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K A R I N T H Y F R I G Y E S 
I B S E N - K A R I K A T Ú R Á J Á R Ó L 

Az így irtok ti gyűjteményes második kiadásához 1920 
decemberében Karinthy előszót írt, melyben törekvéseinek 
műfaji jellemzését adta: 

„ . . . a paródia, travesztia és persziflázs elnevezések, amikkel eleinte 
meghatározták ilynemű írásaimat, nem szabatosak. A paródia valamely 
meghatározott komoly mű külső' formáit alkalmazza komolytalan 
tárgyra, - a travesztia komolytalan formába öltözteti ugyanannak a 
műnek komoly tárgyát. A persziflázs egyszerűen kicsúfol mindent, 
hangot és tárgyat, de mindig a szóban forgó műnél marad. Ezek az én új 
kísérleteim, melyeknek létrejötte nyilván szükségszerűen következett a 
kor szellemi törekvéseiből, lényegben tágították ki ama műfajok lehető-
ségét, melyeknek tárgya nem közvetlenül az élet, hanem annak termé-
ke, a kultúra és szellemi világ."1 

A kitágítás az irodalmi kritika irányában történt; eredmé-
nye az irodalmi karikatúra; tárgya nem egyetlen mű, hanem 
egy írói modor; célja a modorosság kigúnyolása s a torzkép for-
májában felvázolt jellemrajz. 

Karinthynak igaza van, amikor azt gyanítja, hogy kísérletei 
— s hozzátehetjük: pompás telitalálatai — szükségszerűen 
jöttek létre a kor szellemi törekvéseiből. Az így irtok ti remek-
lései mögött magyarázó elvként a hagyományos értékrendnek 
a századvégen, a századfordulón s a századelőn tetten érhető 
megingása és az új század új értékeinek kíváncsi, gyakran 
szenvedélyesen szélsőséges kutatása — s kritikai latra tétele 

1 Karinthy Ft. : így irtok ti. Bp., 1954. 7 - 8 . 
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húzódik.2 Az új stílustörekvések egykorú és későbbi, irány-
jelző és máig világító, révült és rikító színskálája éppúgy ezt 
fejezte ki, mint az a viszonyító érzékenység, amely Proust 
Pastiches et Mélanges-ának finom, elegáns és ironikus darabjai-
ban, Joyce Ulyssesének az angol próza fejlődését stílus-
paródiák pazarul szellemes sorozatában érzékeltető szülő-
otthon-epizódjában, Shaw Shakespeare-kritikájának szatirikus 
teljesítményében, Mann Doktor Faustusának Leverkühn paro-
disztikus kompozícióit értő elemzéssel bemutató fejezeteiben, 
Prokofiev Klasszikus szimfóniáiknak, Britten Purcell-variációi-
nak, Albert Herring- és Szentivánéji álom-operájának játé-
kosan csipkelődő hangvételében, vagy Miro nem egy vászná-
nak, Picasso Don 0ш/оíe-metszetének, Velasquez- és Courbet-
átértelmezésének humoros vagy szatirikus analízisében is 
— más-más álláspontról, módon és mértékben — megnyilatkozik. 

Karinthy irodalmi karikatúráinak fénye máig sem fakult 
meg. Elemzéseinek kritikai általánosérvényűségét és átvilágító 
erejét képviselje most Ibsen-karikatúrája, mely egyrészt A vad-
kacsa paródiája, másrészt az irodalmi karikatúra Karinthy adta 
meghatározásának reprezentatív példája: benne a paródia csak 
a nagy ívű karikaturisztikus általánosítás dobbantó deszkája. 

A vadkacsa művészi alkatát és általában az ibseni dráma-
típus művészi jellegét kitűnő karikatúrával és kritikusi éles-
látással jellemzi Karinthy ötfelvonásos drámai torzképe, A 
kénguru. A karikatúra tanúságtételét nem Ibsen művének olcsó 
kigúnyolására hallgatjuk meg; a mű és az életmű felette áll 
minden kicsinyes gáncsnak, s A kénguru, mint az így irtok ti 
számos más darabja is, karikaturisztikus méltatás, értő elemzés 
és művészettipológiai értelmezés is egyben. Karinthy kortársai 
közül nem azok sértődtek meg, akik bekerültek az így írtok 
ti-ba, hanem azok akik kimaradtak belőle. 

2 Kardos L.: Karinthy Frigyes. Bp., 1946. 2 1 - 7 . - Szalay Károly : 
Karinthy Frigyes. Bp., 1961. 2 7 - 5 5 . 
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A drámai karikatúra I. felvonását Ibsen módjára tüzetes 
színiutasítás vezeti be. Nemcsak azt tudjuk meg belőle, hogy 
előkelő berendezésű társalgóban kezdődik a dráma, hanem azt 
is, hogy Wekerke bankár a pamlag bal sarkában ül, ott olvas 
újságot. Fia, Nyafson is balfelé sétál fel s alá az előtérben. A 
felvonás során Nyafson jobbról megy át a színen, amikor be-
leakad a szőnyegbe. A felvonás végén indulásra kész Wekerke 
jobb lábbal lép le, hogy kabátot vegyen. 

Az idő megjelölése nem kevésbé akkurátus. Az ingaóra, 
mely jobbra, a háttérben található, fél héttől negyed nyolcig jár. 
„Ekkor kimérten üt ."3 Wekerke negyed nyolctól három-
negyedig folytatja az olvasást, az óra tovább jár és ketyeg 
háromnegyed nyolctól fél kilencig. 

A hely- és időviszonyok e hajmeresztően pontos rögzítése a 
miliődráma kelléke és karikatúrája. Ahol a figurákat a kör-
nyezet határozza meg, ott a környezet részletező leírása szük-
séges az alakok jellemzéséhez. Az aprólékosan megfestett miliő 
determináló szerepének hangsúlyozása A vadkacsa ban és túl-
hangsúlyozása A kénguru ban naturalisztikus mozzanatokkal 
élesíti a drámai ábrázolás realista képét. A „doboz-színpad", 
mely a maga hétköznapi valóságában állít egy szobát a néző 
elé, s csupán a helyiségnek a közönség felé eső falát hagyja a 
publikumnak tett előzékeny engedményként szabadon, eleve 
felhívja a figyelmet a bal- és jobboldalt, az előtérben és hát-
térben elhelyezett berendezési tárgyakra, s a színpadi mozgáso-
kat is ezek zárt topográfiája szerint rendezi. 

A miliődráma köznapi valóságigényét a drámai dialógus is 
érzi és érezteti; A kénguruban Wekerke és Nyafson első pár-
beszéde az időről és az időjárásról szól, A vadkacséban a pincér 
és a komornyik a vacsora körülményeiről és résztvevőiről be-
szélget, s így vezeti be a nézőt a fontosabb szereplők közötti 
kapcsolatok természetébe. „Sose tudtam, hogy Werle nagy-

3 Karinthy Fr.:/. m. 480. 
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kereskedőnek fia is van"4 — mondja a pincér a komornyiknak. 
Ezt a néző sem tudta — amíg a mellékszereplők meg nem 
mondták neki. 

A Karinthy-karikatúra nemcsak kemény környezetrajzot 
ad, hanem az alakok emberi autonómiáját is megméri és 
könnyűnek találja. Mindjárt névadásával is. A Werle nagykeres-
kedőt és gyárost karikírozó Wekerke bankár nevének nyekergő 
kicsinyítésével mintegy méretre vágja a figurát, kinek ereje a 
gátlástalanság, jelene az élősdiség és jövője a vakság. Fiának, a 
Gregers Werlét elrajzoló Nyafsonnak, már puszta neve is nya-
fog, amint ez illik is a világgal szemben örökké elégedetlen, 
ideális és irreális követelményeket támasztó kétbalkezes refor-
merhez. Hjalmar a maga lajhár-lustaságával és tétova tohonya-
ságával bízvást megőrizhette eredeti nevét; Gina pedig — aki 
már A vadkacsa ban is piksztojnak ejti a pisztolyt, preciőz nek a 
precízei és lokalizációnak a lokált, s aki leveszi a lámpa ernyő-
jét, amikor Gregers nem látja az üdvözültség fényét a fel-
világosított férj és feleség arcán — valóban Butta. 

A kénguru expozíciója hangsúlyozott lassúsággal indítja a 
drámát. Már az ingaóra is „lassan és nyugodtan jár" s „ki-
mérten üt."5 Wekerke első nyíltszíni tette az, hogy „még 
kiolvas egy lapot"6 , majd „tovább olvas".7 Nyafson tört 
mondatait és téveteg tűnődéseit „szünet", „hosszabb szünet", 
„nagy szünet", „teljes szünet" s végül „vakáció"8 követi. A 
szünetek, hümmögetések és félbehagyott mondatok A vad-
kacsa cselekményének lassú léptét és tág léptékét is jellemzik, 
így például a következő párbeszédben is: 

4Ibsen, H.: A vadkacsa. Henrik Ibsen színmüvei. Ford.: Hajdú 
Henrik. Bp., 1966. II. 655. 

5 Karinthy Fr.: L m. 480. 
6 Uo. 
7 Uo. 
'Karinthy Fr.:í. m. 4 8 0 - 8 1 . 
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Werle: Amikor megírtam, hogy rögtön gyere haza - hm -
Gregers: De hát voltaképpen mit akarsz tőlem? Már egész 
nap várom, hogy megmondd.® 

Hedvig és Gregers későbbi beszélgetéséből tudjuk, hogy a 
padláson van egy óra, amelyből különféle alakok bújnak elő, 
de az óra nem jár. Gregers le is vonja a következtetést, hogy 
odabent a vadkacsánál megállt az idő. 1 0 

A miliő részletező rajzát, az emberi autonómia csökkentett 
voltát és a cselekmény megcsökött jellegét Karinthy éles szem-
mel veszi észre és kapcsolja sorba már a karikatúra kezdetén. 
Ezzel egy drámatípust jellemez. A görög és a reneszánsz drámá-
ban a hősök cselekvésben megnyilatkozó autonómiája ala-
kította a helyzetet. A késő-polgári miliődrámában a helyzetből 
bontakozik ki fokozatosan a cselekvés s a cselekmény, 
melynek csendes lebegése s lassú vonulása a figurák csekély 
vagy éppen hiányzó autonómiájáról vall.11 Akarat és helyzet, 
tett és szituáció minden drámában kölcsönhatásban áll egy-
mással, de a kölcsönhatás vezető mozzanata jellemző egy-egy 
korszakra, irányra, drámatípusra, drámaíróra, sőt drámára. 

A környezet meghatározó erejét a biológiai determinizmus 
egészíti ki. Nyafson az orrát simogatja, melyben daganat van. 
Wekerke felvilágosítja, hogy nagyapjának is volt. Nyafson 
hozzáfűzi, hogy Hjalmar kis leányának is van, s hogy Hjalmar a 
daganattól oly szegény. A célzás közvetlenül Werle nagykeres-
kedő, Ekdal anyja és Hedvig vaksággal fenyegető szemgyenge-
ségére vonatkozik, de — mivel Karinthy rendszerint nem pusz-
tán egyetlen művet parodizál, hanem egy-egy íróra, művészi 
irányra, stílusra, modorra, modorosságra vagy műformára jel-
lemző tipikus jegyeket torzít el karikaturisztikusan — a Kísér-
tetek öröklött vérbaját is célba veszi, és általában is kinagyítja 

' Ibsen, H.:/. m. 668-69 . Vö. 693, 725, 737. 
" 7 . m. 696. 
" V ö . Almási M ,:A drámafejlődés útjai. Bp., 1969. 2 3 - 2 4 , 28-43, 

304 -11 . 
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a naturalizmus — Ibsen kritikai realista műveiben csak színező-
elemként felbukkanó s az átöröklésben tetten ért — fátum-
szerü determinizmusát. 

Az átöröklés motívumával a dráma és a karikatúra szerzője 
a jelenben is végzetszerűen ható múlt erővonalait elemzi és 
emeli ki, s így az analitikus dráma nyomvonalán jár. 

Csoda-e, ha ennyi bénító meghatározottságtól nyűgözve, a 
függöny is „elernyedve, magától"12 hull le a felvonás végén? 

A karikatúra II. felvonása újabb expozíciót terít a szín-
padra. Hjalmar lakásán vagyunk, egy berendezett asztalos-
műhelyt látunk. Hjalmar egy kasztnit farag. „Butta, a felesége, 
enyvet főz kék lábosban. A lámpa füstöl : nagy büdösség."13 A 
kettős expozíció A vadkacsában is megtalálható; ott Hjalmar 
fényképész-műterme szolgáltatja azt az új helyszínt, amelyből 
a miliődráma másik cselekményszála kiágazik. Karinthy az 
ál-feltaláló környezetét s a hely légkörét naturalisztikus fojtás-
sal érzékelteti. Már Zola-paródiájában is azt olvashatjuk, hogy 

„A Place de la Gloire-i ház egyik első osztályán . . . leszakadt a zsinór, 
úgyhogy a csatorna-repedésből az egész anyag belefolyt a csészébe és 
oldalt lecsurgott az olajjal együtt. Mire Gervaise hazajött, tele volt 
naturalizmussal az egész fü lke ." 1 4 

A bűz A vadkacsában mintegy az idealista reformer gyakor-
latiatlanságának kritikája. Gregers aszketikus szigorral és puri-
tán önérzettel ragaszkodik ahhoz, hogy mindent maga csinál-
jon. Egyedül fűt be a Hjalmaréknál kivett albérleti szobában, 
de elcsavarja a szelelőlyukat, nagy füst és bűz keletkezik, s 
Gregers a tüzet úgy oltja el, hogy mosdóvizét a kályhába önti, 
és az egész szobát mocsokkal árasztja el. Amikor később 
morális poshadásról és bűzről beszél, Gina szemére is lobbant-
ja, hogy a bűzt Gregers okozta a kályhával, ami pedig Ginát 

1 2 Karinthy Fr.:í. m. 481. 
1 3 Uo. 
1 4Karinthy Fr.: Emil Zola: Az olaj. így irtok ti, 456. 
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ületi, ő minden áldott nap szellőztet. A fellegjáró idealistának 
nincs érzéke a praktikus dolgokhoz, a földhöztapadt materia-
lista pedig nem érti a képes beszédet - s ezt a jelképteremtő 
Ibsen nem nézi el neki, kivált szimbolista hajlamú utolsó 
korszakának első drámájában. Ibsen akkor is a kritikai realista 
leplező gesztusával köszörüli egymáson a polarizálódott végle-
teket, amikor a naturalizmusban eluralkodó motívumot hasz-
nál mozzanatnyi érvénnyel; Karinthy pedig a torzképrajzoló 
természetes túlzásával növeszti át a motívumot naturalista kör-
nyezetábrázolásba. 

Hjalmar, a nagy feltaláló A vadkacsában több évi munka 
után sem döntötte még el, mit is kíván feltalálni, és felvágatlan 
szakfolyóirataira vág fel, A kénguru II. felvonásában pedig a 
készülő kasztniba két szöget ver be oldalt, egyet belülről. 
Munkáját, mint az Ibsen-drámában is, csak családtagjai segít-
ségével hajlandó végezni, s már első mondatában feleségéhez 
folyamodik: „A csavarok kicsik, hozni kell újakat."1 s Butta a 
Ginára is jellemző tárgyilagossággal felel: „Hjalmar, a csavarok 
nem kicsik."16 Hjalmar, aki minden véleményt komótosan 
megvizsgál, még vissza is fordul, mikor megkérdi: „Hogy 
gondolod ezt? 7 Butta azonnal kész a válasszal: „Nem a 
csavarok kicsik, a lyukak nagyok."1 8 Ezután „Átmegy a 
színen, felhúzza az ablakredőnyt. Majd a kályhához lép, ebédet 
főz, kirakja, esznek, majd emészteni kezdenek."19 Az evésnek 
A vadkacsában is megemelt fontossága van; Hjalmar Werle 
vacsorájáról csak az étlapot hozza el Hedvignek, s Gina egy 
szelet vajaskenyérrel is le tudja csillapítani szakítani akaró félje 
háborgó lelkiismeretét. A karikatúra színiutasításának serényen 
pattogó, rövid mondatai külön is felhívják a figyelmet a lénye-

1 'Karinthy Fr.: L m. 481. 
" U o . 
1 7Uo. 
" U o . 
1 9 Uo. 
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ges tevékenység hiányára s a miliő-technikával megfestett jele-
net zsánerképbe illő állapotszerűségére. 

A család nyugalmát Nyafson érkezése bolydítja meg. 
Hjalmarral folytatott beszélgetése kölcsönös revelációba tor-
kollik; Hjalmar - mintegy mellékesen — közli, hogy most 
ebédeltek, „a kénguru is",2 0 Nyafson pedig orrát végigsimítva 
önmagát leleplező vallomást tesz: 

„Hjalmar, beszélnem kell veled. Te csodálkozni fogsz, de egyszer 
meg kell tudnod. (Feláll Szünet.) Hjalmar, az én lelkemen egy daganat 
van. (Siket némaság.) .. . Már régen beszélnünk kellett volna erről. A 
nagyapám, Hjalmar, a nagyapám. Daganat a lelken, amely felnyúlik az 
orrba . . . valami atavizmus . . . Az egész családunkban ez a borzasztó 
dolog, daganat a lelken . . . (Alulról felfelé borzong.)"21 

A biológiai determinizmus, mely itt egyben a végzet 
menyilvánulása, jelkép, sőt jelképes vezérmotívum is, a paródia 
naturalista rétegét pszichológiai síkjával szembesíti, s ezáltal az 
ibseni valóságábrázolás kettős törekvését hosszabbítja meg. 
Egyben — a maga komikusan inkongruens módján - jelzi a 
biológiai meghatározottságnak a pszichológiai determiniz-
musba való patologikus átcsapását is, mely a késő-polgári drá-
mában Ibsentől O'Neillig és T. Williamsig oly gyakori, s mely-
nek Nyafson egy későbbi megjegyzése is hangot ad: „Tehetet-
lenül vergődünk az egyetlen erős embernek, az apámnak a lelki 
szívóssága előtt ."2 2 Ennek az „erős embernek" kíméletlen 
hatékonyságát azonban Ibsen a kritikai realista éleslátásával 
végső soron gátlástalan nagykereskedői és gyáros mivoltának, 
tehát gazdasági funkciójának és társadalmi helyzetének, szere-
pének tulajdonítja, s így a biológiai és pszichológiai kötött-
ségek reális beágyazottságát is megmutatja, és realisztikus fel-
oldását is megadja. Ez a vonatkozás azonban Karinthy karika-

20I. m. 482. 
2 ' Uo. 
221. m. 483. 
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túrájának már nem tárgya; ő csak a modorosságokat veszi 
célba, s ezek igazolását rábízza „az esztétikusokéra.2 3 

A III. felvonásban Nyafson halkan, maga elé meredve 
kéngurunak szólítja Hjalmart, s mikor az nem érti, miért lenne 
ő kénguru, Nyafson megmagyarázza, feltárva előtte élete nagy 
felfedezését: 

„Hjalmar, megmondom neked. Én tegnap rájöttem valamire, vala-
mire. (Titokzatosan.) Tudod, Hjalmar, rájöttem, hogy mi mindnyájan 
kénguruk vagyunk! . . . Mikor tegnap megmutattad nekem a kéngurut, 
egyszerre világosság gyúlt a fejemben. És rájöttem a mi nagy, borzasztó 
végzetünkre. A mi lelkünk olyan, mint a kénguru lelke, amely felszökik, 
magasba tör: - de nem tud megállni a négy lábán. '"4 

A kénguru-jelkép a vadkacsa-szimbólum komikusan kon-
zseniális megfelelője. Szerkezete híven követi azt a modellt, 
amelyet a vadkacsa-jelkép felállít és a szimbolista mozgalom 
kivetít: olyan jelkép, mely nem elsősorban annak jele, aminek 
képe, bár kifejezetten és kifejezően annak képe, aminek jele. 
Ahogyan a vadkacsa nem egyszerűen az észak-norvégiai erdők 
és vizek vadmadara, s nem is pusztán az a madár, amelyet 
Werle megsebesített, és Hjalmar, Hedvig és Ekdal dédelget, 
hanem a hazugság, áltatás, öncsalás, megalkuvás, életidegenség, 
különösség, különcség, veszélyeztetettség, társtalanság, sebez-
hetőség, megsebzettség, menekülés, áldozatul esés, ön-
feláldozás, illúzió, szépség, tisztaság, szabadság és érték számos 
más, pontosan meg nem határozható képzetet is felidéző és 
társító érzéki megjelenése, úgy a kénguru sem csupán az auszt-
ráliai mezők ugrándozó vadja, s nem is kizárólag az az állat, 
amely az előző héten váratlanul beugrott Hjalmar ablakán, 
hanem a magasba törő, de aláhulló lélek sóvárgásának, esendő-
ségének és esetlenségének, korláttalan illúzióinak és korlátolt 
lehetőségeinek, vágyainak és végzetének különféle és külön-

г з / . m. 482. 
2 4 / . m. 483. 
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böző asszociatív sorokat kifeszítő és megpendítő parodisztikus 
megtestesülése - és megtestesült paródiája. 

Egybevethető Ibsen vadkacsája és Karinthy kénguruja kép 
és jelkép genetikus viszonyának szempontjából is. Már A vad-
kacsa ban is megfigyelhető, hogy a jelkép nem mindig olyan 
természetesen nő ki a képből, mint hajtás a tőből. A vadkacsa 
III. felvonásában egy ízben Gregers Hedviggel beszélget a vad-
kacsáról, a padlás zárt mesevilágáról és Hedvig terveiről. 
Gregersnek feltűnik, hogy a padlás „Nappal egészen m á s , . . . 
mint este, holdfényben."2 5 Hedvig megerősíti Gregers meg-
figyelését: „Ó, teljesen. Reggel egészen más, mint délután; s 
esőben is más, mint napsütésben."2 6 Az a jelentőségteljes 
nyomaték, amely az efféle megnyilatkozásokat kíséri, csik-
landozhatta Karinthy komikai érzékenységét, mert A kéngu-
ruban, mely hangsúlyozottan „Norvég dráma öt felvonás-
ban" , 2 7 miután Nyafson kijelenti, hogy még mindig esik, 
Wekerke félig felül, rámered, és szünet után így szól: „Még 
mindig. Az éjjel is esett, az erdők egészen nedvesek lettek."2 8 

— Gregers és Hedvig tovább társalog a vadkacsáról, Hedvig 
magányosnak és furcsának mondja, s Gregers a lány megfigye-
lését azzal erősíti meg, hogy a vadkacsa „odalent volt a tenger 
mélységében."2 9 Hedvig elmosolyodik a kifejezésen, különös-
nek találja, hogy Gregers a tengerfenék helyett a tenger mély-
ségéről beszél. Itt úgy tűnik, a jelképet a kép helyreigazítja. 
Gregers további faggatózására azonban Hedvig elárulja, miért is 
mosolygott voltaképpen: „Mert amikor egyszerre — hirtelen -
a benti dolgokra gondolok, úgy tetszik, mintha ez a hely 
mindenestül a ,tenger mélysége' volna."3 0 Ezúttal mintha a 
kép — a vadkacsa padlásvilága — tűnne át jelképbe. Hedvig 

2 5 Ibsen, H.: i. m. 695. 
26I. m. 696. 
2 1 Karinthy Fr.: i. m. 480. 
2 8 Uo. 
2 ' I b s e n , H . - . im . 698. 
3 0 U o . 
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intuitív illúziója azonban csak egy pillanatig tart, a lány tüstént 
hozzáteszi, hogy amit mondott, „igazán nagy csacsiság".31 

Ezzel szemében a jelkép visszavált a képbe. Gregers azonban 
más véleményen van, s a lánnyal folytatott párbeszéde szaka-
datlan oszcillálás a jelkép és a kép között. 

Gregers: Nem, egyáltalán nem az. 
Hedvig: Dehogynem, hisz ez mégiscsak padlás. 
Gregers rámered: Annyira bizonyos benne? 
Hedvig elcsodálkozik: Hogy padlás-e? 
Gregers: Nos, egész határozottan tudja? 
Hedvig hallgat, s álmélkodva néz rá.3 2 

Mivel itt a képre és a jelképre egyaránt nagy nyomaték esik, 
s a kettő közötti cikázás a két sík polarizált voltát fokozottan 
tudatosítja, kép és jelkép különbsége és távolsága annak elle-
nére is megmarad a néző tudatában, hogy Gregers és Ibsen 
egyaránt a köznapi valóság nem hétköznapi titokzatosságára, 
jelképes jelentésére és jelentőségére kívánja felhívni a figyel-
mét. E távolság érződik akkor is, amikor Ibsen egy valóságos 
szükségletet egy jelképes cselekvéssel kíván kielégíteni, vagyis 
amikor Gregers Werle a hamis illúzió megszüntetésének ideális 
követelését a vadkacsa fizikai megsemmisítésére is kiterjeszti. 
Hedvig először elfogadja Gregers javaslatát, de később furcsá-
nak tartja a gondolatot: „reggel, ahogy fölébredtem, s tegnapi 
beszélgetésünk eszembe jutott, roppant furcsának éreztem az 
egészet. . . . Este, az első pillanatban gyönyörűnek tetszett; de 
aztán aludtam rá, s akkor már nem láttam benne semmi 
különöset."3 3 Kép és jelkép távolságát méri ki Gina értetlen-
sége is, mely Gregers jelképeit mindig pusztán képeknek 
tekinti. Gina éppúgy nem érti, miért fanatizálnak körülötte 
mindig a vadkacsáról, mint ahogy Butta sem fogja fel, miért 
hasonul Hjalmar egyre inkább a kénguruhoz. 

3 1 Uo. 
3 2 Uo. 
3 3 / . m. 735. 
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Mindez nem jelenti azt, hogy az ibseni vadkacsa пегл jelen-
tős és jellegzetes jelkép, hanem csak azt mutatja, hogy még egy 
ilyen sugallatos szimbólumban is feszültség támadhat jelkép és 
kép között, s azt bizonyítja, hogy nem akármilyen kép alkal-
mas arra, hogy jelképpé minősüljön át. Csak az olyan kép lehet 
a szimbolista mozgalom világképének keretében jelkép, amely 
képes arra, hogy ne elsősorban annak legyen jele, aminek képe, 
hanem annak legyen képe, aminek jele. A szimbólum kép és 
jelkép érzéki és hangulati összefüggését korántsem szakítja meg 
teljesen1. A kép és jelkép közötti feszültség megnövelése 
viszont, a képnek más képpel való helyettesítése a néző, az 
olvasó lírai azonosulását komikai kívülmaradássá változtatja. 
Ez történik - Ibsen szándéka szerint — A vadkacsa ban, amikor 
Gina a leglaposabban köznapi értelemben fogja fel Gregers 
legmagasabban szárnyaló jelképeit, s így Ibsen Gina prózai 
földhöztapadtságát és Gregers valóságtól elrugaszkodott fel-
lengzősségét egyszerre tudja ironizálni. De ez megy végbe 
- Ibsen szándéka ellenére - akkor is, amikor Gregers minden-
áron be akarja bizonyítani Hedvignek, hogy a padlás nem 
padlás, hanem a tenger mélysége. És ez következik be — a 
karikaturista tudatos céljának megfelelően - amikor Karinthy 
a vadkacsát kénguruval helyettesíti. A jelkép költőisége nem 
tűri az elemző távolságtartást. Éppen ennek hiánya sorolja be 
Ibsen vadkacsáját a romantika és a szimbolizmus röptető 
fészkén költött nagy szimbolikus madaraknak, Coleridge, 
Baudelaire és Melville albatroszának, Poe hollójának, Ady és 
Csehov sirályának, Maeterlinck kék madarának hosszan 
vonuló, jelképes rajába. 

Maeterlinck kék madara és Csehov sirálya a maga égi lebegé-
sével és magas szárnyalásával természetes ívben repíti fel a 
művész vagy a drámai hős vágyait. Baudelaire albatrosza 
ugyanilyen szabadon száll, ha az életidegen szépség szimbó-
lumaként a magasba tör, s csak akkor botlik meg roppant 
szárnyában, ha otromba matrózok közt, a hajó fedélzetén 
lépked. Ibsen vadkacsája azonban csak annyiban emelkedett 

3* 
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jelkép, amennyiben Hedvig világból kilépő tisztaságát és 
tragikus önfeláldozását fejezi ki. (Ezt Karinthy nem ironizálja.) 
Amennyiben azonban Hjalmar és az öreg Ekdal alacsonyan 
szántó pályáját vagy posványba menekülő, iszapba búvó maga-
tartását is hordozza, annyiban már lentebb szálló szimbólum: 
Ibsen kispolgár-kritikáját is megtestesítő kispolgári jelkép. Ezt 
a tulajdonságát karikírozza szellemesen Karinthy, amikor a 
vadkacsát kénguruvá változtatja, melynek lelke a magasba tör 
ugyan, de nem tud megállni a négy lábán. Mihelyt a léleknek 
négy lába nő, éppúgy lehetetlen vele a költői együttérzá?, mint 
ama patologikus lélekkel, melyen végzetes daganat támad. 
Konkrétnak és elvontnak a képzavarig közvetlen összekap-
csolása és ünnepélyesen nehézkes összekovácsolása óhatatlanul 
komikus benyomást kelt, melyet tovább növel az a tény, hogy 
Karinthy a hatást az ibseni túlmotiváltság szellemében még 
meg is duplázza: a kénguru fel-felugráló, de mindig vissza-
huppanó lelkének végzetét a léleken tenyésző fatális daganat 
determinálja. A daganat ellen meghirdetett harc Ibsen Brandtól 
Gregers Werléig sorjázó, s végül is tragikomikus jelleget öltő 
reformer-hőseinek elvont és gyakran jelképes programját kari-
kírozza: „Nyafson: Nekünk egy borzasztó nyomás, egy fenye-
gető felhő ellen kell küzdenünk, Hjalmar. Minden erőnket meg 
kell feszítenünk, hogy legyőzzük a daganatot. . , " 3 4 

Karinthynak az ibseni szimbólum természetére és szerkeze-
tére vonatkozó megfigyelése teljesen egybevág a fiatal Lukács 
György megállapításával. A modern dráma fejlődésének törté-
nete című könyvében Lukács így ír: 

„Ezek a szimbólumok azért kellenek Ibsennek, mert ezek emelik fel 
a magában véve csak egyéni esetet tárgyaló cselekményt a téma álta-
lános magaslatára. . . . az ibseni dráma végtelenül bonyolult szerkezete 
mellett rendkívül nehéz megőrizni a szimbolikus tárgy vagy személy 
kétoldalúságát. Azt ti., hogy minden pillanatban egyszerre organikusan, 

3 4 Karinthy Fr.:/. m. 483. 
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még gondolatban is elválaszthatatlanul élet és szimbólum legyen, hogy 
ez a két tulajdonsága sohase váljék el egymástól. Mert egészen világos, 
hogy amely pillanatban elválik, allegória lesz a szimbólumból. . , " 3 S 

Bár a problémát — amint Lukács is megjegyzi — Ibsennek .4 
vadkacsa ban sikerült leginkább megoldania, kép és jelkép itt 
sem esik teljesen egybe, s e lappangó inkongruenciát fokozza 
fel, szemléli kívülről, és közelíti szorosan Karinthy a humoros 
allegóriához, sőt a paradoxonhoz A kénguruban. 

Ennek eszköze az ismétlődő, szimbolikus vezérmotívum 
karikírozása a paródiában. Ahogyan a vadkacsa-motívum át-
meg átszövi az Ibsen-drámát, és biztosítja jelképes egységét, 
ügy a kénguru-motívum is szakadatlanul visszatér a Karinthy-
karikatűrában, és megteremti parodisztikus egyneműségét. A 
parodisztikus párhuzam alapja a vadkacsa-szimbólum növe-
kedése és fokozódása. A jelkép ugyanis nemcsak mind több 
tulajdonságot és összefüggést von hatókörébe, hanem egyre 
szuverénebb kizárólagossággal uralja is azokat a jelenségeket, 
jellemeket és vonatkozásokat, amelyekre kiterjed. Gregers pél-
dául A vadkacsa III. felvonásában még csak annyit jegyez meg 
tapogatódzó minősítéssel Hjalmarról, hogy szinte úgy érzi, 
benne is „van valami" a vadkacsából.36 A IV. felvonásban már 
teljes bizonyossággal állapítja meg: „Sok van benned a vad-
kacsából, Hjalmar."37 Később pedig, miután Gregers rá-
beszélte Hedviget, hogy áldozza fel a vadkacsát Hjalmar kedvé-
ért, és az V. felvonásban Hedvig a vadkacsa helyett önmagát 
lövi szíven, akkor a vadkacsával való jelképes azonosulás már 
egészen bensőséges. 

Ezt a folyamatot vezeti tovább ironikus mederben 
Karinthy. Először csak paródiája címében tűzi a karikatúra 

3 5 Lukács Gy.-.A modern dráma fejlődésének története. Bp., 1911. 
I. 4 7 5 - 7 6 . A szöveg helyesírását modernizáltam. 

3 6 Ibsen, H.: í. m. 703. 
3 7 / . m. 718. 
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homlokára a jelképet, majd Hjalmar mondja el Nyafsonnak, 
hogy egy kéngurut tart a kamrájában. A karikatúra III. fel-
vonásában a jelképes vezérmotívum már paradoxonná változik, 
amikor Nyafson kéngurunak aposztrofálja Hjalmart, és magya-
rázatképpen közli vele, hogy „mi mindnyájan kénguruk 
vagyunk!"3* Nyafson számára ez az igazság csak látszólagos 
képtelenség, melyet felfedezése hitelesít; Hjalmar számára pe-
dig a megállapítás valóságos képtelenség, melyet Nyafson bi-
zonykodása valószínűsít. 

Hogy mily mértékig, azt az elkövetkezendő események 
hivatottak megmutatni. A III. felvonás végén Nyafson ,halkan, 
de erősen"3 9 inti Hjalmart, hogy vigyázzon a kéngurura. A 
IV. felvonásban Hjalmar „különös orrhangon"4 0 kérdi Buttât, 
nem volt-e ott Hjalmar, s miután Buttától megtudja, hogy 
Hjalmar ott volt, s megnézte a kéngurut, Hjalmar „lefelé moz-
gatja a kezeit", majd „előregörbített lábakkal felemelke-
dik."4 1 Minthogy a köznapi valóságban jelképes igazság lap-
pang, a miliő - már Ibsennél s még inkább Karinthynál - külö-
nössé válik. Az V. felvonásban Hjalmar — a Ginát elhagyni aka-
ró, de nem tudó Ibsen-figura pozicionális karikatúrájaként — 
„az ajtónál áll, jobbkaija és ballába kívül van, az orra is. így 
beszél befelé egészen a felvonás végéig."42 Mikor Butta kérdi, 
mit áll az ajtóban, Nyafson azt válaszolja, csak a lábát gyako-
rolja, és kifelé rúg. Később Wekerke látogatóba érkezik, s 
ekkor Hjalmar is „lassan, észrevétlenül belép és helyet foglal 
egy széken, előrebukott fejjel, eleresztett tagokkal."43 Butta, 
kinek fogalma sincs arról, milyen jelképes folyamatok mennek 
végbe körülötte, bejelenti, hogy a kénguru megdöglött. A 
közlést követő nagy csend után Hjalmar egyszerre ,hosszan 

3 ' Karinthy Fr . : i m. 483. 
391. m. 484. 
4 0 U o . 
4 1 Uo. 
4*Uo. 
43/. m. 485. 
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feláll, orra megnyúlik, ajka leliffen. Két kezét előrenyújtja.44 

Ugrik. . . . nyelve kilóg, szemei becsukódnak, arcvonásain 
valami rémes, tehénszerű szelídség ömlik el. Az asztal tetejére 
ugrik, onnan a plafonra."45 Butta attól tart, hogy Hjalmar 
megbolondult, Wekerke furcsálkodik, Hjalmar pedig „óriási 
ugrásokban keresztülrohan a szobán és nyeríteni kezd." 4 6 

Semmi kétség: a jelképes azonosulás parodisztikusan para-
dox végpontján s az ibseni szimbolikus vezérmotívum önálló-
sulásának pontos karikatúrájaként, Hjalmar kénguruvá vált. 
Wekerke Nyafsont vádolja, Nyafson a másik jelképes vezér-
motívumot, a lelken nőtt daganatot okolja, Karinthy pedig a 
patologikus determinizmus és a menekülő szimbolizmus paro-
disztikus összekapcsolásával zárja a paradoxonig feszített 
karikatúráját. 

A vadkacsa szimbólumának karikaturisztikus paradoxonná 
változtatása A kénguruhzn szimbólum és paradoxon poláris 
összefüggésére figyelmeztet. 

A paradoxon mint látszólagos képtelenség vagy való-
színűsített abszurditás szintén két síkra osztja a valóságot, mint 
a szimbólum; a jelenséget szembeállítja a lényeggel, akár a 
szimbólum; s a lényeg szemszögéből értékelt jelenségvilágot 
puszta látszattá devalválja, miként a szimbólum. Minthogy 
— amint láttuk — a jelkép nem elsősorban annak jele, aminek 

iképe, bár annak képe, aminek jele, a szimbólum szerkezetében 
eleve benne rejlik egy paradox mozzanat. Ezt a meghatározás 
paradoxona természetesen nem teremti, csak kifejezi, a karika-
túra komikai távolságtartása pedig felerősíti és felszínre 
hozza.4 7 Ibsen, Hofmannsthal, Maeterlinck és Yeats szimbo-

« 

4 4 Karinthy koronként a filmburleszk technikájára emlékeztető 
motívumokat is felhasznál irodalmi karikatúráiban. 

4 5 Uo. 
4 6 U o . 
4 7 A szimbólum és a paradoxon belső szerkezetének párhuzama 

nemcsak azt magyarázza meg, miért vonzódtak nemritkán a szimbo-
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lisztikus, illetve szimbolista, és Shaw, Wilde s Karinthy paradox 
drámája egy tőről ágazik kétfelé. 

Az összefüggés poláris volta abban mutatkozik meg, hogy 
míg a szimbolista drámamozgalom jelképei a pusztán valódinál 
és felszínesnél igazibbnak és igazabbnak tekintett lényegszférát 
hajlamosak mitizálni, vagy legalábbis a költői sejtések és sej-
tetések talányosan sokértelmű, nemritkán tragikus tarto-
mányává változtatni, addig a shaw-i intellektuális dráma vagy a 
Karinthy-féle dráma-karikatúra paradoxonai látszat és lényeg 
szatirikus kontrasztját nyújtják, s rendszerint demitizáló jelle-
gűek. A vadkacsa-jelkép és a kénguru-paradoxon drámai szere-
pének különbsége is innen ered: a szimbólum a jelenséget 
jelenéssé varázsolja, a paradoxon karikatúrát rajzol róla. 

listák is a belülről átélt paradoxonhoz (Maeterlinck: Aglavaine és 
Sélysette), hanem azt is megvilágítja, miért egészülhetett ki művészi 
világképének megrázkódtatása idején, a Nietzsche-hatás és az első világ-
háborús válság korszakában Shaw paradox szemlélete is szimbolikus 
látásmóddal (Az orvos dilemmája, Megtört szívek háza). - A paradoxon 
lírai szeiepére vö.: Egri P., A költészet valósága. Bp., 1975. 141, 162, 
164, 168, 203, 340. 


