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facsimile kiadás is készült, tanulmánnyal, 
ezeket nézetünk szerint érdemes lett volna 
számba venni. Ilyen pl. az ún. Egri 
Hóráskönyv (Horae Beatae Mariae Vir-
ginis, facsimile kiadása Iványi Sándor 
tanulmányával, Bp., 1976), amely a 15. 
század végén készült, a franciaországi 
Tours-ból származik, Pyrker érsek jóvol-
tából Egerbe került s ma is a Főegyházme-
gyei Könyvtár legbecsesebb kincsei közé 
tartozik. Ebben a reprezentatív kiállítású 
imakönyvben 24 kalendáriumkép találha-
tó, s mivel magyar tulajdonban van, talán 
indokolt lett volna az itteni összképben 
helyet kapnia. 

Egy hasznos bibliográfia említését is 
hiányoljuk. Noha csak az 1701-es évvel 
kezdődik, tehát a vizsgált korszaknak az 
utolsó évtizedével, mégis érdemes lett 
volna utalni arra, hogy a mai Szlovákia 
területén kiadott kalendáriumok teljes 
bibliográfiája megjelent Maria Kipsová, 
Tatiana Vancová és Želmira Gešková 
munkájaként, s ez a további kutatások 
számára nagy segítséget fog jelenteni 
(Bibliografia slovenských a inorečových 
kalendárov 1701–1965, Martin, Matica 
Slovenská, 1984, 823 l.). Hiányzik a re-
gisztrálása Szelestei Nagy László közlésé-
nek, amely magyar és német nyelvű ka-
lendáriumtöredékeknek különféle kötés-
táblákból történt kiáztatásáról adott hírt 

(MKsz, 1995, 304–310), s ennek eredmé-
nyeképpen olyan érdekességet közölt, mint 
egy 1590-es töredéken, a Georg Stadius 
styriai hercegi matematikus által Grácban 
szerkesztett magyar kalendáriumban a 
napszámzás kifejezés, amely tudomásunk 
szerint a korban egyedülálló magyarítása a 
kalendárium szónak. 

A könyv végén található bibliográfia 
igen hasznos, számos külföldi szaktanul-
mányt sorol fel, amelyek a hazai kutatás-
ban idáig nem (vagy alig) voltak jelen. 
Kisebb pontatlanságok akadnak azért eb-
ben az irodalomjegyzékben. Richards 
alapvető monográfiája eltérő megjelenési 
dátummal szerepel a 43. lapon, ill. az iro-
dalomjegyzékben. Néhány esetben az 
idézetek nem a kritikai kiadásból származ-
nak (pl. Mikes Kelemen), ez feltehetőleg a 
kiadónak tett engedmény, tudományos 
igényű értekezésben viszont a leginkább 
autentikus kiadás használata lenne indo-
kolt. 

Az ilyesféle aprólékos kritikai meg-
jegyzések azonban végül is nem változtat-
nak azon a tényen, hogy több tudományág 
számára is igen hasznos, hézagpótló, fon-
tos és tanulságos könyv a Dukkon Ágnes 
munkája, amely a jövőben megkerülhetet-
len tétele lesz a hazai kalendáriumtörténeti 
vizsgálódásoknak. 

Bitskey István 

GYULAY LAJOS NAPLÓI, I–II (1848–1849) 
Sajtó alá rendezte V. András János, Csetri Elek, Miskolczy Ambrus, Budapest, ELTE 
Román Filológiai Tanszék–KSH Levéltára, 2003, 323 + 410 l. (Transylvanica Varietas). 

Egy régi forráskiadói adósság első rátá-
ja – nehéz másképpen minősíteni gróf 
Gyulay Lajos (1800–1869) 140 kötetre 
menő naplófolyamából az 1848/49-re eső 

hat kötetnek – Gyulay számozása szerint a 
46–51.-nek – mostani közreadását. Az ifjú 
arisztokrata előtt családi hagyomány is állt 
mintaként: egyik őse, Gyulay Ferenc 
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1639-ben I. Rákóczi György erdélyi feje-
delem követeként járt a Portán és erről 
naplót is vezetett. A 19. századi utód vél-
hetően nevelője, Döbrentei Gábor ösztön-
zésére kezdett feljegyzéseket írni, amelyek 
1819-től váltak rendszeressé, és utána fél 
évszázadon át alkották Gyulay napi „mun-
káját”. A korabeli élet páratlanul gazdag 
enciklopédiája ez, komplex forrás, amely-
nek értéke csak Széchenyi István, Wesse-
lényi Miklós, Bártfay László naplójával 
vagy Kazinczy Ferenc levelezésével mér-
hető. A kutatás azonban el volt zárva tőle, 
és rászorult a Gyulay-naplókhoz hozzáfér-
kőzöttek egyéni szempontú idézetmontá-
zsaira. Pándi Pál például a szerencsések 
közé tartozott, 1956-ban Kolozsvárott 
betekinthetett a feljegyzésekbe, ám (érthe-
tően) Petőfi és az utópisták említéseit 
kereste – saját kutatásaihoz. (Ezek közlése: 
Tallózás erdélyi levéltárakban, I, Fourier 
és Petőfi – Gyulay Lajos naplójában, It, 
1957, 133–137.) A „tallózás” pontos cím: 
az ottani két Petőfi-adattal szemben most 
kilenc utalást olvashatunk erről. 

A sajtó alá rendezők a két világháború 
közötti forráskiadást, jelesül a Magyar Tör-
ténelmi Társulat Magyarország újabbkori 
történetének forrásai (Fontes historiae Hun-
garicae aevi recentioris) c. sorozatát vallották 
mintájuknak (vö. II, 319). Így a közlés betű-
hív; a szöveget jegyzetek, szójegyzék és 
személynévmutató kísérik, az I. kötet pedig 
elvégzi az elsődleges feldolgozást is, Csetri 
Elek Gyulay Lajos élete és munkássága (I, 
12–79) és Miskolczy Ambrus Gyulay Lajos 
tanúsága az 1848–1849-es forradalomról és 
szabadságharcról c. tanulmányában (I, 79–
323), amelyeket Gyulay Lajos világa gyűjtő-
cím alatt foglaltak egybe. Mindez persze 
nem teszi okafogyottá az egyes szaktudo-
mányok elemzését, értékelését. 

Mivel a II. kötet 12 hasonmás oldalt is 
közöl, némi támpontot kapunk az olvasat 
ellenőrzésére. Úgy tűnik, a vonatkozó 
hibák száma igen csekély. Ilyen a Benya 
(Benza Károly helyett – II, 149), a Zerleni 
(Zerlina helyett – II, 168, jól: II, 149) vagy 
a Notstheater (Noththeater helyett – II, 
131; jól: II, 187). A két kötet szövegminő-
sége mindazonáltal igen eltérő. Amíg – 
szerencsére – a naplókötet gondos ellenőr-
zés, többszöri összeolvasás eredménye, 
addig a tanulmányok tomusa sietős szer-
kesztés nyomait mutatja. Ellenkező eset-
ben lett volna mód egységesíteni Elise 
Fichtner-Koberwein nevét (I, 23, 24, 42), 
kijavítani Döbrentei „névváltozatait” (I, 
68–69); nem ismétlődne az I, 50. és 68. 
szövege, Kazinczy Ferenc epigrammája (I, 
28. és 64), az egyik jegyzet (I, 119–126), a 
kolozsvári Filtsch könyvkereskedő esete 
pedig háromszor (I, 49, 67, 71). Maradt 
volna idő a tollhibák javítására: Maria 
Taglioni nem énekes-, hanem táncosnő (I, 
43), a Czuczor–Fogarasi nem táj-, hanem 
értelmező szótár (I, 52) stb., stb. A helyzet 
több mint elgondolkodtató: figyelmeztető. 
A kiadást az MTA, az NKÖM Kossuth 
Emlékév Pályázata és az NKA támogatta. 
A problémát azonban mindenki ismeri, aki 
már pályázott nagy szövegterjedelmű, 
tudományos apparátussal ellátott munka 
kiadására. A mégoly rangos pályázatokat 
ugyanis nem ilyen művekre találták ki. 
A rövid határidős, különböző időpontban 
meghirdetett és megítélt támogatások 
közül a „leggyengébb láncszemhez” kény-
telen igazodni a pályázó. Mint esetünkben 
is: a nagy terjedelmű, komoly apparátusú, 
magas nehézségi fokú, ráadásul két helyütt 
(Budapesten és Kolozsvárott) készült for-
ráskiadás sajtó alá rendezőit feltétlen di-
cséret illeti, hogy a zsugorodó időt a II., a 
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szövegközlő kötet javára hasznosították, és 
nem saját tanulmányszövegük jobbítására 
fordították. A helyzet azonban komolyabb 
elemzést és pályázati módosításokat igé-
nyelne. 

Gyulay Lajos most közölt feljegyzései 
1848. március 5-én kezdődnek és 1849. 
június 22-én érnek véget. A kimetszés 
kezdő dátuma nem igényel magyarázatot: 
naplóírónk március 11-én rögzítette a 
párizsi forradalom hírét (II, 11), március 
20-án a pesti eseményeket (II, 16). Prob-
lémásabb az 1849-es nyár és az 52. kötet 
kérdése; ebben a sajtó alá rendezők sem 
értenek egyet. Csetri Elek szerint Gyulay 
„egy évig nem vezet naplót, 1849. június 
22-től 1850. augusztus 5-ig” (I, 35; 1850 
júliusának végén szüntették meg ellene a 
hadbírósági eljárást); Miskolczy Ambrus 
szerint viszont – és ez tűnik valószínűbb-
nek – „még 1849 nyarán elkezdte az 52. 
kötetet is” (I, 236–237). Akár elkallódott 
ez a naplóhányad, akár Gyulay semmisítet-
te meg, újra kiadva az 52. számot, szegé-
nyebbek vagyunk a kormányt Aradig kí-
sért gróf tapasztalataival – ezt most Mis-
kolczy a későbbi naplók Horváth Mihály 
történetírói művére tett utólagos olvasói 
reflexióinak utalásaiból írta körül (I, 237–
309). 

A naplók forrásértékét nagyban növeli, 
hogy a szerző az 1848-as Kolozsvár rajza 
mellett felvázolja a forradalom utáni ne-
mesi birtok helyzetképét (Marosnémeti 
birtokközpont), az uniót és a népképvisele-
ti országgyűlés erdélyi választásait; 1848 
júliusától az év végéig mint Hunyad me-
gyei követ Pesten tartózkodott, de ott volt 
Debrecenben (1849. január–március, ápri-
lis 14.–május); az április első felét és a 
júniust pedig ismét Kolozsvárott töltötte. 
Az erdélyi ellenzékben élvezett tekintélye, 

majd népképviselői megválasztása és te-
vékenysége ellenére – amint azt a sajtó alá 
rendezők ismételten és nyomatékkal hang-
súlyozták – nem volt politikacsináló. Nem 
fűződtek nevezetes beszédek és felszólalá-
sok a nevéhez, nem formált törvényjavas-
latokat; Zaránd vármegye kinevezett főis-
pánja pedig csupán addig volt (1848. júni-
us 4. és 18. között), amíg kézhez kapta 
megbízólevelét és megírta rá válaszul 
lemondó nyilatkozatát. Valóban az ideális 
„tanú” ő (vö. I, 79): művelt, világlátott, 
magánvéleményt formáló, akit a „részvétel 
és szemlélődés” kettőssége (I, 143) jellem-
zett a politikai nyilvánosság előtt. Nem 
tudhatni, tudatos ódzkodás vagy véletlenek 
játéka volt, hogy noha olyan nagy hordere-
jű eseményeket rögzíthetett naplójában, 
mint az olaszok ellen nyújtott katonai 
segély ügye (1848. július 22.) vagy a trón-
fosztás debreceni kimondása (1849. április 
14.) – ám az első ügyben, bár véleménye a 
törpe kisebbségben maradt baloldalhoz 
húzta, nem szavazhatott, nem lévén még 
igazolt követi mandátuma (II, 103), az 
utóbbi előkészületeinek, vitáinak idején 
pedig Kolozsvárott húsvétolt, és csak a 
trónfosztás napján érkezett vissza Debre-
cenbe (II, 302). 

Gyulaynak nagyon határozott vélemé-
nye volt a magyar forradalom és szabad-
ságharc szereplőiről: Széchenyit maradék-
talanul szerette és tisztelte, Batthyányban 
megbízott, Kossuthot elismerte (teljesít-
ménye arányában növekvő mértékben). 
Mindezt azonban fenntartotta naplójának 
és legfeljebb erdélyi baráti körének, mint 
ahogyan azt is, hogy a követi munka, sőt 
jelenlét inkább fárasztotta és untatta, mint 
érdekelte. Ugyanakkor, úrbéri jövedelmei 
elvesztése után, némileg megélhetési poli-
tikussá is kellett válnia, ha már a hivatalvi-
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seléshez végképp nem fűlött a foga. Szó-
rakozást és pihenést számára – mint fiatal-
kora óta mindig – az olvasás, a színház és 
a nők jelentettek. Ezért nem túlzás, ha az 
1848/49-es naplókötetek elemzésekor a 
politikatörténeti szempont mögé rögtön az 
irodalomtörténetit tesszük. 

A családtörténet szorosan egybefonó-
dott a magyar literatúra történetével. 
A naplóíró anyja, Kácsándy Zsuzsanna 
Kazinczy Ferenc szerelme volt és érzelme-
inek leányára, Gyulay Karolinára, Lajos 
nővérére (Lottira ~ Lolottra ~ Lollyra) 
való átruházása az idősödő széphalmi 
irodalmi vezér utolsó nagy fellobbanása 
volt. Erről írta SZAUDER József talán leg-
szebb tanulmányát: Veteris vestigia flam-
mae (Kazinczy szerelme) = Az estve és Az 
álom, Bp., 1970, 347–432. Ennek persze 
1848-ra nem maradt nyoma, legalábbis a 
Fogságom naplója olvastán, de a Kazinczy 
közvetítette hajdani nevelővel, Döbrentei 
Gáborral most felújíthatta a barátságot. 

Gyulay tudatos olvasó volt. Naplóköte-
teiben jegyzetelte-értékelte olvasmányait 
és később fel is használta följegyzéseit 
(gyakran közvetlen vagy közvetett, tartal-
mi idézet formájában). Képes volt arra is, 
hogy véletlenszerűen kezéhez jutott ol-
vasmányait a jelen élethelyzetre vonatkoz-
tassa. Az Ellenőrt, az Ellenzéki Párt kül-
földön kiadott almanachját Hernyei Ger-
gely, kolozsvári református lelkésztől 
kapta a kolozsvári kaszinóban, 1848 feb-
ruárjában (vö. az itt nem hivatkozott, 
1848. február 21-i naplójegyzéssel!). 
A benne talált Petőfi-vers, a Dalaim lett 
kedvenc költeménye, a „kissé vastag”-nak 
tartott Palota és kunyhó azonban már a 
jakobinizmus képét idézte föl benne (II, 
11), és ezt a véleményét megerősítve látta, 
amikor eljutott hozzá a Dicsőséges nagy-

urak szövege (II, 108). Miskolczy Ambrus 
joggal utalt arra (I, 146), hogy Gyulay 
olykor több mondatból, több helyről és a 
szövegösszefüggésből kiszakítva is for-
málta idézeteit. Ennek a technikának a 
tartalmi részletekbe menő feltárása – úgy-
szintén a közköltészeti utalások és a nagy-
számú szólások elemzése, meghatározása 
– további, nem kevés fáradságot igénylő 
feladat lesz. Egyetlen, egyszerűbb Petőfi-
példánk az 1848. november 30-i bejegy-
zéshez kötődik. Itt Gyulay hírt adott a 
koronaékszerek megvizsgálására Pálffy 
János képviselőházi alelnök vezetésével 
kiküldött bizottság tevékenységéről, majd 
hozzáfűzte: „Muzeumi ritkasággá fog az 
ugyis nem sokára válni, mert megszünnek 
a’ koronák iránti kegyeletek” (II, 209). 
Mivel a naplókban az év során egyre sza-
porodtak a királyi hatalom erkölcstelensé-
gére tett utalások, ez a mondat pedig egy 
hosszabb ilyen eszmefuttatás része, nem 
gyanakodhatunk friss forrásra. Holott van: 
november 19-én jelent meg a Pesti Hírlap-
ban Petőfi verse, az 1848, amelyben konk-
rét javaslat is olvasható arról, mi történjen 
a korszakváltás közkeletű jelképeivel, az 
eltépett lánccal és az eltört koronával: 
„Régiségek közé zárjuk…” 

Gyulay Lajos terjedelmes olvasmány-
naplókat is beépített köteteibe. A forra-
dalom kirobbanásakor az 1847-es év nagy 
könyvsikereit forgatta: Kemény Zsigmond 
Gyulai Pál c. regényét, Eötvös Józseftől a 
Magyarország 1514-ben c., a forradalmat 
modellizáló történelmi regényét és La-
martine munkáját, A girondiak történetét 
(ez utóbbit az eredeti nyelven). Kölcsey 
országgyűlési naplójának Dobrossy-féle 
kiadását Pesten, 1848. november 11-én 
maga vásárolta meg, Keménytől egy Paul 
de Kock-regényt kölcsönzött ugyanekkor. 
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Debrecenben is talált forrást, sógornője, 
Boronkayné Wass Klára magánkönyvtárá-
ban. Innen értelemszerűen populárisabb 
olvasmányok származtak: az idősebb Du-
mas, Ida Hahn-Hahn, Caroline Pichler, 
Eugène Sue regényei. A személyes reflek-
táltság megmaradt, bár a politikai párhu-
zamokat az élet- és utazási élmények, az 
általánosabb emberi igazságok és bölcses-
ségek kijegyzései és viszonyításai váltot-
ták fel. Hogy ezek az olvasmánynaplók 
miképpen dolgozhatók fel, teljes szellemi 
hátországuk feltérképezésével, arra három 
pompás esettanulmányt olvashatunk Mis-
kolczy Ambrus tollából, Gyulay Lamar-
tine-, Fourier- és Sue-recepciójáról (I, 93–
108; I, 108–137; I, 137–149). Hasonlót 
kínált fel Eötvös regénye és Kölcsey or-
szággyűlési naplója vonatkozásában (I, 
161; I, 164–165. és 181) – de ezeket már 
az irodalomtörténészekre hagyta. Persze 
ahhoz, hogy Gyulay Lajos műveltségképét 
akár csak felvázolhassa majd valaki, az 
idézetek azonosítását, az olvasmánynaplók 
feldolgozását és az utalások egybegyűjté-
sét a naplók teljes szövegén kell elvégez-
nie. 

A gróf nagy színházbarát volt: a teát-
rumot az unaloműzés, a szórakozás és – 
mit tagadjuk? – a nőkkel való megismer-
kedés kiváló terepének tartotta. Európai 
élményei ugyanakkor képessé tették arra, 
hogy megalapozott, határozott véleményt 
nyilvánítson – esetünkben például a Nem-
zeti Színház 1848. második félévi műsorá-
ról, a német szükségszínház hanyatló szín-
vonaláról, színészi és énekesi teljesítmé-
nyekről. A Nemzetiben szokatlanabb mó-
don a földszinti zártszék első sorában, a 
hölgyközönség között foglalt helyett, on-
nan nézőtársnőivel, a zenekarral (Jochan 
Erzsébet hárfásnővel) és a színpaddal is 

ápolhatott kapcsolatokat. Vitán felül áll, 
hogy ha valaki kigyűjtené a naplókból a 
színházlátogatások adatait, a 19. századi 
magyar közönségtörténet páratlanul gaz-
dag, több évtizedre terjedő forrásegyütte-
sét kapnánk. 

A sajtó alá rendező a kétarcú bieder-
meier kor lelkének nevezte a szabadság 
(elvont) kultuszát és a szerelem (szabad) 
gyakorlását (I, 85). Gyulay valóban sze-
relmi naplót is vezetett, és az egyes köte-
tek végén összegezte addigi szerelmi él-
ményeinek és partnereinek számát. Ebből 
a szempontból az 1848. március 5. és az 
1849. június 22. közötti időszak a 833. és a 
924. közösülés intervalluma, a 191–200. 
partnerrel. A soha meg nem nősült Gyulay 
lemondott az igazi (intellektuális, közéleti) 
társ lehetőségéről, akit előbb Wesselényi 
Zsuzsanna, majd Teleki Emma testesíthe-
tett (volna) meg a számára. A gróf nem 
volt válogatós: a falujabeli cigánylányok-
tól, akiket a Juna, Junella, Vicamika fedő-
név takart (II, 39), férjes asszonyoktól 
alkalmi, megfizetett ismeretségeken át a 
Nemzeti Színház tagjáig, a Juliamisnak 
emlegetett Miskolczi Júlia színésznőig 
(azonosítására: II, 110. és 112) széles a 
skála. Vörösmartyval szólva: Gyulay La-
jos Tünde, Ilma és Ledér világát egyfor-
mán jól ismerte, bár legkevésbé az elsőt 
kultiválta. A hölgyeket fedő nevek alkot-
ták a Nagy Phalanxot, Fourier rendszeré-
nek e sajátosan egyéni, elméleti változatát, 
amely hol egy megyegyűlés, hol egy mi-
nisztertanács képét öltötte magára, de 
készült róluk egy fiktív Ezeregyéjszaka-
mese is. Hogy a szabadság–szerelem ilyen 
egyberántása nem a 21. század utólagos, 
némileg cinikus gesztusa, arról a naplók 
számos helye tanúskodik, ahol egy monda-
ton belül váltott hangot, a nemzeti, sőt 
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egyetemes gondok fennköltségétől a testi 
szerelem profanizáló lerántásáig. Egyetlen 
példát idézünk, az 1848. szeptember 18-i 
bejegyzést: „Ma reggel meg látogattam az 
ujj ismeretségemet, akkor kelt fel épen és 
a’ nagynéne is még ágyban volt kinek 
szobáján keresztül kellett mennem. Nem 
hiszem hogy sokáig fennálljon ez ismeret-
ség – talán még annyi ideig sem, mint az 
újonnan alakított felelős Minisztériumunk, 
melynek eddig csak két tagja van kijelöl-
ve…” (II, 159.) 

A jelenleg rendelkezésre álló szellemi 
és anyagi erőforrásokat tekintve, nem 
látszik reális igénynek a teljes naplófo-

lyam kiadása. Törekedni a közeljövőben 
inkább arra kellene, hogy – a már említett 
irodalmi kapcsolatok és a színházlátogatási 
adatok mellett is – minél több, a mostani-
hoz hasonlóan jól kiválasztott kimetszés 
vagy válogatás jelenhessen meg. Ilyen 
lehet bécsi tisztviselőségének időszaka, 
külföldi útinaplója, a korábbi országgyűlé-
sek feljegyzés-anyaga, könyvtárlistája, 
műgyűjtői tevékenysége stb., hogy minél 
több tudományág kaphassa meg a maga 
jótékony hozadékát Gyulay Lajos grandió-
zus naplószövegéből. 

Kerényi Ferenc 

MÉSZÁROS TIBOR: MÁRAI SÁNDOR-BIBLIOGRÁFIA 
Budapest, Helikon Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003, 911 l. 

Jellemző módon Márai nemcsak kiadá-
sokban, kritikákban, hanem irodalomtörté-
neti értekezésekben, monográfiákban is 
jelentkezett a hallgatás évtizedei után, 
pedig a filológiai feltárás még el sem kez-
dődött. A Mészáros Tibor által példamuta-
tó lelkiismeretességgel és alapossággal 
összeállított bibliográfia azonban azt tanú-
sítja, hogy a hallgatás esztendeiben is – 
olykor rejtetten – fel-felbukkant a szám-
űzetésbe kergetett szerző neve, tevékeny-
ségének néhány vonása; ezt jelzi egy, a 
bibliográfiában nem szereplő írás a Csuto-
ra „ucsora” szaváról; Erdődi József a sze-
rinte Márai meghonosította szó értelmezé-
seivel szolgált (Magyar Nyelv, 1961, 471–
474). Ugyanakkor legendákat oszlató 
bibliográfiáról is szó van, hiszen a teljes-
ségre törekvés nyomán feltáruló megannyi 
adat szembesül Márai maga terjesztette 
legendáival. Azt a kutatás eddig is tudta, 
miszerint misztifikáció, hogy Márai sosem 

adott kéziratot a Nyugat részére, a Nyugat-
repertóriumból kitetszett, hogy fontos 
művek (az Egy polgár vallomásai részlete, 
a Vidali-novella) jelent meg ott; ugyanígy 
a kellő mélységben még nem tárgyalt 
Márai–Illyés Gyula-viszony is könnyeb-
ben áttekinthető és értelmezhető lett, hi-
szen „csupán” a névmutató megfelelő 
tételszámait kell kigyűjtenünk az értelme-
zéshez. A nélkülözhetetlen legendaoszlatá-
son túl azonban végre a Márai-életmű 
valódi méretei is láthatókká lettek. Ez 
annyit jelent, hogy – mint minden kutatás 
– az eddigi elemzések pusztán ideiglenes 
érvényűek (a magaméit beleszámítva), 
hiszen az újságokba rejtett anyag, az emig-
rációs évek irodalma csak ezután lett a 
maga viszonylagos teljességében hozzá-
férhetővé. S ha szakdolgozatok formájá-
ban és publikált változatában a Frankfurter 
Zeitungba, a Weltbühnébe, a Prager Tag-
blattba stb. írt cikkek „elkönyvelése” már 


