
mérlegen

Tarján Tamás

SZEMMAGASSÁGBAN XV.

A z ó- és új esztendő fordulóján, a számvetés és a tervezgetés napjaiban különösen sze
retek naplókat olvasni. Általában is érdekel -  persze nem a magam egyébként rendszeresen 
vezetett, szerény följegyzései miatt -  a napló műfaji problematikája, amit a legtöbb napló
író érzékelni szokott: miként lehet egy szöveg eleve és egyszerre intim és nyilvános is? Ka
rinthy Ferenc 1967 és 1991 között papírra vetett, nemrég három vaskos kötetben kiadott 
Naplója, mely már a sikerlistákra is fölkerült, alapos tanulmányokat érdemelne az iroda
lomtörténészektől; az alábbi gondolatsor csak első közelítése az ezerötszáz oldalnak. 
Csernus Mariann Ki voltál, lányom? című naplószerű regénye, múltkutató vallomása a ke
reteit eloldó ezredvégi regényműfaj specifikus alkotása.

/Anekdota, élménybeszámoló, látlelet/ Karinthy Fe
renc negyvenhatodik életévében, 1967. január 1-én, Mát
raházán fogott bele a tények rögzítésébe, a "Hogyan kell 
egy naplót elkezdeni...?" sóhajtásával. Bár a kérdés -  Ho
gyan kell egy naplót folytatni? Érdemes-e írni? stb. -  a ké
sőbbiekben is föl-fölbukkan, az író egyáltalán nem igyeke
zett kimunkálni a műfaj valamiféle kánonját. Sőt, midőn 
1987. március 29-én céhtársának, Fodor Andrásnak 
ugyancsak testes naplójáról tesz említést, egy kis távolság- 
tartás sejlik szavaiban: "Ezer este Fülep Lajossal. Két 
iszonyú vaskos kötet, külön-külön, mint 1-1 Biblia, és szin
te kaphatatlan." A rákövetkező fordulat igazán jellemző az 
irodalmi berkeken kívül is Cininek becézett szerzőre: "Fü
lep... néhányszor beszéltem vele, és óriási marhának ismer
tem meg. Amolyan magyar magánzseni, előbb Erdős Re- 
née férje, majd 19-ben Lukács szerencsétlen ötletére pro
fesszor, utána zengővárkonyi ref. pap, 45-től Eötvös-kollé- 
giumi tanár. Néhány tanítványa körében óriási a nimbu
sza, sejtelmem sincs, miért, voltaképp semmi maradandót

nem írt, csak nagy bölcsen s 
igen szűk körben, igen óvato
san kinyiltkoztatott. Ennyit 
Fülepről."

Persze dehogyis ennyit 
(hisz az ítélet nyilvánvalóan 
elfogult és igaztalan); ám e 
Naplóban ennyit; nem pusz
tán róla; és ebben a hangvétel
ben nemegyszer. Semmi kifo
gásolnivaló nincs a személyes
ségnek ezen a fokán, sőt a szö
veg elsődleges értéke épp az 
őszinteség, a kendőzetlenség. 
Az iménti idézet rövidítései
ből is kitűnik, hogy Karinthy 
nem ritkán futtában, tömörít
ve fogalmazott, stílbravúrok e 
füzetek írásakor nemigen iz-
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gatták. A naplót amolyan víz
elvezető ároknak tekintette: 
ha zuhatagszerűen, vagy csön
desebb égi áldással megláto
gatta őt az ihlet, és jól haladt a 
színmű- vagy prózaírói mun
kájában, följegyzései segítsé
gével vezette el a fölös csapa
dékot (vagy éppen a napló volt 
az egyetlen írástevékenység, 
amelyhez depressziós vagy ih- 
lettelen napjaiban, hónapjai
ban kedvet érzett).

A "magyar magánzseni" 
minősítés azért is kiszaladha
tott a tollán, mert ugyan egy- 
egy zseni (mint "ideális te
remtmény") munkásságában 
őszinte örömét lelte, és egy
szeregyszer nem fukarkodott 
a dicsérettel, ám valójában 
egyetlen lángészt ismert el -  e 
könyvének tanúsága szerint 
apját, Karinthy Frigyest. Leg
inkább mindkét Karinthy mo- 
nográfusa, Szalay Károly a 
megmondhatója annak, hány 
és hány alkalommal mélyed- 
tek már el a literátorok ebben 
az apa és f i a , illetve apja f ia  
kérdésben. Maga Karinthy 
Ferenc kerek perec kimondja 
józan önítéletről árulkodó vé
lekedését, egy 1968-as bejegy
zésben: "Amikor apám meg
halt, Babits azt mondta róla: -  
Ő volt közöttünk az egyetlen 
zseni. Úgy hiszem, igaza volt. 
Én nem hiszek a tehetségben

mint öröklött készségben. Annak csak egy része -  persze 
kihagyhatatlan, legelső része -  az, amit hozott az ember... 
De a zseni: valóban örökletes dolog. Valami furcsa mutá
ció az agytekervényekben, hogy másképp lássa a világot, és 
másképp teremtse újjá. Öröklődik ez a mutáció? Az én 
esetemben eddig semmi sem bizonyíthatja, hogy igen. Sok 
dologban talán még okosabb is vagyok apámnál, de az a 
furcsa csavarás eddig még nem jelentkezett. Az a minden 
másképpen van szemszög."

A későbbi években nemegyszer keserűen állapítja meg: 
az "eddig" sajna nem vesztette érvényét. Pesszimista per
ceiben írásművei közül csak kettőt-hármat ajánl az utókor 
asztalára, és pocsék, összecsapott vagy nemszeretem alko
tásait pocsék, összecsapott, nemszeretem alkotásoknak 
nevezi. Bár alighanem túl szigorú volt magához (néha meg 
kissé engedékeny, az örömben hevülékeny), a Szellem
idézést és az Epepét illetően nézete egybeesik az olvasók 
és "a tisztes ipar": az irodalom értékítéletével. Karinthy 
különben nem csinált nagy hűhót az írásmesterség gyakor
lásából. Üzemelt, mint kiegyensúlyozott egzisztenciával 
rendelkező, kenyérkereső literátor, színházak és a rádió 
meg a televízió dramaturgiai bedolgozója. Erre nem sok 
szót veszteget. A szívügyeit, a nagy terveit, az igazi alkotás 
tépelődését szemérmesebben, nehezebben osztja meg (a 
regény regénye, ahogy az Epepe vergődő készültéről tudó
sít). A minden pejoráló él nélkül említhető "irodalmi ter
melést", a penzumok akár napi teljesítését, a hivatásnak 
egyben mesterség voltát Karinthy Ferenc még atyja kor- 
és kartársaitól, a Nyugat első nemzedékének nagyjaitól 
leshette el. Meg is állapítja egyhelyütt -  ismét vitathatóan 
sommás ítélettel -, hogy a Nyugat "alapító atyái" összeha
sonlíthatatlanul jelentékenyebb generációt képeztek, mint 
az 1920 táján született "fiúk" vagy inkább "unokák" kor- 
csosultabbnak, sokkal kevésbé talentumosnak látott nem
zedéke.

Bár további szövegpéldák és közelítésmódok nem árta
nának, tán az eddigiekből is kiviláglik, hogy a naplóírónak 
egészséges, sőt esetenként túlontúl szigorú önértékelés 
adatott. Az irodalmi élet és a népes olvasótábor, a bohém -
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világ és a "vizilabdás társadalom" hetyke mókamesternek 
ismert Cinijétől (akivel hajdan e sorok írója is együtt rúgta 
a labdát a Rácfürdő előtt, a Tabánban), rengeteg csíny ki- 
eszelőjétől meglepő, hogy erről az oldaláról alig mutatko
zik be, s bár meg-megereszt jellemző anekdotákat, ezek 
jobbára nem a saját emlékezetes vicceivel kapcsolatosak. S 
egy-két halvány utalástól eltekintve a nem épp sikertelen 
Don Juannak vélt Karinthy gáláns eseteit se keresse az ol
vasó. Nem a sajtó alá rendezés körültekintő munkáját a le
hető legkevesebb kihagyással végző Jovánovics Miklós 
túlzott tapintata ítélte elhagyásra a hódítások krónikáját. 
A naplóíró -  mint özvegyének egy nyilatkozatából meg
tudhattuk -  egyáltalán nem kívánta megörökíteni félrelé
péseit.

A könyv így természetesen vesztett színességéből, pi
kantériájától, és egy vonással szegényebb az önarckép is. 
Másfelől viszont a házasságáról írt meleg szavak, a felesé
ge iránti őszinte érzelmek lírai felhangokat, szép részlete
ket ajándékoznak a naplónak. A mély, tartalmas, közös él
mények -  főként a mű egyik legfontosabb vonulatát képe
ző, szinte kisregényekben megörökített külföldi utazások 
-  mellett egy szívszorító, szomorú esemény kapott szagga
tott, gyónó leírást. Az idősödő és már betegeskedő író egy
alkalommal, szesz hatása alatt, komoly balesetet okozott 
feleségének. Akaratlan tette sokáig nem hagyta nyugodni. 
Az alkohollal meglehetősen sokat viaskodott, legalább tu- 
catnyiszor fogadja meg e lapokon is, hogy mértékletes ivá- 
si szokásokra tér át, vagy enged orvosai szigorú tanácsai
nak. Ezeknek az ígéreteknek csak átmenetileg volt foga
natjuk, mert harminc-ötven oldallal utóbb ismét bor- és 
pálinka-helyzetjelentés következik. A hangvétel ilyenkor 
is tényközlő: Karinthy nem tépi meg ruháját szégyenében, 
egyszerűen rögzíti, ha megesett valami. (Erős szervezete 
sokáig lehetővé tette, sportolói múltja is biztosította, hogy 
egy-egy esti szlopálás után másnap már kora hajnalban 
frissen végezze írói munkáját, a szeretett leányfalui ház 
teendőit, vagy a mindig fölszaporodó itthoni intéznivaló
kat, melyek közt a hatalmas könyvtár rendezéséről van 
leggyakrabban szó.)

A realitásérzék, a nagy 
szavak kerülése nem csupán 
az önportrét festő Karinthyt 
jellemezte, hanem a világ ese
ményeit megítélő gondolko
dót is. A szocialista társada
lomépítés kísérletével kapcso
latban nem voltak illúziói. No
velláiban, regényeiben vagy 
tartózkodott a közvetlen véle
ményformálástól, vagy olyan 
bravúros, metaforikus módon 
adott hangot nézeteinek, aho
gyan ezt az Epepében tette. 
1968-ban, az augusztusi cseh
szlovákiai események, a bevo
nulás idején valóságos ideg
láz, fájdalmas szégyen égette. 
Rapszodikusan, mégis állandó 
figyelemmel követte a nagyvi
lágban zajló változásokat. A 
technikai haladást, a tudo
mány iránti rajongást örököl
te apjától - 1969. július 17-én 
így írt: "Most nem is érdekel 
más, mint az Apolló 11. útja. 
Apám mit adott volna érte, ha 
ezt megéri!"

A külföldi, néha igen 
hosszú utakról szóló beszámo
lók a Napló legszínvonalasab
ban, legkomponáltabban írott 
részei. Köztudott, hogy ezek 
az utazások általában az epi
kusnak vagy a drámaírónak is 
élményforrásul szolgáltak.
Napról napra haladva is szö
vegvariációknak, szépírói 
fragmentumoknak vagyunk
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olvasói. Külön öröm, ha a 
szerző szabadjára engedi ki
apadhatatlan, egyéni (ám e 
könyvben eléggé visszafogott) 
humorát. Egy 1970-es bejegy
zés, a szegedi színházból, Daj
ka Margitról: "Este Giradoux: 
Párizs bolondja. Nagy pilla
nat volt, amikor Dayka megje
lent és kitört a taps. És nagy 
pillanat, amikor a végén ünne
pelték. Ami közben volt, az 
nem volt olyan nagy, és sajnos 
nem egy pillanat." Bár ez épp 
hazai példa, külföldön még 
szarkasztikusabban (igaz, sok
szor meg fokozott szeretettel) 
szemlélte felebarátait. (Egy 
pillanatra térjünk még vissza 
megfricskázott nagy színész
nő, Dajka Margit nevének 
pontatlan, y-os írására. Jová- 
novics Miklós nyilván a kéz
irat ortográfiáját óhajtotta 
tiszteletben tartani, amikor a 
nevek, címek stb. írását nem 
egységesítette. Lényeges hiba 
azonban, egy pár betűvétésen 
és kisebb elíráson kívül, nincs 
a Littoria Kiadó terjedelmes 
hármaskönyvében.)

Ennyi pozitívum után két 
negatívumról. Az egyik: e 
Napló publikálásáig bizonyára 
elképzelhetetlennek tartottuk, 
hogy a gyorseszű, sokoldalú 
Karinthy Ferenc -  az "encik- 
lopedista" Karinthy Frigyes 
fia -  művészi ízlés dolgában

gyakorta ókonzervatív, türelmetlen eszméket valljon. Ter
mészetesen joga van Salvador Dalit "ugyanúgy kóklernek" 
mondani, "mint Jancsót vagy Déryt", de az már méltatlan 
érv, hogy "a modernek" úgy általában "nem tudnak rendes 
fület rajzolni", előjönnek tehát nézhetetlen krikszkraksza- 
ikkal... Edward Albee attól még nyugodtan alszik, hogy 
Karinthy egy hosszú ú-s "útálom"-mal intézte el őt; de kár, 
hogy érvek nélkül. Heves ellenszenvének leggyakoribb cél
pontja Jancsó Miklós (akit személyes ellentét nélkül, ám 
más kiváló művészekkel "karban" vél fölkapott antitalen- 
tumnak), és Déry Tibor, aki iránt Karinthynak volt oka 
hűvös érzéseket táplálni (gondoljunk csak az Í télet nincs 
visszhangos Böhm Aranka-fejezetére...). Az ok mégsem ez. 
A Déry elleni fő vád, hogy még magyarul sem tud tisztes
ségesen. Karinthy nem mindig tartja a keze ügyében pallo
sát, inkább váratlanul csap le, és azokra is, akiket akár esz
tendőkkel korábban már jelképesen lenyakazott. Olykor 
kinyomozható vagy sejthető, hogy az író az őt ért valamely 
bántás, balsiker, rossz periódus miatt fordul a "nieman- 
dok" ellen. (Szembeszökő, hogy miként Illyés Gyula napló
folyamában, itt is a vártnál nagyobb szerepe van a testi
lelki kondíció, az idegrendszeri állapot taglalásának. Az 
elnyűhetetlen, a pompás fizikumú, a tengerészsapkás Ily- 
lyés "kapitány", amint kétségeitől letaglózva fekszik szo
bájában... Uszodák hőse, vadvizek nomádja, a fáradhatat
lan Karinthy, amint hetekig csak teng-leng... Külön tanul
mányt lehetne írni arról, hogy a hatvanas-hetvenes évek 
Magyarországán hogyan őrlődtek fegyelmezett szellemek, 
edzett férfiak a magán- és köziét malmaiban, a művészet 
nem kizárólagosan művészeti dilemmái közepette...)

Becses kortörténeti dokumentum, élvezetes olvasmány 
- noha nem egyenletes színvonalú munka -  Karinthy Fe
renc Naplója. Bölcs összegzés helyett e vázlat végén azzal 
tiszteleghetünk az író emléke előtt, hogy egy jellegzetes, 
"Cinis" karinthyádát idézünk: "megszólít az utcán egy ré
szeg katona: ön, szakikám, ugyebár Kosztolányi Dezső. 
Nem, feleltem, én Móricz Zsigmond vagyok. Nem számít, 
legyint a katona, egy megálló differencia."
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/A  névtelen halott/ Míg a Karinthy-naplót nem kis 
mértékben az apa-fiú viszony emlékei, kérdései, fölisme
rései járják át, Csernus Mariann Ki voltál, lányom? című 
regénye (emlékezése? memoárja? konfessziója?) anya és 
leánya viszonyát próbálja rekonstruálni. Azt a szeretetten 
édesanyai küszködést, amellyel a történetmondó meg 
akarta tartani az életnek, az alkotó munkának egyre tépet- 
tebb, kallódóbb, labilisabb gyermekét. Nem sikerült. A 
gyermek, harmincas évei derekán, öngyilkos lett. Holttes
tét sokáig azonosítani sem tudták, sírján nem jelölte név, 
ki nyugszik a távoli temető hantja alatt.

A színésznő édesanya színésznő leányát magam is is
mertem. Akkortájt, amikor az ereje teljében lévő Karinthy 
Ferenc a tabáni focimeccsekre vezényelte csapatát, fia, 
Marci pedig a rendezőszakon tanult, tehát a hetvenes évek 
elején együtt diákoskodtunk a sokszor fátyolos tekintetű, 
de még mosolyogni tudó színésznővel. Azaz mindketten a 
magunk egyetemének vagy főiskolájának padjait koptat
tuk; futó találkozásainkat egy közös színészbarátunknak, 
meg a vizsgaelőadásoknak köszönhettük. Aztán véletlen- 
szerű, alig kimondott félszavakra futotta már csak, egy vi
déki társulatnál. A színésznőben, aki másfél évtized alatt 
sem találta meg helyét a magyar teátrumok világában, ad
digra már mélyre merült a fiatalkori emlék.

Illetve: éppenséggel egy fiatalkori emlék nem tudott so
ha leülepedni a lelkében, a testében. Csernus Mariann a 
zenei, tételes, ismétlő regénykompozícióban, ebben a nem 
fikciós történetben újra és újra a mostohaapa-konfliktus- 
hoz kanyarodik vissza. Ez a finoman sejtetett (bár indulat
tal fölidézett) bakfiskori esemény a házaspár válásához, és 
a gyermek idegrendszeri egészségének megroppanásához, 
korai italozásaihoz vezetett. Az édesanya föltételezése 
szerint a férfitársadalommal való súlyos konfliktusok, a 
mániás helykeresés, a viselkedés szélsőségei, a művészi 
kishitűség mind innen datálhatok. A kérdéskörben jártas 
pszichológusok nagyrészt nyilván igazat adnának neki, bár 
a szerencsétlen sorsú gyermek személyes felelőssége sem 
elhanyagolható. Csernus a nevelőapa személyét nem neve
zi meg. A körülíró jellemzés, a monogramok használata, a

név már-már mágikus elhall
gatása érett írói eszköz a mű
ben, a személy közismertsége 
sem adhat hát okot néven ne
vezésére. (Annyi viszont el
mondható, hogy Karinthy 
Naplójának többször vissza
térő szereplője, akinek hol 
kedvesen hátba veregető, hol 
ingerülten elutasító szavak 
jutnak.)

A naplószerűség meditáló 
múltbanézés formájában ala
kítja a könyvet. A naplóműfaj 
lényege a szinkronitás, a csak 
kis késedelmet tűrő egyide
jűség. Csernus igen jó techni
kával csak imitálja, rekonst
ruálja mindazt, amit az esetek 
döntő többségében nem jegy
zett föl azonnal. Leányának -  
egy valószínűleg szó szerint 
átvett -  pszichoanalitikus 
naplóföljegyzése a mű leg
megrendítőbb részei közé szá
mít. Szabad ötletek... -  valaki
től, aki épp a szabadságát: lé
nyének zavartalan teljességét 
elvesztette már. A reményte
len harmóniakereső segélyki
áltása -  váltakozva a józan ki
látástalansággal.

Csernus öntörvényű, eré- 
lyes művésznő a színpadon. Ez 
az erély, föltoluló érzelmeinek 
és emlékeinek regulázása jel
lemzi a Ki voltál, lányom? 
lapjain is. Ő immár, eszten
dőkkel a tragédia után, és év-
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tizedekkel az első baljós jelek 
után, elég erősnek mutatkozik 
elviselni és ki is mondani az 
egyes részleteiben rettentő 
történetei. Tapasztalatom sze
rint olvasói közül a gyermeket 
nevelő édesanyák egyike-má- 
sika iszonyattal hőköl vissza a 
halott egyetlen gyermek sor
sától. Különösen a halálesetet 
övező hosszas nyomozómunka 
és az exhumálás epizódjaitól; 
ez "regény a regényben". A 
művészi alkotás kegyetlen ter
mészete folytán a könyvnek ez 
a legmaradandóbb része.

Bizonyos technikai elemeket, szerkesztésben apróságokat 
szükségtelen számon kérni a színésznő-írón. Nem ez az el
ső könyve; s az Argumentum Kiadó újdonsága avatott sti
lisztának, főként pedig makacsul következetes, útját vé
gigjáró gondolkodónak mutatja őt. A helyenkénti dekom- 
ponáltság, a szövegzene disszonanciája természetszerűleg 
következik az idősíkokat váltogató, a fejleményeket meg
előlegező, a kezdeteket sokáig homályban hagyó mű: az 
ábrázolt életsors és a lelkiismeret-vizsgáló anyai vallomás 
jellegéből. Hiányérzetünk abból ered, hogy a címbeli kér
désre végül is csak részleges választ nyerünk, és ökölbe szo
rult kézzel, riadt szemmel fogalmazgatjuk magunkban: 
minden bakfiskori megrázkódtatás, művészi beesapottság, 
érzelmi labilitás ellenére még élhetne, még most is csak 
ncgyvenárom éves lenne egy tehetséges, karakteres szí
nésznő. Élhetne, dolgozhatna... gondoljuk; csak hát a mi 
emberi tudásunk pontosan a vég megértéséhez véges.
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