
K O L O Z S V Á R I G R A N D P I E R R E EMIL 

K A R I N T H Y * 

Bármennyire érdekes a Karinthyról szóló irodalom egyik-másik méltatása, úgyszólván 
mindannyinak közös sajátsága a végletes szubjektivitás. Az olvasó a Nyugatban, a Pesti 
Naplóban, a Kelet Népében, a Tanúban, a Tollban, a Szép Szóban, az Ország Útjában, a 
Szabad Népben, az Irodalmi Újságban, vagy a könyvalakban megjelent tanulmányokban 
olykor igen határozott állításokra és ítéletekre bukkan. A cikkek, tanulmányok, esszék, szerzői 
életkor, műveltség, világnézet dolgában többnyire különböznek egymástól, abban az egyben 
viszont megegyeznek, hogy állításaikat meg sem próbálják igazolni. 

íme néhány példa. „Skálája a legbohózatosabb humortól utópisztikus és filozofikus 
messzeségekig ível s titkos, mély összefüggés van humora és fantasztikuma közt ." Meglehet, 
hogy Babitsnak ebben igaza van, mindamellett jobb volna, ha valamit elárulna e titkos és 
mély összefüggés mivoltáról. Bálint György szerint Karinthy „úgy játszott a valósággal, 
mint kínai zsonglőrök éles késeikkel. És e torzító játékban megdöbbentő élességgel derült ki 
a valóság lényege". Mennyivel meggyőzőbben hatna ez a különben jól hangzó állítás, ha 
az esszé írója megemlítene bár egyetlen írást szerzőnktől, melyben a játék megmutat ja a 
„valóság lényegét". Kardos László azon a véleményen van, hogy Karinthy oeuvre-jének 
„tisztán kivehető metafizikai alaprajza van" s Karinthy „egy metafizikai centrumhoz kötve 
mozog, de „póráza laza". Ember a talpán, akit el nem fog a kíváncsiság, midőn egy meta-
fizikai centrum körül pórázon keringő íróról hall. Sajnos, a pórázt nem találtam meg, a meta-
fizikai centrumot még kevésbé. E sikertelenséget nyilván elkerülhettem volna, ha Kardos 
megadja a metafizikai centrum navigációs adatait . 

Humor, fantasztikum, valóság, paradoxon, filozófia megannyi olyan elem, melynek 
megvan a maga sajátos jelentése és szerepe Karinthy műveiben. Ezért esett választásom 
éppen ezekre az idézetekre. 

Karinthyról írni, írói világába belehatolni, rálelni a belső összefüggésekre nehéz föladat. 
Ezt az önmagában is nehéz föladatot még bajosabbá teszi, hogy Karinthynak vannak passzív 
olvasói, vannak rajongói, kik legendákkal vonták be alakját s akadnak végül olyanok is, 
kik elutasítják műveit. Ily módon elkerülhetetlen, hogy a tárgyilagosságra törekvő méltató 
bele ne gázoljon a rajongók hitvilágába, s ne zúdítsa magára a Karinthy becsmérlők haragját . 

Hathatós védekezésnek az látszik, ha a méltató állításait művekre való hivatkozással, 
idézetekkel iparkodik bizonyítani. Ami a bizonyítás módszerét illeti, nem közömbös, hogy 
milyen. A „Holnap reggel" előszavát gyakorta idézik a kritikusok s erre hivatkozva bizony-
gat ják, hogy Karinthy írásaiban mindenkor az Abszolutumra törekedett. Ez megint jól 

* Kolozsvári Grandpierre Emil cikkének Karinthy képével, több negatív megjegy-
zésével nem értünk egyet, de vitaindítóként közöljük az érdekes tanulmányt , és kérjük 
olvasóink hozzászólásait. (Szerk.) 
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hangzik. Csak hát néhány misztikuson kívül nincs ember a földkerekségen, aki meg tudná 
mondani, mi a módja annak, hogy halandó ember az Abszolútummal kapcsolatba 
kerüljön. 

Maga a többször emlegetett részlet a következőképpen keződik. A művész a világot 
minden pillanatban megállítaná, „mint Józsué a hegyen, mondván a világnak : az isten 
szerelmére maradjon már veszteg egy kicsit, hogy végre-valahára egyszer már. alaposan 
lerajzolhassam — ne mindig azok a megbízhatatlan pillanatfelvételek!" 

Aztán így folyta t ja Kar in thy : 
„Boldog, divatos i r ó k . . . kiket kielégít, kiknek örömet okoz, hogy néhány jól meg-

figyelt vonással ábrázolni tud ják a világból, ami ábrázolható : a mozdulatot . Én nem szü-
lettem ilyen szerencsés kedéllyel. Kinzó kényszer élt bennem, aggodalmas ösztön, hogy az; 
életnek minden pillanatában az egész életét lássam : megkérdezzem a leeső kőtől, honnan 
esel, hová és miér t? egyazon mértékkel mérjem a szellőcskét és a vihart . Mindig az Abszolútat 
kerestem s tudván, hogy ahhoz erő kell, izmokat feszítve készültem neki a munkának — de 
mire megvoltak az előkészületek, elillant és megfakult az ő képe s ahol imént a szűz és t iszta, 
fiatal Igazság meztelen alakja állott modellül a dobogón, hogy papírra vessem, most fogat lan 
szájjal, sárgán, püffedt hasával vigyorgott rám a vén, tarfejü Kétség." 

Milyen állításokat tar ta lmaz ez az idézet? 
A világból csak a mozdulat ábrázolható. Ez azonban nem elégíti ki a művészt, aki a z 

Abszolútumra, vagyis az igazságra törekszik s hogy ezt ábrázolhassa, szeretné, ha a világ 
mozgásában megállana, hogy ő összefüggéseiben láthassa a jelenségeket. A világ azonban 
nem áll meg, tovább mozog, a művész tehát kénytelen az abszolút igazságról lemondani s 
helyette megelégedni mással, kevesebbel, valami kétségessel. 

Néha az író leghivatottabb tolmácsolója műveinek. Csak az esetben azonban, ha a 
magyarázatai megvilágítják alkotásait s ahány mű, annyi példa a magyarázatra. De még ha 
a bajosan fölfogható Abszolútumot valamely szerényebb s hozzáférhetőbb fogalommal helyet-
tesít jük, mondjuk a természeti törvénnyel, ez az előszó akkor sem segít Kar in thy műveinek 
megértésében. Hiszen ha van író a magyar irodalomban, akinek gondolkodását nemcsak az 
emberi értelem ítéleteinek, hanem az egész földi élet relatív voltának tuda ta minden ízében 
á tha to t ta , az Karinthy. Lelke mélyén vágyakozott az „abszolútumra", de ez a vágyakozás 
művészileg meddő volt, novellái, humoreszkjei, regényei, költeményei más szemléletben 
gyökeredznek. 

Valamennyi méltatója megegyezik abban, hogy Kar inthy gondolati író. Sajátos mon-
danivalója tehá t elsősorban nem színekben, muzsikában, hangulatokban, környezetrajzban, 
a cselekmény bonyolításában vagy a jellemek festésében keresendő, hanem gondolataiban. 
Manapság sok szó esik Kar in thy filozófusi voltáról is. 

Filozófus volt-e Kar in thy csakugyan? Azok-e legjobb írásai, melyekben a gondolkodóé 
a vezető szólam? 

Mielőtt válaszolunk, be kell járnunk legsűrűbben visszatérő gondolatai ú t já t , föl kell 
ku ta tnunk a gondolatai közötti összefüggéseket. Hiszen író, tudós, filozófus egyaránt a maga-
meglátta összefüggésekben ábrázolja vagy magyarázza legegyénibben a világból azt, ami 
érdeklődését leginkább foglalkoztatja. Egy intellektuális írót különben is bajos megérteni 
gondolatai ismerete nélkül. 

A cél tehát az összefüggések földerítése s nem az ellentmondásoké. A leglogikusabb 
elmével is megesik, hogy a tulajdon állításaiban botlik el. Ellentmondás nélkül nincsen gondol-
kodás, ezt csak azok nem tud ják , akik soha nem gondolkoztak vagy akik a létező jelenségek 
roppant tömegét valami sivár rendszerbe igyekeznek belegyömöszölni. 

Ez a tanulmány arra tesz hát kísérletet, hogy behatoljon Kar in thy írói' világába. 
A választott módszerrel csaknem elkerülhetetlenül együt t já r a há t rány , hogy az olvasó nem 
т ^ е л к о г kap világos képet az egyes műfa jokban elért eredményekről. 
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Az ötletek írója 

Kar inthy igen sokoldalú író. í r t novellákat, regényt, színdarabot, esszét, publicisztikai 
műveket és költeményeket. Népszerűségét azonban humoros műveinek köszönheti s a köz-
tuda t is, mint humoristát t a r t j a számon. A mi irodalmi tuda tunk általában eléggé megbíz-
hatat lan, ebben az esetben azonban véleményem szerint igaza van. Kar inthy elsősorban 
humorista. Egyfelől azért, mert sajátos tehetsége, eredetisége humoros írásaiban nyilvánul 
meg legteljesebben. Másfelől gondolkodósmódja s írói eszközei túlnyomórésze is humoris-
tára vall. 

Nemzedékek tanul tak nevetni Karinthytól . Ez mást és többet jelent, mintha azt m o n -
danók, hogy nemzedékek sorát nevettet te meg. Noha az utóbbi állítás is igaz. 

Humor dolgában mindannyian adósai vagyunk. Nemcsak az írókra és a h iva tásos 
humoristákra gondolok, kik olykor szószerint adósai. Nem! Kar inthynak vannak tan í tványai , 
mint minden mesternek, de ezenfelül Kar inthy meggazdagította és élesebbé te t te humor-
érzékünket. Ahova rendkívül széleskörű hatása el jutot t , ott az emberek egy kissé az ő szemével 
nézik a világot, t ehá t több nevetséges és mulatságos dolgot látnak, mint mielőtt megismerték 
műveit . 

Mert Kar in thy fölfedező a humor birodalmában. Kiszélesítette a humoros irodalom 
határa i t idehaza, de kiszélesítette világviszonylatban is. Jóformán mindenről írt, ami a X X . 
század emberét nevetésre készteti. 

Nem mindenről azonban. A humor ősi, mondhatni időtlen formái, a népmesei humor 
s az anekdoták humora majdnem teljesen hiányzik műveiből. Paradoxonnak hat , de ez az 
ősi humor, melynek eredete elvész az írásbeliség előtti időkben, egyben a legsajátosabban 
nemzeti humor. Ahol e vándorló irodalmi tárgyak — mesék és anekdoták — megtelepedtek 
országló ú t jukban, mindjár t á talakultak s beleilleszkedtek a nemzeti kul túrába. A bizony-
talan eredetű mesékből s a hasonlóképpen bizonytalan eredetű anekdotákból magyar nép-
mesék és magyar anekdoták váltak. Jókai, Mikszáth, Tömörkény, Móricz humora ebben a 
ta la jban gyökeredzik. Kar inthy humora nem a magyar humor hagyományaiból fej lődöt t 
tovább. Nem népi humor ez, hanem modern polgári humor, mely a korszak nagy szellemi 
áramlataiból táplálkozik. 

Kar in thy írt azokról a tárgyakról is, melyekről egy vérbeli humoristának valósággal 
kötelessége irónikusan megemlékezni. A humorista érettségi tételei ezek : — a fogyókura, 
a cipőpertli, a protekció, a villamos, a közlekedés, a gyereknevelés stb. Ugyancsak elkerül-
hetetlen föladat a túlzott igényekkel jelentkező szellemi mozgalmak kigúnyolása. Kar in thy 
ugyan valamelyest hitt a freudizmusban, mégis pellengérre á l l í to t ta .Támadta a növényevés 
egyedül üdvözítő voltát hirdető Bicsérdyt, t ámad ta a grafológiát s még egy s más hasonló 
jelenséget. Eredetiségét azonban nem it t kell keresnünk. 

Az ötleteiben volt eredeti. Egyebek között a halandzsa irodalmi formájának meg-
teremtése az ő nevéhez kapcsolódik. így beszél e találmányról : 

„Nekünk nem volt szótárunk, nem volt könyvtárunk, mint ezeknek a konzervatív, 
begyöpösödött futur is táknak, meg maistáknak, itt mi a Nyelvet, a költészet anyagát s a 
Beszédet, a gondolkodás anyagát magunk t e r e m t e t t ü k . . . Nekünk bizony kész fogalmaink 
se voltak, miután a régieket mind elvetettük, — mi előbb a szót alkottuk meg s rábíz tuk , 
hogy teljék meg tartalommal — bizony fogalmunk se volt róla és megszületett a halandzsa, 
a világ legtisztább nyelve, mely csak szavakat ismer s a beszélő vagy hallgató tetszésére bízza, 
mit gondoljon s mit értsen a szó mögöt t ! " 

Egyenlő joggal nevezhetjük e találmányt tiszta nyelvnek, vagy tiszta humornak . 
De bármelyik megjelölést fogadjuk el, ezúttal is az történt, ami számos más esetben ; Kar in thy 
erős egyénisége a maga hasonlatosságára alakította át a korszak egyik elterjedt művészi 
áramlatá t . Valójában Karinthy a halandzsában ugyanúgy bánik a szavakkal, mint Rimbaud, 
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Mallarmé vagy Valéry a költészetben. Ezek a francia költők arra törekedtek, hogy a szavak 
mágusai, alkimistái legyenek, a szavakat megfosszák hasznosságuktól, tehát fogalmi jelen-
tésüktől. Kar in thy halandzsája ugyanennek a törekvésnek a humor területén való alkal-
mazása. 

Mióta a humor fö l tűnt az irodalomban, a szójáték is dívik. Kar in thy nem elégedett 
meg a szabályszerű szójátékkal, melyet egyébként ugyancsak kedvelt, hanem tovább ment . 
A halandzsa a modern szójáték s hogyha a tiszta költészet a költészet dekadenciája, akkor a 
halandzsa a szójáték dekadenciája. E korszerű szórakozásnak egyébként a Nyugat köréből 
Babits is, Kosztolányi is hódolt. A halandzsázó műveknél egyébként sokkalta érdekesebb a 
magatar tás . A „Száz ú j humoreszk"-ben az író vallomást tesz. A szavakról beszél i t t , de amit 
mond, sokat elárul az író műhelyének titkaiból : 

„Bevallom neked is, i f jú hivő, aki a villamoson, miközben tiszteletteljes pillantásod 
elárulja, mire gondolsz : arra gondolsz, hogy én most biztosan halhatat lan remekművek a lapjá t 
épitem magamban, vagy verset komponálok — nos hát , bevallom neked, hogy az elsiető cég-
táblákat nézem és mindegyiken elolvasom a feliratot, de fordítva, hogy mi jön ki belőle. És 
százszor rá jö t tem már, hogy „ t aka rék" az visszafelé „kéraka t" , ami pontosan , ,kirakat"-nak 
hangzik. És őrült örömöm volt, mikor hetekig való visszafelé-olvasás után ilyen fölfedezésekre 
bukkantam, hogy „szerda" az visszafelé „adresz" és „szeretni" az visszafelé „interesz" és 
„kele t" az visszafelé „ te lek" és „ ingovány" az „nyávogni" , ki sem mondhatom, mennyire 
irigyeltem köl tőtársamat , Babits Mihályt, aki rá jö t t , hogy „erőszakos" az visszafelé „sok a 
szőre" és „római fővezér" az „rézevő fia Mór." 

„Én bevallom, hogy én minden szót, ami eszméletembe kerül, mielőtt felhasználnám, 
előbb megszagolom, feldobom, leejtem, kifordítom — játszom vele, mint macska az egérrel, 
csak azután kapom be. Az én rokonom volt, aki az elemi iskolában ezt a csodálatos dolgot 
ki ta tál ta , hogy aszongya, „egy telendő, két telendő, három telendő, négy t e l e n d ő . . . kilenc 
telendő, t isztelendő." Én bevallom, nem bánom, legyek csak én hülye, a többieknek joguk 
van letagadni, hogy mikor a szénkereskedő feljön és előadást ta r t nekem, komoly családapá-
nak a közelgő télről és a kokszról, hogy én közben ezt ismételgetem magamban görcsösen 
„én kokok, te koksz, ő kok" . És mikor egy rezgőszakállú miniszterrel beszéltem egyszer és 
ő azt mondta „mérvadó" , én magamban azt kérdeztem tőle „mér ne volna vadó?" és mikor 
az t mondta „ám mérlegeljen", azt felelte neki az én lelkem t i tokban „ám jó, mér ne legeljek?", 
valamint jó hitvesemnek, aki csitított, hogy ne mérgelődjek, annyit feleltem bensőmben 
„mér ne ge lődjek?" 

„Én tudom például, hogy „naplemente" az egy szép magyar szó. De nekem olaszosan 
ej tve is tetszik, hangsúllyal az utolsóelőtti szótagon, így „naple-mente!" vagy franciásan 
„nap lömant" . Nekem ez a szó „ t an í t an i " mindig négerül fog hangzani és ez a szó „ h a j l a m " 
mindig zsidóul, igy cha j lam". Én, ha egy angol regényben tizenegy borostyánfésűről van szó, 
pillanatig se felejtem el, hogy ezt magyarul kell olvasni, így: „eleven embercomb". És „har i snya" 
ez a szó mindig feltételes marad nekem. Harisnya — de nem ris. 

Mert nekem a szó, azonkívül, amit jelent, érzéki gyönyörűség is, külön, önálló életű 
zengése nyelvnek, szájnak, fognak, toroknak — számomra nemcsak keserű gúny, de ízes 
élvezet is, ami t Hamlet felel Horatiónak: 

-r- Mit olvas felséged ; 
— Szó, szó, s z ó . . . 
S rögtön észreveszem, hogy igy is lehetne értelmezni például, más kiejtéssel : 
— Hogy van, felséged? 
—• Na, szo, szo, szo. 
E b b e n a já tékban van valami elsődleges, valami gyermeki, ősemberi kíváncsiság, örök 

naiv készség a csodálkozásra. A szójátéknak ez a f a j t á j a a já tékát szétszedő gyermek önfeledt 
ügybuzgalmával rokon. S ezenfelül még egy érzés ha t ja át , a szabadságé. E z a fogalom Kar in thy 
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írói világában mást jelent, mint szokásosan, de annyi bizonyos, hogy Kar in thy egész művében 
ezt a maga szája íze szerint elképzelt szabadságot kereste mindenkor. 

Lázadozott mind a valóság, mind a következetes gondolkodás, mind a stílus fegyelme 
ellen. Minderről később még lesz szó. Az ötletek — minden rendű és rangú ötletek — szün-
telen tűzi játékában a szellemnek, a léleknek ez az ol thatat lan szabadságvágya nyilvánul meg. 
Nincs humorista, aki úgy dúskálna az ötletekben, mint ő. Ez ötletek közül egy sereg ma már 
nem hat eredetinek, mert elterjedt és iskolát csinált. Egyhelyüt t ezt kérdi : — ,,Lehet-e 
őszinte barátság férfi és nő között, igen vagy nem és ha igen, miért nem?" — Tőle származik 
az a bölcs tanács, hogy az „égre követ ne dobj, mert magad esel bele, mindenüt t jó, de leg-
rosszabb o t thon." — „Csontjaimban megdermedt a vese" — jelenti ki másut t . Véleménye 
szerint a Vörös tenger azért vált gyorsan ketté, nehogy,,neki kelljen megfürdetnie először 
Mózes népét ." S ő mondta azt is, hogy „tiszteld az életedet, hogy hosszú apád és anyád legyen 
a földön." 

De vannak utánozhatat lan ötletei is : 
„Egy vöröskalapú nőismerősömnek nem köszöntem, mert az én kalapom zöld volt, 

vöröset pedig csak vörössel ü the tek ." — „Máskor sakkoztam néhány órát, mikor végre föl-
keltem az asztal mellől, idegesen te t tem félre egy szemben lévő széket, amelyik lóugrásnyira 
állt a szekrénytől, nehogy a szekrény l e ü s s e . . . " — „Billiárd-párti után, az ihlet teremtő 
extázisában rögtön ésrevettem, ami eddig elkerülte a figyelmem, hogy a Bazilikával, ha véko-
nyan el tudom találni a budai várat , keresztduplával megcsinálom a karambolt , úgy, hogy 
éppen telibe talál ja a p a r l a m e n t e t . . . " . 

Vég nélkül sorolhatnók a példákat s valamennyi egyazon érzés felől tanúskodna, vala-
mennyit ugyanaz a mámor ha t ja á t . Más a valóság, mint aminek hisszük, mások az igazságok, 
más a szavak értelme, a tárgyak hivatása és szerepe. A világ nem az, ami, minden másképpen 
van, a baba nem baba, hanem pakundekli és fűrészpor, de a pakundekli nem pakundekli s a 
fűrészpor nem fűrészpor. 

Ezt az állásfoglalást Kar in thy igyekszik filozófiailag is megokolni : 
„Minden másképpen van — mondja . — Amivel nem a szkeptikusok és a kételkedők 

közé sorozom magam, mert a szkeptikusok csak azt mondják : nem bizonyos, hogy minden 
úgy van, ahogy hisszük, —-'én pedig határozot tan és meggyőződéssel mondom, bizonyos, 
hogy semmi sincsen úgy. Ez az egyetlen tétel, amiben fanat ikusan hinni szabad és amitől 
eltántorogni bolondság : minden másképpen van. 

Mert ha nekem egy görbe tükröm van, ami eltorzítja a dolgokat, akkor micsoda bolond-
ság volna azt állítani, hogy vannak dolgok, amiket ez a tükör nem torzít el, mikor egyetlen 
generális, kivétel nélkül való törvénye, hogy torzítson? Ilyen görbe tükör az emberi értelem, 
amelyben az Igazság tükröződik. 

Máskép van az ég, máskép van a föld, másféle emberek laknak a Marson, máskép szeret 
minket a jóbarát, mint ahogy máskép gyűlöl az ellenség és a nő, akiről azt hisszük, hogy más-
kép van, máskép van és nem máskép." 

A paradoxon 

Az ötletek : a szabadság birodalma. Legalábbis addig a határig, míg az író csak sza-
vakkal, elszigetelt állításokkal, szólamokkal, azaz összefüggéseikből kiragadott gondolatok-
kal játszik. Azt álmodtam, hogy két macska vagyok és játszottam egymással — ez nyil-
vánvalóan játék, meghökkentő, eredeti játék, s élvezetes volna akkor is, ha Kar inthynak ez 
volna az egyetlen hasonló szemléletű ötlete. 

Más a helyzet viszont, mihelyt a játék tárgya összefüggő gondolat. E logikai játékai-
ban Kar in thy következetesen ugyanazt a módszert használja : — a paradoxont. Ömaga ezt 
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a kifejezést használja, maradjunk meg hát mellette. Mert egyébként paradoxonai — melyeket 
álellentmondásoknak nevez -f- nem mindenkor szabályszerűek. 

„Egy izben tréfás, gunyoros cikket irt a hegeli dialektikáról, melynek pedig legnagyobb 
művészi alkalmazója volt, — írja róla Bálint György a Pesti Naplóban. — Zseniálisan érezte, 
hogy minden dolgot az ellentétén keresztül lehet igazán megérteni. Őmaga paradoxonnak 
nevezte kedvenc kifejező módszerét, pedig sokkal több volt annál : mély és mesteri igazság-
keresés az ellentétek örök játékán keresztül." 

Ez az állítás sokkalta meggyőzőbben hatna, ha a méltató egy-két igazságra hivatkozna, 
mely az „ellentétek örök játékán keresztül" mutatkozot t meg. Hivatkozás azonban nincs, 
Kar in thy írásai viszont mást bizonyítanak. Vannak szabályos paradoxonai, mint hogy a 
jó ördög : a nagyon rossz ördög, hiszen a jó ördög nyilván angyal. Nem ezek a tipikusak. 
De jellemző a következő : 

Egy grafológus azt a véleményét nyilvánította róla, hogy nem hisz a grafológiában. 
Kar in thy így válaszol : . .„én azt áll í tottam, hogy én igenis hiszek a grafológiában, tehát a 
grafológus rosszul találta el, hogy én nem hiszek a grafológiában, csak azért találta el rosszul, 
mer t az egész grafológia nem ér egy faba tká t sem, tehát én nem hiszek a grafológiában, tehát 
igaza van a grafológusnak." 

Ebből aligha világosodik meg bárki előtt a grafológia lényege. Mint ahogy azok sem 
tudnak többet az őrültségről, akik elolvasták Karinthynak hasonló gondolatmenetre építet t 
írását a rögeszméről. De nem is ez az író szándéka. Ő többnyire mulat ta tni akar paradoxo-
naival. 

Ismeretes, hogy Kar inthy 1 meggyőződéses pacifista volt s a háborút szenvedélyesen 
gyűlölte. írt is egy szép cikket a háborúról a Nyugatba. Mihelyt viszont a paradoxonhoz 
folyamodik, ez a félelmes tárgy is játékká válik a kezében. Bizonyság a „Vita tkozás" című 
elmélkedés. A háború oka eszerint nem a nyers erőszak. Az emberek okosak és értelmesek s 
ezért az ellentéteket elvont szellemi tornában, úgynevezett vi tában szeretik elintézni. Ebből 
származott az irodalom, a sok könyv, a különféle világnézetek, a diplomácia, a saj tó és egyéb 
hadifelszerelés. 

Két egyformán fölkészült és okos ember leül vitatkozni s mivel értelmesek, 
sikerül egymást meggyőzniök. — „Az, amelyiknek az volt a meggyőződése, hogy az élet célja 
az egyén érvényesülése, meggyőzve a másiknak helyes érvelésétől, a végén meghatva és bol-
dogan elismeri, hogy a másiknak igaza van, — az élet célja tényleg nem az, hogy egyes emberek 
jól érezzék magukat , hanemhogy a fa j ta , az utódok boldogok legyenek. Ezzel szemben a másik, 
aki az elején erről az egyiket meggyőzte, a vita végén kénytelen elfogadni ugyanannak az 
egyiknek abbeli kitűnő érvelését, hogy az ördög vigye el az utódokat, az még kétséges, hogy 
azok lesznek-e igazán, az ellenben biztos, hogy én már v a g y o k . . . 

így aztán, hogy egymást meggyőzték, ismét csak különböző véleményen vannak és 
egész nyugodtan megüzenhetik a háború t . " 

Ezzel a módszerrel, Kar in thy paradoxonainak általános módszerével, filozófiai ered-
ményekhez, újszerű igazságokhoz nem juthat el a gondolkodó. Ez a módszer mindössze arra 
alkalmas, hogy a világot a feje tetejére állítsa, gépiesen a visszájukra fordítsa a helyzeteket, 
az igazságokat, a szólamokat. 

„Minden másképpen v a n " — ez volna az elmélet. S ha Kar inthy valóban ezt vallaná, 
akkor a nagy írók, nagy művészek álláspontjához csatlakozna. De azt, hogy minden máskép-
pen van csak olyan író bizonyíthatja be műveiben, aki vagy a helyes gondolkodás módszeréről 
döntö t t , vagy arról, hogy a társadalomnak, az emberi életnek milyennek kellene lennie. Egy-
szóval a minden másképpen van elmélete csak akkor lehet termékeny művészileg, következés-
képpen a humorban is, ha a szemlélődő értelem legalább szakaszonként azonos nézőpontról 
tekinti az eseményeket, ha valamely hitvallás tartalommal tölti meg azt az egyébként üres 
szólamot s e hitvallás védelme célokat jelöl ki a támadásra. De miként lehetnének céljai 
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Karinthynak, mikor a minden másképpen van elméletét maga teszi terméketlenné? — „A nő, 
akiről azt hisszük, hogy máskép van, máskép van és nem máskép." 

A paradoxon eszköz, intellektuális humor el sem képzelhető paradoxon nélkül. Midőn 
például Rabelais leírja, hogy Pantagruel először a hagyományos úton készült világra jönni, 
de aztán gondolt egyet s anyja fülén keresztül született meg, akkor szent Ágostont gúnyolja 
ki, aki azt állítja — nyilván szemérmetessége ösztönzésére — hogy az angyal a fülén át ter-
mékenyítet te meg Máriát. Ez igazi paradoxon s valóban kiviláglik belőle az a tény, hogy a 
világ alighanem másként van, mint ahogy az egykorú skolasztika taní t ja . Igazi, de nem egy-
szerű paradoxon, hiszen Rabelais nem közvetlenül száll perbe a skolasztikával, hanem azzal, 
hogy a skolasztika logikáját ad abszurdum fejleszti. Ha olyan világban élünk, melyben lehet-
séges, hogy egy nő a fülén át megtermékenyüljön, akkor nyilván semmi akadálya, sőt úgy-
szólván kötelező, hogy a magzat ott hagyja el anyja testét, ahol megfogamzott, lévén ez 
természeti törvény. S világos az is, hogy soha Rabelais erre az ötletre rá nem jött volna, ha 
nem másként szemléli a világot, mint a Sorbonne professzorai. Azaz Rabelais nemcsak azt 
t ud ta , hogy a világ másként van, hanem azt is eldöntötte magában, hogy valójában miként 
van. 

Shaw legalább annyira kedvelte a paradoxonokat, mint Karinthy. Azzal a különbséggel 
azonban, hogy az ő sűrűn pergő paradoxonai célba találnak. A fábiánus Shaw, ki éppúgy nem 
hit t a forradalomban, mint Karinthy, nem volt mindent befaló cápa, mint Karinthy írta róla, 
mert a maga kunktátor i módján hitt a társadalmi igazságban s ennek érdekében harcolt. 
Ahogy Rabelais, Shaw is tud ja , hogy mit kell támadnia. Kar in thy viszont ahhoz a mester-
lövészhez hasonlít, kinek minden képessége megvan rá, hogy célba találjon, de vaktában 
puffogtat , mert egy életen á t nem jött rá, hogy az ellenséget hol keresse. 

Az ötletek : a szabadság birodalma Kar in thy írói világában, a paradoxonok : a rab-
ságé. Az ő kezében a humoristáknak ez az ősi fegyvere já tékpuskává válik, a paradox gondol-
kodásmód pedig kényszerré. Hiába írt valóban mulatságos paradoxonokat özönével, ezeket a 
közös cél, a közös eszme nem fogja össze. Amellett gondolkodása untalan rátér erre a ki jár t 
csapásra s oly semmitmondó eredményekhez ér el, mint hogy a rab oroszlán panaszkodik, 
mennyire nehéz embert szelídíteni, hogy a kis gólyát az emberbácsi hozza, s nem a nőt, hanem 
a férfit kell fölszabadítani. Példák tetszés szerint. 

Maga is észrevehette, hogy itt valami nincsen rendjén s a „Heuréka" egyik írásában így 
panaszkodik : 

„És ha valakire ráragad az átkozott bélyeg, hogy ő egy vicces és ravasz ember, csinál-
hat , amit akar, minden szavát kiforgatják, abban a naiv föltevésben, hogy ő azt már előzőleg 
úgyis fordítva gondolta és csak azért tesz úgy, mintha egyenesen gondolta volna, hogy a 
tótágast álló beállítás annál viccesebb legyen." — „A humorista hírében álló boldogtalan 
-ember egyszerűen nem mondhat véleményt a dolgokról, mert ha azt mondja jónapot kívánok, 
höhö, ezt azért mondja ugy-e, mert rossz napot akar kivánni ." 

Amiből logikusan következik a mélabús megállapítás : — „humorista az, akivel vic-
celnek." 

Egyén és társadalom 

Humoros írásai kötetekre rúgnak. Ebben a dús tenyészetben a szorosan vet t társadalmi 
szatírák igen kevés helyet foglalnak el. Egy vékonyka füzetnél többet aligha lehetne össze-
állítani belőlük. Társadalmi szatírái között akadnak magas színvonalú írások, ilyenek hogy 
másra ne hivatkozzam a „Dr . Ugyanaz", vagy az „ É n és a bank" , melynek megint csak para-
doxon a csattanója, mégpedig az, hogy a kölcsönre szoruló végtére maga fizet a megszorult 
banknak. De legjellemzőbb munkái nem ezek. 
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Annak, hogy humoros írásainak csupán csekély tőredékében t ámadja az egykorú 
társadalmat , noha ellenzéki volt, Kar inthy valóságszemléletében rejlik a magyarázata, ő a 
társadalmat , sőt a földi élet mai formáját teljes egészében elutasítja a „lehetne még" később 
majd részletezett ötlete alapján. S ha az egész életet megbélyegzi, ugyan mi célból vesződne 
kisebb-nagyobb visszásságokkal, kiváltképpen, ha ezek nem is mulatságosak, hanem többnyire 
szörnyűek? 

E szörnyűségek közül a legiszonyúbbat : a háborút humanistához méltó könyörtelen-
séggel s megingathatat lan következetességgel elítéli : 

„Nem szabad embert ölni, akár háború, akár béke — embertársainkat megölni semmi-
féle okból vagy ürüggyel nem szabad : ez a természet törvénye!" 

1917-ben, az első világháború kellős közepén bátor pacifista cikket írt „Békeuszítók 
és háborús apostolok" címen. Ebben mondja, hogy „lázító és uszító ma az, ki azt szeretné, 
ha mindenki hazamenne a házába és tovább dolgozna". Cikkgyűjteménye a „Krisztus vagy 
Barabbás", egyetlen tiltakozás a háború ellen. A háború témája állandóan foglalkoztatja. 
Egyik humoreszkjében, az „Erkölcs"-ben azt írja le, miként bűnhődnek a pokolban azok a 
spekulánsok, kik a háborúskodó országokban készleteket halmoztak össze : 

„ . . . u g y kezeljük őket, hogy mindegyiknek magának kell elfogyasztania, elköltenie, 
felhasználnia a kis készletecskéjét, amit összevásárolt." Az egyik spekulánsba beletömik a 
fölhalmozott tömérdek zsirt, a másikon kilenc vagon szappant mosnak el, a harmadikba 
ecetet öntenek. Megannyi dantei büntetés. A szemléltetés végeztével a szerző megkéri a 
büntető mestert, hogy a pokolban elvonulhasson egy üres szobába „s a világ zajától távol, 
elnyüjje és elviselje a megismerések, tanulságok és gondolatok meddő, rengeteg anyagát , 
amit a háború alat t összegyűjtött magának ." 

Egyik kedvenc elmélkedési tárgya egyén és társadalom viszonya. A zsarnok és a költő 
párbeszédében, mely a „Krisztus vagy Barabbás"-ban jelent meg s 1916-ból való, a forra-
dalom és a zsarnokság között azt a különbséget látja, hogy „ . . .a forradalom a népek boldog-
ságát hirdeti, . . . t i a magatokét ." Szerinte az élet célja a boldogság s a nehézség mindössze 
az, hogy a boldogságot miként osszák el. Kétféle megoldás van. Vagy úgy osztják el, „hogy 
mindenkinek jusson belőle kevés, vagy úgy, hogy néhánynak sok jusson belőle, másoknak 
semmi. Eddig minden moralista habozás nélkül az első megoldásra szavazo t t . . .de én nem 
látom be, milyen abszolút igazság lehet az, ami e felfogás helyességét nyilvánvalóvá tenné. 
A rajongók nem veszik észre, hogy a boldogság egyenletes elosztása azon a tételen alapszik, 
hogy az egyén a társadalomért él csak : — már pedig ez a gondolat számomra, aki csak az 
„én"- t , magamat, az egyént tar tom valamire, a legnagyobb zsarnokságot jelenti. Mert én 
ügy érzem és akarom inkább, hogy a társadalom éljen az egyénért — az emberi társadalom 
az én szememben arra való csak, hogy minden szenvedésen . . . keresztül végre mégis kiter-
meljen magából néhány olyan egyént, akiknek nem kell már szenvedniök." Az elmélkedést 
azzal rekeszti be, hogy a költő „várni fog, m.'g eljön a kor, mikor a zsarnok nem lesz hazug és 
gonosz és a forradalmár nem lesz ostoba." 

A kétféle megoldásnak ez az elmélete végeredményben azonos Heine gondolatával. 
Heine azért nem csatlakozott a kommunista mozgalomhoz, mert szerinte választani kell a 
kultúra és a társadalmi igazságtalanság között . A társadalmi igazságnak a kul túra az ára . 
Kar inthy ugyanezt a gondolatot kevésbé élesen, kevésbé világosan, de ugyanolyan hatá-
rozottan fogalmazza meg. A célzás arra, hogy megvárja, míg a zsarnok szakít a hazugsággal 
és a gonoszsággal, a forradalmár szakít az ostobasággal, afelől tanúskodik, hogy — valószí-
nűleg XVIII. századi olvasmányai sugallatára — a legszerencsésebb kormányformának vala-
milyen fölvilágosodott abszolút hata lmat tar t . 

Ugyanennek a kötetnek egy másik esszéjében — „Eszmék a lkonya" — a következő 
két kijelentés üti meg az olvasó szemét : — ,,A magam részérő l . . . irtózattal és mélységes 
aggodalommal látom a hadi tudománynak azt a tendenciáját , hogy fokozatosan ki akar ja 
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küszöbölni az emberölést, az egyetlen jelenséget, ami az ostoba és korlátolt csőcseléknek mégis 
a szemébe szökik és észreveteti vele, hogy nem szabad háborúnak lenni." — M e r t . . . „van , 
ami nagyobb bűn az ölésnél, ami rosszabb a halálnál : s ennek a neve szolgaság! a háború 
pedig szolgaságot jelent ." — „Nagyobb bűnt követ el az, aki az életem tartalmát veszi el, mint 
az, aki az életemet — az élet tar ta lma pedig a szabadság." 

Ez a két egymás mellé állított nyilatkozat mu ta t j a , mennyire óvatosan kell bánni 
Kar in thy gondolataival. Hiszen kézenfekvő, hogy ha a szolgaság a halálnál is rosszabb, ha a 
szabadság az élet tar talma, akkor mégis kívánatos a társadalmi igazságtalanságok megszün-
tetése, ami egyet jelent a szolgaság megszüntetésével s az általános szabadsággal. Csak há t 
Kar in thy paradoxonokban gondolkodik, következésképpen az elfogadottal ellenkező véle-
ményt vall a zsarnokságról. Szerinte az a gondolat, hogy az egyén a társadalomért van, „ a 
legnagyobb zsarnokságot jelenti ." Tehát a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a 
boldogság egyenletes elosztása egyenértékű a legnagyobb zsarnoksággal. 

Ez a szélsőséges, valójában soha társadalmilag végig nem gondolt individualizmus 
állítja szembe az októberi forradalommal. Polgárháború ez — mondja — „mégpedig olyan, 
amilyen még nem volt a v i l á g o n . . . amihez képest a francia forradalom gimnázistasztrájk 
v o l t . . . " De ha a nagyságát meg is látta az októberi forradalomnak, a jelentőségét nem értet te . 
Az Űj görbe tükörben a majom és a hangya beszélget a forradalomról. „Minálunk a mi boly-
gónkon nem találsz dologtalan hangyát , mert aki nem akar dolgozni a köz érdekében, azt 
kipusztí t juk magunk közül. Mindenkinek megvan a maga feladata a közös munkában — mi 
munkások vagyunk ." Mire a majom legyint, hogy tudja , mert olvasta Marxot. Egyébként a 
majom nyíltan megmondja, hogy ő igyekszik rátalálni a boldogságra, ugrándozik, játszik s 
az igazságot keresi, mert művész és tudós. „A társadalom énértem v a n , é n egyéniség 
vagyok ." 

Mindezt némi filozofálgatással is megtoldja. Az állatok és a növények f a j t á jukban 
gondolkoznak, az ember egyéneiben. Mivel az ember ösztöne elcsenevészedett, tanácsosabb, 
hogy ha öntudatára bízza magát . Az is emellett szól, hogy ugyanazt a munkát száz ember 
nem végzi el jobban, mint egy. Legfeljebb ellenőrzik egymást. „Legjobb tehát , ha a már egé-
szen tökéletlenül működő közakarat helyett a még nem egészen tökéletesen működő egyéni 
értelemre és belátásra bízzátok az í t é l e t e t . . . hogy mit cselekedjünk és mit ne cseleked-
j ü n k . " — „Egyénnek lenni sokkal nehezebb, mint t á r s a d a l o m n a k . . . az egyénnek jobban 
f á j a társadalom baja, mint a társadalomnak az egyéné. Ő a társadalom idegvégződése, ö 
szenvedi el, amit a társadalom átél." 

A társadalom nem szabad, mert olyan, mint egy szélsodorta méhraj . Szabad viszont 
az egyén, ki a társadalmon belül oda röpül, ahova kedve t a r t j a . 

Individualizmusa természetesen a fenyegetőn növekvő fasizmussal is szembeállítja. 
A Pesti Naplóba — a harmincas években — írott cikkeiben a tömeg fogalma már túlnyomó-
részt a fasiszta tömeget jelenti, az egyén a kultúráért , a humanizmusért , a civilizációért 
aggódó polgárt, kinek legfőbb fegyvere az Űj Enciklopédia. Hoitáig hű maradt az individua-
lizmushoz, de a közvetlen veszedelem érzés eddig légüres térben kalandozó gondolatait, hogy 
úgy mondjam, lerántotta a földre. 

„A gyilkosságért hemcsak a gyilkos felelős — írja 1937 októberében —- hanem az 
áldozat is, amiért nem tudta megakadályozni, megelőzni a gyilkosságot. 

Megelőzni, ha kell öngyilkossággal, azzal a szörnyű, minden hatalomnál hatalmasabb 
erővel, amit a bátorság ad, hogy nem féltem magamat, tehát nem félek senkitől." (Ököljog 
és civilizáció). 

A „Troglodi ták" 1938 februárjából való és a spanyol polgárháború sugalmazta. Tör-
vénybe kellene foglalnuhk — írja — „az emberi szolidaritásnak azt a kötelező minimumát, 
azt a negatívumot, aminek a be nem tar tása éppenúgy gazságnak és büntetendő bűnnek 
számít, mint a . . . gyilkosság." 
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Ebben az eszmekörben Kar inthy egy-két gondolat mellett t a r t ki következetesen-
Az élet célját az egyéni boldogságban lát ja, de afelől már nem gondolkozott, milyen társa-
dalmi rend biztosíthatja leghathatósabban az egyéni boldogságot. Ki tar t pacifista meggyőző-
dése mellett s ezt a meggyőződést tiszteletet parancsoló bátorsággal hirdette s tet tének erkölcsi 
szépségét zűrzavaros gondolatai sem ront ják le. S még van valami, amit ugyancsak követ-
kezetesen hirdet. „Eszmék a lkonya" című cikke ezzel a két mondattal végződik : 

„Az emberi szabadság megrontója a háború, barátaim. A háború ellentéte nem a béke, 
hanem az eszmék forradalma." — Tehát a fogalmakat tisztázó Üj Enciklopédia. 

Az Új Enciklopédia 

Karinthy igen sokat foglalkozott írásaiban a Nagy Enciklopédiával, vagy Új Enciklo-
pédiával , ahogy később emlegette. „Ki kérdezett ? című könyvének alcíme ez : — „cím-
szavak a Nagy Enciklopédiához." Számos cikke alat t ott ta lál juk ezt az útbaigazító jelzést, 
különösen az élete vége felé közzétett cikkeket lát ja el ezzel az alcímmel. Mindez tanúsí t ja , 
hogy az Enciklopédia megírásával szándékozta, hogy úgy mondjuk, megkoronázni művét . 
A fogalmaknak ezt a gyűjteményét többnek szánta irodalmi műnél, cselekedetnek szánta, 
orvosságnak a kor betegségei ellen. A „Ki kérdezet t" egyik cikkében ekként fogalmazta meg 
a célt : 

„A szétrombolt és romokban heverő alapfogalmak bábeli poklában, a rettenetes szá-
zadban, melynek tudománya és politikája és művészete szétbontott mindent és semmit össze 
nem rako t t " szükség van az alapfogalmak tisztázására, szükség van egy Üj Enciklopédiára. 
„Megérett az idő" a fogalmak újrafogalmazására. 

Másutt : 
„A közös cselekvés-hez a levegőnél égetőbb szükség, hogy megállapodjunk mit fogunk 

érteni a szavak a l a t t . " (Pesti Napló, 1937. XII . 9.) 
A Pesti Napló 1938. március nyolcadiki számában — „ U j Bábel" — még tüzetesebben 

kifejti gondolatát : 
„A mesterséges világnyelv győzelmét meg kell előznie az Uj Enciklopédiának, külön-

ben kudarcba és gyalázatba fúl ez a győzelem. Rá kell kényszeríteni az emberi társaságot, 
hogy megtanulja a fogalmak eszperantóját, mielőtt a szavak eszperantóját megtanulná ." — 
„Egyelőre az a helyzet, hogy beszéden túl, mozdulatokkal és fintorokkal jobban megértik 
egymást egy zulukaffer és egy lapp, mintahogy én például megértem, vagy engem megért 
kitűnő közirótársam, a szélsőjobboldali újság munkatársa , holott mindketten szabatosan és 
szépen beszélünk magyarul ." 

Az utópiáknak, azaz rendszerezett ábrándoknak éppúgy megvan a társadalmi szerepük, 
min t az ábrándoknak az egyén életében. Az utópiák előrehelyezett célok, melyek irányt 
muta tnak a cselekvésnek. Ennek a termékenyítő, ösztönző hatásnak azonban az a feltétele, 
hogy az utópia, az ábránd, ha nem is azonnal, ha nem is teljes egészében, legalább elméletben 
megvalósítható legyen. Aminek ismét föltétele az, hogy az emberek egy csoportjának érdeke 
fűződjék megvalósításához. Egyetlen példára hivatkozom csak. Egy XVIII. századi álmodozó, 
Saint-Pierre abbé világbéke tervet dolgozott ki s e tervben egy nemzetközi szervezetet is 
javasolt. Halála után kétszáz esztendővel a terv megvalósult a két világháború között a 
Népszövetségben, majd a második világháború után az ENSz-ben. Habár a Népszövetség 
kudarcot vallott s az ENSz sem valósította meg a világbékét, a gondolatok, melyekhez már 
Saint-Pierre abbé el jutot t , ma is élnek s békére szomjúhozó milliók erőfeszítéseit i rányít ják. 

Kar inthy elképzelése az Enciklopédiáról az utópiák gyakorlatiasságának mértéke 
szerint is gyakorlatiatlan. Lehet bármilyen a nemzetközi helyzet, a fogalmak tisztázása hasz-
nos. Különösen hasznos a fasizmusban, mely egész sereg fogalom jelentését torzította el. 
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Csak hát Karinthy ezúttal sem gondolta végig, aminek elgondolásába belekezdett. Hiszen, 
ha polgári racionalistához illőn az enciklopédia szerepét a fölvilágosításban látta, ezt leron-
to t ta azzal, hogy véleménye szerint a „fogalmak eszperantóját rá kell kényszeríteni az emberi 
társadalomra." 

Nem érdektelen megvizsgálni, hogy milyen módszert javallott a fogalmak tisztázására. 
A Pesti Napló 1938 január tizenhatodiki számában ezt olvashatjuk : 
„Az Üj Enciklopédia szerkesztője kénytelen lesz visszamenni a szavak születéséig, 

ha újból világosan óhaj t ja látni a mögöttük lappangó jelentést." A beszédről azt állítja „hogy 
ez a találmány főként az általános fogalmak közlésére . . . szolgál." 

Ugyanez év júliusában ugyanitt ezt mondja : 
West ú r . . . „megbízott abban a remek kis műszerben, a m i t . . . koponyánkban hordunk 

s amit leghelyesebben akkor használunk, ha nem feszitjük meg görcsösen s nem tömjük 
degeszre elméletekkel, hagyjuk lazán és könnyen l ü k t e t n i . . . " 

„West úr könyve i s . . . i g a z o l j a . h o g y Üj Enciklopédiám elképzelésében jó úton 
járok, amikor (szemben a régiekkel) a szabad képzettársítások országútjára igyekszem terelni 
a gondolkodókat . . . ennek az országútnak a szélén fogjuk megtalálni a teljes igazságnak 
hiányzó és még ismeretlen l áncszemei t " . . . 

„Ezen az országúton nem így hangzik az ú tmuta tó : amit erről a dologról tudni akarok, 
hanem igy : ami erről a dologról magától eszembe j u t . . " 

„Mindig jobban bíztam azokban, akik egy elveszett tárgyat mindenütt kerestek a szo-
bában, mint azokban, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy ,annak ott kell lennie a f i ó k b a n ' . . . " 

Az „Álom és valóság"-ban (Pesti Napló 1938. július 31) egy vonással tovább fejleszti 
a módszert : 

„Mindkét f e l fogás t . . . irodalmit és tudományost — saját magánhasználatom szempont-
jából megfertőzi az a hibaforrás, hogy szemléleti módszer alapján' á l l . . . őszinte válaszért 
megint csak egyéni tapasztalataimhoz fordulhatok, elfelejtve mindent, amit álomról és való-
ságról tanultam és hallottam, mintha először mondanám ki a két szót ." 

A „Szavak és képek" (Pesti Napló, 1937. október 24.) a fentieknél korábbi keletű írás, 
de Kar inthy álláspontját, még hívebben kifejezi : 

„ I t t volna maga a nagy Rendezés — Fogalmak rendje, az Enciklopédia és Szavak 
rendje, a Szótár. Egyik a tudományé, másik a művészeté." 

„Végzetes különbség nincs tudomány és költészet k ö z ö t t . . . (a kettő) a végtelenben 
találkozik." 

„Gondoljunk egy permutációra, aminek összetevői a szótárban található szavak — 
ahány szó, annyi faktoriális s az így alakult mondatok közt . . . minden ott található, amit 
emberi gondolat valaha keresett, ott van a recept minden betegségre, ott van a válasz minden 
ké rdés re . . , (Persze logikus permutációról van szó). Vagy nem ilyen kombináló é s ' p e r m u t á l ó 
és variáló munka minden filozófia és gyakorlati tervezet?" 

„A filozófia is csak ösztönös találgatás, abban a reményben, hogy ráhibáz a keresett 
tételre, mint játékos a nyerő számra. S ha így van, akkor már jobban tetszhetnek nekem a 
költők, az igazságkereső szellemnek ezek a vakmerő szerencselovagjai, akik éppenúgy lenézik a 
filozófiát, mintahogy a vérbeli kár tyás lenézi a szisztémás e m b e r t . . . és őszintén bevallja, 
hogy ő bizony szisztéma nélkül játszik a szavakkal..." 

„Ezért fontosabbak neki a logika kapcsainál az olyan kabalák, mint a rím és ütem 
és jó lhangzás . . . hátha a döntő összefüggés ott bujkál valahol két összecsengő szó mélyén? 
íme, a magyarázat , miért kedvelik úgy éppen a legnagyobb szellemek a . . . szójátékokat..." 

Ez a modern „értekezés a módszerről" ilyenformán a halandzsába torkoll, s ha vala-
kinek kételye volna a fogalmak ilyen eszközökkel való tisztázásnak sikere felől, azt Kar inthy 
a következő paradoxonnal nyugta t ja meg : — „Csak a vak tyúk talál szemet." (PN. 37. 
VII. 17.) 
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Miután lá t tuk a célt s megismerkedtünk az eszközzel, azaz a módszerrel, vessünk egy 
pillantást a gyakorlatra. íme két címszó a „Szavak és képek" című cikkből. 

„Vágyak elnyomása. — Tüneti kezelés, többet ár t , mint használ. Vágyak megszün-
tetése : ez volna a valódi gyógyítás." 

„Igazság. — Nevezetes tulajdonsága, hogy független gyakorlati jelentőségétől." 
Szabályos aforizmák ; de alighanem túlzás volna azt állítani, hogy a „rettenetes szá-

zad" szétrombolt alapfogalmainak összeillesztéséhez mégoly kevéssel is hozzájárulnának. 
Vagy vegyük a csoda fogalmának elemzését, mely igen éleselméjűen és filozofikusan kez-
dődik. De a szerző már a második oldalon át tér a szabad képzettársításra s többek között 
ilyen misztikus eredményekhez jut el : 

„Valóban, nem várnánk csodát, még meg nem történtet, ha nem volna adva bennünk 
valami, egy elfelejtett, mégis létező emlék, — egy jel, amit kaptunk valamikor." 

„Filozófiai szótár"-ának néhány címszavában Voltaire is ugyanezekkel a gondolatokkal 
foglalkozik. így kezdi : 

„Ha napfogyatkozás van holdtöltekor, ha egy halott fejével karjai közt, két mérföldet 
tesz meg gyalog : mi ezt nevezzük csodának." 

„Csoda a matematikai , isteni, változhatatlan, örök törvények megsértése. Maga a meg-
határozás is mu ta t j a , hogy a csoda önmagának ellentmondó f o g a l o m . . . " 

„ . . . I s t e n n e k csodát tulajdonítani annyit jelent, mint megsérteni I s t e n t . . .Annyi , 
mint azt mondani neki : Gyenge és szeszélyes lény vagy. Helytelen tehát a csodákban hinni : 
meggyalázását jelenti, bizonyos tekintetben az istenségnek." 

„Ha jdanában az Oannes hal nap mint nap kiszállt az Euphratesből és a parton prédi-
kált . Ma már nincs több prédikáló hal. Igaz, hogy Páduai Szent Antal meg őnekik prédikált , 
de ilyen dolog oly ri tkán történik, hogy nem változtat a helyzeten." 

íme néhány ízelítő a meghatározásokból és a gúnyolódásokból. Csak hát ezeknek a 
gúnyolódásoknak és fogalmi meghatározásoknak határozott céljuk' volt : 

„ . . .az emberiség több, mint két évszázadig semmit sem tud ezekről az ékesen szóló 
bizonyítékokról. Száz év múlik el, míg pár ismeretlen ember nagy t i tokban mutogatni kezdi 
azokat az iratokat, amelyek e csodákat tar ta lmazzák." 

Távolabb ezt mondja Voltaire : 
„ . . .a politika arra kényszerítette a császárokat, hogy a nép elnyomására a nép bolond-

ságait is felhasználják." 
Voltaire-t azért említettem, mert ami racionalizmusát illeti, Kar inthy megint csak nem 

tisztázta álláspontját . 6 a világot félig-meddig a XVIII. század filozófusainak módján szem-
lélte. Az értelem forradalma a fölvilágosodás idején a nagy francia forradalmat, a polgárság 
hatalomra jutását készítette elő s ennek a harcnak egyik hatalmas fegyvere a Nagy Enciklo-
pédia volt. Babits találón írja Karinthyról, hogy sziporkázó dialektikája mögött a hívő dog-
matizmusa rejlik. Hisz a logikában, hisz az Igazságban s hisz az Enciklopédiában, mely 
„sohsem fog elkészülni s mégis valahogyan öröktől fogva kész." Csak hát ez a hit az Enciklo-
pédiában, a logikában és az igazságban a XVIII. század módján, a mi századunkban vala-
melyest anakronisztikus. 

De nem ez a legfőbb oka, hogy Kar inthy az enciklopédiát valójában el sem kezdte 
építeni. Torzóban sem hagyta ránk e művét , tervben sem. 6 csupán a fogalmak tisztázásának 
a szükséges voltát látta, de tökéletesen hiányzott belőle a képesség, sőt a haj lam is, hogy a 
fogalmak zűrzavarában rendet teremtsen. Még arra sem te t t kísérletet, hogy a kor legtöbbet 
hánytorgatot t fogalmait szubjektív módon, a maga használatára nagyjából körvonalazza. 
Mi sem állott távolabb az alkatától, mint az a világosság, melyet az enciklopédiától maga 
követelt meg. 

Az Űj Enciklopédia : legenda, melyet az író és olvasói közös szorgalommal teremtettek 
meg. A kortársak közül, kiket nyilván elkápráztatot t az író pompás dialektikai készsége. 
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ta lán Móricz Zsigmond egymaga gyanította, hogy a nagy terv : délibáb : — „Félek, nagyon 
félek, hogy még a cédula katalógus sincs készen a fogalmakról." A Kelet Népében, évekkel 
ezután, már ő is másként beszél. A legenda különben annyira elterjedt, hogy az Űj Enciklo-
pédiával tanulmány is foglalkozik. 

Bizonyos, hogy egy ilyen legenda csak olyan műveltségben verhetet t gyökeret, me'yből 
a filozofikus gondolkodást úgyszólván kirekesztették s a filozófiáról alkotott fogalmak gyer-
mekesen egyszerűek. Idestova harminc éve szálldogál a legenda a hon ege a la t t s ezúttal az a 
mentség is hiányzik, hogy Tóldy Ferenc indította útnak. 

Ismeretelmélete 

Véleményem szerint a legpontosabb jellemzést Füst Milán írta szerzőnkről, a Nyugat 
1938. október tizenhatodiki számában : 

„Az ötletek embere volt s oly mértékben, hogy nála minden gondolat meg is maradt 
aztán ebben a f o r m á j á b a n . . . Minthogy az ötlet fura jószág, ezek olyan rakéta-félék, nem akar-
ják ezek, hogy nagyon meggondolkoztassanak. . . rögtön akarnak ropogni-ragyogni, lévén 
éppen ez : rögtöniségük meg a f rappáns mivol tuk . . . minden nemesi levelük." 

Ötlet ötlet után pat tan föl, villan egyet s többnyire nyomtalanul eltűnik a műben. 
Nyomtalanul, mivelhogy folytatása nincsen. Ebben a féktelen és kifogyhatatlan szikrázásban 
van valami megrendítő. Az író végsőkig feszíti értelmét s mindenben témát keres, de min-
den csak addig köti le, legmeghökkentőbb, legeredetibb gondolatai is, míg elkészül a cikk 
vagy a kroki. Olykor látnivaló, hogy az ötlet, a humoros alkalom teremti a filozófiát s nem a 
filozófia nyilatkozik meg az ötletekben. 

Más írókkal együtt őt is fölszólították, hogy mondjon véleményt az ú j francia iro-
dalmi irányzatról, a populizmusról. „Minden irodalmi mozgalmat — mondja határozottan 
— ami jó művek, helyes kritikai szempontok és szigorúan művészi célkitűzések kul túrá ján 
túl más követelményeket állít, terméketlennek t a r tok . " 

A fogalmazás félreérthetetlen ; ez a néhány szó hitvallás a l 'art pour l 'art mellett. 
Hátrahagyot t írásaiban viszont hasonló határozottsággal jelenti ki, hogy a ,,1'art pour l 'art — 
impotencia." Semmi haszna nem volna szaporítani a példákat. Bármennyire hódolt Kar inthy 
az ötleteknek, néhány gondolat mellett többé-kevésbé következetesen ki tar to t t . Ezek a gondo-
latok alkot ják filozófiáját. 

Minden filozófia a világot igyekszik megmagyarázni s minden filozófiának van egy alap-
víziója. Erről a vízióról így beszél Kar inthy a „Holnap reggel" előszavában : 

„Lehetetlen, hogy ha ki valaha őszintén és hivatot tan próbálta megérteni az emberi 
életet : fel ne tűn t volna néki a világ álomszerűsége. . . E zűrzavaros álom egyetlen pozitívuma 
éppen a ráeszmélés az álomra — hogy tudjam, hogy csak álmodom, s hogy odakünt a valóság 
világában minden másképpen van, mint ahogy h i s szük . . . — . . .az egyetlen dolog, amit 
tehetünk, hogy kiáltunk egyet, akármit , akármilyen formában, de szívből és indulatból. . . 

Maga a kiáltás, tehát valamilyen te t t , mely a kétségek között sodrodó embert a bizonyos-
ság közelébe terelheti, tudtommal másut t nem fordul elő Kar inthy műveiben. A „Krisztus 
és Barabbás" közzététele a háború idején, kétségkívül ilyen te t t volt. Ezúttal tehát az írói 
gyakorlat támogat ja a filozófiai meggyőződést. 

„Az általunk ismert külvilág csak mese : vagy improvizált, sőt kiszámított történet 
— vagy egy valódi, nyers ismeretlen, tehát világképünk psziliózis, viszonylagosan és bizonyos 
mértékben — rögeszme és rögeszme alakulása." 

Az előbbi részlet a hátrahagyot t írásokból való ; a „Harun aí Rasid"-ban ezt mondja : 
„Hiszen a kék eget, a csillagos végtelent, az egész mindenséget, ahonnan jönnie kellene 

.a csodának, nem a valóságból ismeri (az ember) csak abból a kis golyóból, mely szemének 
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kocsonyáján lebeg — csak romlandó agyából, mely íme, torzít és elhomályosul, mihelyt 
nem lök belé elég vért a korgó gyomor. Vagy értelmem létezését tagadom meg, vagy a világét, 
mindkettő nem lehet valóság. De értelmem van, mert f á j — mi más hát a világ, mint ennek 
a fájdalomnak sajgó lidércnyomása? Emberi értelmek teremtették a világot, — hogy várha t 
hát csodát tőle, mikor az értelem nem hisz a csodában — nem hisz, nem is a lkot ." 

„Az értelmem van, mert f á j " — fölismerhetőn descartesi gondolat, valamint az is, 
amit az Ezerarcú lélekről szóló legendájában találunk : 

„Világszemléletet csak az elején lehet kezdeni, mindenkinek újra kell kezdeni, ha meg 
akar ja érteni a világot." Ezút ta l hivatkozik is a nagy francia bölcselőre. A gondolatmenetet 
azzal folytat ja , hogy ismét és ismét meg kell keresni mi van a szavak mögött . „Hatezer évig 
senki sem csodálkozott azon, hogy az alma a földre hull, mert valaki kitalálta ezt a szót, hogy 
,leesik' s hatezer évig mindenki megnyugodva vet te ezt tudomásul, míg el nem jött Newton, 
ki megkereste a .leesik' szó mögött rejlő értelmet." Ilyenszerű fölfedezésekről álmodozhatott 
az Űj Enciklopédia tervezgetése közben. 

Ha a világ álom s az emberi értelem teremtette meg s ha az embernek választani kell 
világ és értelem között — akkor legyen bármi a választása, annyi bizonyos, hogy a valóságot 
nem foghatja föl, nem értheti meg. A „Két h a j ó " egyik írásában még tovább megy egy lépés-
sel : — . . .„hogy mikor volt igazam, mikor igent mondtam, vagy mikor nem-et : úgy tudom 
csak most, mint a habozó, aki a gombjain számolja : igen, nem, igen, nem, s az utolsó gombra 
határozot tan rámondja : igen vagy nem — de magában érzi, hogy azért mondja csak, mer t 
utolsó a gomb ; s nem azért, mert hisz benne, hogy igazat tanácsolt ." 

A „Két hajó"-ban lelhető egy másik kijelentés is, mely az előbbinek némely tekintet-
ben ellentmond : 

„Egyetlen módszert ismerek : nem hinni semmiben s nem foglalni törvénybe semmit, 
tudni azt, hogy agyunk, e tökéletlen gép, tökéletlent produkálhat csak, s ezért az összefüggé-
seket nem önmagunkban keresni, hanem odakünt, a létben, mely a lkotot t . " . . .„A gondol-
kodás nem más tehát , mint rekonstrukció képek visszaidézése és egybekapcsolása, képeké, 
melyek valaha agyunkba kerül tek." 

Az értelem görbe tükör, mely a külső világ hatására jelentkező minden látomást, min-
den érzéklést szükségszerűen elhomályosít. Tehát mindaz, amit a világról tudunk — torz és 
hamis. Csak hát , hogy ha az embernek választania kell világ és értelem között; s választás^ az 
értelemre esett, mint Karinthynál, akkor az összefüggéseket sem a külvilágban, hanem ön-
magunkban, tehát az értelemben kell keresnünk. Ha ebben nem is, abban viszont mindvégig 
következetes Karinthy, hogy a világról alkotott képzeleteinket megbízhatatlanoknak ítéli. 

Kételkedése kiterjed az erkölcstan területére is. Hadd idézzem, amit e tárgyról az 
„Arabella" című novellában mond : 

„Nevetségesek az emberek az ő erkölcsi ítéleteikkel, összetévesztik az érzést a belőle 
származó tényekkel s amikor egy cselekedetet igazolt a siker (amikor az jöt t ki belőle, ami re 
számított a cselekvő) a cselekedetet elnevezik helyes és jó cselekedetnek es utólag felfedezik 
a logikus és céltudatos indítékot. Holott nyilvánvaló, hogy mindenről lehet erkölcsi ítéletet 
mondani, csak éppen arról nem, ami megtörtént. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. 
Gondolat és vágy és szándék megfordítható, ál talakítható és behelyettesíthető dolgok — gon-
dolhatok és akarhatok mást , mint amit gondolok és akarok — történni azonban egyszerre 
csak egy dolog történhetik, ugyanott és ugyanakkor (a történések közegében az Időben, ezt 
nevezhetnénk az idő áthatolhatatlansági törvényének) s így arra, hogy helyes és jó dolog 
volt-e, ami történt , valódi mértékem nincsen, miután nem áll rendelkezésemre, ellenpróba 
céljából a bizonyítás : hogy mi lett volna ha másként tör ténik?" Majd konklúzióként : „ íme 
minden etikai diszciplína relativitásának törvénye s egyben magyarázata a kétféle ember-
típusnak — az örökké habozó, cselekvésre képtelen többségnek s a néhány építő és romboló 
kéznek és szívnek. Az egyik képtelen csinálni valamit, mert folyton latolgatja a kétféle, soha 
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gyakorlatban össze nem hasonlítható eshetőséget — a másik (s ő a szerényebb, bármily fu r -
csán hangzik!) eleve le mond róla, hogy az események, amik a tettből következnek, utólag 
igazolják majd az б eszét, vagy erejét, vagy erkölcsét : megelégszik vele, hogy alkatrésze legyen 
az eleven mozgalmas létnek, mely létrehozta s további jelenségek és események forrásává 
mél ta t ta lenni." 

E szétszórt gondolatokat ó'maga a következőképpen foglalja össze : 
„Aki megérti végre, hogy minden másképpen van, az az igaz ember, az legalább hinni 

tud valamiben, amit nem lát és nem ismer, tiszteli és féli ezt a valamit, vonzódik hozzá, vár 
reá és megnyugszik benne. Nem nevezi őt el istennek, mert mihelyt elnevezné, kép jelennék 
meg a görbe tükörben és a kép hazugság volna, mert rögtön elmúlik és nincsen.mintegy varázs-
szóra, aminek a nyomorult emberi elme nevet ád. S az isten is meghalt abban a percben, ami-
kor kimondták a nevét, csak addig él, amíg nem tudnak róla. Az egyetlen becsületes gondol-
kodót olyan emberhez hasonlítom, aki alszik s á lmában tudja , hogy csak álmodik s ezt bevallja 
magának, mosolyogva nézi, amit az álom eléje varázsol, mert tudja , hogy odakint az Ébren-
létben, mindez nincsen meg, vagy ha megvan, másképpen van meg s amit gondol magában, 
tud ja , hogy helytelen, mert az Álom eltorzította a gondolatot ." . . .„ A becsületes gondol-
kodó úgy van, mint aki tud ja , hogy álmodik, s éppen ezért nem hisz el semmit, amit hall, 
amit lát, amit érez, de tudja , hogy mindez odakünt, az Ébrenlétben, jelent valamit, elteszi 
magának, amit látott , hallott és érezett s megnyugvással hisz benne, hogy majd megfejti 
valamikor e jeleket." 

Logikailag ezzel be is. rekeszthetnők Kar inthy filozófiájának ismertetését. Az élet 
álom, az értelem göibe tükör, tehát a világ megismerhetetlen s az erkölcsi cselekedetek megí-
télésére nincsen mérték. Ezek a gondolatok se nem újak, se nem eredetiek, hanem fölötte 
elterjedtek az egykorú filozófiában. De közhely voltuk ellenére is bajos föladat kihámozni 
őket a következetlenségek zűrzavaros szövedékéből. 

Mindezt Anatole France, kinek világszemlélete azonos elveken nyugszik, sokkal vilá-
gosabban, élvezetesebben s következetesebben fejezte ki. Amellett ő írói tehetségét e filozófia 
szolgálatába állította s a jelenségek viszonylagos voltát nem csupán apodiktikus kijelentések-
ben közölte az emberiséggel, hanem műveket épített bölcseletére. 

Karinthynál tökéletesen más a helyzet. Ő ennek a filozófiának írói gyakorlatában vajmi 
kevés hasznát veszi. A „ T a l á l k o z á s i b a n egy százlábú hím a következőképpen magasztal 
egy százlábú nőstényt : — „A mozdulatai kemények és acélosak, mint egy svábbogáré . . . 
Az egész lényében van valami csó tányszerű . . . És amellett könnyed és kecses, mint egy sa j t -
kukac . " A nőstény viszont „lótetűszerűen erősnek és izmosnak" lát ja a hímet. Mindezek 
után természetes, ha a „friss penészillatot" bódítónak érzik. Minden relatív, tehát Fuksz 
bát rabb hős Leonidásznál, mert Fuksz nem fél a srapnelektől, Leonidász viszont retteg, mivel 
ütést kap s nem tud ja , ki ad ta . Vannak még példák, de ezekből sem tudunk meg többet minden 
dolgok viszonylagosságáról. 

Kar inthy műve és bölcselete között felszínes a kapcsolat. Bátran lehetne tomista, a 
fenomenológia vagy az egzisztencializmus híve s munkái t változatlanul megírhatta volna. 
A rokonság a filozófus Kar in thy meg az író Kar inthy között amolyan magyar rokonság. 
Semmiképpen nem a filozófiája érdemén nagy író ő, nem is a filozófiáját tartalmazó írásai 
leginkább sikerültek. A közönség s a szakértők bámulatra méltó egyöntetűséggel nyilatkoznak 
a filozófiai gyakorlatokat nélkülöző művek mellett. A „Tanár úr kérem"-re meg az „ í g y 
írtok t i"-re gondolok elsősorban. De ide tartozik az „Utazás a koponyám körül" is s néhány 
fantasztikus írás. Ezeket sem a beléjük szőtt elmélkedések emelik az átlag fölé. Az író Kar in thy 
legtöbbször ott kezdődik, ahol a filozófus Kar in thy végződik. 

Az a meglehetősen vulgárisan megfogalmazott szubjektivizmus ugyanis, melynek 
Kar in thy híve: — meddő filozófia. Nem sarkall sem cselekvésre, sem gondolkodásra, meggyőz 
viszont mindennemű erőfeszítés hiábavalóságáról. Elfogadni e tételeket egyértelmű volna 
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azzal, mintha valaki befalazná szobája a j ta já t -ab laká t . Mintha befalazná a plátoni barlangot 
s többé már nem látná a falon a világról való ismeret lenge és bizonytalan árnyait . Kar in thy 
tehát kitér a következmények elöl, cserben hagyja a tulajdon filozófiáját. 

Van egyébként Karinthynak egy másik ismeretelmélete — írói használatra. Röviden 
abban foglalható össze, hogy az embert a megismerésben szenvedélyei akadályozzák, ami 
kartéziánus gondolat. Legtöbbet e kérdéssel a „Holnap reggel"-ben, a „Capillária"-ban, 
továbbá Telma Titusz kiál tványában foglalkozott. Különben mindkét ismeretelmélet végig-
húzódik az egész művön. 

A Capilláriában a következő szellemes megfigyelésre bukkan az olvasó : 
„Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi 

lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobámba." 
Azaz minél inkább férfi a helyzet hőse, annál kevésbé ember. Az emberségnek e meg-

fogyatkozását a vágy idézi elő, a vágyat viszont a nő, ki lealacsonyítja a férfi emberi méltóságát, 
megzavarja t isztánlátását. Mi sem logikusabb tehát , mint hogy szerzőnk gyűlöli a nőket, 
gyűlöli egy egész regényen, több elbeszélésen keresztül, nem számítva az apróbb megjegyzé-
seket. 

Hasonló eszmekörben mozog a „Holnap reggel" című shawi tragikomédia is. Témája 
Kárpát i Aurél klasszikus tömörséggel fogalmazza meg : az ú j lehetőség „a halálfélelem és a 
szerelem bcrtönéből egyszerre kiszökött ember ." Telma Titusz azon a véleményen van, hogy 
„nem félni, majdnem annyi, mint nem szenvedni", amellett azt is hangoztat ja , hogy az 
emberi gondolatot eltorzítja a félelem. 

Tehát az élet nagyot változna, ha az ember legyőzné szenvedélyeit, gondolkodását nem 
árnyékolná be a félelem s nem hamisítaná meg a vágy. Ehhez a magatartáshoz, melyről 
eleinte csupán elmélkedett, élete végén bizonyos mértékig eljutott az író. Az „Utazás a koponyám 
körü l" című regénynek legfőbb értéke a félelem s minden más szenvedély bilincsétől szabaddá 
vált önmegfigyelés. 

Ez a második ismeretelmélet átvezet bennünket a fantázia birodalmába. Kar in thy 
ugyanis, hogy kitörjön a tulajdon filozófiája tömlöcéből, egyre azon töpreng, hogy „mi lehetne 
még ." 

s 
Lehetne még 

Karinthy filozófiai nézeteiben nincsen fejlődés. Ez egyébként az írók túlnyomó részére 
érvényes. Mindazok az elemek, melyekről említés történt , egymás mellett tűnnek föl műveiben. 
Utolsó regényében — az „Utazás"-ban az író úgyszólván szemlét tar t témái fölött. De arról 
sehol nem ejt szót, hogy ezt vagy azt másképpen látná, mint lát ta volt i f júkorában. 

De most beszéljünk a „Lehetne még" filozófiájáról. 
Nagy Lajos „Képtelen természetrajzában" van egy mondat , mely mondandónkat 

tündöklő világossággal fejezi ki. A szerző felsorolja a kígyók változatait , majd így szól az 
olvasóhoz : 

„Érdekes lenne még egy kis rövid sárga kígyó lila kecskeszakállal." 
Tömören ez a „lehetne még" filozófiája. 
Kar inthy méltatói általában megegyeznek abban, hogy az evilági jelenségek nem sok 

helyet foglaltak el gondolkodásában. Móricz Zsigmond ezt így fogalmazta meg : — „az úgy-
nevezett életes problémák nem érték őt el. Soha életében nem izgatta gyakorlati kérdés." 
Vagyis nem az izgatta örökké érzékeny agyát, amibe naprólnapra belebotlott, amit érzékelt, 
egyszóval nem az, ami van. Annyira nem, hogy az olvasó olykor szinte csodálkozik, miért 
nem tör ki Kar inthy a Gellérthegy ellen, hogy még mindig ott áll a helyén, nyomasztó válto-
zatlansággal. Hiszen az Erzsébet-híd mögé sokkal jobban illene valami meredekebb hegyalakzat, 
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a tetején ciprus koronával. 6 t különben is a tényeknek nem a szervetlen csoportja serkentette 
újszerű megoldások kieszelésére. 

Legsikerültebb filozófiai jellegű művének, a „Minden másképpen v a n " című kötetnek 
talán első bírálója Komlós Aladár volt. A Nyugatban közölt bírálatában nagyjából azt fejte-
geti, amit mi. Az alább következő rész Komlós esszéjéből való : 

„Egy régebbi tanulmányában sikerült egy pillanatra érintenie életérzése legmélyét : 
Az ismert világ, ok és okozat, dolgok ismert összefüggése és bekövetkezése, úgy függ fölöttünk, 
emberek fölött, mint valami ítélet, amit ismeretlen erők hoztak. S ha csodát várunk, akkor ezt 
nem magyarázhat juk másképpen, mint úgy, hogy az ember jelt és utalást kapván valahonnan, 
megfellebbezte ezt az ítéletet és akar ja annak megváltoztatását . Soha Kar in thy nem lát ta 
t isztábban értelmét, mint abban a percben, mikor ezt a két mondatot leírta. 

Mert minden gondolata egy-egy fellebbezés az ítélet ellen. Minden ítélet ellen. Képes 
megfellebezni dolgokat, amelyek fölött az emberek talán a világ kezdete óta úgy nyugszanak, 
mint magától értetődő, másképp - nem - lehetséges dolgok fölött. A világ nem valami egyet-
len szükségszerű világ a személyben ; véletlenül így sikerült, de másképpen is sikerülhetett 
volna". 

Kar in thy szerint — folytat ja Komlós — abban van a maga, minden gondolkodó s 
ál talában az ember hivatása, hogy kijavítsa a világot, amely Isten kezéből meglehetősen el-
nagyolt és hibás állapotban került ki. Az ember Isten trónörököse, veti oda valahol." 

Mindez egy humanista tiltakozásaként hangzik, csak hát a helyzet ezúttal sem más, 
mint Karinthy esetében majdnem mindig. A konklúzió, amihez Kar inthy ezekből a praemisz-
szákból elérkezik, még azokat is meglepi, kik megszokták már, hogy lóugrásban gondolkozik, 
hogy egyik kedvenc képét használjuk. Noha érzése szerint humanista, — háborúellenes ki-
törései tanúsí t ják, — mégsem gondol arra, hogy ezen az „elnagyolt" világon javítani kellene 
valamit, hogy kellemesebb tartózkodási hellyé váljék az emberfiának. Neki ilyen „életes prob-
léma" eszébe sem jut , ő hagyja a világot olyannak amilyen, s mivel semmiképpen nincsen 
kedvére, új világot teremt helyette, Faremidó világát, hogy Komlós példájánál maradjunk, 
aki szerint : 

„Ilyen álmot még nem álmodott senki. Kar inthy utópiájában az a tökéletes világ, ahol 
nem ütöt t tanyát a föld betegsége : az élet. A gépek világa ez." 

Kar in thy — min t mondot tuk — kitér gondolatai következményei elől. Olyan követ-
keztetést von le a tulajdon filozófiájából, melyre ilyenformán senki nem gondolt előtte. Ha 
a világ csakugyan álom, s ha az értelem csakugyan görbe tükör, ami egyet jelent azzal, hogy ezt 
az álmot is csupán torzán ismerheti meg az ember, akkor bölcsebb, ha föladjuk a megismerésért 
vívott meddő harcot. Bölcsebb, hogyha ez idegen álmot, melyet Isten álmodott , a magunk 
álmával helyettesítjük. 

Ez hát a „lehetne még" filozófiája, ez a művészi szabadság ú j elmélete, ahogy Karinthy 
műveiből kibontakozik. Demiurgoszi becsvágy, melyet demiurgoszi tehetség támogat, sajnos 
nem több, mint amennyi halandó embernek ju tha t . Tehát , ahogy lehetne még a létező 
kígyókon felül, sárga kígyó lila szakállal, ugyanúgy lehetne még a létező világ helyett egy 
másik, géplakta világ s a dimenziók számát illetően oly szerény világunk helyett, lehetne egy 
nyolc dimenziós világ is. S még sok minden lehetne, minden, amit egy túlcsigázott képzelet a 
valóság szétbontott , szertetépett, helyükből, összefüggéseikből kiragadott elemiből összerakni 
képes. 

Kitörni a földi viszonylatokból — ez a vágy szüntelenül tevékeny benne. Soha író 
ekkora erőfeszítést nem tet t e gyakorlatilag számtalan nehézségbe ütköző cél megvalósítása 
érdekében. Művét valósággal elárasztja a fantasztikum, mégpedig igen változatos formákban. 

Legértékesebbnek az,„action gratuite"-el rokon fantaszt ikumot becsülöm munkáiban. 
Kar in thy éles, de állhatatlan elme, az ő erőssége nem az összefüggések fölismerésében van, 
hanem a várat lan képzettársításokban. Neki mindig más jut eszébe, mint az átlagos embernek 
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s mindig lekanyarodik a kijárt csapásról. Ez a szokása mindannyiszor fárasztó, valahányszor 
az a , ,más", ami eszébe jut, színtelen, érdektelen, vagy gépies, mint paradoxonai többsége. 
Olyankor azonban az ötletei fejbeverően újszerűek s valóban úgy hatnak, mintha az emberi 
gondolkodás minden fegyelmétől fölszabadult agyból szökkentek volna ki : 

. . . „Élet és halál — mind a kettő rettenetesen rossz —. Egyik a másik miat t iszonyú. 
És csak két rossz között választhatunk. De ha rossznak érezzük mind a ket tőt — mi hát a jó, 
amihez viszonyítjuk, amikor rossznak nevezzük, mi hát az Abszolút — hiszen a rossz negatív 
fogalom? Egészen bizonyos, hogy van egy harmadik állapot." 

Emberi mértékkel harmadik állapot nincs, e gondolat következésképpen nem is gondolat, 
ez a fogalmak permutációja, hogy Kar inthy kifejezésével éljek. Matematikai fantaszt ikum, 
mely úgyszólván gépileg gyártható s talán ezért oly meglepő, mert minden ízében embertelen. 

Tudok példát a fizikai fantaszt ikumra is : 
„A cseppfolyós molekulák nem vonzzák, nem is taszít ják egymást — mégis megtar t ja 

térfogatát a test. A szilárd test molekulái vonzzák egymás t—és a szilárd test mégis megtar t ja 
térfogatát , csakúgy mint a cseppfolyós. À kettőtől jobbra van a légnemű — aminek a moleku-
lái lökik egymást és a légnemű test szét is terjed, növeli térfogatát . Nos? Mint lehetőség — n e m 
képzelhető el még valami — a kettőtől balra? S egy olyan halmazállapot, melyben a molekulák 
úgy húzzák egymást, hogy a test csökkenti a térfogatát — elektronjai összeolvadnak s el tűn-
nek, mivel a test átalakul erővé." — Ez volna az elmélet. A gyakorlat egy leírás. 

Egy.gondola jön a gránitköves utcán, nyomában kőhullámok csobognak, s amint 
közeledik, a gondola egyre kisebb lesz. 

Tiszta fantasztikum ez, aminthogy Kar inthy a legritkább esetben gondol arra, hogy a 
fantaszt ikumot eszközül alkalmazza valaminek a kifejezésére. Kardos László hosszan fejtegeti 
ennek az ellenkezőjét, de bizonyításnak még a kísérletétől is tartózkodik. Holott az igen 
kicsiny választékból hivatkozhatot t volna például a „Delejes halál"-ra. Ebben a novellában 
az író a fantaszt ikumot alárendelte az emberi tar talomnak, amely különben igen elszomorító :— 
ha a gondolatunkkal ölni tudnánk, tömeggyilkosokká aljasodnánk mindannyian. 

Részben azért említettük meg ezt a novellát, mert Kar in thy művében legjelentősebb 
az emberi tar ta lmú fantasztikus írások között. De van egy fontosabb ok is. Egy ötlet a magva 
ennek a novellának, s ez az ötlet cégéresen huszadik századi. Ismét világossá válik egy szál, 
mely írónkat korához köti. A novella központi figurája Edmund Dale. Ennek a Dale-nek az a 
tulajdonsága, hogy ha valakire megharagszik s azt gondolja : — pusztulj el, akkor a szóban 
forgó ember vad rángatodzások között kimúlik. Ez a tulajdonság éppúgy vele született, mint a 
haja színe vagy a zenei tehetsége. 

Garnett Rókává változott asszonya, Eric Knight Sam Smallje, Marcel Aymé Passe-
muraille-a egyazon tőről sarjad a Delejes halállal. Azzal a különbséggel, hogy ezek humoros 
művek. A humornak egy ú j iskolája ez. Garnett regényének hősnője rókává változik, Sam 
Small rájön, hogy őrá nem vonatkozik a nehézségi erő, tehát tud repülni, Marcel Aymé hőse 
pedig azt a tulajdonságát fedezi föl egy nap, hogy tetszése szerint á thatolhat bármely falon. 
S e csodáknak magyarázatuk éppúgy nincs, mint Dale gyilkoló képességének: 

Végezetül írt Karinthy wells-i típusú fantasztikus regényeket, elbeszéléseket is. Ilyenek 
Gulliver ötödik és hatodik utazása : a Faremido és a Capillária. Ezeknek az írásoknak a végső 
célja sem valamely emberi tartalom közlése, hanem menekülés egy fantázia teremtette világba. 
Van emberi mondanivalója is e regényeknek, csak hát az emberi mondanivaló és a fantasztikum 
két párhuzamos pályán fu t . A Faremido tartalma annyi, hogy az ember f á j a földnek s a háború 
gyalázatos dolog. Ennek kifejtésében a fantasztikus környezet semmiben sem segíti a szerzőt. 
A Capilláriában az emberi tartalom és a fantasztikum egyetlen alkalommal találkozik, mégpedig 
a X. fejezet közepén. 

Már esett szó szerzőnk nőgyűlöletéről ; e könyvét teljes egészében ennek az érzésének 
szentelte. Elkerülhetetlen szokásához híven, gondolatai paradoxonba torkollnak : — nem a 
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nőket kell fölszabadítani a férfiak elnyomása alól, hanem fordítva, a férfiakat kell fölszabadí-
tani a nők elnyomása alól. Mindezt mulatságosan, hatásosan, szellemesen elmondja a könyv 
elején közölt s H. G. Wells-hez intézett levelében, mely az előszó szerepét tölti be. Ezután 
következik maga a regény, mintegy másfélszáz oldalon s a regényben ugyanazokkal a gondo-
latokkal találkozik az olvasó, melyeket az előszóból már ismer. 

íme a filozófus és az író Kar inthy kettőssége. Ez különben az egyetlen eset, mikor a 
győzelem a filozófusé. A regényíró ugyanis bizonytalanul és bátortalanul ismétli el mindazt , 
amit az előszóíró már elmondott. Olvasónak, kritikusnak, filozófusnak egyaránt örök ta lány 
marad, hogy ama végső konklúzió megejtése kedvéért, hogy férfi-emancipációra van szükség, 
mi végből szükséges alászállani a tengerfenékre? — A Gulliver és az oihák királynője között a 
kérdésről lefolyó párbeszédet nyugodtan el lehetne mondani egy ligeti padon a század végén, 
vagy manapság egy üzemi büffében, termelési értekezlet után. 

A mondanivaló és a fantasztikum egyetlen ponton találkozik. Gulliver odalent a tenger 
mélyén elmereng az oiha királynő szépségén, tetszésének pedig ama önkénytelen módon ad ja 
jelét, ami a földi férfiaknál szokásos, ha nem is általános. Gyarlósága következményeként 
kénytelen elhagyni a tengeralatti birodalmat s visszatérni ködös hazájába. 

Szatmári Sándor Kazohiniót járó Gulliverje — ez a méltatlanul elhallgatott legjobb 
magyar szatirikus mű — a swifti hagyományt folytat ja . Faremidóban és Capilláriában Gulliver 
statiszta. 

Ismétlem, ennek a két műnek, másoknak is, nem valamely gondolat közlése a célja. 
Sokkal inkább egy hangulat, amint erről a Faremidó mottója tanúskodik : 

„Csodálatosa muzsika hatása. Mintha kívülről, a Szépség és Valóság világából döröm-
bölne valaki lelkünk a j t a j án — de már nem ért jük a szavát. Faremidóban ezt a nyelvet beszé-
l i k — s Gulliver, a vándor, egy percre úgy hitte, már-már megérti. És akkor írta ezt a 
könyve t . " 

Kar inthy magateremtette fantasztikus világokban kereste azt a valamit, amit sehol 
nem talált meg a földön, mert bizonyára maga sem tudta , mi ez. Szerette a gépeket, kitalálta 
hát Faremidót, hol az embernél kevésbé tökéletlen gépek élnek. A gépek nem félnek s nem 
vágynak. Közlendőiket harmonikus muzsikában fejezik ki. A lélek átültetésének a gondolata 
talán azért fogant meg benne, mert félt, nem a szó mindennapi értelmében, hiszen a halál 
közelsége sem homályosította el t isztánlátását, ezt az „Utazás" példázza. Másfajta félelem 
volt ez, hogy milyen, nem sikerült megsejtenie. 

Mindenképpen szembeszökő tény az, hogy fantasztikus írásaiban a képzeleti mondani-
való mindenkor drágább neki az emberi tartalomnál. A nem-létezőben érzi magát otthonosan, 
nem e valóságos világban. Adott helyzeteket, t á jaka t , mindennapi tárgyakat , élő emberek 
arcát soha nem festi oly érzékletesen, mint midőn mindent maga talált ki. A Capilláriában 
lüktetőn élő tengermélyi birodalmat teremt. Az olvasó szinte fél lélegzetet venni, nehogy vízzel 
teljék meg a szája. Íme egy példa a sok közül : 

„ . . . könnyű szellőként csapta meg arcomat a víz. Nehezen fölemelve fejem, ámulaton.-
ban hangot se tudtam adni : most egészen közel, három lépésnyire állott tőlem az a tünemény, 
mely az imént úgy elbódított. Magas, rendkívül karcsú és mégis telt női alak volt, rozsaszín 
köpenyben, lebegő és folyó ha jában csodálatos színű virágok. Mosolyban fürdő arcán semmi 
meglepetés vagy félelem nem volt, — szép volt ez az arc, hihetetlenül, anyagtalanul szép ; 
a kék szemek valószínűtlen, enyhe foltja mint két drágakő úszott az áttetsző a jkak fölött : 
sehol határozott szögletes vonal, sehol semmi nyoma a kemény, sárga váznak." 

Festmény ez, nem leírás, a legnagyobb francia impresszionisták ecsetjére méltó kép. 
E fantasztikus t á j - és személyleírásokban intenzív művészi öröm feszül. Milyen más Kar inthy 
nyelve, mennyire más a mondatok üteme ezekben az írásaiban, mint az Ú j Enciklopédia 
kényszer filozofálgatásai közben. Senki oly ádáz ellensége nem volt az író Karinthynak, mint 
a filozofálgató Karinthy. 
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Tanár úr kérem 

A század irodalmának egyik legkedvesebb témája a gyermekkor iránti nosztalgia. Alig 
akad valamirevaló író zűrzavaros századunkban, ki szabad idejében vissza ne fordult volna 
egy-két kötet, vagy legalább egy-két írás kedvéért gyermekkorába. E múltidéző művek közül 
nálunk Kosztolányi 1910-ben megjelent verseskönyve „A szegény kis gyermek panaszai" 
vert föl legnagyobb port. Kar in thy hat évvel ez után látogatott vissza gyermekkorába s a 
könyvet, melyben utazása emlékeit összegyűjtötte, a máig is méltán népszerű „Tanár úr 
kérem"-et Kosztolányinak ajánlot ta . 

A könyv első kiadása húsz rövid írást foglal magában. Ebből a voltaképpeni tárgykörbe 
tizenöt vagy tizenhét tartozik, a többit — közöttük „A véres fül t i t k a " címűt — a szerző 
azért csapta a kötethez, hogy testesebb legyen, ami tudvalevőleg a tiszteletdíj nagyságára is 
hatással van. Ez az eljárás sajnálatosan ár talmára van a kötet egységének. 

A humoreszkeket „Bevezetés" előzi meg. A szerző — mint írja — lopva besurran az 
iskolába s leül az utolsó padba, egy vörösesszőke, szeplős fiú mellé s elmondja neki álmát : 
„ . . . a kávéházban ültem és úgy volt, hogy tényleg egy iró lettem, ami lenni akar tam és már 
sok könyvem megjelent és ismertem személyesen Bródy Sándort és elfogulatlanyl beszél-
gettem Molnár Ferenccel és autogrammot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam, 
nem furcsa? Szóval kiderült, hogy érettségi u tán nem olyan jó lesz, mint hit tem. És amint ott 
ültem a kávéházban, esett az eső és minden szomorú volt, — ekkor én egyszerre eltűnődtem 
álmomban és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen, hogy én már huszonhét éves 
vagyok és minden így megy •— és egyszerre eszembe jutot t az o sz t á ly . . . *' 

De most i t thon vagyok megint, a jó, igazi valóságban, az én valóságos életemben, 
amiből nem volt jó kimenni, — óh i t thon vagyok, én vagyok az, Kar in thy Frigyes a hatodik 
béből." 

Egyszóval ezt a kötetet is a menekülésnek az a kényszere hozta létre, amiről már esett 
szó. Menekülés a halandzsába, menekülés a szabad képzettársításba, menekülés a fantaszti-
kumba, menekülés a gyermekkorba.' A megoldás sokszor egyéni, maga a törekvés általános 
vonása a század irodalmának. Thomas Mannt is ez az érzés késztette a varázshegyre s a bib-
liai mitosz világába. De bármilyen erős az író undora a valóságos élettel szemben, bármennyire 
fogadkozik bevezetése végén, hogy diákéveinek nem fárasztó és nyomasztó mozzanatait 
idézi föl, hanem szépségét, humorát , költészetét — az írói becsület fölébe kerekedik az elhatá-
rozásnak. Humorosan ugyan, de lélektanilag hitelesen ábrázolja a diákkort s bizony nem kerüli 
el a nyomasztó mozzanatokat sem. A „Tanár úr kérem" egyike Karinthy kevésszámú realista 
alkotásának. Húsz évnek kell eltelnie, míg a valóság újólag megihleti. 

Realizmus? — ez a fogalom Karinthy írásaira alkalmazva valamelyest mást jelent, mint 
szokásosan. Nem volt emberábrázoló s úgynevezett hús-vét alakokkal nem ajándékozta meg 
irodalmunkat. Érdeklődését elsősorban a tárgy, a probléma, a föladat ragadja meg s jóformán 
észre sem veszi az embert, kinek e föladattal meg kell birkóznia. Munkáiban a lélektani kérdések 
elvontan jelennek meg, sohasem valamely egyéni élet szövetében. A „Tanár úr kérem"-től 
se vár ja senki, hogy megismerheti belőle a budapesti diákéletet a századforduló t á ján . Mind-
amellett ebben a könyvecskében minden megvan, ami a diákok életére jellemző, ha nem is. 
adatszerűen, mint a realista regényekben, de hangulatában föltétlenül. 

Apró lélektani remekművek ezek a humoreszkek, az arányos szerkesztés, az írói mérték-
tar tás példái. Ahány humoreszk, annyi lélektani helyzet. S a helyzetek mind valamelyest 
elvontak, de az elvontság művészileg legszerencsésebb mértékben. 

Ki például a „Reggel hé tkor" hőse? 
Egy deák, ki nehezen válik meg reggelente az ágyától. Annyi bizonyos, hogy ez a deák 

nem falusi gyerek, s amellett bizonyos jómódban él; a család cselédet ta r t . Ezenfelül azonban 
semmilyen ada t nem terheli a történetet , még azt sem tudjuk , hogy ez az ágyában gyötrődő 
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Bauer hányadik gimnáziumba jár, és utalás sincsen arra, hogy történelmünk mely korszakában 
ringott amaz ágy Baueréknél, melyből az if jú Bauernek reggel nyolckor oly igen fá jdalmas 
volt fölkelnie. Aminthogy ezekre az adatokra az olvasó nem is kíváncsi. 

Vagy ki a hőse a „Megmagyarázom a bizonyí tványomat"-nak? 
Az az össze-visszafecsegő kisdeák-e, ki fél a szülői veréstől s ezért hazudik, kifogyhatat-

lanul? Ő is, de mindenki más, aki nyilvánvaló tényeket iparkodik megmásítani, eltagadni, 
szépíteni. Ez a váteszi humoreszk oly pontosan eltalált egy általános és gyakorta ismétlődő 
helyzetet, hogy szólam lett belőle. S ha valakit mosakodni, mentegetődzni hallunk, kilenc 
eset közül tízben azt mondjuk rá, hogy „magyarázza a bizonyítványát" . 

Vagy ott van a „Röhög az egész osztály". A humoreszk fölépítésében egy zeneműhöz 
hasonlatos, egyben legjobb tömeglélektani tanulmányunk. Parányi remekmű ez is, akár a 
„Megmagyarázom a bizonyítványom". A szerző azt írja le, miként ragadja el valami oktalan 
és esztelen jókedv az osztályt, mint növekedik a kacagás, a tanár beléptekor miként némul el. 
Aztán a jókedv iszonyú feszültségének pillanatai következnek, mindaddig, míg a tanár egy 
rossz viccet mond s ezzel törvényes okot szolgáltat a jókedv kizúdulására. „Mint gá t já t á t tépő 
áradat : harsan fel a röhögés." 

Ezek a történetek klaszikus mértékben elvontak. Abban a mértékben, ahogy az anek-
doták, melyek a középkorból vagy akár az ókorból egyetlen ugrással itt teremhetnek jelenünk-
ben s nyomban gyökeret verhetnek. Aminek a t i tka nem más, mint hogy a történet magvát , a 
voltaképpeni mondanivalót nem lepik be túlságosan a korra, helyre s a szereplő egyénekre 
vonatkozó adatok. Ezeknek az erényeknek a jóvoltából lehetett a „Megmagyarázom a bizo-
nyítványom "-ból már-már közmondás. 

Az írásnak ezt a példás fegyelmét Kar inthy későbbi munkáiban már r i tkábban tapasz-
ta lha t juk . De valahányszor egy-egy fonákságot, lélektani ötletet ezzel a módszerrel dolgoz föl, 
a siker soha nem marad el, példa rá a „Biivös szék", a „Cirkusz" , a ,,Szeretem az á l l a t o t ' , 
a . .Hasműté t" , s tb. A „Tanár úr kérem" klasszikusan megkomponált humoreszkjeiben 
Kar in thy nagyszerű írói képességei, hogy úgy mondjam a maguk helyén érvényesülnek. Ezek-
ben az írásokban Karinthy még alázattal meghajol a magaválasztotta tárgy előtt s a 
humorkeltés minden eszközét a helyzethez alkalmazza. Ebből a könyvből — Istennek 
hála — hiányzik minden erőltetett filozofálás, enciklopédista apostolkodás. I t t a kifeje-
zésnekazo n a területén mozog, melyen otthon érzi magát , eredeti, mert esze ágában sincs 
eredeti eskedni,mély, mert mélységre sem törekszik s az eredmény néhány remekmű. 
Ezek nyílván azért remekművek, mer t a szerző valami közepeset készült írni. 

S hogy tekintélyre is támaszkodjunk, szorítsunk ide Tersánszkynak a Nyugat 1927 
decemberi számába írott cikkéből néhány megállapítást : 

„ . . . Kar inthynak nem a társadalmi problémákat, metafizikai problémákat feszegető 
dolgai a legtökéletesebbek, legeredetiebbek, hanem azok az apró karcolatai, novellái, krokijai, 
amikkel az emberi lélek mindennapos, sőt sokszor felszínes rezdüléseit, de szintúgy gyötrelmes 
és borzongató válságait szurkálja föl tolla hegyére. Az ötlet, a furcsaság nagymestere Kar inthy 
elsősorban és mindenekfelett s nem a hangulat, vagy éppenséggel az ún. emberi karakterek 
az erőssége. Ügy tetszik, mintha hosszabb lélegzetű dolgai is ilyen elnyújtot t krokik volnának, 
amiknek ötlete úgy nőtt nagyra . . . " 

í g y írtok ti 

Karinthy műveinek igen jelentős hányadát irodalmi karikatúrák alkot ják. A legtelje-
sebb gyűjteményt e karikatúrákból Szász Imre állította össze, 1954-ben. Ez a hatszázegynéhány 
oldalas kötet, melyben kerek számban száz író modorát gúnyolja ki Karinthy, száznál több 
karikatúrában, a szerkesztő becslése szerint a felét foglalja magában a meglevő anyagnak. 

Irodalmi kar ikatúrákat ugyanis nem csupán az „ í g y írtok t i " (első kiadás 1912-ben), 
a „Még mindig így írtok t i " (első kiadása 1933-ban) köteteiben találunk, valamint a sajtó* 
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ban, még kiadatlanul, — hanem szerzőnknek jóformán valamennyi humoreszkeket tartalmazó 
kötetében. Példaképpen csupán a „Tanár ur kérem"-re hivatkozom, ebben a „Magyar dolgozat" 
karikatúra, hogy „A véres fül t i tká"-ról ne is beszéljünk. 

E roppant tömeg egymaga meggyőzőn bizonyítja, hogy Kar inthy humoros írásainak 
túlnyomó részéhez az élményt az irodalom szolgáltatta, nem az élet. Az irodalmi karikatúra 
területe a valóság elől menekülő Kar in thy kedvenc tartózkodási helye. Mindannyiunk szeren-
cséjére olyan hely ez, hova a bölcselkedő Kar in thy be nem hatolhat, minek folytán semmi 
akadálya annak, hogy az író nagyszerű képességét kifejtse. 

Voltaképpen Kar inthy a karikatúráknak köszönheti irodalmi hírnevének vastagabbik 
részét. Habár őinaga élete végéig nem pártolt el a műfaj tól , a siker elkeserítette. Egyik elő-
szavában ezt írja : — „A magam részéről . . . jobb szeretném, ha inkább semmi nyoma nem 
maradna annak, hogy éltem és írtam, mint annyi, hogy az „így írtok t i " a nevemhez fűződik." 
Holott nyilvánvaló, hogy az „így írtok t i " egyedülálló, nagyszerű humoros mű. Ennél több 
nem kell, hogy valaki századokra beírja a nevét az irodalom történetébe. 

Vita folyt akörül, hogy az „ így írtok t i " paródiák vagy karikatúrák gyűjteménye-e. 
Az író így nyilatkozott a tárgyról : 

„Amiket én ír tam, azok nem ,paródiák', hanem .karikatúrák' , amelyekben az egész 
író skizz-szerű portréját adom, mint valami tanulmányban. Ez nem utánzó műfaj , hanem 
kritika. Magát a műfa j t én kreáltam, később külföldön is próbálkoztak vele." 

E kijelentésből semmiesetre sem helytálló az, hogy a műfa j t ő kreálta volna. Régi ez a 
műfaj , majd olyan régi, mint maga az irodalom. A Don Quijote sem más, mint hatalmas arányú 
irodalmi karikatúra. Kisebb igényű utánzatokkal a kabaréműsorok már régóta szolgálnak. 

Maga az „ így írtok t i " különben az irodalmi modorok amolyan kis szótára. Pontos, 
mint a Larousse s részletesebb a huszadik század irodalmat tárgyaló valamennyi kézikönyv-
nél. Azt írtam volt a „Röhög az egész osztály" című humoreszkről, hogy máig legjobb tömeg-
lélektani tanulmányunk. Az „ így írtok t i " irodalmi karikatúrái közül a sikerültebbek tar tal-
muk szerint szintén tanulmányok. A többsége e kar ikatúráknak csakugyan „skizz-szerű 
portré", de olyan portrék is akadnak közöttük, melyek képletesen szólva egymagukban meg-
töltenek egy galériát. Szabolcska Mihály csöndeskén nyugoszik az elfeledettségben, a karika-
tú rá ja viszont mai költőink nagyrészét kísérteties hűséggel ábrázolja : 

„A mi falunkban nyáron nő a zab 
És éjszaka van, ha nem süt a nap ; 
Forgácsot vág ki fábul a gyalu, 
Csodálatos, csodálatos fa lu ." 

Ez a portré — ugyebár — csupa általános vonásból tevődik össze. Aminthogy a jelen-
téktelen költőt, a mindent megverselő hivatalnok költőt, a téma nélkül szűkölködő költőt a 
rímek elszánt akarnokát általános vonások jellemzik, nem egyéniek. Az ilyen költő verse : 

„Egyszerű és tiszta nóta 
Gólyafészek, háztető — 
Nincsen benne semmi, ámde 
Az legalább érhető." 

Ugyanilyen időszerű a Bródy Sándorról írt karikatúra mindaddig, míg akadnak magyarul 
gyatrán tudó írók, kiknek becsvágyuk a magyarosízű stílus. A kar ikatúra érvényes azokra 
is, kik szótárakból jegyezgetnek ki ritka szavakat, miket r i tkán értenek. És érvényes a pesti 
születésű tollforgatókra, kik vidéki káderekként óhaj tanának győzedelmeskedni i rodalmunkban. 

Egyszóval ezek a karikatúrák sokszor távlatokat nyitnak a figyelmes olvasó előtt. 
Stílus-karikatúrák ezek, Kar in thy egyébként stíluson nem csupán nyelvi mozzanatokat ér te t t , 
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hanem az írói anyag megformálásának mindazokat a sajátosságait, melyeknek végső eredménye 
az író egyéniség. Következésképpen csak kivételesen elégedett meg a fölületi tulajdonságok 
eltorzításával. Nagy karikatúráiban úgyszólván azonosult az íróval, á tve t te stílusát, szerkesz-
tési fogásait, emberábrázoló és tájleíró módszereit. Mikor bir tokában volt mindazoknak az 
elemeknek, melyek összjátékából kialakult egy sajátos írói világ — akkor megteremtette ezt a 
világot, tökéletesen úgy, mintha Móricz, Ady, Tóth Árpád, Krúdy teremtet te volna meg — csak 
éppen tovább ment a már megkezdett úton s a fölhasznált anyagok arányát is megváltoztat ta 
kissé. Példaként íme Zola : 

„Fülledt és foj tó volt a levegő, mindenféle virágok szagváladékot leheltek ki magukból, 
nemibetegségekben szenvedő pacsirták nyöszörögtek az ágakon." 

Hosszú elemzés helyett, hadd emlékeztessem az olvasót arra, hogy ha egy író üde, 
kedves, friss, életvidám hangulatot szándékozik teremteni — többnyire a virágokat és a mada-
raka t hívja segítségül. Ahol virágok nyílnak és madarak csivitelnek — közelben az idill. Az az 
ötlet , hogy a virágok illata : váladék s a pacsirta : nemibeteg — varázslatos könnyedséggel 
idézi föl a naturalista művek nyomasztó atmoszféráját . A tárgyról a legjobb elemzés Koszto-
lányié : Kar inthy „Torzító művészetéről" (Nyugat, 1933). 

A nagyokról, a többi közt a föntebb fölsoroltakról egyéni kar ikatúrát rajzol Karinthy. 
Azok a karikatúrák viszont, melyeknek jelentéktelenebb írók a mintái, sok esetben típussá 
érlelődtek az idők folyamán. 

Kár ezen vitatkozni, ezek a karikatúrák valóban kritikák, tanulmányok, elemzések s 
ahány ki nem mondot t megállapítás rejtőzik bennük, annyi igazság. Kar inthy elvont ítéletei 
nem mindig megbízhatók — mondja róla Kosztolányi az említett tanulmányban. Enyhe 
kifejezés, mert Kar in thy irodalmi tanulmányai többnyire üresek. Imádta Madáchot, nagyobbra 
t a r to t t a Goethénél, mégsem tudot t semmi érdemeset mondani róla. „A helyzet azonban meg-
változik, mihelyt nem elvont ítéletet kell mondania — folytat ja Kosztolányi — hanem egy 
művészi alkotást egy másik művészi alkotással, egy irodalmi torzképpel kell jellemeznie, 
érzékileg. Akkor a nyájas olvasóból könyörtelen alkotó lesz s az tüstént megtalálja a fá jó 
ponto t . " 

Akárhogy vesszük, az „ így írtoV. t i " remekmű. 
Ha a stílus-karikatúráknál ta r tunk, beszéljünk arról is, hogy van-e Karinthynak egyéni 

st í lusa? 
E fogalomnak : stílus — sokféle a jelentése, ehhez képest válasz is több kínálkozik. 

A karikatúrista Karinthy e fogalmat széles, filozófiai értelemben fogta föl. Filozófiailag értve a 
stílust, a válasz csak tagadó lehet. Móricz Zsigmondnak, Krudynak, Zo lának vagy Thomas 
Mann-nak volt stílusa, Karinthynak nem volt. Nem is lehetet t . Mert a st í lus valamiként 
úgy születik, hogy az írónak van valamilyen félig-meddig egyéni, legalább egyes részeiben 
összefüggő látomása a világról. Ezt ki akar ja fejezni s a szüntelen törekvés a kifejezésre, meg-
teremti a stílust. Ha ekként fogjuk föl, a stílus primér valami. 

De fölfoghatjuk e fogalmat pusztán nyelvi szempontból is. Ez esetben a szókincset, 
a mondatkötést , a képek, metaforák, hasonlatok használatát vagy mellőzését é r t jük stíluson. 
Mint Babits állítja, Kar inthy nem volt haj landó „egyéni stílust és modort vállalni". Egy olyan 
korban, mikor a hozzá hasonlóan agnosztikus írók tetemes része, Kosztolányi például, a mű-
gondban keresett kielégülést, ő többnyire pongyolán, tisztátalanul írt. Olyan kevésre becsülte 
munkái nyelvi t isztaságát, hogy az ismételt kiadások során sem javítot ta ki egyetlen rossz 
monda tá t sem. 

Karinthynak nem volt valamilyen egyéni látomása a világról. Neki több ilyen látomása 
volt. Pára t lan utánérző képessége éppen azért fejlődhetett ki, mert egyéni szemlélet nem 
kötöt te meg. Ezért őrizte meg rugalmasságát. Ezért állhatott úgyszólván minden pillanat-
b a n készen arra, hogy Ibsen után a futur is tákat , Ohnet-t vagy Conan Doyle-t 
utánozza. 
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Ehhez képest stílusa is több van, nem fejlődési periódusonkint, hanem egyes köteteken 
belül is. Ez főleg komoly munkáira érvényes. A humoros művek meg a komolyak más-más 
stílus-világot alkotnak. A „Gyilkosok" című, kiváló novellákat tartalmazó kötetben kisebb-
f a j t a stílusantológiára lelhet a figyelmes olvasó. 

Jóformán minden stílusba belekóstol,vagy beleszagol. A „Görbe tükör"-ben úgy alkal-
mazza a beszélt nyelvet, ahogy beszélik, ami sokszor képtelenség, néhol impresszionista, 
máshol a naturalizmussal kacérkodik s az „Eskü"-ben még a népiességgel is kísérletet tesz. 
Novelláit valamelyest az „ így írtok t i " módszerével ír ja. Másutt az olvasónak az a gyanúja 
t á m a d , h o g y örökös pénzzavarban élő szerzőnk azért ír lazán, hogy a t réfából kroki, a 
krokiból novella legyen. 

De a szeszélyes próbálkozásokon á t -á tü t az a stílus, mely legérettebben utolsó regé-
nyében, az „Utazás"-ban jelentkezik. Magasrendű újságírói nyelv ez, mely tömörségre, pontos-
ságra törekszik és szürkesége ellenére is érzékletes. Szinte személytelen leíró nyelv. S talán 
szándékosan ilyen : 

„ í rásműben a stílus tökélyét abban látom, hogy nincsen stílus : mondanivaló és ki-
fejezés egy és ugyanaz — vagy legalább is szétválaszthatat lan." („Holnap reggel", előszó.) 

Ilyen stílus az irodalomban tudtommal nincs. Természet tudományban üdvös lehetne 
csak hát a tudósok nem tudnak írni. Akik tudnak, azok viszont nem e szabályzat szerint írnak 
Elképzelhető az ilyen stílus, oly esetben, ha egy írástudó embernek megírásra érdemes termé 
szettudományi élménye van. Karinthynak betegsége adta meg ezt az élményt. 

Szemben a valósággal 

Mielőtt rátérnénk arra a művére, melyben a valósággal való találkozásá "ól ad számot 
beszélnünk kell írói alkatának egynémely vonásáról. 

Az írót a más szakmabeliektől az a képessége különbözteti meg, hogy midőn valamit 
leír, úgy írja le, mintha ugyanakkor olvasná is. A közlés általánosan felfogható voltának 
ez a föltétele. Tehát az írás mestersége megköveteli a figyelem megosztását, mely valamelyest 
együt t jár a személyiség megkettőzésével. 

Kar in thyban ez a minden íróval közös képesség, — nevezzük az önellenőrzés képessé-
gének, — a szokottnál nagyobb mértékben megvolt, de nem egészen úgy, mint más írókban. 
Művészetének egyik kulcsa a „lehetne még" elmélete, melyet kiegészít egy másik hasonló 
természetű törekvés. Kar inthy nevet is adot t e törekvésnek; lelkének rendbontó elemét 
Énkének nevezte el. 

Énke, ahogy az író elbeszéli, párhuzamosan gondolkodik az En-nel, de következetesen 
akadályozza az Én-t a maga céljai megvalósításában. Ha az Én nemes kifejezése с után ku ta t , 
Énke trágárságokat súg a fülébe. Minden elképzelhető alkalommal zavarja elki bá ty j á t , 
mert „nem ismer ünnepi perceket, meghatódást, megilletődést, a csöndet nem szereti, a kínos 
szünetekben hangosan hahotázik". Egyszóval Kar inthy művét Énke jóvoltából lengi be 
állhatatlanság, stílusban csakúgy, mint gondolatokban. Alig mélyed el az Én e^;y észrevétel-
ben, vagy hangulatban, közbelép Énke, a hangulat szertefoszlik s új megfigyelés szorítja ki 
a régit. Énke mintegy oda peckeli magát az író és a tárgy, az író és a valóság közé 

A személyiségnek erről a megkettőződéséről az „Én és énke" című cikk a freudizmus 
fogalmával számol be. A cikkben kifej tet t elmélet tökéletesen illik Kar in thy ;gyik remek-
művű humoreszkjére, címe : „A néninél." Frédit elküldi édesanyja a friss özvegységében szo-
morkodó Stanci nénihez, hogy fejezze ki részvétét. A gyászoló özvegynél szegény Frédit meg-
kísérti az Énke, hasztalan iparkodik búsongó hangulatba ringatni magát , egyre cudarabbul 
csiklandja torkát a kacagás, mígnem harsogva kirobban. így fordít ja visszájára Énke a lélek 
eredeti szándékát. 
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Ez a jelenség egyszerűbb változata. De van egy másik formája is a személyiség meg-
Kettőződésének s ez kísérteties. A „Beszélgetés egy jó emberrel" című novellában a hóhér 
mestersége leghatékonyabb fogásaival gyötri áldozatát s ezenközben barátságosan elbeszélget 
vele, mert különben szelíd, családias érzésű ember. Az író gondosan leírja a kínzásokat, de 
úgy tesz, mintha megfeledkezne az áldozat szenvedéseiről. A hatás hátborzongató. Hasonló 
hangulatú írás a „ H a s m ű t é t " is. 

Egyébként az a képesség, hogy valaki a tulajdon érzéseit, különösképpen a szenvedé-
seit egy közömbös idegen tárgyilagosságával t ud ja szemlélni, ugyancsak szükséges az írói 
mesterséghez. Ez a képesség — nevezzük az önmegfigyelés képességének — az átlagot messzi 
meghaladó mértékben van meg Karinthyban. 

Nem én, maga az író állítja, hogy u:olsó művében került szemtől szembe a valósággal : 
„Ráeszméltem, hogy nincs más dolgom, rhint figyelni és kivárni, érzelmi széljegyzetek 

nélkül, ami körülöttem és velem történik — ezúttal először életemben, nem az .igazság' kedvé-
ért, ami megszűnik és betöretik a fejjel együtt , mikor kimondatot t : a valóság kedvéért, ami 
akkor is valóság marad, ha nincs módunkban közölni többé ." 

Erre a találkozásra, melynek gyümölcse az író legérettebb munkája , gyászos körül-
mény adot t a lkalmat . Kar inthy agyát 1936-ban daganat t ámad ta meg, melyet a stockholmi 
hírneves agysebész, Olivecrona távolí tott el. Kar inthy az operáció után fölépült, de két évre 
rá meghalt. Könyvében betegségének történetét beszéli el. 

Érdekes ez a beszámoló pusztán tárgy révén is. Ki ne figyelne lélegzetvisszafojtva, 
midőn az utazó túlvilági emlékeit beszéli el? Kar inthy könyve pedig ilyen túlvilági följegyzé-
seket . tartalmaz. Ezt a regényt, az „élet produkál ta" s ez a legfantasztikusabb szerzőnk vala-
mennyi regénye közül. így mondja az előszóban. Arról is beszél még, hogy élményeit kedve 
ellenére, belső kényszer parancsára írta meg. Voltaképpen felejteni szeretett volna, minél 
gyorsabban és lehetőleg nyomtalanul. De a kényszer elsöpörte a jótékony feledést. 

Akárcsak Karinthy, Kosztolányi meg Babits is hosszú ideig játszott a valósággal. De a 
valóság betört művészetük szép játékai közé s egy iszonyú betegség terhével alázatra kény-
szerítette őket. Ebből az alázatból, a halálközelség remegő alázatából születtek legmegrendí-
tőbb költeményeik, az „Ének a semmiről ', a „Hajnal i részegség", a „Balázsolás", az „Ősz és 
tavasz közöt t" . Utolérte a valóság Kar inthyt is. Csak hát ő ennek a végső élménynek is 
ellenáll. 

Bonyolult ellenállás ez. Más nem is lehetne, hiszen Kar in thy kapcsolata a valósággal, 
melyet legszívesebben tudomásul sem vet t volna, minden érintkezési pont ján bonyolult. 
A fejezet elején szó esett az önellenőrzés és az önmegfigyelés képességéről. Kar inthy lelkében 
ezek a képességek úgyszólván önálló erőkké növekedtek. Az Énke föladata a fogalmazás 
ellenőrzése volna. De ez a furcsa kis lény nem éri be ennyivel, ő az egész művet meg akar ja 
változtatni s ez olykor sikerül. Az önmegfigyelés — minek az író elmulasztott neyet adni — 
hasonlóképpen erőszakos. Az ő hivatása az anyagszolgáltatás, ezt megoldja ugyan, de nem egé-
szen úgy, ahogy az irodalomban szokásos, hanem a leíró természettudomány kívánalmaihoz 
képest. Erre utal Karinthynak az a különös megjegyzése, hogy „érzelmi széljegyzetek nélkül" 
szándékozik leírni életének e halálos kalandjá t : Szenvtelenül, ahogy a „ H a s m ű t é t " tanára 
irányít ja az operációt, melynek szenvedő hőse őmaga. Ilyenformán Kar in thy meggyőződése 
az, hogy az érzelmek nem tartoznak a valóság rendjébe. 

Az „Utazás"- t ennek a két ellentétes erőnek az önmegfigyelésnek és az önellen-
őrzésnek —• a küzdelme teszi oly mozgalmasan izgalmassá. E két erő kibékíthetetlen. Az egyik 
minden figyelmet a tárgyra irányít, pontos akár egy mikroszkóp s éppoly embertelenül rész-
vétlen. A másik majd megkerüli, majd elkerüli a tárgyat , minden ürügyet megragad, csak-
hogy elkalandozhassék. Jóformán minden bekezdésért ádáz csata tombol a két ellenfél között . 
Az író azt álmodta egyszer, hogy két macska volt és játszott egymással. Az „Utazásban" 
a két macska prüszköl, karmolja és m a ' j a egymást.-
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E különleges regénynek csaknem minden sorából kiérezni, mennyire tuda tában volt 
Karinthy, hogy a valósággal való kései találkozása élete legnagyobb, mert nem cerebrális 
élményével ajándékozta meg. S ennek a hatalmas élménynek sokszor megvan a kellő ereje 
ahhoz, hogy keresztül törje a megrögződött, gépiessé merevült írói módszereket. 

Csodálatosképpen Kar in thy ezt is világosan lát ja . íme miként nyilatkozik a tárgyról : 
„A valóság, mint műfaj , nemcsak beállítás, de még kompozíció szempontjából sem szorul 

rá a ,művész' támogatására és korrigálására, egyszerűen azért, mert — nem tudom, hogy 
csinálja, de kénytelen vagyok elismerni — ő maga is komponál." — „Komponál és csoportosít 
min t az í rók." 

Ez a megjegyzés azért csodálatos, mert Kar inthy ebben a könyvében is sokhelyütt 
vét e magaelismerte szabály ellen. Lépten-nyomon belebotiunk olyan betoldásokba, melyek 
a valóság kínálta szerkezetet megbontják. A „Koponyák hegye" című papirosízű betét vagy 
az álirodalmi lázálom a , ,Krizantém"-ról elnevezett fejezetben sehogyan sincs a helyén a 
történetben, hogy az egyébként ragyogó ,,Móni"-t ne is említsem. 

Ezeknek a kitéréseknek lélektani okát is keresnünk kell. Az olyan betoldásokra, amilyen 
az „Addisz-Abeba", vagy a „Koponyák hegye" könnyen adhatunk magyarázatot azzal, 
hogy az írónak anyagi gondjai voltak. Bizonyára ez is közrejátszott . De más is. A bohóckodási 
haj lam például. Operáció után ezt írja fiának : 

„Cini, vigyázz magadra, mert minden percben betoppanhatok. Jól vagyok, csak egy 
nagy luk van a fejembe, hátul, ot t szoktam tar tani a zsebkendőmet." 

Maga vallja, hogy a viccelődésre szüksége van, mint valami bódítószerre. Valószínűleg 
érzelmi gátlásait leplezi ezzel. A halál állandó közelségében úgy ír, mint akit a földkerekségen 
senkihez nem fűz semmi. Említi a feleségét, említi a gyerekeit, de minden líra, minden meg-
indultság nélkül. A „ laza" tar tás t a jánlot ta s meg is valósította, ami az értelmét illeti, azonban 
érzelmeit holtáig merevgörcs t a r to t t a fogva. Miért, miért nem, az érzelmeket még irodalmi 
nyersanyagként sem becsülte. E hiány legfeltűnőbb költészetében ; eredeti hangú költemé-
nyeket írt, de „nem volt meg benne a lélek exhibicionizmusa", az önkitárulkozás vágya és 
tehetsége. 

A kényszer, hogy a valóság elől kitérjen, rögeszmeszerű. Néhány nappal az életveszélyes 
műté t előtt, a következő kísérteties előadást t a r to t ta Olivecronának : 

„ . . kihívóan és csakazértis, bár tréfás és enyelgő formában komolyan szóbahozom 
feltevésemet, hogy a különféle daganatoknak, amik az emberi testben előfordulnak, a legjobb 
esetben csak az összetételét és természetét ismerjük, szerepéről és céljáról, hogy így mondjam : 
szándékairól annyi sejtelmünk sincsen, mint normális szerveink feladatairól, amikkel pedig 
szintén nem vagyunk mindig és véglegesen tisztában. Mit lehet tudni, há tha a rejtélyes daga-
na t , látszólag romboló munkája ellenére . . . lenni akar valamivé, az ember érdekében, csak 
nem akar ja kifejezni magát . Eredetileg építeni akar t , de közben elfelejtette, vagy nem értet t 
hozzá, vagy nem voltak eszközei — vagy esetleg nem hagyta a központi kormányzat , melynek 
sejtelme sincs a jövőről, mindenre a múltból következtet. Hátha egy új, még ismeretlen 
szerv, első, primitív, öntudatlan vagy céltudatos próbálkozása a daganat — üj szervé, vagy 
testrészé, amely meg akar születni a fa j ta fejlődési rendjének ismeretlen irányában? Talán 
szárnyakat akar növeszteni a fa j ta , elrestelvén magát az Egyén fölényes és bátor cselekedetén, 
aki be nem várva az ő lusta és habozó és vak tapogatózását, egyszerűen megcsinálta a szárnya-
ka t , mikor repülni kerekedett kedve? Vagy a nyiíltagyvelő titkos utasítására hevenyészett 
vázlatot készített, egy új érzékszerv tervrajzát , mely másféle erők sugárzását közvetíti a köz-
pontba, mint amiket eddig közvet í te t t? Szerves elektroszkópot, vagy szerves antennát (amilyen 
nyilvánvalóan a rovaroknak is van), vagy mit tudom én, — talán olyan sugárzáshoz valót, 
ami t eddig szervetlen műszereink sem vettek észre?" 

,, . . . Olivecrona udvariasan és előzékenyen hallgat egy darabig . . . Aztán gyorsan 
búcsúzni kezdet t . " 
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Abban, ahogy a professzor viselkedését leírja, öngúnyt érezhetni. Ez különben az egyet-
len jele, hogy e zabolátlan eszmetársításokat őmaga is valamelyes gyanakvással tekinti . 
Odáig már nem merészkedik Karinthy, hogy gondolatmenetét belefullassza a szokásos para-
doxonba s azt erősítse, hogy nem a daganatot kell kioperálni az emberből, hanem az embert 
kell leoperálni a daganatról. Mindazonáltal keményen síkraszáll a daganat érdekében, ami az 
ado t t körülmények között módfölött meglepő. 

E furcsa jelenségnek talán az író görcsös igyekvése az oka. Száz meg száz apró jelből 
nyilvánvaló, hogy Kar inthy e művében, pontosabban művének a betegségét ábrázoló részei-
ben, az emberi mértéket már-már meghaladó tárgyilagosságra törekszik. Csak hát egész írói 
pályája során kar ikatúrákat írt. E daganatelméletben megalkotta a tárgyilagosság karika-
t ú r á j á t . Máskor is megesett vele, hogy a „humorban nem ismert t r é f á t " s kiáltón humorisz-
t ikus gondolatsorokat apostoli hutnortalansággal adott elő. A „Lehetne még" című fejezetben 
a harmadik állapottal foglalkozó eszmefuttatás is ilyen. 

Az , ,Utazás"-t az írónak a tárgyilagosságra való lankadatlan törekvése ava t ja egyedül-
álló alkotássá. Igaza van Nagy Lajosnak : „Sokan részesültek ilyen élményben s még senki 
sem írt hasonló könyvet. Mert hát ki lett volna még más, aki az élményt úgy élte volna á t , 
mint ő, akinek a figyelme s önmegfigyelése úgy működött volna ,élmény' közben, mint az övé." 
Magatartása a természettudósé, az olyan emberé tehát , kiben az önmegfigyelés nem szenve-
déllyé hatalmasodott , hanem műszerré hidegült. Azelőtt nem igen látott mást a gondolatokban, 
mint irodalmi tárgyakat , most ezt a szemléletet önmagára alkalmazza. Az agydaganatban 
megbetegedett Kar in thy : irodalmi tárgy, egyben azonban tudományos tárgy is. Ezút ta l 
a téma tar ta lmában is érdekli, de nem a megismerés önzetlen öröméért, hanem a megírás 
kedvéért . Félelmesen pontos megfigyelések egyfelől, másfelől írói ügyeskedések, fogások. 

Tárgyilagos magatartása oly következetes és oly könyörtelen, hogy a tu la jdon élet-
veszedelmét ugyanazzal a szenvtelenséggel dolgozza fel, mint bármely más t émájá t . Téma 
és téma között nincs különbség. Betegségére egy sztoikus filozófus fölényével tekint, s ugyan-
akkor tünetek jelentkezését, a diagnózis megejtését, a műté t lefolyását a bűnügyi regények 
untig ismert fordulataival írja le. Sikerül is neki nemegyszer olyan lélegzetelállító izgalmat 
kelteni, hogy a legbonyolultabb gyilkossági história sem ér a nyomába. Mindennek a tetejében 
kihasznál minden alkalmat a viccelődésre, akárcsak a „Görbe t ü k ö r " legkönnyebb humo-
reszkjeiben. Több macska játszik e regényben, nem kettő. 

A tárgyilagosságnak ez a foka valóban filozófiai. Elvégre két milliárd ember szenve-
déseihez képest egyetlen ember mégoly borzalmas szenvedése is parányi mennyiség. Ez a 
tar ta lma annak a magatar tásnak. A „Holnap reggel"-ben az író, mint valami homunculust 
barkácsolta össze a félelem és szenvedély nyűgétől megszabadult embert . A tárgyilagosságot 
vegyileg állította elő, tárgy nélkül. Ezért semmitmondó a darab konklúziója, hogy a fölszaba-
dult ember: — ú j lehetőség. A pálya végéről visszatekintve a Capillária, de különösen a 
„Holnap reggel" készülődésnek hat az önmegfigyelés iszonyú próbájára. A lélek s az elme 
készen állott, az alkalmat a betegség adta meg. Az ú j lehetőség pedig megvalósult egy külön-
leges regényben s ez az „Utazás a koponyám körül". 

\ 
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