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„VOLT VALAMI PÉLDÁTLAN IZGALOM 
ES REMÉNY A LEVEGŐBEN. . ." 

KARINTHY FRIGYES KÖLTÉSZETÉRŐL 

Karinthy Fr igyes . . . a költő. Habozva írjuk le? Szokatlan? 
S nem azért, mert elfelejtjük, micsoda polihisztora volt a 
költészetnek; mi egyebet tanúsítana paródiagyűjteménye, ahol 
egy-egy költő jellegzetesebb szinte, mint „eredetiben". Szokat-
lan, mert költőként eddig nem volt közhasználatú. De a lírája 
nem ezért maradt szokatlan. 

Hanem mert eleve hangváltás; a líra mutációja; a „dolgok" 
komolyságának korántsem könnyed boncolása; mert „elbeszé-
lés" minden terjedelmesebb verse; mert nem igen él „eszközök-
kel"; mert saját eszköztelenséget teremt. Benne van ebben, 
persze, a kor számos jellegzetessége; mintha klasszikusnak 
számító technikai eszközöket kellene látnunk - s nem múzeá-
lisan. Ám a szegletességeken fennakadunk olykor, és az oldott-
ság gyakran a legegyszerűbb út; ellene hozzuk fel életművének 
más régióit, és azt gyanítjuk, hogy nem akkora felelősséggel, túl 
könnyed kézzel, elkötelezetlenül művelte a lírát. Kétfelől 
vagyunk hozzá igazságtalanok. De most már egyre többször 
olvassuk. 

Nem az a költő ő, akit harsányan felfedezünk, mert eszté-
tikai élményt és megrendülést egyszerre adna. S az mintha 
kevéssé lenne érdekes — végre! — manapság, hogy micsoda 
minek az ellenében van, mit újít meg, mivel szemben hoz mást; 
Karinthy Frigyes versformái nem jelentenek kalandot a líra 
megannyi kísérlete után. Mégis mi az a nyers, csupa robbanás 
élmény, mely ezeket a félhosszú verseket nyugtalanítóan 
visszahozza figyelmünk terébe? Talán a Karácsonyi elégia vall 
erről a legpontosabban: „Milyen boldog voltam én ennek a 
századnak elején. (Nem magam miatt szegény voltam és 
magamrahagyott) De volt valami példátlan izgalom és remény 
a levegőben". 
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Ez a vers, a Karácsonyi elégia azután már így kezdődik: 
„Mit tettél ártatlan szívemmel, gyalázatos kor, felelj meg / . . . 
Hazug viaszkönnyet ne síijon a karácsonyi gyertya / . . . 
Rántsátok le az asztal vacsorázó fehér térítőjét / Fekete 
posztó van alatta, két gyertya ide és feszület / Krisztus tör-
vényszéke elé rángatlak, hívlak tetemére / Ennek a gúzsba-
kötött és megtört valaha isteni szívnek". 

És most jön: „Milyen boldog voltam én . . .", s így zárul ez 
a tétel (a szakaszolás nélküli versben): „Készültünk valamire és 
vártunk valami Meglepetést / Aminőt soha még hinni se mert a 
világ / Egy nemzedék se, mióta Cromagnont s a neanderi völgy 
/ Ködös reggeleit elhagyta ez a földre lepottyant / Valami ide-

gen bolygóról idekerült különös féreg, az ember". A kultúra és 
a civilizáció történetének üledékeiből sehol sem készült ilyen 
vad főzet, mint Karinthy költészetében. „Remegett minden 
ebben az ünnepi várakozásban", mondja. És megint a kará-
csonyi kép villan, s ez eleinte ide-oda indázik, a sorok végén 
nincs írásjel, nyitott marad, amit ott hagy a költő, vesszőkkel 
tagol ezt-azt a logika szerényebb szabályai szerint, ám a kettőt 
csakugyan oly szabadosan elegyíti, hogy már ez is furcsa 
fűszerízt ad. Nem zamatot. Ez a költészet annyiban elkötele-
zetlen (a poétái hagyománynak), hogy nem ismer kötöttséget; 
s így mondja el (némi expresszionizmussal) pontosan azt, amit 
— józan magántudóként — elmondani akar, és mert efféle 
vállalkozásokhoz egyetlen lélegzet kevés, de a magánbeszédhez 
az erő sem végtelen, a félhosszú forma (többnyire) kedvelt 
alakja lesz a megvalósuló eredménynek. 

Ez az eredmény: jó költészet, hasonlíthatatlanul egyéni. 
Felnőtt líra; mondhatni, mindjárt felnőttként kezdett líra. Ez 
adja erejét, ebből származnak hiányai; bennünket itt a szerke-
zete érdekel. 

Határozottan megszólító líra; ám a behízelgésnek sehol 
nincs nyoma. Szónokiasságot mindig csak önmaga kárára vál-
lal; ez is nagyon rokonszenves, ám nem holmi kettősjáték, 
hogy végül igy legyen megnyerő. Testvérünknek érezhetjük — 
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mert igényt tart valami ősi, „ködös reggelről való" összetartozás 
érzésére - , de mintha az eseményeknek, e civilizáció történeté-
nek oly pontjáról szólna már, ahonnét érzelmeskedéssel sem-
mire se megyünk. Mégis örökké a fájdalmait fejezi ki, és 
legelemibb félelmével, a halálfélelemmel ránt művének köze-
lébe minket; a nagy közelségtől mégis megóvja az élményt, 
hogy szinte hosszú soraival tartja tőlünk a három lépést. 

Csupa ellentmondásos feszültség, rövid távon lebonyolítha-
tatlan kérdések, rideg anyag, tartás, objektivált érzékenység, 
konvenciótlan költői fordulatok, a kor áramvonalait sajátosan 
követő erőgazdálkodás, mások művein sokszorosan iskolázott 
dikció, hit és hitetlenség (ami a költői szó hatását illeti); ezek 
szerint: a megnyilatkozás elemi kényszere. „Nem mondhatom 
el senkinek, / Elmondom hát mindenkinek" — ez a klasszikus 
pecsétje költészetének. Egyrészt. S beljebb: nem hiszek benne, 
hogy költőileg beszélhetnénk egymással, mivel azonban ellen-
állhatatlanul szólnom kell, s a mondandóm is fontos, ám ma 
már ki hihet fontos mondandókban, vegyük elő hozzá a költé-
szetet, abban sem hihetünk. A kettős tagadás szintetizált állí-
tása. Ez Karinthy költészetének egyik képlete. Ennek a képlet-
nek a kibontásához (mert mintha nem a kész anyag adná a 
képletet a megoldáshoz, hanem az építkezéshez szolgálna terv-
rajzul az előzetes ábra, ami rendjén is van minden más esetben) 
terebélyes-forma versek kellenek. 

És ez a „terebély", a magánbeszéd szuverenitásának tere, 
szintén arról győz meg, hogy a lírával nincs minden rendben. S 
a líra — ellentmondás? — hű képe a dolgoknak. Ha van „hű 
kép". 

Drasztikusan nyüt (az eszköztelenségében) és nyersen tar-
tózkodó (a pusztulás félelmében) ez a költészet. Távolról indít, 
bármikor kitörésre kész. A jelenlét poézise, s olyan akar lenni, 
amilyen az. Modora mintegy tudtán kívül hat, eszközöket nem 
vállal, és mintha valami közemberi józansághoz járna közel, 
igazságkimondásával is, amelyet aforizmán, paródián, filo-
zófián, szépprózán edzett. Ha megszokjuk darabosságát, kibon-
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takozik az a nagyobb dallam, amit másképp aligha lehetett 
volna a lírának ezekhez az évtizedeiben — a „Nyugat-nemze-
dék" tagjának — megszólaltatnia. Ha Szabó Lőrinc nyerseségével 
véljük egybe, persze, körülményeskedő költészet aKarinthyé, 
ám ebbe a poszt-szecesszióba belefér egy sor olyan rezdülés és 
részlet, amely Szabó Lőrinc életművének első két-három évti-
zedét is csak örömünkre gazdagíthatná. Mindazonáltal 
Karinthy inkább Szabó Lőrinc „Ettem. Tíz deka disznósaj-
tot"-világképéhez van közelebb, mint Kassák puritánul szép 
kompozícióihoz. És a három „nagy egyszerű" közül Karinthy 
Frigyes ihlete a legszembetűnőbben „középterjedelmű" (bár a 
rövid versben is igen találóan fejezi ki magát, s némely költe-
ménye a kifejezetten hosszú vállalkozások műfajába sorolandó; 
az átmenetet nehéz meghatározni itt). 

A Karácsonyi elégia kultúra- és embersorstörténete (civilizá-
cióképe és történelemmetszete) a ráció csődjét mutatja, de 
nem lendít másmilyen konstrukciók illúziójába. Mindezt a — 
már jelzett — századvégi nagy remények színpadán. Karinthy 
költői képei mindig külterjesek, ezért meglepő, ha bensősé-
gesre vált, vagy a tökéletességet nem célozva, csupán a vers-
beszéd kifogástalanságára ügyelve, netán még „szép helyeken" 
is vezet. A Föld nevű legszebb játéklabdát kapta meg az 
emberiség (akkor, ajándékba), és az ironikus hangvételt meg-
honosító vers így folytatja: „ . . éppen nekünk való ember-
gyerekeknek I Nem olyen nagy mint a Nap például, de nem is 
oly forró / . . . s tele van gyönyörű rajzzal / Erdők és tengerek 
és hegyláncok csupa színes ábra / Hókristály és vízirózsa és 
északi fény gyönyörű . . . " Mindezt az elébb mondottak szem-
léltetéséül; oldott verskezelés, elsősorban a mindenkori elő-
készítésé: Karinthy versében nem egy bizonyos helyen van 
kimondva „egy bizonyos dolog", hanem a versszövet folyto-
nossága adja a mintát. Ez az ő félhosszú műveinek egészen 
egyedi, mindenki másétól eltérő jellege. 

„S mienk lesz az egész, tehetünk vele ami tetszik / Bele-
bújhatunk vagy kihajítjuk nagy ívben a térbe / El is ronthatjuk, 
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megnézhetjük a szerkezetét. . ." Karinthy felfogásának alapja: 
nem köti őt a költészet szak-jellege úgy, ahogy Babitsot, 
Kosztolányit; ő nem profi, ha mondhatjuk ezt így, ő a zseniális 
amatőr, mindőjük közül a „legzseniálisabb", de a legkevésbé 
kötelezi el magát (ha akarná se tehetné) valami meghatározot-
tabb körnek (s ez a versein is érződik, ez adja friss hatásukat, 
nagyszerű olvasmányosságukat; az okos emberek költője ő, és 
ha ezeket az akadályokat leküzdöttük - hogy nem vagyunk 
olyan okosak, hogy nem oly átfogó a szemléletünk stb. - , 
hirtelen megnyílik egy megrendítően erős érzelmi világ; ám 
hogy leküzdhessük, ami Karinthy lírájától eleinte távolít, para-
dox módon épp erre szolgál a Karinthy-vers! s ez az etikai 
tartalom van az „elmondom hát mindenkinek" mélyén), és 
tulajdonképpen benne még mindig kiolthatatlanul ott az a 
fiatalos hit, hogy dolgaink közölhetőek másokkal, hogy erre 
állandóan törekedni kell, hogy nincs ugyan semmi „remény", 
gyakorlatilag mégis — önzőén, közhasznúan, ősemberien, bár-
hogy — úgy kell eljárnunk, mintha élnének még azok a század-
forulói lehetőségek: mert „mindenki lázasan készült ennek a 
századnak elején", aztán — vagy ötven sornyira az egybefüggő 
versáradásban már ott tartunk, hogy „százezer ember hörgött 
Mazurnál a jeges pocsolyákban", s mindez történt (így záija 
szorosra a kompozíciót) „december közepetájt karácsony előtt 
tizenhetedikén"; és most is, amikor a verset íija, karácsony 
van, és a Föld is ilyen ajándék. Pedig mint egy új teremtés, 
olyan volt ez a százaforduló, és Karinthy meseszerűen íija le a 
felfedezések legújabb kori történetét („Egyikünk a hal siklását 
figyelte a vízben / S eltanulta, hogyan szed ki a vízből leve-
gőt / Másik a madarat röptiben nézte ravaszdin / S másnapra 
maga is harsogva felröppent mint a madár / Harmadik tetten-
érte a Láthatatlan Sugarat / S déli időben fényes nappal meg-
jelent a kísértet / Félelmes csontváz eleven testünk lágy kérge 
alatt" stb.) Igazi versélményt ad ez a szerkesztési mód, ez az 
alapállás, ez a hang. És kezd fájdalmasra váltani, amikor a 
költő elmondja, hogy „énnekem is volt szerepem húszévesen 
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ilyen f ia ta lon / . . . hogy a prológust majd én mondom el, ha 
kezdődik a játék . . . " Kifejezi ez a látszólag ráérős elbeszélési 
mód a legszemélyesebb szomorúságot, melyet emberiség-
méretűvé old, anélkül hogy saját személyét feltolná; a jó köz-
érdekű líra mintaképe lehetne Karinthy Frigyes költészete. 
Csak ahhoz ilyen átfogó szellem is szükségeltetik. (Nem az 
elégikus vagy a rövid műfaj specialistáiról szólunk; de Karinthy 
óta ilyen tudományos igényű lírát még nem sikerült senkinek 
se csinálnia; társadalmi érdekűt igen, társadalomtudományosat 
például már nem.) És ez az általános bejelentés (a prológusról) 
kis jelenetté oldódik a versben, s a stilizált színen lendül 
tovább a vers. Lendül, mert a repülésről, a magasságról vall, a 
vágyak teréről (ismerés? ), és a mennybolt kupolájáról (még 
ismerősebb? verseiben még a hegedűt is feldolgozta, mint majd 
látni fogjuk), és vall a saját költőségéről is: „ . . . nem rímek és 
szavak és muzsika részegített meg / . . . ez a Valóság volt, ez a 
vászonból tákolt monoplán . . . " Milyen céltatörően szerkeszt, 
miközben a vers mindenütt laza és tágas, hogy látszólag oda 
nem tartozó dolgok is beleféijenek, s aztán „valóságosan" 
kiderülhessen, miért vannak eléggé törvényszerűen ott. És 
tulajdonképpen annak a „mélyebben nyugatos", manapság is 
— például egy Ottlik Géza művének mélyén, tehát nem okvet-
lenül lírában — megtalálható idealista-emberi, realista-utópista 
nézetvilágának ad hangot, amely akár a technikától, ennek 
egykori reménykeltéseitől is jócskán függetlennek tekinthető, 
a kimondhatatlan (kibeszélhetetlen) Én-ek tőkesúlya, azaz egy 
ilyen eszmei egyensúlyozó elem, mely összebeszélés nélkül is 
közös a derekas törekvőkben (mennyi monoplán-fogalom ma 
már!): „Minden szépnél szebb, minden Igézetnél igazibb Igé-
zet I Hogy győzni fogunk diadal diadal diadal minékünk / S ha 
a mennyeknek országa nem száll le a földre / Majd érte me-
gyünk . . . " stb. És megint kis kép lendíti a szerkezetet tovább, 
betoldva éppen: „így volt ez s még aznap délután szép kedve-
semmel I Ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán / S álmod-
tuk a kisdedet aki majd megéri ezt a n a p o t . . . " S egyszerre, 
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mindjárt a következő sorban: „Gyalázatos század, mit tettél 
mire a kisded megszüle te t t . . . " És itt jön a mazuri jeges 
pocsolya. 

Karinthy verseiben ő maga mindig „az ember", „az ember-
ke", aki itt például azt mondhatja el magáról, hogy „sok-sok 
év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol / Ahová 
dobott a földrengés s elindultam . . ." Ezek ősképek. Konkré-
tumuk pedig itt akár Szép Ernőt is idézheti: „ . . . kábultan 
még roggyanó térddel és betörött fejjel / Keresni a kedvem és 
hitem . . . / Hová tettétek" és „miféle világ lett", és „hol a 
kerek asztal aminek gazdáját dicsérni akartam." Mert „ha 
szólok nem értik a nyelvet", s a vers befejezésének lebonyolí-
tása semmiféle rést nem engedélyez már a reménynek, a rög-
tönzések korszaka lejárt, akármi terjedelem elérkezik világi 
végéhez, mert ha nem az egyén illúziói jelentik a „monoplán 
realitást", reménytelenné válik ennek a Gazdának a Földje: 
„Összenéznek . . . azt hiszik koldulni jöttem / . . . repülnék 
fönt berreg valami / Aranyat csempész a gépen a bankár át a 
határon I . . . a háborúra spekuláló iparos / Messze suhan már 
nem érem utol összeesem az ucca kövén / S már nem tudom 
eldadogni vádoló végrendeletem". Itt számos stilizált túlzás 
eredetére fény derül (másokéra, Szép Ernő „ájulásaira" stb.): a 
költői személyiség lefokozza magát köznapi személlyé, hogy — 
még lehető módon — megkísérelje a föllendülést. Ennek a 
paradoxonnak lírai kibontása Karinthy Frigyes verseinek ter-
jedelme. Szó szerint így; a fizikai tér, amit a vers betölt, azaz a 
sík, amit elfoglal, még Kassáknál sem annyira fontos (alkotó-
elemként!), mint nála. 

* 

Bár még fontosabb az egyén által betöltött tér, főként a 
belső, ahol azt hordozza, ami — megint ókonzervatív felfogás? 
századelő-álom? — rábízatott. Ezért a Számadás a tálentomról 
nagy lendülete, mely már-már hosszú versig fut, több közép-
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pontot sorjáztat, ám egyetlen keretbe illeszkedik. Ez: a felelős-
ségérzés minden értékért, aminek a letéteményese az Ember, 
vagy itt inkább az ember. S ahogy ennek a szónak a kétféle 
(szemlélet szerint más-más) írásmódja, úgy egészíti ki egymást 
Karinthy félhosszű versében a csalódott áhitat és a becsapha-
tatlan remény (annak a reménye, hogy egyáltalán követel 
beszámolót a Gazda, aki a tálentomot adta neki), így válik 
szerves képződménnyé a sok újrakezdés, részletezés, ötlet, 
váltás stb. és a gondolati-etikai felfogás, amely ötsoros versben 
is pregnánsan kifejezésre juthatna. Hol történt tehát valami 
változás, ami az ilyen tárgyak érme-szerű, veretes feldolgozását 
szabadon áradó, fanyar magánbeszédekké változtatta (hitellel, 
vagyis hitelük érdekében)? Nem maga a téma fordult-e át 
ellentétébe? Ami eddig kötelesség volt, az etikus tartás, most 
szintén — mintha választható lenne? 

A vers indítása határozottan lírai. (Mint ahogy a választás-
nak ezek a félhosszú versei sehol sem epikusak; érdemben az 
epikus műfajok üyen teijedelmű alkotásait nem soroljuk tár-
gyunk körébe.) „Gazda aki (mintahogy meg vagyon írva) 
három szolgádnak / Három tálentomot adtál aztán elmentél 
messzi vidékre . . . " S tudjuk, a tálentomnak itt a tehetség az 
értelme, ám ez színejátszó mégis, hiszen csakhamar, a példa-
beszédet röviden ismertetve, Karinthy megjegyzi:,jól ismerem 
én e mennyei kapitalizmust", amely nem lát fantáziát a csak 
őrzött, nem fiadztatott tálentomban (etika; választás stb.). így 
„szűköl mentegetőzve" rossz lelkiismerete; és ismer még mást 
is, a világot, ahol „a nyomorult obulust is kiirígylik a szám-
ból", s van véleménye: „nem félem a halált de gyűlölöm a 
gyilkos emberevést", mely „lerágja a húst csontjaimról és lel-
kemről a csontot", és „a többit elvégzi a tömeg eltapossa még 
az emlékemet is". Itt ér véget a vers első szakasza (16 sor). A 
folytatás: „Hallljad hát harc közben ezt a hevenyészett számot-
adást / Reggel dolgom volt délután is veszkődtem este álomta-
lanul / Roskadok ágyba s ha ezt elhebegem futok verekedni 
tovább. . ." És a vers önmagáról vall így: „Itt minden reggel 
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újra kell szülni magam . . . / . . . esküdözni hogy élek s van 
jogom é l n i . . . " A futószalag-világ, a szellemi szalámigyár. S 
némiképp így formálódik a szeletelhető szalámi-vers; Karinthy 
tehát nagy őszinteséget vállal, amikor így ír; az „így" nem a 
mit jelenti, hanem a hogyant, és a paradoxonok paradoxona 
ez: csak azzal haladhatja meg az adott állapotot, hogy az adott 
állapotnak leginkább meg-felelően ír. Ki kérdezett? merül fel a 
kérdése sorról-sorra, általános emberhit-reményei (roncsaik-
ban) is erősebbek, mint a kérdezettség hite; ám ha mégis szól, 
megteremtődik legalább (ezzel a szólással) a kérdezettség-
állapot, azaz a világ etikai eleme mint illúzió. Az illúzió mate-
rializálódása a Karinthy-vers; a hegedű-cirkusz. 

A terjedelem teszi lehetővé, hogy „ennek az órákra mérete-
zett életnek" (idézeteink mind ebből a versből, a naplófeljegy-
zés végéig) hű képét adja, értelemmel — „zsenialitással", ama-
tőr teljességgel — áthatott romhalmazát megtúrja. Elmondja, 
„hogy . . . I az úgy volt azzal a fényes tallérral még gyermeki 
korban . . . " — és mindegy, mit mond el, érződik a hangján az 
önirónia: mellébeszélés az őszinte vallomás is ezen a gyakor-
latias, önkamatoztató „lapdán", a Földön. Balzsamos csoda-
szert vett a tálentomom Aladintól, „amivel ha bőröm beken-
tem, az lettem ami akartam". így lett először, „kis barna gyer-
mekhegedű mélyviola", s most elmondja ennek sorsát. Idézi 
saját cirkusz-novelláját (tehát a vers elkezd tágulni a „mi min-
den bele nem fér" módján!), és ez a vágy — mert csak vágy — 
el is kallódik (tehát tárgyiasul a költő által megfogalmazott 
szöveg, eladható lesz a Teleki-téren, íme, nemcsak az eszmei 
kallódás létezik, de a megfogalmazásbeli is, tehát az a kiejelen-
tés kerül ebek harmincadjára, hogy „trikómból kihúzom s 
elmuzsikálom a dalt / Mit régen hallottam egyszer zengeni és 
zokogni szívemben"), és „valami vad nép ügynöke potomért 
megvette", lent Afrikában „odaadták . . . a Nagy Főnöknek az 
hordta a fején egy darabig", aztán rájött, hogy „holmi tok ez 
kotyogó nagy üregével", akkor nyakába vette, s „színes kavi-
csot és más értékes pénzt hordott benne". Végül tam-tam 



Forum 845 

taktust vernek a hegedűn stb. S ezt ő restelli, de mit tegyen. 
Még szerencse, vált a vers megint, hogy „voltam hegyes-élesre-
fent toledói penge" is a „Nagy Szélmalomhoz" címzett 
„panoptikum-csárda söntése mögött. . ." És volt sok minden 
(félig jelképesen, civilizációtörténetileg és szellemreményileg), 
például „bonyolult ravasz szerkezet drága zsebóra", de „a 
szórakozott professzor a német / Anekdota hőse lágytojást főz-
vén az órát bedobta a forró vízbe kezében / Tartván a tojást s 
az óra tönkrefőtt" stb.; tehát nemcsak a „szent" dolgok válnak 
cirkuszivá s rosszabbá, de a bohóctréfák is — bevallva — szer-
ves, versbéli elemmé. Negyven-ötven soron át értesülünk 
ekképp, mi minden volt a vers alanya, aki azonban kísértetie-
sen hasonlít „az emberiségre", bár ez kimondva nincsen. A 
terjedelem alkalmat ad a témák indázására, a kifejtés akasztó-
fahumorára stb. Papagáj és grammofon, ügyetlen (lassan váltó) 
kaméleon, Schöberl-bútor volt (nappal szék és éjjel ágy) a 
szerző, és így volt ő „egyetlen példány . . . / Amelyik nappal 
nyugodalmasan szétterül hívogatva aludni / Éjjel meg ugrálni 
kezd a szegény fáradt polgár párnája alatt. . .„ így valósul meg, 
lassan-észrevétlenül, a hegedűjén akár a cirkuszban is csoda-
dalt játszani vágyó kisfiú (a szellemiekre hivatott ember) vágy-
képeiből a cirkusz képe, maga teremti — ezért az akasztófa-
humor— ezt a ciïknszt; és ez lassan kezd érződni a versből, a 
sorok közül, s ehhez sok sor kell (drasztikusan szólva). Jön a 
klasszikus burgonya-hasonlat, mely az író filozófiájának mellő-
zéséről szól („azt hitték a bogyója ehető s mert fanyar volt és 
keserű / Tűzredobták nem kellett s csak később mikor már 
égett a máglya / jöttek rá a jó sült-krumpli szagról miként kel-
let volna kezelni". Itt is körúti tréfálkozások vannak „Drake 
Ferenc"-ről „aki mint tudjuk a burgonya felfedezője", s hogy 
Amerikában, amikor az a föld kikerült oda, melyben ő elpor-
ladt, „nem volt még Hollywood tehát a maréknyi göröngy-
ből / . . . nem hírneves filmszerző szökött ki". Legalább száz 
sor „telt el", amikor — mintegy a befejezést előkészítve — a 
Gazdához a szerző ekképp szól: „Így hát Gazda látod magad is 
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elkövettem minden l e h e t ő t . . . " A félhosszú vers itt a „minden 
lehetők" formája. S a fáradságé. „Ha ebben a percben szólna 
az ünnepi sófár / . . . lehet hogy fel se állnék tiszteletedre s ez a 
futó toll ki se hullna / K e z e m b ő l . . . " Itt is a versírás ténye 
kerül a versbe! Fontos a „ fu tó" szó. „ . . . csak megállna s 
tűnődve tenne pontot a be sem fejezett / Mondat közepén vagy 
mint a katona kit főbelőttek s állva marad / Vagy mint a 
pilóta . . ." Átindázva a verseken, itt a téma. „ . . . a lezuhant 
gép roncsai közt mem igyekszik / Kikecmeregni drótok és ron-
gyok közül . . ." Ez a vers állapota; így „nem igyekszik" a 
költő, „bár van még benne lehellet". Új lélegzet következik, 
amelyet Kosztolányi Hajnali részegsége révén ismerünk: „Nézd 
csak . . . " , kezdődik ott a nem túl személyes, mégis megszólító 
vallomás; érdemes megfigyelni, hogy Karinthy legalább három-
szor akkora papírdarabon intézi el mindezt; s ez is összefügg a 
versről alkotott felfogásával, mely ihletét szabályozza. Emlí-
tésre érdemes a köznapi hangvétel, a köznapi kelléktár: „Beval-
lom én már csak magamnak dúdolok néha szórakozottan / Este 
az Üllői úton ha várni kell a gyéren járó ötösre . . . " Hogy 
ilyesmi belefér a versbe, mint ez a „gyéren járó", ez szemléleti 
változást tan.úsít. Karinthy sokkal messzebb jutott (bizonyos 
dolgokban), mint Babits és Kosztolányi, s nem puszta szeszé-
lye ez a versnek, hogy épp ő: mert ő kötődött a legkevésbé a 
vershez. Szabó Lőrinc, aki mintha jó értelemben valósította 
volna meg Ady „úr — cifra szolga" viszonyát költő s vers közt 
(mert: cifraság nélküli verssel), nem jutott ilyen messzire; 
Kassák az egyetlen, aki a magyar lírában a hatvanas évek előtt 
ezt a — nem értékítélet, szinte azt mondhatni: ellenkezőleg, 
válságtünet — jelleget meg tudta valósítani, és Karinthy a 
másik. Ezzel is jelöltük ellentmondásos helyzetét; mert mintha 
ezekből a félhosszú versekből még az is sugározna, hogy szer-
zőjük egyáltalán nem akar verset csinálni. Az „ismeretlen ki-
bontakozást" keresi ott a buszra várva, „ami úgyse kell senki-
nek minél nagyobb szükség volna rá annál kevésbé". Tehát a 
válságtünet-vers nem a vers válságát jelzi eredendően, hanem 
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(akkoriban például ezt) hogy: „a mai Európa nem élni, hanem 
mindenáron megdögleni óhajt" (az alapok koronként változ-
nak, nem tárgya vizsgálatunknak). És a legvégső befejezés csak 
most következik, nem mintha ez a verstípus mindegyre kikris-
tályosítaná a formáit, inkább mert nem könnyű hol elvágni a 
fonalat, magának a szerzőnek. „Hát ennyi az egész parancsolj 
több nincs lehet hogy kevesebb . . . / Nincs kedvem alakos-
kodni és ágálni és szerepelni és csereberélni. . ." Mennyire más 
ez, mint a (formailag is sokkal zártabb) Hajnali részegség 
döbbenete, hogy „vendége" volt a költő „egy nagy ismeretlen 
Úrnak". Itt már az „ismerlek" rossz szóvicce is belejátszhatna 
akár (ahol az ismerés nem többletet jelent), ám még létezik a 
Gazda fogalma. Van ki előtt elmondani ezt mind — még ebben 
a végső befejezésben is —, bár nincs mentség, s mentegetőzni 
ok sincs, mégis. . . Van legalább a „mégis". Ennyi maradt a 
kezdeti heroizmusból, a századforduló nagy, fölfedező lendüle-
téből. A versnyi hősiesség, melyet a lemondás legyintése tesz a 
helyére. „Volt egy jó mozdulatom volt egy válaszom talpra-
esett", sorolja, és ezek az elemek jó harminc évet ugranak 
líránkban előre. „Egyszer megállítottam egy robogó szekeret 
egyszer valakinek / Tanácsot adtam amitől megfordult »vég-
zete« és >>balsorsa« / Közben árkot ástak arcomon s szakállam 
szürke borostás lenne . . ." Látjuk, mi minden köszönheti 
Karinthynak a létét, költészetileg is. És hogy a világnak, me-
lyet elhagy végképp, mi a híja? „Legfeljebb annyi amennyit 
hozzátenni nem akartam" — s még fontosabb: „vagy nem 
sikerült". Még mindig remél: „így találtam ezt a világot mikor 
idehozták s most ha úgy érzed / Hogy úgy hagyom itt ahogy 
találtam semmi se változott ám te ítélj". Bízik, hogy mégis van 
jó ítélet, bár „gáncs vagy jutalom mindegy már", s itt vissza-
zárja a verset az elején tett utalással, erre kerekíti (mert ez is 
remény, ez is formai konvenció): hogy mindegy már ama 
,külső Sötétség" is, melyre vetheti őt a Gazda, az „se segít", 
ahol „vagyon sírás és fogaknak tsikorgatása"; ő erre már csak 
ezt mondhatja (még mindig a nyelv konvencióival, még mindig 
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bizakodással? ), „esküszöm nem fogok sírni és csikorgatni 
fogam odaát". A félhosszú vers nyitottsága itt a világképet 
foglalja magába; túllép a vers azokon a tragikus (tragiko-
mikussá színezett) zárásokon, ahol a remény elvész, és a foly-
tatás minimális reményét hagyja meg — hogy tudniillik még 
érdemes elmondani a dolgokat „mindenkinek". Ennél a teljes 
nyitottságnál (bizonytalanjánál, mely legalább még az életé) 
véget ér (de hát itt már ugyan ki várná tőle: odaát „nem is 
sikerülhetne) a sírás és a fogak csikorgatása (vagy tsikorgatása); 
költészet és a költészet merő tudata eggyé válik; ez a teljesen 
amorf „nyitott vers". Ám hogy az anyagszerűségnél maradjunk: 
nemcsak a félhosszú vers, de a Karinthy Frigyes által beve-
zetett jellegzetes megoldások (e verstípus elemi) is mindmáig 
felismerhetően hatnak. Hogy az említetteket csak néhánnyal 
bővítsük, más versekből merítvén példaanyagot (ilyen verse 
Karinthynak a Mindszenti litánia, az Érdi erdő, a Karácsonyi 
karének, A lapda stb.): „Csak a mindenség bámul rád s nem 
érti mit óhajtasz" (vers befejezéseként); „Ó nem így akartam 
én egyszer vallani rólatok női szemek" (vers nyitása); „Bizony 
mondom semmi több ez az eltűnő semmi kis élet a tenyerem-
ben / Semmi több maga a tiszta szeretet és mégkevésbé keve-
sebb I Ugybizony az a bizonyos szeretet amit áhítatos önkívü-
letben / S marcangoló harcokban szomjaz és áhít és keres az 
emberi lélek" (egy kutya halálakor, a vers üzenetét bevezetve); 
vagy az Érdi erdő befejezése, az elbeszélés eseménysorát 
követő „kétlépcsős" tanulság s megfogalmazása, a hangja, 
mind jelen van ez ma (volt nemrég, s van is, mert némelyek 
kitartanak e verstípusnál): „Ezerkilencszázkettőben a század 
elején / Azt hittem így kezdődik most nékem az élet / Cso-
dája . . . esélye — most tudom / így végződött számomra ezen a 
csodálatos estén / Számomra ki egy elmúlt század végére szü-
lettem / S meg nem értem már a kánaánt a beteljesedést." S az 
egész „elbeszélés" gyermeki élménye mindössze annyi, hogy a 
rigóflókákat, akiket a szerző titokban etetgetett az erdőben, 
hirtelen elvitték a szüleik, az öreg madarak a közelítő árvíz 
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elől, ám az emberek, akik például rá vigyáztak, hagyták, hogy 
ő az erdőbe menjen, ahonnét aztán alig menekülhetett; ezt 
követi egy holdfényes-izgalmas csónakút az elsüllyedt, atlan-
tiszos tájon, s ennek a különös élménynek a borzongásában 
hiszi a gyerek a csodálatos élet kezdetét. Hogy ilyen szerény, 
különben életképnek minősíthető tárgyat ilyen hirtelenül és 
evidensen általánosságba torkolhasson, s ezt is azonnal ellen-
tétellel bővítse, véglegességig és reménytelenségig juttassa, köz-
ben mégis eleven maradjon és — mondjuk ki — szívünkhöz 
közeli, annyi nagyszerű lírai teljesítmény hidegét feledtetve 
Karinthy Frigyes nem teljesen méltatlanul kezelt lírai életműve 
okvetlenül a jelentősek s termékenyítő erejűek közé kell, hogy 
tartozzék, és ez az érzésünk, gondolom, most egyelőre csak 
egyre fokozódhat még. 

TANDORI DEZSŐ 

FALUDI FERENC EKLOGÁI 

Kevés olyan területe van Faludi Ferenc munkásságának, 
amelyről a halála óta eltelt kétszáz év során ellentétesebb 
vélemények születtek volna, mint pásztorkölteményeiről. 
Batsányi még „megbetsűlhetetlen drága kints"-nek tartotta 
őket1 , Toldy Ferenc szerint „igen szépek", de ő azt is hozzá-
teszi, hogy „kevésre becsültetnek"2,Császár Elemér pedig már 
csupán „alkalmi költemények"-et lát bennük, s az egész pász-
torköltészetet sommásan „az irodalmak beteges jelenségéinek 
minősíti.3 Ez utóbbi álláspont arról tanúskodik, hogy a Faludi-

1 Faludi Ferentz' Versei., Kiadta Batsányi János. Pest 1824. 
Toldalék, 157. 

2Toldy Ferenc: Magyar költők élete. T. F. Összegyűjtött Munkái. 
Pest 1870. 153. 

3 Császár Elemér: Faludi Ferenc költészete. EPH К 1903. 27., 28. 


