
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


