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hogyan keletkeztek a szellemi élet 
munkásainak az ú j táborai oly embe-
rekből, kiknek az előkelő társadalmi 
élet formáinak elsajátításán kívül alig 
volt egyéb dolgokra rátermettségük. 
Mi foglalkoztatta gondolataikat, miről 
elmélkedtek? Talán a színház vagy 
regény, avagy regényes életrajzok s 
tanulmányok? Talán a hazájukra való 
visszagondolás érzelemvilágában éltek, 
mely évek multával egyre fájdalma-
sabbá vált. Egyre jobban erőt vett 
ra j tuk a forradalom gyűlölete, Rous-
seau-tól s a felvilágosodás irodalmától 
elfordultak s lelki horizontjukon fel-
tünik az isteni gondviselés s a végzet 
gondolata. Visszatérnek a hithez, mely-
től sokan elszakadtak volt. A vallás 
és államhatalom kölcsönös támoga-
tásának a szükségességét kezdik hir-
detni, majd pedig az Új-Franciaország 
rendjében való megnyugvást. Mi lesz 
a következménye a lélek e forrongó 
munkájának? 

Baldensperger rámutat arra, hogy 
miként gazdagodott e forrásból a fran-
cia irodalom, melynek későbbi nem-
zedéke az emigráció szellemi világá-
ban a vallási, politikai s filozófiai esz-
mék gazdag tárházára talált , melyből 
bőségesen meríthetett. A megszokott 
ízlés és életformák ugyan még egy 
ideig fenntar t ják magukat, de az ered-
mény nem maradhat e l : a lelkek las-
sanként megnyílnak az új eszmék előtt 
s befogadják őket. Baldensperger sze-
rint ez átalakuláshoz elégséges volt az 
emigráció maga. Szerinte a száműzöt-
tek, kiket ő meleg rokonérzéssel, de 
azért tárgyilagos pontossággal vesz 
vizsgálat alá, idegen földön egy ki-
nyilatkoztatásszerű misztikum végze-
tes hatása alá kerülnek : az Énnek, a 
földnek és történelemnek a misztikuma 
ez. A romanticizmus a puszta emi-
grációból hamarább megszülethetett 
volna — mert hiszen ez jobban telítve 
volt fájdalommal — mint akár a pré-
romantikus törekvésekből, akár ide-
gen hatások alatt. Ez a tétel ugyan 
vitatható, de ügyes a beállítása, doku-
mentálása pedig csodálatos. 

Baldensperger Magyarországra vo-
natkozólag csak Salaberryt említi, ki a 
magyarokról így vélekedik : «A magya-
rok már születésükkel felveszik külön-
böző hajlamaikat és nézeteiket, melyek 
őket erkölcsileg épen úgy megkülön-
böztetik, mint vonásaik s ruházatuk 
f i z ika i l ag . . . Ha van nép, melynek 
szabadságszeretete a gyermekkorig 
nyúlik vissza, amely inkább szavak-

ban, mint tet tekben merül ki, ha van 
nép, melynek hazája az «első» a vilá-
gon, melyet azonban mégis kész rög-
tön elhagyni, úgy a magyarok ilye-
nek. A Nemzeti Múzeumban s egye-
büt t bizonyára sok érdekes adat lenne 
még felkutatható Lemouton, Delavo 
és másokat illetőleg. 

A munka egészben véve hatalmas 
alkotás, melynek részletei közül ki-
domborodnak a nagy vezető gondolatok. 
Szinte minden nagy emberről találunk 
i t t valami úja t . Tisztán rajzolja meg 
egy-egy nagy korszakalkotó kérdés-
nek európai profiljét. Mindenütt elő-
térben a szellemi és érzelmi tényezők 
s így a mű elsősorban szellemtörténeti 
munka. Henri Tronchon. 

Karinthy Frigyes új könyvei. (Heu-
réka. Drámák ecetben és olajban. Lea-
cock-Karinthy : Humoreszkek.) 

Mikor Karinthy különös világába 
lépünk, úgy érezzük magunkat, mint 
a Városliget görbetükör-termében. Kü-
lönc figurák grimászai vigyorognak 
felénk, de nemcsak figuráké : plazma-
szerű szellemeké, ötleteké, lehetősé-
geké, melyek nem a görbetükör törvé-
nyei szerint torzulnak el, hanem a 
játékos bűvész, Karinthy Frigyes aka-
ra ta szerint. Igy azután megtörténik, 
hogy a homorú tükör vízfejű figurát 
mutat , a domború tükör pedig meg-
nyu j t j a a f e j e t . . . Mégis van valami 
törvényszerűsége a Karinthy-féle görbe-
tükörnek, valami olyasféle homályos 
szándék, melyet e mondatban lehetne 
kifejezni: «Talán a valóságnak ezzel a 
kiforgatásával a nevető-izmokon ke-
resztül meg tudom sejttetni, mi hiány-
zik ebből és amabból a tökéletességhez». 

Karinthy tehát látszólagos fintorai-
val a tökéletesség kikutathatat lan út-
jait kuta t ja . Nyugtalan, mómuszi ösz-
töne ezerféle úton próbálkozik e felé a 
homályos ú t felé : egységes világnézete 
tehát nincs. Amit ebben a percben fel-
épít, a másikban lerombolja. Innen 
van az, hogy műveinek olvasása után 
valami tudásbeli többlet, de érzelem-
beli szegényedés, lehangoltság vesz 
erőt az emberen: a sok negativum, 
mefisztói defloreálás után visszama-
radt örvény üressége. A Karinthy-féle 
retortában az elvontságig redukált em-
ber vagy eszme zseniális bűvészettel 
bomlik alkotórészeire, de új alak nem 
válik belőle. Alakjai nincsenek helyhez 
kötve (hiszen nem is a hús-vér-embert, 
sőt nem is az embert, de az emberfölötti 
embert szereti), ezért még hajszálgyö-
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kerek is alig kötik a magyar földhöz, 
magyar lélekhez. Foglalkozása: em-
ber ; irodalmi ősei nálunk nincsenek, 
semmi közössége, nincs a nagy magyar 
humoristákkal, sőt a szatira magyar 
művelőivel sem rokon, mert hiányzik 
benne az azokat jellemző egy-cél felé 
törekvés. Kétségtelen, hogy rendkívül 
eredeti író ; a mindent gondolattá való 
transzformálásával, gazdag asszociatív 
képzeletével és az emberi fonákságok 
kegyetlenül biztos megtapintásával ki-
magaslóan fölötte áll ma e műfa j mű-
velőinek és ha nem is ereszt mélyebb 
gyökeret a magyar irodalom ta la jába , 
mégis egyik legjellegzetesebb írója ma-
rad annak a kornak, melynek a t udás 
már nem elég, de hinni még nem tud . 

Most megjelent két munká ja közül 
a novella-, illetőleg krokikötet a sze-
rencsésebb. A kötet legjellegzetesebb 
novellája a «Heuréka» című, melyről a 
köte t is kap ta a címét. Archimedes 
nem t u d j a az emberek fejébe verni 
tételét , mert a saját érdekeik szerint 
félremagyarázzák, végre, hogy «ad 
oculos» demonstrálja a törvényét , bele-
ugrik a tengerbe. Az előitélet, a fonák-
ság — no és mint örök motivum — a 
nő és a háború ellen feni Kar in thy 
epébe már to t t tollát. Nő — kékharis-
nya — ez az ő fu ra s kissé már nagyon 
is elavult tétele. Bizonyos, hogy a sza-
tira-írónak ez hálás és kényelmes állás-
pont. Kroki-féléi sok derűs percet sze-
reznek az olvasónak. Kár , hogy a szó-
játék néha erőltetett logikai rabulisz-
t ikára r agad ta t j a s hogy képromboló 
ösztöne ilyen művészetellenes, éretlen 
kifejezéseket ad a tollára, mint Cápa 
«őcentsége» vagy «a Cápai Cuncius». Az 
ilyesmi a liberális világ cirkuszi bohó-
cait j u t t a t j a eszünkbe. 

Másik műve : «Drámák ecetben és 
olajban», paródia-gyüjtemény meg-
toldva néhány szatirával. Híres vagy 
hirhedt drámák Kar in thy görbetük-
rében. Karrierje megindulását is iro-
dalmi paródiáinak köszönheti Kar inthy 
(«Igy írtok ti»), kétségtelen, hogy bele-
élő képessége a drámai műfa j fonák-
ságainak vagy fonákságai lá tszatának, 
fölényes ismerete és karrikirozó tehet-
sége i t t is nem egy helyen nagyon is 
komolyan veendő, irodalmi értékű 
torzarcokat eredményez, mégis ez az 
ú j paródia-gyüjtemény messze mögötte 
marad a legelsőnek. Stílusa sok helyen 
elnagyolt (nem szándékos elnagyoltság 
ez), elsekélyesedő, igen-igen mesterség-
beli szinte a mesterkéltségig ; hozzá 
meg oly erős asszociativ beleélést köve-

tel, hogy az olvasót még a sejtése is 
csak alig-alig t u d j a kalauzolni ezekben 
a mondat-labirintusokban. I t t is kisér-
tenek az ilyen mondatfűzési rabuliszti-
kák, m i n t : «. . . most há t értitek, hogy 
miért tetszik nektek a rémregény — 
most há t ért i tek, hogy nem értitek, 
hogy miért ért i tek, hogy miért nem 
értitek». 

Ér thető , hogy az ilyen ecetes-olajos 
falatok gyomorcsikarást okoznak az 
olvasónak. Mindenesetre azonban tisz-
teletreméltó dolog e karr ikaturák mö-
gött feltetsző igen magas drámai érték-
követelmény, a nagyok (Shakespeare, 
Ibsen, Madách, Katona) tisztelete s a 
törpe utánzók és színdarabgyárosok 
(Molnár, Lengyel, Szenes és társaik) 
ecetben és olajban való kifőzése. Ez a 
negativ, ölelve maró, karrikirozó kri-
t ika sokszor nagyobb szolgálatot tesz 
a drámairodalom tisztulásának, mint 
a legkomolyabb essai-k. 

Egy fordítást is közzétett Karinthy, 
Leacock kanadai humorista humoreszk-
jeit ford í to t ta le angolból. Leacock 
Kanada egyik legolvasottabb í r ó j a ; 
művelt , okos fő, (ha nem költ, akkor 
az egyetemen nemzetgazdaságtant ad 
elő), aki Amerika epikusan nagyszerű, 
i f júi t i tánságában meglát ja azt a sok-
sok fonákságot, mely az újvilágra any-
nyira jellemző. Mivel t ud ja , hogy az 
amerikai ember minden műveltségét 
és fonákságát az ujságokból s az úgy-
nevezett szenzációs regényekből szívja 
föl, azért nem az embereket, hanem az 
embert deformáló műfajokat karriki-
rozza k i : a tengerészregényt, lovag-
regényt, detektív-regényt, érzelmes 
limonádé-regényt, a kiagyalt utópista 
irodalmat, nagyképű memoárokat, lé-
lektelen modern regényt stb. Sokszor 
banális a karr ikatura (Leacock elme-
hetne Karinthyhoz iskolába), mégis 
általán érdekes, kacagtató olvasmány. 
A fordítás kongeniális kitünő munka. 

Szarka Géza. 

Magyar irodalomtörténet — németül. 
A külföld egyre növekvő érdeklődésé-
nek jele, hogy szomszédaink nemcsak 
legújabb szépirodalmi műveinket for-
dí tgat ják a maguk nyelvére, hanem 
szellemi életünk fejlődéséről s mai álla-
potáról általánosságban is tájékozódni 
óhaj tanak. E szempontból igen alapos 
és megbízható útbaigazítással szolgál 
az a németnyelvű magyar irodalom-
történet, melynek első kiadása vagy 
másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a 
lipcsei, híres Göschen-vállalat kötetei 
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