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„Az egyszerű közlés és eszmecsere nem 
érinti meg az olvasót, nem kényszeríti 
végső állásfoglalásra. Az irodalom mindig 
támadás: az olvasót, e gyanútlan áldozatot, 
kiragadja megszokott világából, mintegy 
idegen bolygóra helyezi át, ahol minden
nek más törvénye van. Ez a nagy művek 
titka. De ez a »titok« megtanulhatatlan, 
kifejezhetetlen, egyszerűen azért, mert 
nem is »titok«." (MÁRAI Sándor, Ihlet és 
nemzedék, 89-90.) 

Márai gondolatai annyira aktuálissá 
váltak napjainkban, hogy akár síron túli 
üzenetnek, nemzedékünknek szóló örök
ségnek is tekinthetnénk. Szólt az alkotó
hoz, szólt a befogadóhoz, hozzánk, magya
rokhoz, egész Európához - nem véletlenül 
jelennek meg sorra művei ma is Olaszor
szágtól Németországig. Noha legidősze
rűbbek írásuk pillanatában voltak, az „Eu
rópa" felé kacsintgató, Amerikát befogadó, 
a tömegembert dicsőítő és a fogyasztói 
társadalmat példaértékűnek tekintő, iden
titását elveszteni látszó magyarság számá
ra jövendölések is lehetnének szavai, me
lyeket a század első feléből hagyott örö
kül. Örökül, amennyiben hajlandóak va
gyunk kézbe venni és megértésére töre
kedni. 

Ehhez a megértéshez, az értő olvasás
hoz, valamint Márai egész életművéhez 
kapunk segítséget Lőrinczy Hubától a 
Búcsú egy kultúrától című tanulmánykö
tetével, amely irodalmunk „legpolgáribb" 
életet élő és akként gondolkodó alakjának 
azt a ciklusát tartja elénk, amelyet a szerző 
még élete végén is a legfontosabb, a leg-
fajsúlyosabb regény folyamának tekintett. 

Az emigrációban magányosan, megkese
redetten, hazájától, nyelvétől távol élő 
„század gyermeke" - Naplója tanúsága 
szerint is - hajlandó volt újra kézbe venni. 
Gondozta az utolsó pillanatig, nem enged
ve semmiféle hízelgő kiadói csábításnak. 
Ezzel a ciklussal az 1984-1989-es Naplója. 
szerint utolsó éveiben is kritikusan foglal
kozott, mi több: vállalta. 

Az életműben elfoglalt szerepe, a szer
ző hozzáállása, világirodalmi, történelem
magyarázó, az identitás kérdését körüljáró 
szerepe indokolja a tanulmányíró választá
sát. Igényes, kézhez álló, A Garrenek 
művéhez, a ciklus írójának szellemiségé
hez méltó kötetet tart kezében az olvasó. 
Ez a „jól forgatható"-ság szerkezetében, 
hivatkozási rendjében, a névmutató tényé
ben és a bevezetőben tett vallomásban 
érhető utol: „Mivel Márai ciklusának in
kább jellemzője a megszakítottság, mint a 
folytonosság, célszerűnek látszott (s lát
szik továbbra is) külön-külön szólani az 
egyes kötetekről. Az alábbi - itt-ott némi
leg módosított szövegű - elemzések közül 
az első, a második és az utolsó a győri 
Műhely, a harmadik és a negyedik a nagy
kanizsai Pannon Tükör, az ötödik pedig a 
kecskeméti Forrás 1997-es, illetőleg 1998-
as évfolyamában látott elsőül napvilágot" 
(30). 

Ez nemcsak a regény folyamhoz való 
alkalmazkodást, egységének és töredékes
ségének figyelembevételét jelenti, de je
lenti a használhatóságot is: a letehető
felvehető, az újra elővehető, az aktuális 
regénnyel párhuzamosan olvasható, annak 
újraolvasását ösztönző mivoltát. 
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Jogosan feltételezi Lőrinczy Huba, 
hogy aki a regényfolyam és a tanulmány 
kötetének olvasásába kezd, annak nem a 
Garrenek az első Márai-élménye. A citált 
regények között szerepel az Egy polgár 
vallomásai, a Csutora, a Válás Budán, 
A gyertyák csonkig égnek, a Vendégjáték 
Bolzanóban, Az igazi, a Judit... és az utó
hang, a Naplók sora, illetve ami belőlük 
kimaradt, az Ihlet és nemzedék, a Vasár
napi krónika, a Föld, Föld!..., a Röpirat a 
nemzetnevelés ügyében... Tekintsünk el a 
teljességtől, hisz az idézetek sora azt iga
zolja, hogy ez a kiterjedt gondolatrendszer 
egy szervesen összetartozó életmüvet takar 
- ezt az egységet a tanulmányíró mindvé
gig szem előtt tartotta. A választott ciklus
nak nemcsak motívumvilágát veszi szám
ba, hanem a pálya egészét megértve, fi
gyelve helyezi el köré Márai többi regé
nyét - segítő kezet nyújtva az olvasónak. 

A fent említett ismeretet feltételezve 
nem ad tanácsot az olvasáshoz - egy gya
korló, elmélyült „márais" nem is igényli. 
Érezteti azonban, hogy komótosan, min
den gondolatot és mondatot megrágva, 
akár több nekifutásra is el lehet olvasni: 
úgy, hogy belőlünk csengjenek vissza azok 
a motívumok, amelyeket a regényfolyam 
már olvasott darabjaiban találtunk. Az 
egyes kötetek megszakítottságát és önálló
ságát, a téma pihentetését, esetleges gyen
ge pontjait a szerző alkatában keresi: „In
kább volt ő a kisebb formátumú, karcsúbb, 
egyetlen téma, egy középpont körül ör
vénylő, az anyagban rejlő lehetőségeket az 
adott művön belül kimerítő regények 
mestere, semmint a több kötetből egybe
szövődő, a problematika új s új vetületeit 
szisztematikusan és töretlen vonalvezetés
sel föltáró, vagyis a bonyolultabb tervezést 

igénylő, nehezebben átfogható és ellenő
rizhető szépprózai alakzatoké" (10). 

Ennek a laza szövedéknek a kapcsoló
elemeit keresi és találja meg a részletekben 
- jó érzékkel tapint rá azokra a lényegi 
pontokra (életrajzi, személyes élmények, 
értékrend, logikai rend, történelmünk, kor
társak), amelyek ismerete nélkül kusza 
szövedéknek tűnhet csak a ciklus. Megidé
zi a század elejének világélményét, ember
es történelem-látomását, Európát (a régit), 
a hagyományait maga mögött hagyó, el
uniformizálódó, -amerikanizálódó konti
nens vízióját, kultúra és civilizáció szem
besülését, a ma már nem létező, akkor még 
féltve őrzött „rendet", értékrendet. Nem 
feledkezik meg Márai sajátos tér-idő-vi
szonyáról: mikrokörnyezetek néhány nap 
alatt lezajló eseménytelensége, összeku
szált évszámok és az alakok kideríthetetlen 
korának olvasóra tett hatásáról. Detektív-
nek érezheti magát az olvasó, együtt szá
molva, a köteteket bogarászva Lőrinczy 
Hubával, aki külön-külön krízisregények
nek, együttesen pedig nemzedék- és csa
ládregényként emlegeti az elemzett művet. 

A pálya esszenciáját képező Garrenek 
teljes historikus, filozófiai, szellem- és 
kortörténeti, valamint társadalmi kereszt
metszetét nyújtja át, miközben filosz elő
deit, kortársait is bevonja a „párbeszédbe". 
Nemcsak az egyetértést, hanem az eltérő 
véleményt is nyíltan vállalva, különös 
hangsúlyt fektetve az ellenérvek pontos 
igazolására. Teszi ezt Fried István, Né
meth G. Béla, H. Szász Anna Mária, Szerb 
Antal, Szegedy-Maszák Mihály, Tar Patrí
cia, Rónay László társaságában. Hiányzik 
azonban egy, amúgy is fejtörést és kuta
tómunkát igénylő kötethez (a Zendülők-
höz) kötődő név: Olasz Sándoré, aki 
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Lőrinczyhez hasonlóan a Cocteau-Márai-
szövegek kapcsolatát boncolgatja. 

Folyamatosan keresi és az egyes köte
teknél módszeresen fejti ki a keletkezés
történethez kapcsolódó olvasmányélmé
nyeket, filozófiai rendszereket, magánéleti, 
történelmi eseményeket. A Naplókból, re
gényekből jól ismert nevekkel találkozunk. 
A Márai-bibliográfia hiányában ez is -
mint az eddig megjelent tanulmánykötetek 
- szokatlanul nagy vállalkozásnak számít. 
Éppen ezért fordulhatott elő, hogy a „Mi 
itt az igazság?" (31) kérdésre - ami a Zen
dülők utánérzés voltára, téma- és motí
vumkölcsönzésének homályos foltjaira 
vonatkozott - nem ad egyértelmű választ. 
Jean Cocteau Vásott kölykökével csak Má
rai szuverén személyisége, a különbözősé
gek és a „mégis egyediség" áll szemben. 
A még készülő bibliográfia tényszerűbb 
választ fog erre adni: 1929. január 13-án, a 
Magyar Hírlap 11. számának 21. oldalán 
megjelent egy hír, mely szerint Márai 
Sándor Majális című, új regényén dolgo
zik. („Márai Sándor, akinek nemrég aratott 
nagy sikert Bébi, vagy az első szerelem 
című regénye, új munkán dolgozik. Nem
sokára el is készül Márai legújabb regé
nye, melynek Majális lesz a címe.") 

Újabb kérdésekre és egy válaszra ad al
kalmat ez a hír: miért nem említi meg 
Lőrinczy Huba az eredeti címet, hisz an
nak megváltoztatása esetleg nemcsak cím
változtatást, hanem az arányok és az el
rendezés módosítását is jelenthette... 
Vagyis Márai eredeti tervei szerint az 
utókor által Zendülők címmel ismert „re
gény" a Majális címet kapta volna. Ezt a 
kötet utolsó fejezetcímében - emlékezte
tőül? - meg is őrizte. 

Ha Márai készülő művéről már 1929 
januárjában tudósít egy hazai napilap, 

akkor az minden bizonnyal az előző évben 
(1928) - ha nem is teljes egészében -
papíron volt. Cocteau viszont 1929 márci
usában írta meg három hét alatt a Vásott 
kölyköket. Ezzel az eredetiség és utánérzés 
kérdésköre megszűnt - áthelyezhető a szö
vegközöttiség és az analógia körébe. 

Márai személyessége, sokszor megza
varva az irodalmárokat, túl szubjektív 
tanulmányokat eredményezett, Lőrinczy 
Hubát ez azonban - talán kora, az életmű 
mély és évtizedek óta való ismerete miatt 
- nem ejtette meg. Kellő távolságtartással, 
szándékolt portréfestő szerep vállalása 
nélkül (a mű esszenciális jellege miatt 
mégis portrét mutatva), inkább az esztéta, 
a műbíráló alakjában mutatkozik meg. Már 
amikor megmutatkozik - ugyanis mindvé
gig igyekszik a háttérben maradni, nem 
önmagát, hanem vizsgálódásának tárgyát 
hangsúlyozottan előtérbe állítani. Egyedül 
nyelvezete, sajátos terminológiái, monda
tai árulkodnak jelenlétéről, noha éppen ez 
fog kellemes meglepetést szerezni a filosz 
kitartó közönségének. 

A korábbi Lőrinczy-tanulmányok bön
gészése után meglepő: nem a megszokott, 
tipikus Lörinczy-sorokat olvassuk. A ba
rokkosán hosszú, helyenként komoly össz
pontosítást igénylő, filozófiai mélységekbe 
bukó (Nietzsche, Spengler, Ortega), több
szörösen összetett mondatokból álló szö
veget közelebb hozta a befogadóhoz. Nem 
véletlenül feltételez Márait, regényeit, ko
rát, történelmünket, a polgáríró olvasmá
nyait és kortársait jól ismerő olvasót. Má
rai súlyos mondataihoz szokottan már nem 
okoznak gondot a tanulmányok - mintha a 
szerző is elég közel került volna ehhez a 
világhoz annyira, hogy ne merüljön el az 
irodalomelmélet terminológiájának mély
ségeiben, és ne „csak" kollégáinak akarjon 
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írni. Az viszont tény, hogy a többes szám 
első személyű véleménynyilvánítás („hang
súlyozzuk" - 24), a mainak nem mindig 
nevezhető szóhasználat („aminő", „hagy
ván", Jövendőjét" - 36, „nekünk úgy 
tűnik föl" - 46, „tartozván" - 49), a ma
gyar nyelvtől idegen szószerkezetek nem 
erősítik a mondandót. 

Elemző módszerének meghatározó ele
me a kiterjedtség; a Maráira jellemző sza
badságnak, a tér- és idősíkok „dekonkre-
tizálást" szolgáló vegyítésének, a zavart 
keltő, szerzői figyelmetlenségnek vélhető 
elemeknek az interpretálása; az irodalmi 
társak, a hatások keresése és az ismétlés. 
Minden egyes „regény" boncolgatásakor 
sorra veszi azokat a közös vonásokat, 
amelyek folyammá szervezik a köteteket. 
Ennek tükrében tárja föl a változtatásokat 
(nézőpont, narrátor, alakok), a figyelmet
lenségnek vagy szándékos írói fogásnak is 
tekinthető következetlenségeket a család
tagok életében. Pontosan ismeri a csekély
nek tűnő módosítások okait - logikus 
érvekkel tárja az olvasó elé ezeket, mint 
tette a címváltozatok esetében (53). Bár 
eggyel még adós maradt: a Majális-Zen-
dülőkével. Arányosan kihasználja Márai 
vallomásos hajlamát - de nem él vissza 
vele -: naplói, útirajzai segítségével il
lusztrálja megállapításait. Márai az a szer
ző, akit leginkább önmagával lehet értel
mezni - ezt teszi Lőrinczy is. Mégpedig 

úgy, hogy nem hagyja magát „elcsábítani" 
- pedig Márai müveinél ez a legnehezebb: 
ellenállni a „szöveg vonzásának", hisz 
textusai értelmezik magukat, élnek és 
csábítják idézésre a tanulmányírót. Okozva 
így aránytalanságot - de nem ebben az 
esetben. Noha az az érzése időnként az 
olvasónak: elfáradt a kutató, újrafogal
mazva interpretálja a tartalmat. Mielőtt ez 
érett, kimondható vélemény formáját ölte
ne, ismét megragadja a tanulmányozás 
fonalát, és mély, sokszor többszálú össze
függésrendszereket bogoz ki (lásd: a két 
világ szembesítését - 60). Teszi ezt vilá
gosabban, „máraiasabbul", mint korábban 
azt tőle megszoktuk. 

A M árait gyötrő kérdéseket és az ezekre 
adható válaszokat nyújtja át anélkül, hogy 
ezek „belemagyarázások" lennének. Ezért 
citálja többször a szerzőt és átad egy 
„kulcscsomót", melynek minden darabja 
egy-egy „regényhez" fordul el az életműi 
zárban. Betekintést enged az alkotás fo
lyamatába, Márai gondolkodásmódjába, a 
közben fölmerülő kérdésekbe, a szöveg 
élővé válásába. A Garrenek-regényciklus-
hoz alkotott megfejtések egyben Márai 
munkásságának lényegéhez vezetnek el: az 
utolsó zár felnyitása után ráébred az olva
só, ez nem csak egy regénysorozat, ez nem 
csak a „garrenség", de ez a „máraiság" lé
nyege is. 

Ignéczi Lilla 
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