
ciát akart teremteni, hanem emlékei elől menekült. Amint Judit is meghalni
indul, amikor hazát cserél.

A regény egyik legizgalmasabb kérdése: megszokható-e az új környezet? Asszi
milálódhatnak-e azok, akik más életformát, más "hazát" választanak maguknak?
Erre a kérdésre Márai nem válaszol egyértelműen,mint ahogy a valóság felelete
sem egyértelmű. De a regény végkicsengésében lehetetlen nem érezni a keserű

séget, a tehetetlenséget, melyet legélesebben az az "író" fejez ki, akivel Judit á

háború alatt kötötte össze sorsát, s aki ugyancsak az emigrációt választotta. Ez
az öregedő férfi érintetlenül őrzi szívében azt a régi világot, mely már nem léte
zik, s amelynek kifejezőjevolt, amíg benne, a közegben élt. Ő talán a regény leg
fontosabb, jelképes alakja: beteljesedik rajta A féltékenyek egyik jóslata, melyet
Edit mond el Garren Péternek, mikor az hazaindul. E jóslat igazsága ellen Márai
megállás nélkül küzdött az emigrációban, de mintha az ő múvészsorsában is
beteljesednék: "Te még visszatérsz közénk. Mert az emlékek, az itteni múltad utá
nad nyúl oda is abba a másik világba, és ezeket a szálakat sohasem tépheted el."

A Judit ... és az utóhangban megváltozik a képlet: a hősök most a "gazdag biro
dalomban" élnek, s az elveszített, elhagyott másik világ nyúl ki értük, hogy szám
vetésre kényszerítse őket. Ez a számvetés nem teljes. De a fájdalom és nosztal
gia, amely áthatja a hősök gondolkodását, annak bizonysága, hogy a múlthoz
kötő szálakat sosem lehet végérvényesen elszakítaní, az élet és az egyéni sors
bizonyos szakaszaiban azok újra meghatározók és figyelmeztetök lehetnek és
lesznek.

PARANCS JÁNOS

Expedíció

korán sötétedik, s már késöre jár,
egymásra hányva hevernek kacat jaink,
csak a készenlét fegyelme nem lazul,
s a démonok falkája kering a tűz körül,
közéjük csapni, elűzni öket nincs erőnk,

etetni nincsen készletünk, hát várunk,
melyikűnk bírja tovább a gyötrö kínokat,
és ha a tűz lohad, ráhajítunk valamit,
tétovázás nélkül, gyorsan, ami akad,
így köszönt ránk végül ismét a hajnal

kopár vidék, jeges holdbéli táj ragyog,
árkok, csapdák, 'drótakadályok közt a füst,
lomhán és imbolyogva vánszorgunk tovább, .
merre s hová? már egyikünk se tudja,
átrohantunk rég kitűzött céljainkon:
nyomunkban vannak mégis mindenütt az árnyak
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