XV. (Herczeg) az 
ismert ( - inti) szignót biggyeszti a közlemény alá, a XIX. (Apró komi-
kumok) is ezt preferálja, ugyancsak a XXII. (Tapintófónia). 

Persze: épp a szignók feltűnése és elmaradása engedi meg azt a 
feltételezést is - hogy csupán a meghatározott aláírással megjelent 
írások eredeti Karinthy-anyagok. Ezt az esetleges feltevést azonban 
megdönti az, hogy számos, azóta már egyértelműen Karinthynak tulaj-
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donítható, s általa megannyi kiadásban vállalt írás eredetileg név nélkül 
jelent meg és éppen a Fidibuszban, vagy az Izében. 

Az Egy kezdő író vázlatkönyvéből tehát teljes egészében Karinthy-
nak tulajdonítható, az ő tollából származó írások sorozata. 

4. 

A kérdés már csak az: hogyan lehet, hogy a közleményeire nem 
éppen kényes, s válogató judiciumáról nem éppen híres Karinthy hat, 
egyszer már közölt írást kihagyott az így írtok ti és a Görbe tükör 
1912-es, sőt további kiadásaiból is? 

Végezzünk elébb a könnyebben megfejthető kihagyásokkal. 
a) A Fidibusz 1912. január 26-i számárán az Egy kezdő író vázlat-

könyvéből folytatásában, a Magyar Antológiában a XI. közleményben 
jelent meg Somlyó Zoltánról szóló paródiája. Az így irtok ti első 
kiadása azonban nem közli az eredetileg név nélkül megjelent paródiát. 
Első közlése Szász Imre így írtok ti kiadásában található.11 

Lehetséges, hogy a Magyar Antológia első tíz darabja azért férhetett 
bele az így írtok ti első kiadásába, mert még nyomdazárlat előtt 
készült? Ez a feltételezés elfogadható. 

Somlyó György magyarázata ez: a kifigurázott költő érzékenységét 
sérthette a paródia.12 Somlyó Zoltán ismert sértődékenysége indította 
Karinthyt arra, hogy minden további így írtok tibó'l mellőzze Bomló 
Zoltánt. Kétségtelen, hogy a Somlyó-paródia igencsak személyes: a 
költő nyomorára nyíltan céloz. 

És hazamentem és nem volt vacsor 
S szóltam szívemnek: Te beteg fasor 
Mint régi, mázas emlékek csorognak 
Emlékei kihamvadt vacsoroknak. 

b) Miért maradt ki a Fidibusz Ady száma — a Nyugat Ady számának 
karikatúrája - a végleges gyűjteményből? Az Egy kezdő író vázlat-
könyvének XXIV. darabját azon az alapon próbáltam Karinthy ismeret-
len műveként azonosítani, hogy benne egy Edy Andrának című Tóth 
Árpád-paródia azonos az így irtok tiben közölt karikatúrával - kizár-
hatónak látszik tehát az a lehetőség, hogy a fiatal Karinthy sorozatának 
éppen egy adott darabját több kéz rótta volna egybe. Azonosítási 

1 'Bp. 1963. 
1 2 Somlyó György szóbeli közlése. 
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alapnak látszik az is, hogy miként e paródiák egész sora, ez az írás 
„Délkelet"-nek nevezi a Nyugatot; ez a tréfa Karinthy jellegzetes talál-
mánya és számos más karikatúrájában előfordul.13 

A ciklus egyetlen Ady-paródiájának kivételével Karinthy a további 
kiadásokból kihagyta vázlatkönyvének ifjúkori darabját. Okául Ascher 
Oszkár tanúvallomását idézi az így irtok ti új kiadása.14 „ . . . mikor az 
így írtok ti műveinek gyűjteményes kiadásában megjelent, sajnál-
kozva említette, hogy ki kellett volna hagynia a „Törpefejűek" című 
Adyádát . . . mert ez is szimpla paródiája az 

Oh nagyon csúnyán éltem 
Oh nagyon csúnyán éltem 

kezdetű, Az utolsó mosoly című Ady-versnek." 
De idézhetjük tovább is Ascher Oszkárt: „Bosszantotta, hogy Ady-

ról nem tud igazi karikatúrát írni." 
Ascher közlése nem említi a kihagyott Ady-karikatúrát. Különben is 

- épp arra céloz, hogy Karinthy művészi elégedetlenség okán még a 
gyűjteményes kiadásból sem mellőzte egy-egy paródiáját. 

Szerintem inkább arról van szó, hogy Kitint hy időközben annak a 
Nyugatnak a munkatársa lett, melyet a Fidibusz sorozatában még 
„kívülről" bírált. Munkatársi státusza épp 1909 derekáról datálható, az 
Ady-paródiák korszakából. 

Karinthy nem hagyott ki gyűjteményekből egyetlen olyan paródiát 
sem, mely a konzervatív irodalmat támadta. Viszont az Á lá manière 
de. . . című Ady-cikk hatására is: mellőzött néhány olyan karikatúrát, 
mely Adyt vagy Babitsot és a Nyugatosokat bírálta, Babits szavával 
eretnek nézetek alapján. 

5. 

E dolgozat függelékében közlöm azt a Karinthy-írást, mely az Egy 
kezdő író vázlatkönyvéből XXII. darabja volt, a Fidibusz 1909. május 
28-i számában jelent meg és nem található az így irtok ti gyűjteményei-
ben. A karikatúra feltételezésünk szerint Babits Mihály: Szagokról, 
illatokról című, a Nyugat 1909. I. 240-253 tanulmányát figurázza ki. 

1 3 Vö. Közleményemet az Új Tükörben: 1978. 53. U. T.: Karinthy 
Frigyes Ady-paródiái. 

1 4Bp. 1964. 341. és 1972. 1.481. 
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liabitsra utal a célzás a „Holnaposok" munkái között nincs is említése 
szagoknak, illatoknak. Az, hogy Karinthy a „dekadenciát" mint eltúl-
zott irányzatot bírálta, hogy a Holnaposokra sem takarékoskodott 
oldalvágásokkal, azt kritikáiból idéztük már. Amikor Kárpáti Aurél 
verseit elutasítja, a NotturnoX említi. Mintha csak megjósolta volna 
Balázs Béla Noctumo című versét.1 s 

A „Tapintofónia" bevezetője egyértelmű bírálat - humorba csoma-
golva. Ennek a humornak a komolyságát a nyugatosok közül talán 
Babits érzékelte a leginkább. 

Karinthy, a Nyugat-munkatárs két jelentős író bírálatát ritkította 
gyűjteményeiben. Adyét és Babitsét. 

6. 

Nem találjuk az így írtok ti további gyűjteményeiben a Fekete 
bűnök (Sötét szerelmek) című írást sem, mely az Egy kezdő író vázlat-
könyvéből XXVII. darabjaként jelent meg. A Pornográfiái paródiája 
azonban ismerős Karinthy híveinek. Az Ó, nyájas olvasó című 
Karinthy-kötet (1916) Budapest rímmel közöl egy „nagyregényt", 
különböző szerzők tollából. Jókai, Krúdy, Vay Sándor és D'Annunzio 
paródiái után három csillag jelöli a „nagyregény" témájának esetleges 
pornográf feldolgozását. „írhatta volna . . . ***" igencsak hasonlít a 
Fekete bűnökre. Az ötlet hasonló. 

Nem tudhatjuk, miért érlelte Karinthy csaknem hat esztendeig, 
miért írta át, miért hagyta ki gyűjteményéből. A szöveg mégis meg-
őrzésre érdemes. 

7. 

Külön gondot okozhat a Karinthy-filológiának az olyan fiatalkori 
írás. melyet a kötetgyűjtemények csak részleteiben vettek át. Az Egy 
kezdő író vázlatkönyvéből két ilyen művet közölt. Az első a Kabaré.1 ' 
Ebből Kabarékupié címen huszonhét sor ismeretes az írás egésze azon-
ban mindmáig a Fidibuszban porladt A Kabaré úgynevezett Tyúkszem 
dal a és a Már tetszik érteni így tudomásom szerint itt jelenik meg 

' 5Ny. 1910. I. 376. 
'"Fidibusz, 1909. III. 12. 
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először. Miként az így írtok ti sorából csakugyan kilógó Francia leckék, 
az Egy kezdő író vázlatkönyvének XV. darabja. 

Ugyanígy híres Molnár-paródiája, A csők eredetileg az Egy kezdő író 
vázlatkönyvéből Humor című írásának második darabja volt. (XIX.) Az 
írás első fele kimaradt a gyűjteményekből. A későbbi kiadásokban 
egyetlen szó változott, de ez erőteljesen változtatta meg a mű szerepét 
és karakterét. A csők eredetileg, mint itt közölt szövegéből látható, a 
divatosan „inarktvenül" írókat csúfolta. A későbbi kiadásokba' 7 már a 
molnárul beszélő gyerekeket. 

A Francia leckék ugyancsak hiányzik az így írtok ti további kiadá-
saiból. 

A paródia nem írói egyéniséget, nem is irodalmi jelenséget bírál -
innen érthető, hogy Karinthy kihagyta az így irtok ti első kiadásából. S 
azután - feltehetően elfeledkezett róla. 

Függelékünkben tehát két ismeretlen Karinthy-paródiát közlünk: 
további két paródiát közleményünk lényegesen kiegészít, míg megjelen-
tetünk itt olyan írást is, melynek ötletét Karinthy ismét és más formá-
ban feldolgozta. A Fidibusz Ady-számának újra-közlését indokolja, 
hogy így ebben a közleményben teljesnek mondható az Egy kezdő író 
vázlatkönyvéből sorozatának kiegészítése. 

8. 

Karinthy irodalmi „manír"-bírálata vicclapok sorozataiból nőtt a 
kortárs irodalom átfogó irodalomtörténetévé. Nem véletlen, hogy az 
Egy kezdő író vázlatkönyvéből a Magyar Antológia sorozatába torkol-
lott. A Wilde-paródiával az így írtok ti műfaját kialakító Karinthy a 
Nyugat munkatársaként végzi el a Nyugat bírálatát; az „Idegen írók" 
után egyre inkább a kortárs magyar szerzők ismertetése, népszerűsítése 
és persze kritikája a célja. F.zzel a hangsúlyváltással párhuzamosan 
figyelhető meg a „Délkelet" (a Magyar Antológiában már: a Nyugat) 
változó szemlélete. A karikatúrában kevesebb lesz az indulat, az „eret-
nek" nézetek megenyhülnek az egyéni írói stílussal szemben. 

Karinthy a Nyugat munkatársa lesz, a Fidibusz, az Izé, a Borsszem 
Jankó után. Legfőképpen: a Nyugat értő kortársa. 

1 7 Ld. az új kiadásokban: így írtok ti. Bp. 1963. I. 135 Is Bp. 1979. 
I. 225. 
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ISMERETLEN KARINTHY-PARÖDIÁK A FIDIBUSZBAN 

Fidibusz - V. évf. - 1909. február 26. 

Francialeckék 

- Egy kezdő író vázlatkönyvéből: XV. -

(Végképpen elkeseredve az irodalom hanyatlásán, a kezdő író filo-
lógiai térre fordítja munkásságát, és itt adja „Kezdő Francia Nyelv-
tan inak néhány fejezetét mutatóba.) 

11. lecke 

la soeur, a nővér 
beau, belle, szép 
qui sonne? ki csönget? 
maître, tanító 
le chien, kutya 
salut, üdvözölni 
le frère, a fivér 
le bâton, a bot 
seul, egyedül 
hélasl, hejh! 

Hol van a nővér? A nővér a szobában van. A szoba zöld és tágas. 
Ki csönget az ajtónál? (à la). Itt jön a tanító. A kutya szép állat. A 
nővér üdvözli a tanítót. Neki van egy bajusza és egy botja. Mit tanít a 
tanító? A tanító franciát tanít. Jól tanul a nővér? Igen (uram), a 
nővér szorgalmas. Hol van az anya? Hajh, az anya nincs itt. A taní-
tónak vannak vörös hajai (cheveux). Nem jó egyedül. 

12. lecke 

cependant, mindazonáltal 
blouse, köpenyke 
la main, a kéz 
sentiment, érzés 
a perdu, elvesztett 
courber, lehajolni 
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appeller, hívni 
la fille, a leány 
quelque chose, valami 

A tanító mindazonáltal tanít. Hajlik a nó'vcr? (passif). A nővérnek 
van egy köpenykéje, nekünk is van köpenykénk. Hol van a tanító 
keze? Miért nem hívja a nővér az anyát? Ma szép idő van (se 
fait . . .). Az anya kint van. A tanító szereti a jó érzéseket. Mi szeret-
jük a jó érzéseket. Ezen leány elvesztett valamit. Mit vesztett el ezen 
leány? 

13. lecke 

surprise, meglepetés 
triste, szomorú 
mois, hónap 
muffler, súgni 
la chaise, a szék 
tomber, esni 
trépider, toporzékolni 
voir, látni 
faudrait, kellene 

Hol van a tanító? A tanító elment, de a nővérnek van egy meglepe-
tése. M;ért szomorú a nővér? Két hónap az 60 nap. (Deux mois 
font . ..) Az életbenn minden megtörténik. Súgott a nővér az anyának? 
Igen, uram, a nővér valamit súgott az anyának. A széknek négy lába 
van. Miért esett le az anya a székről? Miért toporzékol az apa? Nem 
láttátok (ti) a tanítót? Nem (mi), nem láttuk a tanítót, ő egészen 
elment (s'en aller). Min gondolkodik az anya? Kellene egy gondolat. 

14. lecke 

le monsieur, az úr 
rien, semmi 
tard, késő 
Charles, Károly 
argent, pénz 
f habit, a ruha 
rire, nevetni 

1 5 Irodalomtörténet 
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poignée, marok 
nous irons, mi megyünk 

Ezt az urat Károlynak hívják (passif), mindazonáltal ő eljön. Elme-
gyünk a nővérhez? Igen, uram. Károly is ott lesz. Szereti Károly a 
nővért? Már késő van, jó lesz sietni. Károlynak fekete hajai vannak. Az 
anya nyájas Károlyhoz. Van ezen leánynak pénze? Ezen leánynak van 
pénze és egy nagynénje. Még minden rendben lesz (s'arrangera). Elme-
gyünk Károly lakodalmára? A nővérnek fehér ruhája van. Behunyja 
Károly a szemét? Hová nevetnek a barátok? A barátok a markukba 
nevetnek. 

15. lecke 

soupçon, gyanú 
malade, beteg 
avez-vous vu? , láttátok? 
Béby, kisded 
être surpris, csodálkozni 
pleurer, sírni 
noir, fekete 
madame, asszonyság 

Voltatok ti már Károlyéknál? (passé indéf). Mi már voltunk Káro-
lyéknál, és az asszonyság beteg. Holnap esni fog. Furcsa (étrange), ha 
hét hónap után esik. Láttátok ti már Molière „Tudós női"-t? (Femmes 
savantes.) Mi nemcsak (non seulement) Molière tudós nőit láttuk. Hol 
van a kisded? A kisded kivül van. Miért sír az asszonyság? Miért 
csudálkozik az úr? Fekete haja van a kisdednek? Nem, uram, a 
kisdednek vörös haja van. 

16. lecke 

couleur, festék 
pensée, gondolat 
savoir, tudni 
il sait, ő tudja 
fichtre!, teringette! 
mai, baj 
devenir, válni, lenni 
devenu, vált, lett 
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Mire való a festék? Az apának van egy gondolata és egy szere Az 
anyának is van egy gondolata és egy szere. Láttátok ti Károlyt? 
Károlynak vörösek lettek a hajai. Kár (c'est dommage), hogy az asszony-
ság nem tudja. Láttuk mi a kisdedet? A kisdednek feketék lettek a 
hajai. Teringette, ez már baj. Nem jó hamarkodni. 

Fidibusz - V/ 11 - 1909. március 12. 

KABARÉ 

- Fgy kezdő' író vázlatkönyvéből -

(Hosszas tanulmányai után végre eléggé érettnek érzi szellemét a 
kezdő író, hogy Budapest kényes ízlésű közönségének kabarékupiét 
alkosson.) 

Tyúkszem-dal 

I. 

A vérvörös Rizának, ójjé, 
Egy tyu-tyu-tyúkszem volt a talpán; 
A tyúkszem, az nagyon kiterjedt, 
Alakja, kvázi, mint a Balkán, 
Hogy kérem, ezt honnan tudom? 
Hogy kérem, ezt honnan tudom? 
Naná! 
Amint azt Siller mondaná. 

Refrén: 
Mert ja, a tyikszem és a tyúkszem 
Az tetszik tűnni, nagy dolog 
És tutszik tenni, éjjelente 
Én tyúkszemekre gondolok. 
És tyikszem-tyúkszememre 
Epesz, nem száll az álom: 
Bár tyikszem-tyúkszem, úgy törekszem 
Nyugalmam 
Nyugalmam 
Nyugalmam, epesz, nem találom. 

14* 
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11. 

A tyúkszem, az olyan picinyke. 
És oly kemény és oly kerek; 
S vakargatni mily élvezet, ó. 
Azt nem hiszik az emberek. 
És így lehet gondolni kérem, 
És így lehet gondolni kérem. 
Hogy örömeim mily 
Nagyok: 
Mikor tyúk-szemtelen vagyok. 

Refrén: 
Mert ja, stb. 

III. 

És a vörös Rizácska múltkor 
Azt mondta, hagyjam abba már. 
Na persze, gondoltam magamba, 
Hiszen csak nem vagyok szamár. 
S a vege az egész dolognak 
S a vége az egész dolognak 
Mi lett? 
Hát tyúk-szemet hunyt a kis molett. 

Refrén: 
Mert ja, stb. 

Emil 

I. 

Ne kérdezzék, hogy a nevem mi, 
Én nem vagyok már senki, semmi. 
Egy szomorú pönem vagyok, 
Budapesti pónem vagyok. 
Mindenki ismer 
S froclizni is mer, 
Mert én vagyok a szomorú Emil. 
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Refrén: 
Emil, Emil 
Maga szegény Slemil 
Mondja kérem, minek él maga? 
Emil, Emil 
Hát maga még remii? 
Szálljon rá az isten haraga. 
Emil, Emil 
Menjen a fenébe 
Pofozza meg az isten magát; 
Emil, Emil 
Törjön ki a nyakad. 
Szakadjon a Haas-palota rád. 

II. 

Ilyen pechet senkise nem látott, 
Eszi fene az egész világot. 
Én szomorú pónem vagyok 
Budapesti pónem vagyok; 
Orfiba* járok, 
Kabiba* járok 
És én vagyok a szomorú Emil. 

Refrén: 
Emil, Emil, stb. 

Már tetszik érteni? 

I. 

A Marcsa volt egy úrinő' 
És még hozzá minő, minő! 
Nekem legyen beszélve, kérem. 
Vele fürödtem én a nyáron 
A kies Balaton-Batáron: 
Már tetszik érteni, remélem. 

*A gyöngébbek kedvéért: Orfeusz Kabaré. 
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Ajajajajajaj, 
A Marcsa, 
A Marcsa utazott, mint a harcsa 
És minden ember nézte őt. 
Ajajajajajaj 
De Marcsa! 
A lábát, leérem, vízbe tartsa 
És ne a többi nép előtt. 

II. 

És felszolítám én a Marcsát, 
Keressünk együtt fürge harcsát; 
Gyerünk kicsit a víz - alá. 
S kerestünk, ajvé, és kerestünk 
És ettől vizes lett a testünk, 
Már tetszik érteni, naná. 

Ajajajajajaj, 
De Mircsa! 
Az isten a szemit kiirtsa, 
Hát mégis, mit gondol magá? 
Ajajajajajaj, 
De Murcsa 
Ez volna mégis szörnyű furcsa, 
Hát mér' nem jön a víz alá? 

III. 

S a víz alatt, mi szörnyű furcsa, 
Hát kérem, nem tudott a Murcsa! 
Nahát, ez, meg kell adni, baj. 
így aztán nem találtunk harcsát 
És én felhoztam újra Marcsát, 
Már teszik érteni, ajaj. 

Ajajajajajaj 
Ó, Mircsa 
Ugye, hogy ez mi szörnyű fircsa? 
Hát nem lehet a víz alatt! 
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Ajajajajajaj 
Na. Marcsa 
Fejét tehát megint kimártsa, 
És hagyjuk lent a sok halat. 

(A megzenésítés és utánzás joga fenntartva.) 

Fidibusz - V/ 18-61. - 1909. április 30. 

HUMOR 

- Egy kezdő író vázlatkönyvéből: XIX. -

(Irigyen tapasztalja a kezdő író, hogy míg ő e lap hasábjain kifejtett 
komoly munkásságával nem tud érvényesülni, addig a humoristákat 
valósággal ünnepli Budapest. Elhatározta, hogy közismert szorgalmával 
behatóan és igen komolyan tanulmányozni fogja nagy humoristáink 
módszerét.) 

APRÓ KOMIKUMOK 

/. Benő úr ebédnél 

(Benő. az agyonnyaggatott stb., otthon stb., neje őnagysága stb. stb. 
stb.) 

Benő: Drága nőm, drága nőm! 
Őnagysága: Ne beszélj, Benő, ne beszélj, Benő. Ma ismét meg kellett 

pukkadnom. (Haha!)* 
Benő: Kíváncsivá teszesz. 
Őnagysága: Mit érdekel téged az, ha én megpukkadok? Miattad én 

pukkadhatok. Én akár minden órában megpukkadhatok. Akár minden 
másodpercben megpukkadhatok. (Haha!) Igen, igen, a te nőd minden 
másodpercben megpukkadhat, Benő. (Haha, haha!) 

Benő: Túlzói, drágám, (haha!) 

*A gyengébbek kedvéért mindenütt „hahá"-kkal jelöltetnek azok a 
helyek, ahol a humor van, esetleg rövid magyarázat kíséretében. 
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Őnagysága: Jó, jó, csak beszélj. Míg én itthon ülök és agyonheccelem 
magam, agyonheccelem magam a varrónó'vel, a takarítónővel, a mani-
kűrrel, a frizírnővel (haha!), a fehérneműsseL, a kalapossal, a suszterral, 
a kalapossal (haha, haha!), a bádogossal, a körömpucolóval (haha, haha, 
haha!), a fülpucolóval (haha, haha, haha, haha!), a varrónőmmel (haha, 
arról persze nem beszél, hogy háztartás) — addig te kényelmesen 
pihensz az irodában, hogy aztán hazajöjj és mindent felfalj, amit készí-
tettek neked. (Haha! Persze, az semmi, hogy Benő dolgozik érte az 
irodában.) 

Benő: De hát mi baj van, drága nőm? (Haha! Még drága nejének 
nevezi.) 

Őnagysága: A te drága nődnek éppen az a baja, hogy a nőd. Még 
kérdezed? Hát nem láttad a Sputzné kalapját? (Haha, haha, haha, 
haha! Persze, a kalap! Kalapot akar bizonyára.) 

Benő: Ah, a kalapját! 
Őnagysága:a Sputzné kalapját. Ez a közönséges nő minden reggel 

kalapban megy ki a konyhába főzni, hogy én pukkadjak. Eltűröd, 
Benő, hogy nődet pukkasszák? Mivel érdemeltem tőled, hogy ezt 
eltűröd? (Sír.) (Haha, haha! Ilyemiért sír.) 

Benő: Drága nőm, csak ne ájulj el. (Haha!) Hát mit tegyek? Át 
fogok menni Sputzhoz. Felelősségre vonom. Nem tűröm, hogy téged, 
drágám, pukkasszanak. 

Őnagysága: Nem, nem, drágám! Még összevesznétek, és ő megölne 
nekem. Ezt nem engedhetem meg. Hanem tudod mit? Van egy jobb 
megoldás. 

Sew<y(reszketve): Mi az? 
Őnagysága: Vegyél nekem is egy kalapot. (Benő elájul.) (Haha, haha, 

haha, haha, haha! Hát mégis kihozta, hogy kalap kell neki. Persze, az 
egészet azért csinálta, a kalapért. Mily finom jellemzés, ilyenek a nők. 
Haha, haha!) 

II. Benő úr otthon 

(Benő, az elcsépelt stb., otthon stb.) 
Benő: Nos, drága nőm, stb. 
Őnagysága: Benő, stb., pukkadok stb. 
Benő: Nos, stb. 
Őnagysága: Kalap stb., elájul stb. stb., mily finom stb., haha, haha 

stb. stb. stb. 
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A CSÖK 

(Gyermekrajz) 

(Lent, a folyóparton, közvetlenül a rakodópart és a 1 2-es számú ház 
eló'tt áll két gyerek. Az egyik a zeibensüc, a másik a kanngyula. Nézik a 
vizet, amelyik nyugodtan foly, folydogál . . . A zeibensüc beszél.) 

A zeibensüc: . . . és tudod, aztán jött le a kertünkbe és én nem 
néztem oda és ő mondta, de mégis, én montam, hazucz, hazucz, de nem 
hazudok mert az csók volt de az nem volt csók, mert a csók az más 
montam az csak olyan vicc-csók volt és a grószmargit mindig csak 
nevetett, monta, az nem csók, az csak olyan csó'k és a csó'k az más és 
úgy nevetett hozzá avval a két hülye szemével hogy nekem a szívem fájt 
és montam te disznó mi az csők és erre ő nahát és nahát és nahát és én 
montam . . . 

A kanngyula: Mondd csak, Eibenschütz, miért beszélsz te értelmes, 
tizenhat éves reáliskolai tanuló létedre ilyen zagyvaságokat? 

A zeibensüc: Te mafla ezt nem érted mert nekem ezt ilyen hülyén 
kell mondani mert ehez már hozzászokott a közönség a marktvéntül és 
ez népszerű és most így kell beszélni és pedig már oan utálatos nekem és 
nahát és nahát és mert mindenki olyan utálatosan utánozza ezt a 
modort hogy nem süllé a pofájukról a bőr és ugye és ugye és akkor 
grószmargit monta csők és én mondtam csók, és akkor ő így csinált: 
„f i" és elszaladt és én ottmaradtam és nagyon keseregtem és fájt a 
szívem hogy olyan disznó. 

A kanngyula (gondolkodva): Csők! . . . Csők! 
(A nap nagyon erősen süt le rájuk, és két álmos felhő lassan átkullog 

az égen . . . Valahol, a Városligetben, katonazene szól, de azt már nem 
hallani ide.) 

Megjegyzés: Fejszt du, daz isz doch züsz, vi er di kinder kent! 
(Folyt, köv.) 

(•inti) 

Fidibusz - V/ 22 - 1909. május 28. 

TAPINTOFÓNIA 

- Egy kezdő író vázlatkönyvéből: XXII. -

(Egy kitűnő modernünk a Délkelet hasábjain megírta az első magyar 
nyelvű, appardon, magyar szagú illatszimfóniát, melyben rafinált szagok 
egymásutánja izgatja a Holnaposok differenciált idegrendszerét. Nevet-
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séges volna azt állítani, hogy a kezdő író erre nem lett volna kcpes. A 
kezdő írónak ez smafu. A kezdő író van olyan dekadens, mint az urak. 
A kezdő írónak még ez is túl durva és egyszerű. A kezdő író nem 
Holnapos és nem Holnaputános, hanem Jövó'hetes. Na. Ö ezennel meg-
írja az első magyar tapintofóniát, mely a test tapintóérzését izgatja 
művészi gyönyörűséggel. Az neki csekélység.) 

Cím: Bütyökváltozatok. C-mollban. 

Ouverture 

(A tapverseny élvezője könnyű fátyolingben beleül egy teljesen 
sima, homorú székbe. A termet elsötétítik. A levegő hőmérséklete 
ugyanakkora, mint a testé. Nagy csönd.) 

A szék többször egymás után megrázkódik: puha vatta érzése fut fel 
a jobb lábszáron. Nedves légáram. Aztán egyszerre megnyugszik az 
egész: szünet. 

Adagio sostenuto 

Halk, növekvő gyorsasággal simogatja az ujjhegyeket ritkás szálú 
selyemszövet. A bal talpat három hosszú, hegyes köröm csiklandozza. 
Lágy rózsaszirom simaságának érzése a hónalján. A gyomorfalon apró 
levegőbugyborékok szaladnak föl, majd póklábak. Az arcon érdes 
faldarabok dörzsölődnek. Egy percig növekszik a hatás, aztán csak a 
bugyborékokat érezni tisztán. Szájkinyitás. 

Mezzoforte 

Kaparó, finom tűk döfködik leheletszerűen a torkot: - egyszerre 
két csepp jéghideg víz szalad végig a háton. Egyidejűleg három fogkefe 
dörzsölj a fülcimpákat - csöndes, olvatag kaparás a fejbúbon. Az ujjak 
bársonyos szőrméket fogdosnak és tapintanak: sikált padló érzése tövig 
levágott körmökön. Jönnek, jönnek, langyos rongyok. Érdes bükkfa-
szilánkok csúsznak le az orrgerincen. A szájat lassan nyomkodja egy 
forró, likacsos krétadarab, aztán egyszerre beleüt az orrba. Koksz a 
hajszálakon. 

Moderato 

A hátat bütykös lábujjak simogatják - pávatoll piszkálja az orrot, 
míg ordít az ember. Aztán hirtelen elcsöndesül az érzés: halk, mérsékelt 
hajhúzás. Hígított tejföl kezd folydogálni a fülek mögött - mézes 
madzag megy át a szájszögleteken. Vasaló. Piano. Piano, piano. Teavajat 
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kennek a hátgerincre, mely lassan olvadni kezd. Olyan érzés, mintha 
meszelőecsetet dugnának a torokba. Hideg nyál. Érdes, sima, likacsos, 
rücskös, pörsenéses érzések, az ujjvégen, egyszerre, egybefonódva, majd 
szétválva, elmaradva, eltünedezve, szertefoszolva . . . 

Forte 

Többszöri ritmusos kopogás a mellkason. Szünet után energikus, 
növekvő hónaljcsiklandozás, elkeverve gyapotszálak érzésével. Erőcsep-
pek a talpon. Rohanó ujjak pergetik végig a nyakat — hátulról apró, 
ideges lökések. Növekvő lüktetések a homlokcsonton. A fülek körül 
mind erősebbé váló dörzsölés: érdes érzések emelkedése. 

Fortissimo 

A karokat gőzgépkerekek horzsolják őrült gyorsasággal. Orrfellökés. 
Egyszerre tompa ütés a tenyérbe: kerek, hengeres tárgy. Nehéz, sűrű 
tömegek. Két lökés: - három húzás. Fülek szétrándítása. Rücskös 
ököl érzése az állon. Az összes érzetek kéjes feszülése, emelkedése, 
fortissimo! Egyszerre három ütés - egymás után . . . Dörzsölés, lökés, 
Forte. 

Nyakleves. Harsogó pofon. Szemkáprázás. Csillagok. Hasbarúgás. 
Röpülés, ki az ajtón. Vége. 

(•inti) 

Fidibusz - V/24 - 1909. június 11. 

A FIDIBUSZ Ady.száma 

- Egy kezdő író vázlatkönyvéből: XXIV. — 

(A ..Délkelet" által kiadott Szent Edy Andra prófétához szóló 
imádságos könyvben előforduló könyörgések rövid ismertetése és fog-
lalatja.) 

Címkép: A Szent Próféta Arcképe 

LITÁNIA 

Szen Edy Andra, 
Üdvösség edénye, 
Nagyságos Dekadens, 
Csodálatos Modern, 

Könyörögj 
érettünk. 
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Nochniedágevézn, 
Örökkévaló Tyuhaj, 
Miatyánk Edy, 
Adonáj, Edy, 
Baál-isten, Edy, 
Echod, Edy, 
Véghetetlen Fenék, 
Mifejünk Teteje, 
Edy, Edy, Edy. 

Könyörögj 
érettünk. 

I. 

AZ IMÄDSÄGOKBOL 

A pszichológus (én) kérd és kutat. . . Föllebbenteni a fekete és 
vonagló fátyolt, mely erre a véres és lucskos, nagy Hazugságoktól igaz 
ó'sszivre borul rá ólomsúllyal. . . (Mert ó'sszív ez Edy Andra lelketlenül 
lelkes lelke: ez a csecsemó'sen-agg, szilaj-szomorú, tátongóan szűk lélek.) 
Ö, a harsányan nyöszörgő', ő szól így: 

„Van csömöröm, nagy irtózásom: 
Van beteg, fonnyadt derekam, 
Van egy pár álom-villanásom, 
Van egy Ládám: (boldog legyen!) 
És két pár zoknim. 

És két pár zoknim!! . . . Hogy csendül vissza borzongó lelkünkbe a 
belső valóságnak ez a fájdalmas, igaz és megfejthetetlenül egyszerű 
kiáltása! . . . Félve érezzük ezt a nagy, nyílt szemű Alom-leiket, amint 
titkos ujjakkal odatapintva, rámered a kietlen és tompa, hideg való-
ságra . . . Két pár zoknim! . . . Csak két pár, az istenfáját! . . . így 
éreztetni, megmutatni, egyetlen, igaz rámutatással: így szívünk legtit-
kosabb érzéseibe nyúlni csak Edy Andra tud. 

ö a minden és senki nagy Hallelujája. Ö az Emberebb Ember. 
Bemberebembe. 

Menyő Fiksa 
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III. 

ED Y ANDRÁNAK 

Mester, egy ifjú agg, setétlő béna, sánta 
Szól félszegen feléd, motyogva és szelíden: 
Kinek halk nyála folyt, borongó, furcsa ívben 
Olvasva énekid a vénhedt utcasárba . . . 
S ki elmekegte ó'ket, nyifegve csendesen, 
S halk, holdas esteken, vetvén a keshedt ágyot 
Te szent nagy Fenekedbe beléomolni vágyott 
Málé kis inasod én szörnyű Mesterem. 

Alázattal, szelíden, ki ünnepelni jöttem 
Könnyes, fakó szívemmel és trottyos térdemen: 
Mely úgy fáj alkonyatkor, csúzos bokámba lenn, 
Mikor elaggott felhó'k boronganak fölöttem. 
Mert isten vagy, csekélység, és két isten és három 
Oly bús, kietlen mindegy . . . s eszembejut a tantim 
Ki egyszer látott téged a pályaudvarban kinn' 
S szegény, jó grószpapa, ki ellenőr Párádon. 

Tát Orpód 

XIII. 

ANATÓMIA 

1. Edy Andra olyan tehetség, mint például a kémiai analízis, amihez 
én éppen olyan jól értek, mint a poétikához és más sok mindenhez. Edy 
Andra büszke és dacos magyar: magyaros dac. Dacos mac. Macos dac. 
Igekötői pontosak. Pont, befejeztem. 

2. Verselése jambusosas. Búsos. Anapaesztusokat is használ, és 
kijelenthetem, hogy meg vagyok elégedve. Nyelve, mint Swinburné, 
gyökeresen fedi a fogalmat. Pont, befejeztem. Le van tárgyalva. 

3. Én szintén írok verseket. A szerénység tiltja, hogy ezen verseket 
igen jóknak nevezzem. íme, én kritikát is tudok írni: én ilyen tömören 
és magvasan tudok írni. Edy Andra biztosan nem tudna, de az nem 
szégyen, nem tudhat mindenki mindent. Igaz, most jut eszembe: én 
tudok szerbül is. Pont, befejeztem. 

Mab its Bihály 
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LIV. 

VERSTAN 

. . . és így Edy Andra verseiben feltalálhatók a következő tárgyak: 
alliteráció, rím, asszonancia, ismétlés, metafora, metonímia, amint azt 
kimutattuk. Gyerünk tovább, most következik „öszi lárma" (V. 33. § 
5. 7/8. B. B.) című versének I. a) sora: 

„ősszel, amikor kavarog a köd." 

„Kavarog" és „köd", itt a „k" betű megegyez, „ősszel" két 
„sz"-szel. Az „ő" hang hosszúsága bizonyos ritmikus hangulatosságot 
hoz bele a sorba, amit másképp lehetetlen volna kihozni. „Kava-
rog"-ban a „k" és „g" rokon hangzása igen hatásos: mennyivel rosszab-
bul hangzanék így: „gavarok". „Amikor" és „kavarog"-ban látjuk a két 
„r" betűt megegyezni: - mily érdekes, két egymás mellett álló szóban 
ugyanaz a betű! „Kavarog, kavarog" - ez így igen jó: igen öntudatos. 

De elemezzük kissé behatóbban ezt a sort . . . Tehát: „ősszel" - két 
„sz" . . . 

Gaczkó Léza 

CXV. 

HOZZÁSZÓLÁS 

Énnekem eleinte az orra nem tetszett Edy Andrának. Mi ez? , 
mondtam, milyen furcsa . . . hisz ez képtelenség! Aztán fájó, mélységes 
érzelmeimen át (mert nekem is vannak fájó, mélységes érzelmeim) 
megismertem őt . . . Most már jobban értem őt, mint saját maga. A 
többiek persze nem értik őt, ő se érti saját magá t . . . de én, én . . . 
én . . . én . . . Edy Andrát csak nekem szabad érteni. 

Farinthy Krigyes 
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VI. 

A PRÓFÉTA VÉGSZAVA: 

Na, befejezték az urak? Nem értem, hogy lehet ennyit csiripelni. 
Még a sarki hordárt is meghallgassam? Nincs annyi időm, vár a Nagy 
ROSTÉLYOS: - tehát térgyepüljenek le sorba, és gyorsan a végimát. 

Kar: 
„Miadynk, ki lumpolsz Párisban, 
Te irod a legszebb Verseket 
Jöjjön el az új Irány 
Legyen Neked sok pénzed 
Miképpen Párisban, azonképpen 
nálunk is A mi mindennapi rúgá-
sainkat add meg nekünk ma 
És bocsásd meg a mi verseinket, 
Mert tied (Gyulayt kivéve) az Or-
szág, a Közvélemény és az összes 
középiskolák és Petőfi suviksz 

Ámen! 

Fidibusz - 1909. július 15. 

FEKETE BŰNÖK 
(Sötét szerelmek) 

Pornográfia! Pornográfia! 
!Érdekes tartalommal! 

- Egy kezdő író vázlatkönyvéből: 
XXVII. -

(Nem, így semmire sem megy a kezdő író: végre keresni is kell 
valamit. Következik tehát a pornográfia, helyesebben egy alkalmas cikk 
a napilapok „Irodalom és művészet" rovatában és hátul, a hirdetések 
között.) 

Irodalom, művészet 

Fekete bűnök. (Sötét szerelmek) Ily címen nagy tehetségű, bár 
bomlott idegzetű fiatal írónk sötét és borzongatóan szép könyvet adott 
ki. A szerelmi élet sötét, borzalmas elfajulásain át a lobogó vér haj-
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meresztő őrületeinek sötét posványán hurcolja keresztül az olvasót, 
nem azért, hogy felizgasson, hanem: hogy belemutasson a sötét, hihetet-
len és szörnyű elfajulások borzalmas mélységeibe, amelyben a tönkre-
izgatott idegrendszer vörös tébolyultsága tombol az eddig még ismeret-
len bódulatok feketén izzó kicsapongásaiban, azzal a minden részletre 
kiterjeszkedő, megrázó realizmussal, mely nem riad vissza a sötéten 
fortyogó szerelmi borzalmak minden atomunkat riadtan megreszkettető 
tűzpiros bődületeinek leírásától sem. Ez nem erkölcstelen könyv, 
hanem: a leghajmeresztőbb szerelmi összebőszülések . . . stb. (Ebben a 
hangnemben még ötven sor, azután a könyv ára és a szállítás módozatai 
jelzendők. Középiskolai tanulóknak féláron.) 

A könyv címlapja 

(Hátul vörös lángok lobognak, elöl zöld szemű nő ül meztelenül, és 
egyik talpát titokzatos mosollyal vakaija. A lángok közül véres férfi-
szemek néznek, a kép bal sarkából három lihegő nyelv lóg. Szimbolikus 
vonalak.) 

A könyv tartalma 

I. 

. . . a vörös hajú, szenvedélyes leány ott ült a díványon a lanyhasztó, 
nyári alkonyatban . . . 

Fölhúzott térdeit átkarolja puha, fehér, kívánatos karjaival, és izzó 
szemekkel elgondolkodik . . . 

Vajon miről gondolkodik? ! . . . 
Vajon miről? . . . ! . . . ! . . . 
( ? ) 

II. 

Koppant az ajtó . . . Irma riadtan ugrott fel a pamlagról és 
fehér kezével izgatottan lesimította szoknyáját 

átölelte nyakát, s 
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S Irma oly különös borzongást érez . . . valami kábulat . . . borzon-
gató . . . különös érzés kéj 

S a lanyha, tüzes nyári alkony fülledt levegője zizegett tompán 
fülükbe . . . 

III. 

Nagy Balázs elvette Irmát feleségül 
A nagy, vörös hajú nőt. . . akit szeretett. . . szeretett őrülten, 

vadul. . . mert fehér . . . teste volt és. . . fehér karjai voltak. 
Azért szerette!! . . . A vad, veszett hím!!! . . . Mert szép volt . . . 
S a lakodalom után Nagy Balázs hangtalanul és réveteg tűzzel 

szemében nyitott be Irma szobájába . . . A vörös, lobogó félhomályban 
néhány tikkadt szót váltott a két piros lángoktól csapkodott ember . . . 

. . . S a bűnös, gyönyörű leány nem állott ellent. . . néhány perc 
múlva elaléltan, részegen dűlt karjaiba . . . 

A sötét, borzalmas szobában . . . 

IV. 

S most borzalmas élet vette kezdetét . . . 
E két lény, melyek közül az egyik férfi, a másik pedig nő volt, 

ezentúl. . . 
Egy szobában . . . 
S gyakran egész közel jutottak egymáshoz, s a férfi hozzásimulva, 

mindkét karjával átkarolta. . . 
S vadul magához szorította. . . 
Egy férfi és egy nő . . . ! Sötét, borzalmas lángok mélységes lobo-

gása . . . vágyak . . . borzasztó vágyak . . . gondolatok . . . kavargó, for-
tyogó, bűnös vágyak . . . 

V. 

S egy évig tartott ez a kavargó, fortyogó, lobogó, tűzpiros élet . . . 
S ekkor sötét, pornografikus dolog történt .'. . 
Irmának gyermeke született. . . 
Egy gyermek, mely forró húsból és vérből és sötét, fortyogó cson-

tokból állott, s melynek ereiben vadul zakatolt az Élet . . . 
A romboló, bűnös, görcsös nagy Élet . . . A posványos Élet . . . 

1 5 Irodalomtörténet 
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VI. 

S egy napon a gyermek görcsösen belekapaszkodva Irmába, szájával 
hirtelen rátapadt a nő keblére . . . 

S sötét, lobogó, vad és fortyogó kéjjel szívni kezdte . . . szívni . . . 
De nem folytatjuk e rettenetes pornográfiát. . . Kéljük a közön-

séget, ne szóljon az ügyész bácsinak. 

Közli: UNGVÁRI TAMÁS 


