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Jeleníts István 

JANUS PANNONIUS ELÉGIÁJA A TÁBOROZÓ BALÁZSHOZ 

Janus 1458 nyarán tért haza Itáliából, s rögtön hazatérése után súlyos betegségről panasz
kodott. Galeottónak egy epigrammában (1,139), a hadba indult Balázsnak egy rövid, negyven
soros elégiában, mely hazai elégiaköltészetének egyik első képviselője. (A Teleki-féle kiadás
ban: Elég. I, 3; Blasio militanti Janus febricitans. A MCCCCLVIII.) 

Az epigramma meglehetősen pontos diagnózist tesz lehetővé: a költőt, úgy látszik, „szűnni 
nem akaró vérhas" és „makacs hidegrázás" gyötörte, annyira, hogy életéért aggódott (Huszti: 
Janus Pannonius 198). Az elégiát Janus Gerézdi Rábán szerint „1458 szeptemberében írta, 
midőn Hunyadi Mátyást kísérve táborba szállt a török ellen" (Janus Pannonius — a Janus 
Pannoniustót Balassi Bálintig c. gyűjteményes kötetben: 35). Ez így nem áll: az elégia szövege 
tanúsítja, hogy csak Balázs szállt táborba, Janus maga nemcsak „egy pompásnak ígérkező cse
tepatébői, illetve a tábori élet vigasságaiból" maradt ki, mint ugyancsak Gerézdi írja, hanem 
magából a hadjáratból is. „Nil igitur prodest, quod huge bella geruntur, Si fata in media vivere 
pace negant: Semmit sem használ, hogy messze dúl a harc, ha a béke kellős közepén élni nem 
enged a sors" — írja Janus, világosan kimondva, hogy maga nincs a táborban, s ennek örülne, 
ha betegsége meg nem rontaná örömét. Ezért jajdul fel: „In Turcos utinam tecum simul arma 
tulissem Non foret in tanto nunc mea vita metu; Bár veled együtt fegyvert fogtam volna a 
török ellen, most nem kellene annyira féltenem az életemet." 

Egyébkent ugyanezt tanúsítja az 1466-ban írt tizedik elégia is, amelyben a költő összefog
lalja sorozatos betegeskedésének történetét: „Reddiderat patriae reducem vix Itala tetlus, 
Damnavi reditus protinus ipse novos. Nam male profluvio ventris cruciatus amaro Turbavi 
attonitae gaudia paene domus. Mox avibus laevis regalia signa sequenti Funestae tanturh non 
sonuere tubae; Alighogy hazatértem Itália földjéről, drága árat fizettem hazatérésemért. 
Mert keserves hasmenés gyötört, megrémítettem a házat, s kis híján visszájára fordítottam 
örömét. Később, mikor baljós jelek közt a király zászlaihoz szegődtem, csaknem megharsant 
fölöttem a gyászkürt." Vérhasban való megbetegedése tehát a hazatértének örvendő ház 
jókedvét zavarta meg, s csak később szegődött a király zászlai alá, hogy a táborban újra halálos 
véggel fenyegető betegségbe essék (amelyről egyébként az 1464-ben írott kilencedik elégiája 
szól). 

Gerézdinek az elégia keletkezésével kapcsolatos elnézése bizonyára jelentéktelen; bár eléggé 
szerencsétlenül a Kézikönyvbe is belekerült. Az sem nagyon fontos, ki lehet Blasius, az elégia 
címzettje. Már Huszti Magyar Balázsra gondolt (i. m. 372), s feltevéseknél aligha juthatunk 
tovább. Fontosabb azonban a költemény esztétikai értékelésének és értelmezésének ügye. 
Gerézdi Janus első magyarországi elégiáiról — köztük e költeményről is — azt írja, hogy azok 
„még nem mélyről fakadtak, töretlen folytatásai (Janus) a közepesnél alig valamivel magasabb 
művészi szintet elért padovai gyakorlatának". A hazatértekor rátörő betegség Janusnak 
„csupán az alkalmat adta meg, hogy egy régebbi elégiájának sémája (II, 3), a retorikai ellen-
tétezés szabálya szerint a katonaélet szépségeivel szembeállítva énekelje meg sajnálatos bete-
geskedését" (35). Gerézdi ezért az 1464-ben kelt későbbi betegség-panaszló elégiával össze
hasonlítva „mesterkélt lírai helyzetdalnak" minősíti a táborozó Balázshoz címzett elégiát 
(36). Ezt az értelmezést s a belőle adódó elmarasztaló értékelést érdemes felülvizsgálnunk. 

Gerézdi nagyon helyesen állapítja meg, hogy az egész költeményre az elsőtől az utolsó sorig 
az ellentétek játéka jellemző. Az első mondatokban Janus, mintha barátjának levelére felelne, 
vagy legalább joggal gyanítható irigységét akarná eloszlatni, mindjárt szembeállítja Balázs 
sorsával a magáét. „Dum te castra tenent pictis fulgentia sigrnis, Nec trepida raucas excipis 
aure tubas; Nos, Blasi, aestifera correpti febre jacemus, Desidis et leti triste timemus iter; 
Mig téged a színes hadijelektől tarkálló tábor köt magához, s félelem nélküli füllel hallgatod 
a rekedt kürtjeleket; mi, Balázs, fekszünk, forró láz fogott a markába, s a renyhe halál szomorú 
útjától rettegünk." Janus kevés szóval, de igen ügyesen idézi fel a színes zászlók szemgyönyör-
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ködtető látványával, a rekedt kürtök fülsértő zajával Balázs tábori életét, annak szépségeit 
és férfias pátoszát is, amit betegágyáról tisztábban lát, mint a tábori életben bennesodródó 
jóbarát. Balázs feltehetően elvágyik a katonáskodásból, s a szellemi élet nemes örömeit irigyli 
az otthon mulató költőtől. Jan us azonban nehezebb szolgálatban van, mint ő: fekszik, s félnie 
kell. A halál renyhe jelzője előrevetíti a költemény egész későbbi mondanivalóját, hisz valójában 
nem a halál a renyhe, hanem a betegnek kell tétlenül tűrnie halála közeledtét, s épp ezért mega-
lázóbb helyzete a katonáénál, aki legalább küzdhet, s nem is reménytelenül, az életéért. 
A szomorú út költői képe jelt ad arról, hogy mit olvas, vagy miféle olvasmányemlékeket idéz 
fel magában a lázbeteg költő. A Tristia III. 9-ben Ovidius elbeszéli, hogy Medea, mikor apja 
hajóit föltűnni látja a tengeren, megöli öccsét, és testének darabjait szétszórja a mezőn, hogy 
apjuk, ha kiköt, rendüljön meg a gyásztól, s fiának tagjait egyenként összeszedve „artus Dum 
legit extinctos, triste moretur iter; elidőzzön a szomorú úton, míg a holt tagokat összegyűjti". 
Az összecsengés diszkrét, de félreérthetetlen. 

A következő két disztichon még mindig Balázs félreértését oszlatgatja: „Nil igitur. ..'•, 
mint föntebb már idéztük. Janus újra csak azt bizonyítja: nem neki, barátjának van jobb 
sora, neki is jobb lett volna vele tartania. 

Már ebben az első nyolc sorban jólesően hat az a biztonság, amellyel Janus mondanivalóját 
megformálja, és versmondatait kialakítja. Bravúros megoldásokra nem törekszik, de amit leír, 
az minden ízében elegáns, töltelékszó sehol, a vers ritmikai hullámzása változatos (nem úgy, 
mint Takáts Gy. fordításában, ahol az első és — egészen tisztán — a harmadik hexameter 
három adoniszi sorra esik szét). A három első hexameterben a sormetszet s a ritkán meglóduló 
daktilus fontos szavakat emel ki: castra tenent; aestiferä; majd nil igiiur; az utolsó pedig egy 
spondaikus bevezetés után a második felében meglódul két egymást követő daktilussal: tecum 
simul arma tulissem: a vágyott hadbaszállás sürgő tevékenységének érzékeltetéséül. A penta-
meterek gyorsak, a raucas . . . tubas s a tanto . . . metu szintaktikai „rímeit" világosan össze
csendítik. A Sifata in media vivere pace negant chiasztikus építménye a boltív lendületével emeli 
fel a vivere jajdulását. 

A kilencedik sorral a költemény második szerkezeti egysége kezdődik. Ebben már nem disz
tichon felel disztichonra, hanem a beteg Janus szomorú állapotát bemutató hexameterekre 
villan ellentétül a vitézi élet megfelelő mozzanatait megelevenítő pentameter. A gyors ellentét
sor pillérei: hic — illic; nos — vos; hic — illic; aeger — miles; nobis — in vestro (laboré). 

Ez a szakasz sokkal mozgalmasabb az előzőnél: nemcsak a „vágások" rövidebbek, gyorsul 
a versritmus is. Az első két hexameterben alig van spondeus. A harmadik és negyedik újra 
lassú: szinte eljátssza a vak ütések alatt leroskadó beteg elernyedését. A sorok között teljes 
és mindvégig tartalmas a párhuzam is, az ellentét is. Harcban él Balázs, de harcol Janus is, 
s a kétféle harc közül Balázsé — a könnyebb? — az emberhez méltóbb, nyíltabb, férfiasabb. 
Janus ellenfele megfoghatatlan, lovagiatlan, Balázs csatája egyenlők küzdelme, egy kissé 
komolyságában is játékszerű, mert van benne esély a győzelemre. „Hic nec opinanti gelidos 
tremor occupat artus, Illic quam veniat cernitur ante malum. Itt a mit sem sejtőnek hűlő 
tagjait veszi birtokba a remegés, ott látni a bajt, mielőtt elérkezik. Nos pugnam inviti capimus; 
nisi tempóra suadent Vos detrectatis conseruisse manum; Mi kénytelen fogadjuk el a harcot, 
ti csak akkor mérkőztök, ha kedvez az idő. Non ulla hic caecos astutia defugit ictus, Illic vitari 
missa sagitta potest? Itt a vak csapásokat semmiféle ravaszság ki nem kerüli, ott ki lehet térni 
az emberkéz küldte nyílvessző elől. Debilis a morbo semper prosternitur aeger, At miles fuso 
saepius hoste redit. A roskatag beteget mindig leteríti a kór, a katona viszont gyakran úgy tér 
haza, hogy neki sikerült megfutamítania ellenfelét. Nobis praeterea certamine nulla molesto 
Lux vacat; in vestro est multa laboré quies; Nekünk minden napunk tele a nyűgös csatával; 
a ti küzdelmetekben sok a pihenés." 

Ebben a szakaszban ismét megcsodálhatjuk Janus nyelvi pontosságát. Sehol egy szó sincs 
fölösleges. A hexameterek metszete előbb a nec opinanti-t és az inviti-t villantja elénk (készü
letlenül, harci kedv nélkül kell Janusnak csatáznia), aztán a caecos-t, a sors ütéseinek „vak" 
jelzőjét meg a morbus-t, az ellenfelet, amellyel oly megalázó birokra kelni. A pentameter éles 
hangsúlyt ad a cernitur-nak (látni a bajt, mielőtt közelít), a missa jelzőnek (a katona emberkéz 
kilőtte s így kikerülhető nyilakkal áll szemben): ezek az ellentét legfőbb vontakozási pontjai. 
A formulák, a jelzős, határozós szintagmák a klasszikusokból valók, itt főként Vergiliusból: 
hiszen most harcról esik szó. A verset a retorikus ellentétezés szárnycsapásai viszik előre, de 
valóban előreviszik, s a csapkodást az arc nélküli ellenféllel mind rémültebben s kétségbeeset
tebben viaskodó költő riadt vergődése diktálja. Janus itt nem sajnálja önmagát, nem „írja túl" 
a kétségbeesését. Sorainak épp így: fakón, színek és ritka vagy újszerű képek nélkül igaz lírai 
hitelük van. 

A költemény következő szerkezeti része az előző szakasz gyorsan pergő ellentétei után Balázs 
tábori életének gyakori fegyvernyugvásait idézi már-már idillé szelídülő képben. Janus kép
zeletében egyre szebbnek látszik barátjának sorsa; elégiájának e nyolc sora gazdagon, válto-
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zatos ritmikai és mondat-játékkal fölidézi, ami játék a vitézi életben. Mint a legelső két sor
ban, itt is megjelenítő ereje támad a szónak: a magasra csapó tűz fényében Janus láttatni 
tudja Balázs mulatozó társait. 

„Luditis in mediae securi sidera noctis, Hostiles, valló nil metuente, minas. Fért clypeus 
talos, dat pocula cassis, et altum Ebrius ante ignem carmina lixa canit. Succedit ludo somnus, 
pallentibus astris, Curantur rapto, corpora fessa, cibo. Praeda venit; totus laxatur in otia 
mensis, Debita nee dives postulat aera cohors. Mulatoztok, míg éjfélt nem jeleznek a csillagok, 
ha a sáncot ellenség nem fenyegeti. A pajzson kocka perdül, boroskupává válik a sisak, s a ma
gasra csapó tűz előtt ittasan dalol a szolganép. A játékra alvás következik, mikor már megsá
padnak a csillagok, a megfáradt testet rablott étel üdíti. Zsákmány esik; s az egész hónap 
elmúlik semmittevéssel, oly gazdag a sereg, hogy még járandóságát sem követeli." 

Janus versmondatai ebben a részben sem vesztenek feszességükből: a mediae ... noctis 
és a totus . . , mensis biztos ívvel fogja át az első meg a negyedik hexametert, a második 
sormetszete a talos-t, a harmadiké a ludo-t ragyogtatja meg irigyen. A rapto ... cibo s a dives 
. . . cohors „rímei" már ismerősek, az első két pentameter szelídebb: a másodikat egy ritka 

enjambement is csendesíti. 
Balázs katonéletében vannak vidám napok. Janus harcában nincs semmi öröm. Minden 

jó ott van karnyújtásnyira tőle, hiába. A költemény utolsó fontos szakasza egészében ellenképe 
a Balázs tábori mulatságairól festett idillnek. De belső szerkezetében is újrakezdődik az ellen
tétekkel való játék: többé már nem Janus és Balázs életének elemeit állítja egymással szembe 
a vers, hanem azt a visszás állapotot tárja fel, amibe magát a költőt kergette a betegség. 

„Dicere nulla queas langventis gaudia, cujus Ipse fugit vini primus ab ore sapor. Fercula 
contortis libát male grata labellis, Prandia nec miseris questubus ulla carent. Decubat excluso 
commissis sole fenestris, Nec sinitur coelo liberiore frui. Membra gemens stratis versat; si 
membra vocamus Ossibus haerentem vix sine carne cutem. Pallia nunc poscit, nunc rursus 
pallia ponit, Lumina nec piacidus mulcet adacta sopor. A bágyadozónak semmiféle örömét nem 
tudnád megnevezni, elsőnek a bor válik ízetlenné számára. A drága fogásokat épp csak hogy 
érinti elfintorodó ajakkal, semmilyen ételt nem fogyaszt panaszszó nélkül. Zárt ablakok mögött 
fekszik, kirekesztve a napfényt, nem szabad a szabadabb levegőt élveznie. Nyögve forgatja 
fekhelyén tagjait, ha tagoknak mondhatjuk a hús nélkül csonthoz tapadó bőrt. Most takarót 
kér, majd újra ledobja magáról a takarót, szemét nem simítja meg a csöndes álom, hiába hívo
gatná." 

A költeménynek ez a része a legsebezhetőbb. A költő panasza itt szenvelgéssé válik, a 
játékos vers nem ad súlyt a mondanivalónak, öncélúvá, hatásvadásszá lesz: kivált a sine carne 
cutem s a pallia dús alliterációival. Ennek a gyarlóbb szakasznak, amelyre azért a maga ízlés
rendszerében Janus — s nem is ok nélkül — nyilván büszke lehetett, legfőbb értéke, hogy 
rövid: nem nő túl az egész költeményben neki járó arányokon. A Balázs tábori örömeit föli
déző nyolc sorra tíz sornyi panasz következett. A költői skála ezzel kimerült, a jaj a végsőkig 
fokozódott. Nincs hátra egyéb, mint egy négysoros záradék, mely végül újra kinyitja a kérdést, 
kinek keservesebb a sorsa, s megfogalmazza — minden balsejtelem között is — a találkozás 
lehetőségét. Nagy ünnep lesz az Janus számára, ha barátja visszatér, maga felgyógyul: borral, 
márványkővel ünnepli meg. 

„Verum sive tua est, seu sors mea durior, oro, Nos tibi, te nobis, reddat ut una dies. Ac 
reduci sanus large nova musta propinem; Tempora signabit candidus illa lapis; No de akár a 
te sorsod kegyetlenebb, akár az enyém, azért fohászkodom, hogy egy nap adjon vissza minket 
egymásnak: téged hozzon haza, engem gyógyítson meg. Hadd kínáljalak bőven újborral; 
fehér márványkő fogja annak a napnak emlékét megőrizni." 

„A magyar irodalomnak . . . a Janus-fordításokkal ezeddig nem volt szerencséje". Juhász 
László keserű megállapítását ennek az elégiának műfordításaival is igazolni lehetne. De nem
csak a fordítások gyarlók, a könnyen hagyományossá váló értelmezés és értékelés is. 

Ez a költemény éppen nem öncélú stílusjáték: inkább erőteljes, arányos szerkezetű, csak
nem elejétől végéig igaz lírai ihletű becses alkotás. 

Elég összevetni az Elégiák II. könyvének 3. darabjával, melyet Gerézdi párhuzamul ajánl, 
hogy rögtön meglássuk a minőségbeli különbséget. Ott a falusi élet s a városi gond összemérése 
valóban végig mondvacsinált, súlytalan, szenvelgő retorikai játék. Itt valódi élmény és rette
gés markolja keményre a verset. Jellemző, hogy ebből a költeményből teljesen hiányzik a 
mitológia, s hogy az antik utalások nem magakellető erudícióval épülnek a sorokba (mint pl. 
a II. 3. visszatérő grammasin invigilo-\a), hanem harmonikusan, majdhogynem észrevehetet
len. 

Ebben a költeményben a legjobb Janusszal találkozunk: lemérhetjük, mire képes egy holt 
nyelv humanista lírikusa, s hol vannak lehetőségeinek határai, ahol a szárnya — mint egykor 
Ikaruszé — már föl-fölmondja a szolgálatot. 
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Kardos László 

KARINTHY FRIGYES: TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL 

1. 

A novella szépségét lényegileg, persze, a méltó „mondanivaló" méltó ábrázolása adja. Ezt 
a mondanivalót természetesen „közölhette" volna az író tanulmány vagy esszé formájában is, 
kifejtve, hogy a biológiai ifjúkor ön- és életszemlélete együtt jár a remények, tervek és szándé
kok regényes túlzásaival, az álmok realizálásának könyörtelen megkövetelésével, mindenfajta 
opportunizmus és belenyugvás szenvedélyes elutasításával. Kifejtve továbbá, hogy az alkotói 
érés folyamatában eljut a lélek az arányok, a lehetőségek realizmusáig, a megalkuvás becses-
becstelen bölcsességéig. Ügy, ahogy Thomas Mann írja egyik mesteri lapján Aschenbachról, 
az irónia-önirónia és a tárgyilagosság zavarbaejtően finom vegyületével: „Valami hivatalos 
nevelő-célzat került idővel Gustav Aschenbach dolgaiba, stílusa az utóbbi években elhagyta a 
közvetlen merészségeket, a szubtilis, újszerű árnyalatokat, példás megállapodottságba, csi
szolt hagyományosságba, maradiságba, formák, sőt formulák keresésébe ment át, és mint a 
hagyomány szerint XIV. Lajos, hajlott korában ő is kirekesztett a beszédéből minden alantas 
szót. Akkoriban történt, hogy az oktatásügyi hatóság válogatott részleteket vett át tőle az 
előírt iskolai olvasókönyvekbe. Bensőleg hozzáillett és nem is hárította el, mikor egyik német 
fejedelem trónralépésekor a Frigyes költőjének, ötvenedik születésnapjára, a nemességet ado
mányozta." Karinthy ezúttal az értekező próza helyett a szépprózát választotta, novellát írt 
tapasztalatáról-élményéről-látomásáról. S a novella keretében mintegy dramatizálta a két 
szembesített életkor konfliktusát. 

Dramatizált önbírálat, dramatizált számadás — így is mondhatnánk. A jobbik Én, a 
könyörtelen idealista, ülteti a vádlottak padjára a megalkuvót, a zavartan védekezőt. S 
harmadikul, félig-néma személyként ott van a drámában az Asszony, aki, noha mindent lát, 
semmit sem ért, avatatlan és távoli marad a tragikus látomás minden mozzanatában. 

A fiú és a férfi dialógusában — a nyelvi megformálást nézve — a fiút kell érettnek, hig
gadtnak, férfiasnak, határozottnak, és a férfit kiforratlan kapkodónak látnunk. A fiú keményen 
és szűkszavúan szól, a férfi szapora szavú, s majdnem hogy hebegő. A fiú ritka mondatai 
ügyészi szigorral koppannak, a férfi félszegen pózolva, rossz lelkiismerettel, hadarva igyekszik 
fölülkerekedni. A fiú alig mond többet 100 szónál, a férfi 400 szóban sem tudja elmondani 
izgalmát, megrendülését, szorongását. A fiú mondataiban alig húsz alkalommal jelez izgatott 
elfulladást a „három pont", a férfi mondatait majdnem kilencvenszer töri meg ez az írásjel. 
A fiú szűkszavúan szól, írtuk fentebb, de ez csak a novella első kétharmadára áll. Ebben a 
részben ilyen kurta, nyers mondatokat hallunk tőle: „De igen", vagy: „Tudom", majd: 
„Sokat beszélsz". Az utolsó harmadban a fiúnak megjön a szava, megjönnek bővebb mondatai. 
Gúny és pátosz feszíti szét ajakát, és három kis tirádában — egy négy-, egy kilenc- és egy hét
sorosban — söpri el a férfi dadogó ellenállását. Az els ben a férfi asszonyhódító kérkedését 
mutatja meg leleplezően, fonákjáról („A tölgy meghódította a folyondárt és szerelmesen körül
csavarta".), a másodikban gőggel rúgja szét az „életismeret" legendáját („Nem akartam 
megismerni az é le te t . . . azt akartam, hogy az élet ismerjen meg engem . . . te szegény.. . 
te k ics i . . . te senki . . . " ) , a harmadikban költői programot szuggerál a férfinak: „És ha van 
még benned valami belőlem, mártsd be tolladat a lenyugvó nap tüzébe s írd meg nekik . . . 
írd meg ezt a találkozást. . .". 

A férfi elejétől végig laposan, bizalmaskodva, itt-ott oktató szimplasággal beszél. És főleg: 
titkolhatatlan zavarban. Ilyeneket hallunk tőle: „Majd elmagyarázom neked . . . " , „Magad 
is belátod majd . . . " , „ . . .tanítani akarlak.", „Végre, idősebb vagyok nálad . . . mit tudod 
te . . . " , „Hát mit t egyek? . . . hát azt nem lehetett, ahogy te gondoltad . . . " , „Kérlek, hát 
nem volt időm", „az nem megy olyan hamar", „Elég jó dolgokat írtam . . . " 

A férfi zavara nemcsak a fiúhoz intézett mondatokból szivárog, hanem közvetlenül konsta
tálja az első személyben szóló író a dialógust bevezető és összekötő vallomásos-epikus sorokban 
is. így: zavart nyugtalanság fogott el.", „ . . .haboztam, nem mertem elhinni . . ." , 
„éles nyilalás vonaglott át a szivemen és utána oly heves dobogás fogta el", „Borzasztó zavar
ban voltam . . . " , „Nehéz szorongó izgalom volt ez.", „Zavartan hallgattam.", „Ideges lettem.", 
„ . . .elcsuklott a hangom . . . halkan és zavartan mosolyogtam és halkan és zavartan fele
meltem a kezem és zavartan mosolyogva suttogtam.", „Lesütöttem a szemem", „Idegesen 
kapkodtam . . . " , „Elpirultam." 

A fiú mindennek merő ellentéte, nemcsak saját szavaiban, hanem az író epikus ábrázolásá
ban .is. Kemény, szenvedélyes, erővel teljes. „Tudta, hogy mögötte vagyok. Nyugodtan ment 
tovább, egy hajókötélkőnél nyugodtan megállt . . .", „Keményen rámnézett, a szemembe.", 
„Sokat beszélsz" — mondta szárazon.", „gyűlölettel nézett rám", „Egyetlen pillantást vetett 
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csak a könyvre, nem nyúlt utána.", „Nem felelt. Komor hallgatásba merült.", „ . . .szemében 
végtelen gúny volt.", „ . . .nem fordult vissza.". 

Mit kér számon a csalódott fiatal a felnőttől? Azt, amiről a század elején az ifjúi fantáziák 
álmodtak. A repülőgépet, az északi sarkot, a szabad Magyarországot. És végül a „nagy szim
fóniát, a rettenetes színjátékot a szürke láthatárról és a gőgös istenekről". Tehát világraszóló 
találmányokat, felfedezéseket és művészi alkotásokat. (Itt egy pillanatra a Tanár úr kérem 
naivul vakmerő képzeletű diákját idézi—előlegezi a látomás.) És mit tud szembevetni az író 
a megvalósulás oldalán? Humoreszkjei kötetét és szép feleségét. A könyvet kényszeredett 
szerénységgel dicséri: „Elég jó.". A kamasz megsemmisítő gúnnyal hagyja helyben: „Igen . . . 
Elég jó.". A szép feleség pedig a fiúi látásban méltatlan, visszás eredmény: „A várkastély 
leszállt a hegyről és ostrommal bevette a völgyet!" 

3. 

Karinthy kisebb művei — karcolatai, novellái — a szerkesztés tekintetében is telibe talál
nak. A ritmusnak, a cselekmény, az előadás ritmusának szinte sehol semmi zökkenője. Semmi 
túlírás, semmi belefeledkezés mellékes mozzanatokba. Áll ez a Találkozásra is. Arányos tagok
ban fejlik a történet, s itt az arányosság nem a tagok terjedelmi rokonságát hangsúlyozza, 
hanem a sor-kvantum és a mondanivaló-rész adekvát voltát, vagyis, hogy a mondandó min
den részére olyan sorterjedelem jut, amilyet az a rész belső súlyánál fogva éppen megkíván. 
(Ami nem jelenti azt, hogy a sorszámtól függetlenül nem jelezheti a belső súlyt egyetlen tömör 
gondolat, egyetlen velős ítélet, akár egyetlen szó is.) Próbáljuk meg kompozíciós tagjaira bon
tani a kis művet. 

Az első tag: az első bekezdés. Az az öt sor, amelyben az író a tragikus dialógot közvetlenül 
megelőző felhőtlen, mosolygó percekről ad hírt. A második tag így kezdődik: „A fiatalemberrel 
a Duna-parton találkoztam . . . " A „fiatalember" előtt határozott névelő áll, mintha az írónak 
és olvasónak is egyaránt ismerős figura lépne színre. Majdnemhogy in rnedias res ránt bennün
ket a szerző. Más munkáiban is él ezzel a hatásos fogással, s még radikálisabban, mint itt. 
Gyakran elkábítja az olvasót, és arra készti, hogy töprengjen a rászakadt helyzeten. Az olvasó 
mohón mélyed el a történetben, mert úgy érzi, hogy valamiről máris elkésett, valamit gyorsan 
pótolnia kell, a mese régóta rejtve barangolt az íróban, s most hirtelen, készület nélkül tört 
elő . . . Ez a második tag körülbelül négyszerese az elsőnek, s voltaképpen valódi nyitánya 
a történendőknek. Ez a látomás első perce. Az író megpillantja „a" fiatalembert, a karcsú, 
kopott ruhás diákot, aki széles füzetet visz. Megdöbbenten sejdit rá a találkozás fantaszti
kumára, s utána siet a jelenségnek. 

A kompozíció harmadik tagjában megindul a párbeszéd az író és a fiatalember között. Ez 
a tag terjedelemben két és félszerese a másodiknak, több mint tízszerese az elsőnek. A dialó
gusnak azt a részét prezentálja, amelyben a diák-fantom még érdekesen passzív szerepet ját
szik, s a felnőtt beszél, sokat, izgatottan, zavartan. A diák „passzív szerepe" azonban csak 
látszólagos. Hosszas, dacos és megvető hallgatások után morduló egy-két szavas válaszai 
egyre tovább feszítik a húrt, s az író szava végül elcsuklik: „ . . .Hát mit tegyek?. . .". Itt 
indul a szerkezet negyedik tagja. Ez a százsornyi részlet, a dialógus második fele, a nyílt vád 
és számonkérés. Az elsikkadt álmok és tervek sorakoznak, s rendre a férfi defenzív locsogásai. 
Itt már a fantom is bőven szól, hangja retorikussá emelkedik, megrendülten és megrendítően. 
Aztán szétfoszlik a vizió. 

Az ötödik, a záró tag mintegy 15 sor. Az író lassanként megnyugszik, a kávéházban tin-
tát-tollat kér, és írni kezdi új novelláját: Találkozás egy fiatalemberrel. S a zárósor: „És csak 
tompán fájt már a seb." 

Tetszetős grafikonnal is érzékeltetni lehetne a kompozíció vonalhullámát, de talán grafikon 
nélkül is kitűnik a mondanivaló hatásos elosztása, művészi súlypontozása. 

4. 

Ez a novella, ha úgy tetszik, fantasztikus. A fiatalember látomásszerűen tűnik fel a sétáló 
pár előtt, a párbeszéd végén látomásszerűen foszlik el az égen. De a fantasztikum fogalmát 
itt — s Karinthynál gyakran — sajátlagosan meg kell szorítanunk. Az igazi fantasztikumra 
nemcsak az jellemző, hogy alkotóelemei olyan kapcsolatokban szerepelnek, amilyenekben 
a valóságban soha, hanem az is, hogy az elemeknek a valóságtól feltétleni; 1 elütő kombinációja 
nem takar semmi rejtett logikumot, irreális viszonylataik nem fordithatók le logikus, intellek
tuális tartalomra. Az igazi fantasztikumnak az „értelme" önmagában van, hatása mindig 
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érzelmi, érzéki, hangulati. Karinthy nem így fantasztikus. Fantáziája nem önfeledten röp
döső mesebeli madár, hanem kormányozható léghajó, amelynek mindén, mégoly meglepő 
mozdulata mögött is ott ül az elme céltudatos pilótája. A fantasztikum nála legtöbbször a 
gondolat, a tétel pregnánsabb, emlékezetbe mélyülőbb kifejezése, nem pedig elsődleges mohda
nivaló. (Pompás kivétel az északi szélről írott novella.) Ilyen megkötötten fantasztikus a 
Találkozás is. Kellemes varázsának egyik tényezője mindenesetre az, hogy a dialóg néhány — 
igaz, nem túlságosan mélyre rejtett — összefüggésére magának az olvasónak kell ráeszmélnie. 

A ráeszmélés fokozatossága itt a növekvő olvasói izgalom egyik forrása, titka. Nem könnyű 
kitapintani a novellának azt a pontját, ahol az olvasóban gyanú támad, vagy csak sejtelem — 
vagy annál is kevesebb, halványabb valami moccan —, hogy itt irreális momentumok, a 
fantasztikumhoz közeljáró mozzanatok következnek. A cím talán még semmit sem sejtet — 
talán 1 —, de az első bekezdés, a rövid hangulati introdukció, mintha már nem volna egészen 
ártatlan a sejtetésben. „Én szép és drága feleségem mosolygott rám a fátyol alól, én szép ked
vesem, aki, íme, szeretett, és megengedte, hogy szeressem." A határozott névelő nélkül, sze
mélyes névmással induló mondat mintha elragadtatott, álmatag lendületet szuggerálna, s 
ezt a szuggesztiót mintha csak izmosítaná az ismétlésszerű „én szép kedvesem" s még inkább 
a rákövetkező, vonatkozó névmással indított mondat, s benne az „ime!" érzelmes és egy kicsit 
rejtélyes pátosza. Az egész szűk három sor még semmit se szól a fantom-diák megjelenéséről, 
de annyit már majdnem éreztet, hogy irrealitások felé közeledünk. 

A következő szerkezeti tag sem árulja el födetlenül a „csodát", de a stiláris irritáció, a 
pszichológiai villanások egyre ígéretesebben-fenyegetőbben-izgatóbban jelzik, egyelőre távol
ról, a közeledő jelenést. Valamit már üzennek a fantasztikumból az olyan apró vallomások, 
mint a fiú megpillantásakor kibukó mondat: „Egyszerre elhallgattam és zavart nyugtalanság 
fogott el.". Azután: „Tizennyolc vagy csak tizenhét éves talán . . ." . A számok tovább erősítik 
a majdnem-tárgytalan sejtelmet, s a számokra következő szavak — „még haboztam, nem 
mertem elhinni..." — az olvasó találgató képzeletét is közelébe sodorják a jó megoldásnak. 
Az olvasó már a talány körül lebeg fantáziájával, s feszülten várakozik a bizonyosságra. S 
egészen a küszöbig rántja a bekezdés kísérteties zárómondata: „Egy mozdulatát láttam meg, 
amint a kezét felemelte és maga elé tartotta. Ó, jaj, rettenetes, ez volt az a kéz, még a vágást 
is megismertem rajta, amit a tornateremben . . . " . A „rettenetes" melléknév rémült indulata, 
s a tornateremben megvágott kéz emléki konkrétuma egyelőre határpontjai az eddig szünte
lenül növő rejtvényes izgalomnak. Most mintha egy kis művészi ravaszsággal beütemezett 
nyugvópont következnék, retardációs mozzanat, nyilván a feszültség fokozására. Ez a retar
dáció nem több, mint hogy a beszélő sietősen elbúcsúzik a feleségétől, s utána ered a kamasz
nak. Most újból néhány közelítő sor, aztán a csaknem teljes, nyílt vallomás. „Lopva a száját 
néztem, mely fiatalabb és keskenyebb volt még, mint az enyém . . . Ó, ő volt az," 

A fájdalmas összecsapás után a jelenség eltűnik, író és felesége a kávéházba tér, „Nehéz 
kedvemről lassan oszolt el a görcs," Lassan, de biztosan. Mert a következő sorban már azon 
töpreng a férfi, hogyan hasznosíthatná íróilag az élményt. „— A téma szép — mondtam ma
gamban, felvidulva. — Versnek kicsit hosszú volna. De egy novellát lehet belőle csinálni. 
Röviden, szatirikusán. Ma úgyis kedd van, szállítanom illik valamit." Ez a kihűlés, feloldódás 
igazában szabadulás, „elidegenedés" a drámai szcéna érzelmes, szenvedélyes légkörétől. 
„ . . .szállítanom illik valamit" — ebben a merkantil frázisban jó adag önirónia van, dacos 
túlfeszítése azoknak a siralmas pózoknak, amelyekbe az író a dialógus közben vágta magát, 
töredezett, nyers naturális szólamokkal küzdve egy idealista, magas vád-zuhatag ellen. A 
novella záró sorai: „Papirt kértem és rövid habozás után leírtam a cimet: Találkozás esy fia
talemberrel . . . És csak tompán fájt már a seb." A záró akkord tehát illusztratív vallomás 
arról az alkotás-pszichológiai tételről, hogy a költő, miközben megformálja-objektíválja tar
talmait, meg is „szabadul" gyötrelmes terhüktől. 

5. 

Az önvád, a megvalósítatlan álmok-tervek fájdalma az egyetemes írói-költői tematikában 
majdnem hogy közhely. A hozzánk legközelebb álló példákból idézünk. Arany írja az Epilógus
ban: 

Mily temérdek munka várt még!. . . 
Mily kevés, amit beválték . . , 

Kosztolányi a Boldog, szomorú dalban: 

mint lázbeteg, aki föleszmél, 
álmát hüvelyezve, zavartan, 
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kezem kotorászva keresgél, 
hogy jaj, valaha mit akartam. 
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam . . . 

Egy kissé mind a két idézet a Karinthy-novella kibontatlan csírájának is felfogható. Ady
nak is van olyan verse, amelyben érett önmagát szembeveti hajdani „fantom-kamaszával". A 
maradandóság városában ez a vers, Az Illés szekerén kötetben. Debreceni éveire pillant vissza 
Ady, húszéves alakját idézi: 

Az ma is él és úgy él, mint más, 
Úgy csókol, úgy sír, úgy kacag. 
Űj, külön Apollója nincs neki 
S úgy ír verset, ha verset ír, 
Ahogy szokás, ahogy szabad. 

S mi lenne, ha most látna, jönne? 
Engem egy nagy átok borít. 
Nem akarom látni, nem keresem 
Az én fantom-kamaszomat. 
Maradjon itt, maradjon itt. 

A helyzet formailag rokon a Találkozássa\, tartalmilag ellentétes. Formailag rokon, hiszen 
itt is az érettebb korú méri magát a kamaszhoz —, de tartalmilag ellentétes, hiszen itt a 
kiteljesedett költő, akit „egy nagy átok bont", majdnemhogy megvetéssel utasítja el magától 
a fiatalt, a szokványos, átlagos, konformista kezdőt. Majdnemhogy megvetéssel — csak majd
nem, mert ebben a „megvetés"-ben azért érzik valami kis borzongó félelem is a találkozástól 
valami iszonyatba oltott nosztalgia: „Nem akarom látni, nem keresem . . . Maradjon itt, 
maradjon itt." 

Karinthynak A gyermek mostanában nyugtalan című verse is rokon a Találkozássá. A 
negyven sornyi költemény az utolsó sor három szótagjáért készült, ebben csattan ki: „őrült 
vagy?" A költő lelkében riadozó gyermek kérdi ezt a költőtől, mikor látja, hogy felnőtt foly
tatása végképp beleszürkül-fásul a közönséges életbe, megalkuszik a „lehetőségekkel". Az 
ötös és hatodfeles jambusokban futó négysoros szakok utolsó sora mindig háromszótagos, ez 
a három szótag minden esetben másfél szabályos jambus (csak a hatodik szakban van elha
nyagolható eltérés). Az utolsó szak zárókérdése váratlanul és nagyon hatásosan megfordítja 
az egész vers lejtését, a hangmenet prózaivá érdesedik, a fáradt, elejtett kántálás hirtelen 
támadóvá riad. Mint a Találkozásban a fantom-kamasz utolsó tirádái. 

6. 

A novella kivételes súlyát bizonyára az adja, hogy az író egy mélyen és sajátlagosan egyéni 
élményének meggyónásával egy „örök emberi" tapasztalat izgalmas változatát mutatja fel 
ritka formai tisztasággal: az olvasóban felvert visszhang valami „általános emberi" képletet 
jelez a heves kis drámában. Az ifjúság romantikájának és az érett kor realizmusának tragikus
szép tusáját. 
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