
vezetikbe: ezek a magyar refarmkorszakok tör
téneti folyamatosságát és a különböző reform
mozgalmak OOIki.tíizéseinek lényegi egységét
rögzítik. Ezt követve a KALOT, a Széchenyi
Népft'Jiskola, az EMSZO (Egyházközségi Mun
kás Szakosztályok), a katolikus i1júmUllkmr
mozga}.om, a Katolikus Leánykörök SzöVetsége
(KALASZ), a Katolikus Dolgozó Nők és Le
ányok Országos Szövetsége, s6t a Magyar Pa
rasztszövetség megszervezésér6~ munkájáról
és a második világháborút követö erőszakos fel
oszlatásár6l, majd a különböző keresztény fel
fogást képviselő politikai szervezetek: A De
mokrata Néppárt és a Kisgazdapárt tevékeny
Bégér6l kapunk képet. Tanulmányok szólnak ar
ról, hogy az 195&<Js magyar bradalomban mí
ként éledt.ek újra a korábbi reformmozgalmak esz
méi, s külön fe.jeret vázolja fel a katolikus reform
mar.ga1mak néhány ver.etójének: Kmi.Horváth Jó
zsefnek, Kerkai JenÖllek, Czupy Bálintnak, Haj
dú-Németh Lajosnak, Kovrig Bélánakés Baran
kavics Istvánnak a munkásságát.

A kötet azerzöi többnyire maguk is a katoli
kus reformtörekvések szolgálatában töltötték
mozgalmas itjúságukat, majd hosszúra nyúlt
emigrációjukat. Vida Istvánt már említettem,
mellette Kovács K Zoltán, a Demokrata Nép
párt egykori országgyűlési képviselője, a mün
cheni Szabad Európa rádió volt szerkesztője, a
Katolikus Szemle állandó tanulmányír6ja vállalt
igen nagy szerepet ajelen gyl1jtemény létrehozá
sában. Igen értékesek azok a visszaemlékezések
is, például Ugrin József, Babóthy Ferenc, Mézes
Miklós, Pap Gyula, Vörös Vmce és Sinkó Ferenc
írásaira gondolok, amelyek személyes tapasz
talatok és dokumentumok birtokában adnak ké
pet valamely szervezet belsődolgairól.

A tanulmánygyl1jteményben felidézett egy
kori katolikus reformmozgalmak tulajdonkép-

Hrabal könyve 
Esterházy Péter regényéről

Esterházy stílusa veszélyes csáberőt gyakorol a
kritikusra, hogy ő is ugyanazon a hangon szólal
jon meg: (látszólag) komolytalanul, évödön, vic
celődve: könnyeden és frivolan, csúfondáros iró
niát adagolva: semmi súly, semmi mélység - il
letve, a mélységés komolyságboh6ckodásba ful
lasztva: filozófuson esörgösípka. Amolyan poszt
modernjátszadozás ez, vélhetnénk - a szavak
nak nincs tétjük; a realista regény tiszteletre
méltó vaskoloncai (a valóság súlya...) helyett az
íTÓ papírmasé-súlyokat emelget: semmi sem
"igazi" - azazhogy nem játssza azt, hogy igazi.
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pen két szellemi forrásból táplálkoztak. Egy
részt a modern világ társadalmi konfliktusait
felísmerö egyház szociális tanításáb61, amelyet
xm. Leó és XI. Pius pápák közismert encikli
km rögzítettek, másrészt a keresztény huma
nizmusnak abból a modern e1méletéból, amely
a perazonalista filozófia hatására is, az emberi
személyiség méltóBágában és szabadságában
látja azokat az alapvető értékeket és normákat,
amelyeket minden társadalmi és politikai moz
galomnak el kell fogadnia, másképpen e moz
galmak éppen keresztény jellegQket veszítik el.
"A. reformok tartalma - monc:lja Vida István
soha nem lehet más, mint az egész ember joga
inak és kötelességeinek érvényesítése, feJlészté
se, mind egyedi (családi), mind társas (foglalko
zási, nemzeti és nemzetközi) viszonylatban.
Nevezhetjük önrendelkezésnek is, amelynek
korlátja a másik ember, osztály vagy nemzeti
ség önrendelkezése."

A keresztény szociális humanizmusnak a je
len tanulmánygy(ijt.eményben körvonalazott esz
méi ma sem évültek el. A katolikus reformmoz
galmakat korlátozhatta a harmincas évek maso
dik felében már erőteljesebbenérvényesülőjobb
oldali kurzus, elfqjthatta az 1944-es német meg
szállás után külsö parancsra cselekvő kormány
politika, majd az 1947-1948-ban bekövetkező,

ugyancsak külföldi hatalmi érdekeket szolgáló
kommunista uralom. A keresztény humanizmus
gondolatköre mindazonáltal érvényes ma is, és a
szemünk láttára kibontakozó harmadik e száza
di reformkomak, miközben diadalra segíti ennek
a humanizmusnak az eszméit, számításba kell
vennie az elődök törekvéseit is. A hagyományok
nak éppen egy reformkorszakban kell különös je
lentllséget és szerepet kapniok.

Pomogáts Béla

Minden fordítva van, minden csak látszat, a szí
nének a visszája, sőt, a visszájának a visszája,
így aztán mégiscsak a színe - csak nem úgy.

A karcsú, kicsi könyv, melyet az író Hrabal
könyvének nevezett el, behízelg(len kedves,
könnyed, elegáns, briliáns írás (a jelzőket tetszés
szerint szaporíthatnánk) - ám minden eddigi
nél ravaszabb csapdákat rejt. Banális, ám meg
kerülhetetlen kérdések következnek. Lehet-e
ma, a xx. század végén a teljességról szólni, mi
után már rég elpanaszolták a költök-írók, hogy
,,minden Egész eltörött"? Megteremtheti-e a prö
zaírö, az elbeszélés közismert krízise, idején a
teljesség illúzióját? S egyáltalán: jók-e még vala
mire a szavak, kífejezhetünk-e velük bármit is,



amikm- megrendült a kommunikáció és a nyelv
státusa, a XIX. század zárt, kerek, a termé
szettudományos megismerés fogalmaival kö
rülhatárolt világképét, pedig kikezdte a kvan
tummechanika, meg a többi 4i, már-már írrado
nálisnakvélhetóismeret?

Mindeme válságokkal való szembenézés kü
lönböz6f~ta védekező vagy támadó gesztuso
kat csalt ki az irodalomból. Esterházy nem tá
mad és nem védekezik, hanem regisztrál,
"lajstromoz", s felépíti azt a kvázi-teljeBSéget, a
világ-modellnek azt a XX. század végi változa
tát, mely imitáció is, de mégsem csak az; paraf
rázis,.paródia, s6t travesztia, ám egy szinten le
vedli az idegen bőrt, 8 éli önmaga teljességét:
miiködik, mint a világ. De hát: létezik-e bármi
nő teljesség?

A Hrabal könyve: a paradoxanok könyve. Az
írás, az irodalom paradoxona, a könyv genezi
sének paradoxona, hogy a münek szólnia kell
valamíröl; ("Valamirol írni, mit jelent az? Sem
mit, csupa szamárságot, a tartalom és a forma
egységét, istenbizonyítékot, társadalmi fejl6
dést, uralmat a természet fölött, szakszervezeti
bélyeget") - de ha errol a valamirtR szól, már
nem szól az Ö88Zes többirol, vagyis kirekeszt,
elválaszt; a valamiről tehát úgy kell szólnia,
hogy egyúttal mindenrol szóljon, kirekesztés
nélkül, hogy a rész tehát egész legyen, s hogy
ez az egész, ez a minden: egy legyen. Viszont,
ha minden benne van, akkor benne kell lennie
ennek a kirekesztéBnek, hiánynak, széttörede
zettségnek is, maga a könyv léte, ontológiai
státusa paradox, azaz létében honlja önnön lé
te cáfolatát... (ld. Bertrand RuBBeI: paradoxon).

A létező könyv tehát önnön létének logikai
bizonyítéka kell hogy legyen. Szerkezete épp
ezért nem epikai szerkezetet, hanem logikai
struktúrát imitál: a külsö szerkezet a tézis-an
titézis-szintézis hármasságot; a belső, gondolati
szerkezet pedig az imént jelzett paradoxonok, a
halmazok belső ellentmondásainak logikáját
követi. Így aztán a logikai tézis, a H1lség fejeze
te épp a tagadás gesztusát és a nemlét érveit
tartalmazza, az antitizis - a Hűtlenség fejeze
te - pedig az állítást, a létre vonatkozó bize;
nyítékokat. E kvázi-logikai szerkezet tiszta fe;
galmiságához, matematikára csupaszítható
vagy (s ez a szerkezet másik, lehetséges interp
retációja) tiszta zenei formává lepárolható lé·
nyeghez viszonyítva a m1lben megmutatkozó
dolgok - a logikai érvelés konkrét anyaga 
metaforaként jelennek meg: egymás metaforái
ként, és valami más metafor~aként. ("Az em
ber metaforákban beszél a világról: »ezvakme
rOSég és felelőtlenség.t). A Mt nyilvánvalóan a
teremte» aktusán át válik bizonyítottá: els6dle-

geSEln magának a könyvnek a teremtési, meg
születési aktusán át. Mert a könyv mondat-fü
zére éppúgy teremtlJdik a lapokon (létrehozva a
Semmit állító, majd a tagadást tagadó, s végül
a kettöt szintézisben egybefogó hármas struk
túrát - mint ahogyan a világ az id6-tér végte
lenjében és az emberi tudatban, s mint a gyer
mek a terhesség kilenc hónapja alatt. A könyv
tétje: megszületik-e végül a regény, a gyermek,
slétezik-e a világ? A teremtés-metaforák (a vi
lág, a könyv, a gyermek) voltaképp a 'Thrténet
helyett állnak (Ez itt a történet helye): történet
nincs, csak történetek vannak.

A HdBég fejezetében a meghatározottságok
lajstromozása folyik, kijelöltetnek a szöveg szü
letésének toldrajzi-történelmi koordinátái; s a
nyelv kompetencíaiénak, az elbeszélés érvé
nyességének a határai. Ó, a Históriát faggatni,
vagy a létet? - teszi fel a kérdést a könyvbéli
Író, de az olvasó tudja: a kérdés beugratós,
nincs vagy-vagy, nincs elválasztás, a "dolgok
összeérnek" a regényben, ahogyan az életben
is: kicsi és nagy, távol és köreI, múlt és jövő, Jó
és Rossz, Angyal és Ördög egyszerre van jelen,
összeér, találkozik; különbözik, de azonosul is,
amolyan többszólamú dallamként, mely olykor
unisonóban szólal meg, a tercek (dunántúli
terel) egybesimulnak, hogy kizengessék az egy
séget, a regényét és a világét, egyszerre. Igy
ház az absztrakt Lét dimenziójába szervesen
ágyazódik a társadalmi léezés dimenziója, a
históriáé: az "emberi létezés" itt és most-ja a
kelet-európai, a magyar valóság. Ez a magyar
lét és történelem az író terepe, ezt a Múltat
kell elrekesztenie az idő végtelenjéb6l; ez a
Múlt (mely a családé és az országé egyszer
smind) determinálja őt. Magyarsága így egy
szeruen az emberi sors egy megjelenési formája
- nem jobb és nem rosszabb, mint bármely
sors, csak tán nehezebb: a lét eredendő abszur
ditása e kelet-európai tájakon nyersebb és
gyötrelmesebb az egyén számára, s jobban
megérleli a szenvedést. A Hasig fejezete ame;
lyan szomorkás posztmodern töredezettséggel
idézi meg ezt a sorsot: tekint végig e tájakon s
merül vissza a múltba, lévén az író feladata az
emlékezés, sorsa pedig az, hogy ő tartsa a vál
lán az egymásra rétegződött idők súlyát - a
család történetét és a nemzetét.

S ezen a ponton rövid kitérővel szakítjuk
meg a könyvbéli dolgok "l~stromozását". Es
terházy taláh mindenkinél jobban értette (érti)
létünk e sepciális irracionalitásának, abszurdi
tásának komikumát és tragikumát; a kedélyes
borzalmak világát, az iszony sajátos meghittsé
gét. Talán mindenkinél jobban tudta érzékel
tetni ezt a tudathasadásos létállapotot: azt, he;
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gyan lehet feloldani a benne levés, a bezártság
(nyelvi szinten: a kimondhatatlanság) állapotát
az írónia és az önírönía eszközeivel; hogyan le
het megteremteni, ha csak virtuálisan is, a kí
vül- és felülállás p<YLicióját ebben a bentlétben;
nemcsak a helyzet tudatosításának a kény
szerét, hanem a belső szabadság mindennél
fontosabb lehetllségét is megmutatva az olvasó
nak. Esterházy a ki-nem-mondva kimondás
mestere volt az elmúlt két évtizedben, aki úgy
mozgott a korlátok és falak között, hogy vilá
gossá és egyért.elmüvé tett: itt korlátok és falak
vannak. Szinie mindent közölni tudott az olva
sóval, amit csak akart, s amit a szinse szó ta
kar, az maga volt az evidencia, létünk sürü kö
zege.

Hrabal könyvében mindez érvényét veszti. A
nyomasztó, már-már megváltoztathatatlannak
és öröknek hitt jelen folyamatos, majd befeje
zett múltba fordul: leírhatókká váltak monda
tok, melyek magát a helyzetet minösítík a ma
ga csupasz, tényszerű valóságában. Megsziínik
az az állapot, melyben a leírt dolgok nem lehet
tek önmagukkal azonosak, pusztán önmaguk,
hanem plusz-jelentésekkel telítödtek, eszköz
ként funkcionáltak a kimondhatatlanság kiját
szásának mezején. Vagyis: minden. arról szólt,
mert semmi sem szólhatott arról. A kizökkent
világ talán most visszazökken normális állapo
tába, a dolgok végre önmaguk lehetnek; immár
kfvülrfJl, külső nézőpontból nézhető az akkori
bentlét, s leírhatóvá váltak ilyen mondatok:
"Egyszer - egyszer volt, hol nem volt, még el
lenforradalomnak mondták a forradalmat, tra
gikusnak a mészárlást, önkritikusan hibának
egy ország kifosztását, a gyilkosokat megbírál
ták, de felelősségre nem vonták, viszonylag bé
késen folydogált a vörös, fehér, barna és szivár
ványszínü terrorok után e szürke terror, melyet
a reformkommunizmus búvópatakjának nevez
tek, a történetekbe is kevesebb katarzis bújt,
nem kötöttek fbI senkit, és nem szaggattak
senkit négyfelé, állítólag, moezkvai utasításra,
az emberek élete nem úgy ment tönkre, mint
30-40 évvel ezelőtt, C..) az életek nem kifor
dultak a sarkukból ez idő szerint, hanem elfer
dültek, lekókadtak, az életek lekonyultak."

Az én legszemélyesebb olvasatomban a Hra
bal könyve: a szabadság első könyve, e bajokkal
és félelmekkel terhes, hajnali piszkos-szürke
szabadságé. S nemcsak, s nem is elsősorban a
dolgok kimondhatóságát, a közvetlen politikum
változásait jelző szavak-mondatok miatt. Ha
nem mert az egész könyv részeiben és egészé
ben, a szöveg minden szintjén magának a sza
badságnak a meta{orája: a jelentések sokszóla
mú kórusából, ez a legtisztábban, legerősebben
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zeng{)dallam. A könyv "grammatikai ter&' is a
határtalanság utáni vágy alakítja a határok,
gátak, falak ellenében; tágas, szellős, szabadon
áljárható, nyitott világot teremt, melyben aka
dálytalanul találkoznak, jönnek-mennek a tör
ténetek, emberek, gondolatok, könyvek és váro
sok. Számos, szimbölumértékü tárgyi motívum
erősíti fel a szólamot: az Íröék kicsi lakása a
végtelenre néz; Anna monológjában folyók he
lyett közös tenger köti össze Budapestet és
Prágát; s maga az Úristen, aki a kicsit is sze
rette, a boldogságot is - "a szűket, a behatárol
tat, a zártat - ki nem állhatta". A Hrabal
könyve - a találkozások könyve. Mindenek
előtt a Hraballal evvel a hetvenöt éves, drága
cseh emberrel - való találkozásé, aki szemé
lyével és szövegeivel van jelen: ő a regény ön
tükröz6dési processzusának központi figurája
(róla kellene írni az Írónak) - s ő a címzetije
Anna, az Író felesége monológjának. Találkoz
nak az anyák, Hrabálé, akit a Sörgyári capric
cio beszédesen illeazked6 részletei idéznek meg,
és az íröé, Találkozik Anna története - melyet
HrabaInak mesél - Hrabal édesanyjának tör
ténetével, s találkozik ily módon a két asszony
is, a hajdani, serszín hajú, zabolátlan és gyö
nyörü, aki maga a szabadság élő megtest.esüIé
se, legendája - s az író felesége, Anna, a szép,
szomorú, vidám, meggyötört testO. és I!lerész;
csodálatos blues-ok tudója, akiért az Uristen
megtanul szaxoíonoen]. Hrabal nemcsak törté
neteivel tölti be az íróék házát - akárcsak a
Sörgyári Capriccio Pepin bácsija; személye va
lamiképpen tükörképe és alteregója az író figu
rájának, a MtúJ, aki mégis ugyanaz: Thremt6,
alkotó ő is, Anna számára pedig a számtalan
Apák egyike: ATxzké.nt jelenik meg a T'f![/ényben
Sonny Boy, az tró Édesapja, az Uristen és egy
öreg orvos társaságában.

A könyv mikrokozmoszának tere áljárható,
a fejezetek között nincsenek kemény határok:
Anna elbeszélése már a Hasig fejezetének be
ékelt szövegrészeiként, idézőjelben a feltünik,
hogy azután a Hatlenségfejezetében ő vegye át
a szót személytelen elbeszélötöl. Ez a rész (az
antitézis) - válasz míndazon kérdésre, melyet
az első fejezet kaotikus ismeret-halmaza felvet:
válasz az emberi és közép-európai lét parado
xonára és abszurditására is. Madáchi válasz,
melynek egyetlen és legfőbb érve a létezés ér
telme mellett - maga az élet, mely sem racio
nális, sem irracionális, egysserüen: van. Az első

fejezet a férfivilág, a férfigondolkodás és férfi
társadalom lenyomata; ez a második a nöí
princípium hangjain szólal meg, a létezés ösztö
nös vágyát, a dolgokkal való elemi, közvetlen
kapcsolatot fejezi ki. 'Iül és innen van ez a vá-



lasz azokon a misztikus vagy vallásos, termé
szettudományos válaszokon, világmagyaráza
tokon, melyeket az elsö és harmadik fejezet a
kifacsart idézetek, nevek íroníkue-jétékos se
regszemléje, cirkuszi felvonulása során felidéz.
Az elbeszél6 nem magyaráz, nem kommentál
- mint ott a newtoni világkép szétesésének,
szétdarabolásának tanúi és kommentátorai 
hanem teremt: a semmiből valamit, a nemlétből

létet; a végtelen, ijeszt6 orhelyébe egy belakha
tó, ájjárható és megismerhető mikrokozmoszt ál
lítva.

Anna: maga is paradoxon; aki azáltal szabad,
hogy kötött; aki azáltal lesz egész, úgy lesz em
beri t.eljesség, hogy ezerfelé~a magát, akinek
létezése mégis a legvalóságosabb - aki a "va
gyok az, aki vagyok" enigmatikus minden-értel
miisége helyébe az "én feleség vagyok" egyértel
mű val6ságcsságát állíjja. Anna: maga a folyto.
nosság. Nemcsak az élet folytonosságát 6rzi, a
negyedik, a mégisaWc-gyermekkel, hanem leté
teményese és hordozója azoknak a tradicióknak,
szokásoknak is, melyek otthonossá és elviselhe
tővé teszik a létet. Anna a maga közegében - az
épülö ház, fényesül6 öreg bútorok világában pró
bálja megteremteni a létnek azt a biztonságos,
érvényes, önmagával azonos közegét, melyet na
gyanyáink, dédanyáink még ismertek, s amelyet
mi már végérvényesen elveszítettünk.

Anna az elbeszélés' "grammatikai terében
egyfajta híd Hrabal és az Iró, prága és Budapest
között. Szerelmi vallomásában kecses fantázia és
llildkÖZe1i humor ölelkezik; fikció ez a fikcióban,
szeszélyes~e a képzeletnek igazi közép
európai capriccio.

A harmadik fejezetben a nézőpont, a "kame
ra" eltávolodik, s a végtelen ég magasából tekint
alá Annára. Az elbeszélOi nézőpont sajátságosan
j~tszat egymásba két személyt: az Írót és az
Uristent: a világ-teremtő és a regény-világ-te
remtö szólama unisono szólal meg, világ-egész és
regénymindenség alk9tása, teremtése egymás
metaforái. Amikor az Ur szemléli az ulmi székes
egyház tornyából a teremtett világot, az 6 szemé
lyében az író is szemlét tart teremtett világa fe
lett, felszínre hozva az újabb - ezúttal elbeszélöi
- paradoxont: hogyan lehet egyszerre benne
lenni és kívül? "Látta az Ú"Ót, látta Annát, és azt
a mondatot, amelyet rajta kívül senki se látott,
melyben az író szavak voltak, látta saját magát.
A torony épült." Az önnön mulandóságára, vé
gességére rádöbbenö Annának a végtelenből alá
tekintő, mindentudó és mindenható lény nem se
gíthet "Mit tehet 6, ki mindent tehet? Mélabúsan
megállapította, hogy semmit, a mindenen kívül
semmit." Segíteni, vigaszt nyújtani csak emberi
formájában tud, akinek megadatott a szeretet ké-

pessége. A végtelenség: nem igazi szabadság; a
szabadságfogalom csak a végesség korlátai
közt érvényes, szabad: csak az ember lehet...

Az Úr vigasza a halállal szembenézőAnná
nak: a szaxofonBZŐ. A szaxofon és a rajta megsz6
laló blues: a könyv talán legsokértelmlibb, legszi
várványosabban játszó metafonija. Hangulata
van: szilaj melankólia, vad szomorúság árad be
lőle. ("a blues az amerikaiaknak olyan, mint a
magyaroknak a keserves") A szaxofonBZÓ: az, ami
már túl van a kifejezhetőn; de az is, ami még ki
fejezhető, maga a nyelv, az írás, a kifejezés gyö
nyöríísége és gyötrelme; a szaxofonszó maga az
Idő, hisz a zenében maga az Idő kap formát, ma
ga az elmúlás tehát, az ember tudása ~ halálról.

A kétfajta nézőpont(az Íróé és az Uré) össze
csűsztatása, a kétféle - emberi és isteni - lép
ték, a véges és a végtelen egymásban való meg
mérettetése - mindez persze merő játék és iró
nia. Azeddigieknél is tarkább, mozaik.szerObb ez
a fejezet: miifajok, modalitások, BÖt nyelvek vfll
takoznak szeszélyes egymásutánban. Az Író (Ur
isten) és édesanyja beszélgetése - mely miifa,ja
szerint párhuzamos formában előadott film:6fiai
traktátus - szeretetteljes Isten-áhrázol~paraf
rázis, egyszersmind megejtő6szinteségli, szem~
lyes vallomás egy anya-fiú kapcsolatról. Az Ur
mélabús, kváaí-öníroníkus monológja már a sza
xof~n-tanulás groteszkbe haJ16jelenetébe torkoll;
az Ur és Hrabal párbeszéde is (Kafka levelezésé
ből kiollózva) az abszurd drámák levegöjét idézi.
Aztán mindent, mindezt a bizarr sokféleséget
szinte elsöpri, szertefúija a szaxofon: p. a regény
utolsó, zeng6 szava,az az isz<nyatos, iszonyatosan
elrontott,közönstSges, ijesztö, engesztelő hang, ez a
tehetetlenség, egyszeriségés teJjesség".

A regény-teremtés csak ezzel a nyelven, szón
túli beszéddel lehet valóban teljes, ez az erős, fals
hang zeng tovább az olvasóban akkor is, ha be
csukta a könyvet; ez az egyszeriség és teljesség
"nem befejezettség és lezártság, hanem a regény
végtelen tágasságának, nyitottságának a hangja.

Végezetül: szólni kellene még a temérdek,
gyakran titokzatos utalásröl, frök-matematíku
sok-filozófusok-nyelvészek-teoI6gusok játékosan
kifacsart, parodizáló idézéséröl; a sok müvelö
déstörténeti célzás, "rájátszás", párhuzam stb.
posztmodern búj6cskájáról. Megannyi kereszt.
rejtvény! Sót, ha belegondulunk, az egész könyv
is felfogható afféle rejtvényként - a círnlapfotó
rácsozata erre utal. (J) Szellemesek a névjátékok;
a nevek viselői az összetett, összeragasztott név
tákolmányokban találkoznoJl - mínt Milena,
Kundera és Erasmus aMilens Cound Eras
musban... A megfejtéseket sorolhatnám (néme
lyik rendkívül nehéz, mert az író szándékosan
félrevezeti az olvasót) - de, végül is, ez értel-
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metlen és fölösleges lenne, A keresztrejtvény az
ördög müve, mondja az lró, "a Sátán ezt kínálja
fel, a rejtezkedést, a világból alagutat csinál és
labirintust, bú.ij el, súgja, van, ami nem Isten,
lám, hisz én is az vagyok, Isten-hiány, lyuk. A
Sátán a keresztrejtvényfejtő, a rejtvényt adja a
titokkal szemben, a sztorit a történettel szem
ben, a nosztalgiát az emlékezéssel szemben..."

A Hrabal könyve tehát a Sátáné is, ameny
nyiben rejtőzik, csapdákat állít, keresztrejt
vényt csinál nevekből; ez a könyv "ördögi" arca,

Rónay László: Márai Sándor

Márai Sándorról, az 1948-banemigrációba szo
rult s nemrégelhunyt regényíróról az utolsó két
három olvasónemzedék nem őriz emlékeket.

Ezek a generációk nem olvasták el az Egy
polgár vallomásait, a két világháború közti
magyar próza jelentős alkotását. Nem szerez
tek tudomást (például ebből a regényből) arról,
hogy a népiesek által méltán középpontba álJí
tott parasztság, valamint a Móricz-, Kosztolá
nyi-, Babits-, Kassák-regényekben megjelenö,
dzsentriből értelmiségivé, proletárból múvésszé
váló rétegek mellett volt ennek a korszaknak
egy harmadik társadalmi csoportja is: az euró
pai értékrend szerint élő polgárság. Ez a társa
dalmi osztály a XIX. században még iparos
volt, fiatalságában ugyanúgy vándorolt, mint
középkori céhlegény elődei, megtanult rnin
dent, amit a mesterségben, életfelfogásban a
világ neki kínált. A századvégen a következő

nemzedékből gyárosok, ügyvédek, politikusok,
esetleg tudósok lettek, akár az Egy polgár val
lomásaiban felvillanó jogfilozófus nagybácsi. A
huszadik századdal születő harmadik generá
ció már valóságosan is Európában gondolko
zott. Otthon volt a kontinens polgárvárosaiban.
Kereste a kapcsolatokat a korszak szellemi
áramlataival. Esetleg müvész lett, mint a Bud
denbrooe-has: ifjú höse, meg a Márai-regényben
a polgári létform áról vallomást és magaszta
lást tevő narrátor.

Az elmúlt negyven év olvasói-nézői nem ta
lálkozhattak a Kassai polgárokkal sem. Ezt
nemcsak a szerző tilalma akadályozta, Márai
ugyanis nem járult hozzá 1948 után múvei ma
gyarországi megjelentetéséhez. De közreját
szott ebben a polgárság szerepértelmezése is. A
drámában ugyanis nem a Flaubert által sugal
mazott citoyen vagy burgeois jelenik meg, nem
a XIX. századi Buddenbrookok, Thibault-k
mozdulnak, hanem a középkori hagyományo
kat büszként folytató polgárok, akiknek a füg-
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- ez is hozzátartozik a teljességhez, az egy
séghez. A kritikus talán maga is a Sátán szol
gálatába szegődik, amikor megpróbálja megfej
teni a rejtvényeket, felfejteni a szépen összesi
mulö, gondosan elvarrott szálakat, amikor
szétszedi az Egészet. Végigmegy, tapogatózva,
a regény labirintusán, haladtában fényt próbál
gyújtani itt-ott; de hát hogy is lehetne világoB
mindenütt és egyszerre? A csapda miíködik.

,,Ami kimaradt, az is minden."
ErdódyEdit

getlenség, az alkotás és a Város szabadsága a
legfontosabb.

A fiatalabb olvasák számára ugyanígy "nem lé
teztek" Márai 1933-001 való cikkei, esszéi, tanul
mányai, nem létezett a Csutora, a Déliszél, a \én·
dégjáték Bolzanóban, a Szerb Antal által az egyik
legjobbmagyar regénynek tartott Zendi.iMk és az
1945és 1982között vf!fretettNapló sem.

Ebben a helyzetben Rónay László Mároi
Sándor címu monográfiája rendkívül fontos
feladatot teljesíthet: szervezheti, orientálhatja
Márai visszatérését a tudatosított és egyre tel
jesebbé váló irodalmi köztudatba. Az író
ugyanis, aki 1948 előtt a legolvasottabb és leg
termékenyebb szerzök egyike volt, s akit Nyu
gaton, főleg a német nyelvterületen, a polgári
regény egyik legutolsó fellobbanásaként kö
szöntenek, rendkívül egyenetlen életrnilvet ha
gyott hátra. Legjobb alkotásai Knídy és Kosz
tolányi közelében vannak, összekapcsolják az
elődök és az Ezustkor nemzedékének pályáit, a
kevésbé sikeres írásai azonban körülbelül Zi
lahy Lajos, Herczeg Ferenc és Komáromi Já
nos regényeivel tartoznak egy sorba. Rónay
László könyvtanulmánya pontosan érzékeli ezt
a kettősséget. Felmutatja a jeles müvek önér
tékét, regisztrálja a kapcsolódási pontokat a
magyar és az európai irodalomhoz, rendkívül
alapos, érdekes hátteret ad a szerzőnek, taglal
ja Márai irodalomfelfogását, rekonstruálja el
veit, értelmezi az elmélet realizálódását.
Ugyanekkor jelzi ennek az irodalomfelfogás
nak a határait is. A részletértékek hangoztatá
sa mellett nem hagy kétséget a Bébi, vagy az
els6 szerelem hiányait illetően. A Válás Budán
minősítésétaz irodalmi környezet összefoglalá
sával érzékelteti. Az Eszter lw.gyatékát egy
összevetéesel jelzi. A gyertyák csonkig égnek CÍ
mü regényről pedig, amelyik a Márai-múvek
kiadását indította, s bizonyára sokakat elriaszt
majd a szerző további olvasásától, leírja: ez az
író "egyik ." legsikertelenebb vállalkozása".

SiposLajos


