
gyak, a maszkok, a zene, a fényhatások szerepe, szimbolikus jelentősége szinte már jobban 
kifejezi e mű gondolati lényegét, mint a dialógus. 

A kabaré és az abszurd 
A polgári életforma abszurditását Karinthy, napjaink abszurdjaihoz hasonlóan, rövid 

kabaréjeleneteiben bizonyította a legegy értelműbben. „Ez a műfaj — szerinte —, egy csep
pecske dráma, de dráma: gondolata vagy problémája éppúgy in specie aeternitatis fejezi ki az 
életet, mint az ötfelvonásos komédiák vagy tragédiák . . . "33 Napjaink legtöbb abszurd drá
mája is egyfelvonásos, egyetlen jól megválasztott szituáció, és többnyire — mint Jonesco 
darabjait —, kabaré-bohózatnak rendezik. Martin Esslin szerint a komplex lelkiállapotok 
rövid, tömör egyfelvonásosokban, szkeccsekben fogalmazhatók meg a legvilágosabban.34 A ka
baré műfaja jóval az abszurd színház előtt alkalmazta annak eszközeit. Noha a kabarénak az 
abszurd drámától eltérően nem az a fő célja, hogy az egész világmindenséget egy szimbolikus 
képbe koncentrálja, hanem hogy abszurd és groteszk szituációival a társadalmi élet fonákságait 
tegye gúny tárgyává. Tény azonban, hogy Karinthy kabaréötletei „mélyén többnyire szoron
gás lapul" — mint ahogy Kellér Andor is megállapítja —, magjuk mindig valami nagyon 
komoly dolog . . . "35 A Hosszú háború c. keserű mondanivalójú abszurd jelenete pl. a gyilkos 
háborút mint kártya, illetve szuronypartit ábrázolja azért, hogy így tegye gyilkos gúny tár
gyává azok szemléletét, akik az emberiség egymást mészárlását hideg számítással, kártyapar
tiként tudják irányítani.36 

A Tréfa volt groteszk iróniája az uralkodó osztálynak egymás bűneit elsimító magatar
tását gúnyolja.37 Az Aszongya c. szkeccse pl. a nyelvi érintkezés banalitását figurázza ki.38 

A Mokan c. abszurd jelenetben, két konflisló jelképes alakjával az élet aljára szorított embernek 
az erősek, az élen levők iránti tragikomikusán reménytelen vágyakozását fejezi ki.39 

Karinthy legtöbb groteszk és abszurd kabaréötletének filozofikus jellegű, mély társa
dalmi mondanivalója van. Társszerzőivel írt kisebb és nagyobb darabjaiban is ott rejlik Karinthy 
eszmei mondanivalójának a mélysége, de ezekben engedményeket tesz a kommersz drá
mairodalom követelményeinek. Legjellemzőbb példa erre a Földnélküly János alapöt
letéből Majoros Istvánnal együtt írt A nagy ékszerész c. 3 felvonásos komédia. „Noha a mű 
alapötlete karinthyen gyilkos szatírájú tragikomédia"40 — a betörő olyan társadalom szellemé
hez akar hasonulni, amelynek erkölcsi szintje meg sem közelíti az övét —, naturalista jellegű 
megvalósításában messze elmarad az igazi Karinthy-féle tragikomédiáktól.41 

Karinthy igazi drámai munkássága a XX. századi forradalmát meg nem vívott magyar 
dráma és színpad nagy lehetősége volt. A két háború közti periódusban ő áll legközelebb nap
jaink drámai felfogásához. 

R. Kocsis Rózsa 

A temesvári „Dél" Irodalmi Társaság 

Száz és száz cikket, tanulmányt, regényt írtak a nagyváradi Holnap íróiról, akik a meg
újhodott magyar irodalom kimagasló alakjai lettek. Kevesen tudják azonban, hogy 1908 őszén 
Franyó Zoltán kezdeményezésére Temesvárott irodalmi társaság alakult, mely lelkes fiatal 
értelmiségiekből, újságírókból, jogászokból és egy akkor még aktív katonatisztből (Franyó 
Zoltán) állott, a haladó irodalom propagálását tűzte ki célul, és Ady Endrét tekintette vezé
rének. Temesváron, Szabolcska Mihály városában, Ady nevével zászlót bontani — kétszere
sen forradalmi cselekedet volt, és talán nem túlzunk, ha a Dél működésének fontosságát köz
vetlenül a holnaposoké mellett említjük. 

A Dél havonta rendezett irodalmi matinékat, melyeken rendszeresen részt vett Szávay 
Zoltán, a tragikus sorsú lírikus, Vermes Ernő poéta (akkoriban tűnt fel Járok a tarlón című 
verseskötetével), Gálos Rezső tanár, aki Szentjóbi Szabó Lászlóról írt alapos, átfogó életrajzot, 
Pogány Mihály, a Temesvári Hírlap és Lovas Antal a Neue Temeswarer Zeitung főszerkesztője, 

33 Karinthy Frigyes: Kabaré. Néhány szó a műfajról. Hököm-színház, i. m. 6. 
34 MARTIN ESSLIN: The Theatre of the Absurd. London, 1962. p. 146. 
35 KELLEK ANDOK: Utószó Hököm-színház I I I . , i. m. 411. 
36 Karinthy Frigyes: Hosszú háború. Hököm-színház III . , i. m. 271—274. 
37 Karinthy Frigyes: Tréfa volt. i. m. 2 9 2 - 2 9 5 . 
38 I. m. 3 0 5 - 3 0 8 . 
!» Mokan: i.m. 3 0 5 - 3 0 8 . 
40 KÁRPÁTI A U R É L : A nagy ékszerész. Népművelés, 1954. VI. sz. 
41 Kar in thy-Majoros : A nagy ékszerész. Ősbemutató: Kolozsvár, 1937. II . 20. 
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Roth Ottó szociológus, a Szociáldemokrata Párt temesvári szervezetének titkára, Nóvák 
Rezső, a korán elhunyt, eredeti tehetségű festőművész, Lengyel László s a Nagyváradon jogász-
kodó (többnyire azonban Temesvárt tartózkodó) Manojlovics Tódor (szerb költeményeket for
dított magyarra, németre, de számos eredeti verse is jelent meg német nyelven). 

A Dél, az akkori időknek megfelelően, irodalmi kávéházzal, illetve törzsasztallal is ren
delkezett: a néhai Koronaherceg-kávéháznak a színház felőli részén volt törzsasztala, ahol 
estéről estére, hajnalig húzódó viták parázslottak. 

1909 szeptemberében a Dél Nagyváradról meghívta Tibor Ernőt, a már országosan 
ismert festőművészt, hogy rendezzen kiállítást a Bánság fővárosában. Tibor Ernőn kívül 
Juhász Gyula, Ernőd Tamás, Nagy Mihály (a Holnap-társaság utolsó elnöke, akit az ellenforra
dalmi időkben Nagyváradon meggyilkoltak) jött Temesvárra. Az irodalmi délelőttöt a színház
épület akkori nagy Redoute-termében tartották meg, melyet a közönség zsúfolásig megtöltött. 
Franyó Zoltán Tibor Ernő képeiről tartott, előadást, Juhász Gyula, Ernőd Tamás, Szávay Zol
tán verseikből olvastak fel. 

A Dél, a sorozatos irodalmi matinék, vitaestek mellett a Temesvári Hírlapban állandóan 
támadta a temesvári konzervatív Arany János Irodalmi Társaságot, melynek Szabolcska Mi
hály és Jörgné Draskóczy Urna volt a vezetője. Hamarosan ellentámadásba lendült az Arany 
János Irodalmi Társaság is; a Délmagyarországi Közlönyben írták éleshangú cikkeiket a Dél — 
és elsősorban Ady Endre — ellen. 

Sorozatosan jelentek itt meg „Vad-Ady Endre" aláírással gúnyversek, ezeket — amint 
később kiderült — maga Szabolcska Mihály írta. 

A nagyváradi íróknak: Juhász Gyulának, Ernőd Tamásnak, Nagy Mihálynak a sikere 
arra ösztönözte a Dél Irodalmi Társaságot, hogy Ady Endrét és a Nyugat szerkesztőit hívja meg. 
1909 októberének közepén tartotta meg a Nyugat irodalmi matinéját Temesváron a Korona
hercegszálloda nagytermében, melynek előadói dobogójára Ady Endre, Fenyő Miksa, Kéri Pál 
és Reinitz Béla léptek fel. Reinitz ez alkalommal Ady megzenésített dalait adta elő; ez volt az 
első nyilvános bemutató, frenetikus sikerrel: a Kató a misén, Héja-nász az avaron, a Májusi 
zápor után és a Fekete pillangók jogatján újszerűségükkel, merészségükkel, művészi erejükkel 
egycsapásra meghódították a hallgatóságot. 

Ady másnap elutazott Temesvárról, de nem feledkezett meg Szabolcska Mihályról: 
megírta Üzenet Költőcske Mihálynak című nevezetes versét. 

Ugyancsak a Dél, pontosabban Franyó Zoltán nevéhez fűződik Ady Endrének és a 
Holnap írói körének 1909. november 11-én lezajlott irodalmi délutánja. Marton Sándor mon
dott megnyitó beszédet, Ernőd Tamás verseket olvasott föl a Holnap költőitől, Manojlovics 
Tódor a társaság törekvéseiről tartott előadást, Dutka Ákos költeményeiből szavalt, Franyó 
Zoltán aradi reminiszcenciáknak adott hangot Lányok, versek, utak, én és ez a város címmel. 
Ady Endre legújabb versei után ezúttal is az Ády-dalok hangzottak fel a szerző előadásában. 

Az aradi Függetlenség az irodalmi délutánról lelkes hangulatú cikkben számolt be, az 
ország konzervatív sajtója, Rákosi Jenőék és természetesen a temesvári Délmagyarországi 
Közlöny azonban még hevesebb támadásokat indított Ady Endre és a Holnap írói ellen. 

Ekkor merült fel a terv a temesvári Koronaherceg-kávéházban összegyűlt Dél Irodalmi 
Társaság tagjai körében, hogy irodalmi folyóiratot kellene indítani. Folyóiratot, ahol a bánsági 
haladó szellemű írók kéziratait közölhetnék, és szükség esetén méltó választ adhatnak Sza
bolcska Mihályéknak. 

A tervet siker koronázta. Lengyel Ernő és Franyó Zoltán felkeresték a legnagyobb 
temesvári könyvkereskedő vállalatot, a Moravetz Testvéreket, akik hajlandók voltak kétheten
ként megjelenő irodalmi, társadalomtudományi, kritikai folyóiratot kiadni. 

1910. január elsején mégindult a Magyar Dél. Szerkesztője Lengyel László, munkatársai 
Franyó Zoltán, Lengyel Ernő, Goór Pál, Gálos Rezső, Manojlovics Tódor. A folyóirat szoros 
kapcsolatot tartott fenn a Nyugat és a Holnap íróival is. Ezt bizonyítja az a tény, hogy Hatvány 
Lajosnak, Szomory Dezsőnek, Dutka Ákosnak a kéziratai folytatólagosan jelentek meg a folyó
iratban. A Magyar Dél színvonalát és haladó jellegét nemcsak az jelezte, hogy Paul Verlaine 
(Goór Pál), Li Taipo (Franyó Zoltán) versfordításait közölte, hanem az is, hogy az 1910. már
cius 1-i számában hosszabb tanulmányban ismertette August Bebel Aus meinem Leben című 
könyvét; a tanulmány Bebel művének ismertetése mellett a hetvenesztendős szociáldemokrata 
gondolkodó pályafutásával és a szocializmus világtörténelmi jelentőségével is foglalkozik. 

A folyóirat szerkesztőinek mély humanizmusát dokumentálja Vas Bélának a román 
kérdésről írt tanulmánya. A közlemény a következőképpen indul: „A ... nemzetiségi kérdés 
tárgyalása, főként a román nép gazdasági és kulturális nyomorának minél mélyebb feltárása el 
nem odázható kötelesség. Ezekről a dolgokról időnként egyáltalán semmit, időnként szubven
cionált hazugságokat, százszorosan elcsépelt jóindulatú ürességeket és kávéházi szólamokat 
vagy kizárólag politizáló cikkeket szokás írni-olvasni... A legelső feladat szociológiai úton 
kikutatni azt a valamit, amit ,népiéleknek' szokás nevezni. Ez a vizsgálat kideríti azt, 
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hogy más a temesi síkon lakó gazdag román paraszt ideológiája s más a . . . havasokon élőé." 
Vas Béla eszmefuttatását, mely nemcsak a tanulmányíró radikalizmusát, alapos szo

ciológiai felkészültségét, de a folyóirat szerkesztőségének a román nép iránt tanúsított szerete
tét tükrözi, így fejezi be: „Új, a krassói hegyekben mégcsak nem is sejtett erőknek bevezetése, 
ipari, gazdasági befektetés, okos szociálpolitika kell ide, minél több, hogy ez a nép megerősöd
jön, kiemelkedjék a nyomorból, virágzó kultúrát fakasszon . . . " 

A Magyar Dél mindössze egyetlen esztendőt ért meg. Lengyel László a budapesti Pester 
Lloyd szerkesztője lett, és ugyancsak Kiss József meghívására Budapestre költözött Franyó 
Zoltán is, ahol A Hét szerkesztőségi tagjaiként és egyidejűleg a Népszava állandó munkatár
saként működött az első világháború kitöréséig. 

A Dél Irodalmi Társaságnak akkoriban egyik legaktívabb tagja Manojlovics Tódor volt. 
Szó esett már szerbből végzett magyar és német fordításairól és németül írt verseiről, feledésbe 
merültek azonban a magyarra fordított Manojlovics-versek. Még a lap megindulása előtt 
Pogány Béla, a Független Magyarország című haladó szellemű budapesti napilap szerkesztője 
ajánlatot tett a Holnap és a Dél íróinak, hogy irodalmi mellékletét teljes egészében rendelke
zésükre bocsátja. Itt jelent meg Franyó Zoltán több eredeti verse, valamint Manójlovics-for
dítása. Ezek közé tartozik az alábbi is: 

KERKYRA FEJEDELEMASSZONYA 
Az ős feákok országába ment 
A nyirkos észak sápadt szenvedője, 
Hogy szent lelkét a békesség beszője 
A cipruserdők árnyékában lent. 

És Hellas napja, s Hellas tengere 
A Peristylost halkan átölelte. 
S ott, mintha ó dal s költők kósza lelke 
A dús babér közt visszalengene. 

A hűs ligetben halva, meztelen 
A szép Achilles . . . Távolabb az óra 
Lágy taktusában hullt a kerti tóra 

A felszökő víz. ő meg messze lenn 
Odysseus kék tengerén egy este 
A vándorutak céljait kereste. 

A Dél Irodalmi Társaság és folyóirata megszűnt, tagjai közül sokan szétszóródtak a nagy 
világban. Manojlovics Tódor a jugoszláv irodalomnak lett egyik kitűnősége. Ady Endrének 
számos versét fordította le szerb nyelvre. Néhány esztendővel ezelőtt Ivan Ivanij Peszme 
(Versek) címmel kötetnyi Ady-fordítást jelentetett meg az újvidéki Matica Szrbszka kiadásá
ban; a kötet nagy értéke Manojlovics Tódor mélyenszántó tanulmánya, melyben Ady Endrét a 
világirodalom egyik legnagyobb lírikusaként méltatja. 

A Dél működésével, illetve megszűnésével Temesvár irodalmi életének egyik jelentős 
szakasza zárult le. A Bánság fővárosában, a román, német, magyar és szerb kultúra egymásba
forrásának gócában (gondoljunk csak Dositej Obradovicsra, Dimitrie Jichindealra, Iulian 
Grozescura, Ion Popovici-Bänät^eanura, Victor Vlad-Delamarinára, Adam Müller-Guten-
brunnra, Francz Xaver Kappusra) ennek a hagyománynak a felelevenítése és ápolása idősze
rű, szép feladat. 

Kubán Endre 
(Temesvár) 
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