
FRIED ISTVÁN 

Márai Sándor a Napkeletben 
(1921-1922) 

„Végy tenyérbe minden szót , jelt, tárgyat, k é p -
zetet s bon t sd lassan szét őket , mert ha e léd ke-
rültek, ú g y mind sorsoddal vannak tele - az egész 
világ a te sorsoddal van tele, vigyázz!"1 

Az ocsúdó erdélyi magyar irodalmi élet többnyire olyan rövid életű folyó-
iratokban igyekezett hírt adni létezéséről, amelyek egyikében-másikában a 
„Nyugat"-os modernség és a nemzetközi avantgarde egyként helyet kapot t . 
Ennek beszédes példája a Paál Árpád főszerkesztésében, Ligeti Ernő és Ká-
dár Imre szerkesztésében, valamint Szentimrei Jenő segédszerkesztői közre-
működésével megjelenő kolozsvári Napkelet, amelynek hasábjain békésen so-
rakoznak egymás után magyar és külföldi szerzők különféle i rányzatokhoz 
tartozó szépirodalmi és teoretikus jellegű írásai. A szerkesztők Babits Mihály-
tól éppen ú g y kérnek és kapnak kéziratot (a Tímár Virgil fia egy részletét, 
valamint Költészet és valóság c ímmel „élettöredékeket"), m i n t Déry Tibortól, 
aki a dadaizmusról értekezik, Bartalis Jánostól, aki Apollinaire kub izmus-
tanulmányát közvetíti, vagy Cziffra Gézától, aki Rilkét tolmácsolja. A l ap a 
kortárs képzőművészeti és zenei törekvésekre is kitekint, Ui tz Béláról és tőle 
egyaránt publikálnak, Mácza János Kassa és az expresszionizmus címen cikke-
zik cseh, német , svájci és magyar festők kiállításáról (így pé ldául Paul Klee-
ről), a kritikai rovatban többek között Flaubert-ről, Kassák újabb verseiről, 
L. Andrejev posz tumusz kötetéről, Blokról és Majakovszkijról olvashatunk. 
A leggyakrabban talán a német expresszionizmust emlegetik, de a fu tu r i z -
musról is szól a krónika, n e m kevésbé a zenitizmusról. Dienes László, a 
Korunk későbbi szerkesztője, a párizsi folyóiratok szemléjét adja, 1921-ben 
pedig Déry, Juhász Gyula, Lesznai Anna, Mihályi Ödön, Sinkó Ervin versei , 
Tóth Árpád Baudelaire-tolmácsolásai mellett Bartók Béla önéletrajza olvas-
ható. 

A szerkesztők közelre is, messzibbre is tekintenek, hazai irodalmi kísérle-
teket éppen úgy megszólaltatnak, mint ahogy helyet a d n a k a (csehszlová-
kiai, sőt, a bécsi emigráns szerzőknek is, n e m is szólva a magyarországi iro-
dalommal való kapcsolattartásuk elszántságáról (így találkozunk a lapban az 
említetteken kívül többek között Szabó Lőrinccel és Füst Milánnal). A n e v e s 
alkotók mellett induló fiataloké is a lap, Ligeti Ernő az 1922-es esztendő első 
számában „bíztató ígéretek"-ként említi Vozári Dezsőt, Mára i Sándort, K o m -
lós Aladárt, Kázmér Ernőt és Sinkó Ervint. 
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A Napkelet szerkesztőiről2 elmondható, h o g y nem kötelezték el m a g u k a t 
egyetlen i rányzat mellett sem, a századfordulós modernség időszerűségében 
éppen úgy h inni látszanak, mint az avan tgarde új grammatikára törekvő, 
újító lelkesültségében. Ugyanakkor a m a g y a r és „világirodalmi", eu rópa i 
kulturális mozgások f igyelemmel kísérésében a bezárkózás, a provincializ-
mus kísértésének elhárítási gesztusa rejtőzhet. A haza i szerzők (Walter 
Gyulától Ny í rő Józsefig és Kuncz Aladárig) megnyilatkozási lehetőségeinek 
biztosítása n e m zárja ki s zámukra az európa i i rodalmi/kul turá l is jelenre való 
reagálást. Az ú j - poli t ikai /ál lami - he lyzet sem gátolhatja meg a szer-
kesztőket abban , hogy szüntelen ne jelezzék részvételi igényüket az eu rópa i 
irodalomközi folyamatban, és ne ott érzékeltessék európai jelenlétüket, ahol 
(paradox m ó d o n ) aligha kaphatnak nemzetközi visszhangot: az irodal-
mi/kr i t ikai „lereagálás" folyamatosságában. Azt a t ípusú folyóiratot testesíti 
meg a Napkelet, amely az „eredeti" anyag közlésével szinte egyenrangúként 
kezeli a közvetítést, legyen szó fordításról, híradásról, kritikáról, képző-
művészeti beszámolóról v a g y lapszemléről. Főleg ez u tóbbi szolgálja a tájé-
koztatást: a kulturális események rövid összefoglalása betekintést enged a 
kulturális mozgásokba; n e m irányzatokról, „iskolákról", hanem a „nemzet i" 
kultúra szerveződéséről és szerkezetéről informál. S bá r a Napkelet min-
denekelőtt szépirodalmi folyóirat, e lsősorban verseket, elbeszéléseket és 
(folytatásokban) regényeket közöl, például Balázs Bélától és Déry Tibortól, 
valójában az egymást kölcsönösen átvilágító művészetek komplementer vol-
tára derül fény, Mihályi Ö d ö n például költőként és képzőművészet i kri-
tikusként3 egyaránt jelen van , Kádár Imre költő és színikritikus - és így 
tovább. Emellett azt sugallja a Napkelet: az impériumvál tozásnak az (is) lett a 
következménye, hogy az egyoldalúan Budapest-centr ikus magyar műve lő -
désnek immár több fontos, egyenrangú központ ja kezd kialakulni, a m a g y a r 
irodalom (és képzőművészet ) ismert és kevésbé ismert jelesei egész Európá-
ban otthon vannak, illetőleg ot thontalanságukat Európa különböző (kul turá-
lis) központjaiban formálják alkotássá, olyanná, amely több kontextusnak 
része(se). Mindenekelőtt az anyanyelvi ku l tú ráé / i roda lomé , de azé az orszá-
gé is, amelynek a szerzők (természetesen n e m minden esetben önként) pol-
gáraivá lettek. Ezzel párhuzamosan nyilvánítódik ki az a természetesség, 
amely a m a g y a r irodalmat jellemzi, vagy kellene, hogy jellemezze: az euró-
pai i rodalmakkal való terminológiai egyidejűség, amelynek nyelvi bizonyíté-
kául a műfordí tások, az avantgarde mozgalmakat e lemző értekezések, illető-
leg a leginkább az expresszionizmus szókincsét meghonosítani igyekvő szép-
irodalmi szemelvények szolgálnak. Az a tény, hogy Baudelaire-től Francis 
Jammes-ig, Anatole France-tól (ekkor m é g élő szerző!) Rabindranath Tagore-
ig, a Menschhe i t sdämmerung poétáitól Mallarméig az egymásra torlódó mo-
dernség-változatok szólalhatnak meg a Napkeletben,4 korántsem tájékozódási 
bizonytalanságot vagy eklektikát takar, inkább a magyar irodalmi helyzetet 
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látszik leképezni, amelyben egymással vitatkozó, egymás mellett el-beszélő 
irodalomfelfogások hirdetik a maguk „igazságát", de amely vi tában a Nap-
kelet (volt róla szó) nem kötelezi el magát teljesen egyikük mellett sem. 

S valószínűleg itt a magyarázata annak, hogy Márai Sándor és a lap 
egymásra találtak. Hiszen Márainak itt közölt írásai szintén ezt a kétféle, a 
századfordulós modernség és az avantgarde felé tájékozódó magatar tást 
képviselik; az író határhelyzetbe került azáltal, hogy szlovákiai magyar 
szerzőként ekkor németországi lakos, magyar-német író, aki nem kényszer-
ből emigrált - illetőleg nem közvetlenül politikai okai voltak annak, hogy el-
hagyta szülővárosát - ; az 1918-19-es magyar forradalmakban játszott szere-
pét Kassán a hatóságok nem rótták föl, sőt, a romániai és a szlovákiai rend-
szer szívesen látta (de legalábbis eltűrte) azokat, akik valamilyen módon 
szemben álltak a Horthy-Magyarországgal. Márai Németországba távozta 
u tán szorgalmasan küldte írásait a szlovákiai magyar lapoknak,5 de egyre 
inkább a német és a francia, részben az angol irodalmi mozgásokat figyelte, 
őrizvén azért azt az emléket, hogy egyik nagyon korai publikációját a Nyugat 
közölte. Aligha kétséges, hogy a középiskolásként Kosztolányihoz forduló, 
majd Kassák Lajosról író, Török Gyula társaságában újságíróskodó és 
Schnitzlert tanulmányozó Márai az 1920-as esztendők elején még kialakulat-
lan írói egyéniség, akit lenyűgözni látszik a német nyelvű expresszionizmus 
nyelvi forradalma, ám nem kevésbé Kafka kisprózája, amelyben n e m első-
sorban a hangulat i elemeknek az eseményesség ellen ható érvényesítését, ha-
n e m az események ún. valóságtartalmát relativizáló, ennek következtében a 
lélekrajz és az állapotrajz (a belső és külső folyamatok megjelenítése) új 
lehetőségeit fedezi föl. Rejtett, belső konfliktusok tárul(hat)nak föl Márai 
korai kisprózájában, novellisztikájában, az expresszionista nyelvi fordulato-
kat érvényesítve, más alkalommal a századfordulós magyar novella eltorzí-
tott (vagy csak ügyetlenül előadott?) variánsaiban. Márai irányzatok és mű-
fajok között hányódik, jobb indula túan fogalmazva: velük kísérletezik, jól-
lehet szerkezetileg lekerekített darabok kerülnek ki keze alól - mintha nyoma 
sem lenne annak a keresésnek, amely talán legbeszédesebben fordításaiban 
fejeződik ki, amint az osztrák-német expresszionizmus poétáinak adekvát 
magyar nyelvi megfelelőit próbálgatja. Éppen ez az irányzatok közöttiség 
felelhetett meg a Napkeletnek:6 egy mérsékeltebb, talán leginkább Franz 
Werfelhez közel álló avantgarde lirizáltság és egy századfordulós, sejtelmes-
be hajló kispróza, amely a bizonytalanná vált szubjektumnak téveteg világá-
ban-létét érzékelteti. 

A dolgozat gondolatmenetét ezen a helyen megszakítom egy filológiai 
kitérő kedvéért. Ugyanis a Napkeletben közölt Márai-írások egy része nem-
csak előbb a Kassai Naplóban,7 illetve a kolozsvári publikálást követőleg a 
bécsi Panorámában látott napvilágot, hanem az 1922-es kötetben, a Panasz-
könyvben is. Márpedig a kötetben ott áll egy ér telmezendő bejegyzés: „Ezt a 
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könyvet 1919 telén írtam. Hilda emlékének ajánlom. Berlin, 1921. október." 
(És csak mellékesen: a Panoráma 1923-as évfolyamában is lelhetünk olyan 
darabot , amely m é g az 1922-es kötetben jelent meg.) A Márai-kutatás még 
nem készítette el a Márai-művek kronológiáját. így az idézett kötetbejegyzés 
„ igazságát" egyelőre sem megerősíteni, sem megcáfolni nem lehet; annyi 
bizonyos, hogy a kötet egyes kisprózái önállóan főleg (vagy kizárólag azért?) 
1921-ben jelentek m e g az említett sa j tóorgánumokban. Számomra kétséges 
marad , hogy valóban mindegyik darabot 1919-ben írta-e Márai. 1919-1920 
telén már nem volt Kassán, Lipcsében kezdett újságírói tanulmányokat . 
Önéletrajzában8 igen nagyvonalúan siklik el pályakezdésének, majd az 
1920-as évek eleje publikációinak alakulása mellett. Nem egészen világos, 
hogy 1920-ban mennyi t közölt a kötet anyagából. Annyi tetszik csak bizo-
nyosnak, hogy az 1921. októberi jelölés a sajtó alá rendezés, a végső meg-
szerkesztés dá tuma, a talán ekkor véglegesített kéziratot ezután juttatta el 
Kassára, ahol (ez is kétséges) feltehetőleg a városban számottevő tekintély-
nek örvendő apja intézte a kiadást. 

Márainak Napkelet-beli vendégjátéka azonban nem kisprózájával, hanem 
egy Knut Hamsunró l szóló írással kezdődik.9 A norvég szerző Nobel-díja 
szolgáltatja az ürügyet , hogy a századfordulós modernség egyik alapolvas-
mányá t , Hamsun regényeit méltassa. Márai számára (mint ahogy a magyar 
és n e m pusztán a magyar századelő számára) n e m kizárólag az író, hanem a 
személyiség is paradigmat ikus jelentőségű, egyáltalában az „északiság" 
jelensége foglalkoztatta „az európai olvasó-intellektuellek"-et. Részben az 
„ idegek" bevezetése a regénybe, részben a „démoniság" , amelyet Márai a 
szép norvég asszonyok kettős természetével illusztrál - beleértve ebbe né-
mely Ibsen-dráma századfordulós-„ideg"-esre hangolt alakját is. 

„ H o g y megértsük, ismernünk kell a norvégeket , az elegáns és kulturál t 
germánokat , kik higiénikus házaikban sok ízléssel is valami tompul t energiá-
val élnek, szép asszonyaik vannak, akik igazán odaülnek a kandallóhoz este 
s nézik a piros tüzet, míg ablakuk előtt leszáll a nedves és északi köd, s az éle-
tük eltelik súllyal, az emlékeik ólmosak, s föllobban bennük a második énjük, 
amit minden norvég él, a démoni , egy puszt í tó akarat, erőszak és düh , 
szomorúság és naivitás." 

Márai későbbi íróportréi jórészt hasonló módszerrel készültek, a jelenete-
zés, illetőleg a képpé alakítás már itt, mint majd ott, az érvelés részévé válik, 
s ennek a retorikának költőisége az idegen világokba olyasféle beleélés nyo-
m á n formálódik, amely lehetővé teszi ennek az idegen világnak sajátjaként 
való fölmutatását. Az északiság, a titok és a kaland(or lét) egymásra utalása 
majd egy Márai-karcolatnak is témája lesz,10 akkor is ennek az észak-képzet-
nek a századfordulós modernség összetevői közé tartozó vonásait írja to-
vább. A hamsuni művésze t („Sűrített, szép rejtély bennük egy nagy vitalitás, 
s egy foghatatlan, eloszló misztér ium") szembeállítása a dán i rodalommal a 
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nem-polgári és a polgári magatartás ellentétét emeli ki, és érthetővé teszi, 
miért áll - szerinte - a „hamsuni ember" „Európa ha tá rán" . A kivonulás re-
gényeit írta Hamsun, az ösztönök törnek föl bennük, olvasói „menekülő-
kedvű" emberek. Némi - logikai - törést jelent az í rásban a dán Jacobsen 
Niels Lhynéjének emlegetése, nem azért, mintha éppen úgy nem lett volna 
századfordu lós a lapolvasmány (például Rilkének is élmény, v a g y egy 
1924-es nyilatkozata szerint Krúdyé), inkább azért, mer t a Hamsunba bele-
látott jellemzőktől eltérően más világérzékelésről, más világképről ad hírt. 
Ám a 21 esztendős Márai szemléletében egybetartozik az „északiság"-nak ez 
a két változata, maga mindké t irányba ki-kitekint, kisprózája lélektani érde-
keltségű, ám helyenként a „foghatat lan" fordulatok adják érdekességét. 

Az ind iv iduum megingott biztonságérzete foglalkoztatja Márait, k inek a 
Napkeletben közölt írásai részint a póztól, a maszktól szabadulni n e m vagy 
csak kivételes pillanatban képes egyént hozzák helyzetbe, részint a kitörés-
ben önmagához eljutni akaró, önmagát kereső szubjektumot írják körül. Igen 
beszédes pé lda lehetne mindkét szempontból a t u d o m á s o m szerint négy 
különböző helyen közölt A zsoké című írás.11 Az egyes szám első személyű 
elbeszélő n e m a szerzőt rejti, aki a különleges szituációk közé került nar rá -
torra bízza az ön- és világmagyarázatot , melyekért szerzőként nem látszik 
felelősséget vállalni. A zsoké másfél o ldalon keresztül előadott „önéletrajz", 
önelemzés; a mesterségébe, az istállók világába zárt, o n n a n kilépni n e m en-
gedett - immár nem is t u d ó - figura ér el a végső pont ig („Sokáig már n e m 
bírom. A felelősséget sem. Százezer ember érzését hordani percekig a válla-
mon: öregszem hozzá."); léte abszurditása, az ismétlődések mechanikus 
sorozata válik nyilvánvalóvá. Ez a fajta monotonitás n e m engedi sem az ön-
ismeret, sem a világra csodálkozás formába alakulását, csak az értelmetlen-
ség, a célnélküliség artikulálódik benne egyre egyértelműbben. Nem lévén 
beszélgetőtárs, megszólított, akár belső monológnak is felfoghatjuk a zsoké 
megnyilatkozását, annál is inkább, mert legbenső titkairól szól, és elzártsága, 
művivé lett léte lényegében megfosztja őt a kommunikáció lehetőségétől. 
A kitörés azonban még az ő esetében sem teljesen reménytelen, ha torz, ha 
ösztönszerű is. A körülötte tevékenykedő istállófiúban mintha egykori énjét 
látná; ő az egyetlen lény, akit szeret, vele szemben apai érzései t ámadnak : 
„jövő ősszel kezdi." S a befejező passzus: „Néha, ha kal impálva lábaival, az 
asztalon ül, cigarettafüstöt fú j s élénk barna szeme csillogva figyel a taps felé: 
elönt a szeretet s az asztalt markolom, h o g y föl ne ugorjak, torkára ne vesse 
magam és m e g ne fojtsam." 

A zsoké életének eseményeit nem kommentálja, a történések elbeszélője, 
nem rezonőrje. A csattanóként ható befejező bekezdés n e m zárja le az ese-
ménysort , n e m old meg semmit , a határozott kijelentés hirtelen sokértelmű-
vé válik: sorsának megismétlődése a f iúban egymással ellentétes érzéseket 
gerjeszthet, vajon a sikereire törő vetélytársat látja-e („barna szeme csillogva 
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figyel a taps felé"), aki egzisztenciáját fenyegetheti , vagy önsorsának tanulsá-
gait levonva, megkímélné az istállófiút a ma jdan i csalódástól. A szeretet és a 
gyilkolás ösztöne közel kerül egymáshoz; a még önkontrollal rendelkező 
zsoké arra döbben rá, hogy ez az önmagának sem megmagyarázható (vagy 
többféleképpen megmagyarázható) gyilkossági szándék számára a kitörés 
egyetlen útja, ekkor ezáltal szakadhat m e g a monotonitás, ekkor történhet 
végre valami. Természetesen megfogalmazva nem olvashatunk arról, hogy a 
zsoké harmincötödik évében pályája végére ér, elbeszélése alapján arra 
következtethetünk: ott van m é g a csúcson. Á m mögötte vagy inkább mellet-
te készülődik az utód, aki előtt hasonló pálya ígérkezik, aki körülötte forgo-
lódva egyelőre mintha csak a tapsra figyelne, s nem venné észre a zsoké csö-
mörét, kiéltségét, bezártságát: azt, hogy mennyi re magára maradt . Az istálló-
fiú múltja részben már megismételte az övét (ő is istállófiú volt a cirkuszban, 
ő is éhezett). Olyan lehetőség előtt áll a fiú, mint amilyen előtt egykor ő állt. 
Kitört a szegénységből, a reménytelenségből, ám az út furcsa gazdagságig 
vezet, amelynek valódi élvezetétől életformája eltiltja, s így ismét reményte-
lenség az osztályrésze. 

Hogy legalább négy ízben közölte ezt az írást Márai, arra utalhat: fontos-
nak tartotta. Valóban erőteljesen megszerkesztett , szűkszavú, az ismétlések 
által jól tagolt, feszített e lőadásmódú kispróza. 

Hogy va lóban ez lenne a három éven belüli négy közlés oka, mégsem állít-
ható teljes bizonyossággal. Igaz, az sem, h o g y a zsoké „helyettesítene" vala-
kit, hogy létformájában valami más, általánosabb (is) allegorizálódna. Ám ki-
zárni sem lehet ezt az értelmezést. Kiváltképpen a többi írás együttesében 
szemlélve. A bebörtönzöttség, a szerepbe kényszerültség, az ind iv iduum-
vesztettség meglehetősen nyilvánvalóan k a p formát A zsokéban, a mások 
által az egyénre kényszerített életből csak egy ösztön szabadon engedésével 
lehet kitörni. 

Érthetjük ezt a gesztust úgy is, mint a jelmezből kilépést, vagy a maszktól 
megszabadulást . A zsoké gondolataiban felötlő cselekvése, rejtett, nem is-
mert, s z u n n y a d ó énjének megnyilvánulása semmiképpen n e m felel meg az 
egyre kényszeredettebben vállalt szerepnek. Annál is kevésbé, mert már 
készülődik a következő szereplő, aki örökli a jelmezt, a maszkot , amelynek 
átadása n e m hoz felszabadulást. Hogy valójában mi ez, az nem sejthető, mi-
képpen az ötletként fölmerülő cselekvés végrehajtása is csupán eshetőség, 
nem bizonyosság. 

A jósnő12 c ímű, szintén másfél lapos kisprózában megtörténik a maszk le-
vetése, aminek egzisztenciális következményei lesznek. A felütés hangvétele 
mást ígér, min t ami bekövetkezik, jóllehet az ironikus-eltávolító modor m é g 
itt-ott fö lbukkan. A végkifejlet - noha nem drámai , nem alkot egységet az ex-
pozícióval - , valamivel érzelmesebbre színezett , az emberirodalomtól inkább 
csak megérintett , s a groteszk háttér-rajz ellenére is mélabúra hajlik. Ha ez a 
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szerkezetben talán törést okoz is, motiválja a maszk levetését, a kilépést a 
jelmezből, s a két szereplő közöt t megosztott nézőpontokat is egymáshoz 
közelíti, szinte egymásba játszatja. „Iparkodni fogok - kezdi az elbeszélő —, 
hogy a keveset, amit a jósnőről tudok, minden irodalomtól mentesen a d j a m 
elő." A következőkben ellene beszél önmagának, bár ismerőseinek tulajdo-
nítja a figyelmeztetést, „ezidőszerint ő az egyetlen ember Anatole France-on 
kívül Európában, aki misztikus dolgokról b izonyos elbájoló naivitással t u d 
beszélni". A jósnő jellemzése tehát irodalmi példával történik, mint ahogy 
II. Rudolf aranycsináló Prágájának emlegetése nem kevésbé a kulturális 
szférára mint háttérre enged következtetni. A történet az elbeszélő látogatása 
a jósnőnél, a megjelenítés módszere akár a „realisták"-ét is eszünkbe juttat-
hatná, a környezet rajza előlegezi a jósnő megjelenítését. A beszélgetés, illető-
leg a jóslás a közhelyek között kezd csörgedezni, míg a jósnő első valódi 
monda ta ráismerés: „Ön hihetetlenül hasonlít a fiamra." A jósnő kiesik a 
szerepéből, életének tragikumát mondja a „jövendölés" helyett , s hiába sze-
retne visszatalálni szerepébe, a váratlan rádöbbenés igazi önmagához kény-
szeríti; a fölvett póz erőtlennek bizonyul az a d d i g gondosan rejtett realitással 
szemben, a groteszk környezethez alkalmazkodó magatartás mögül kitetszik 
a banálisan-tragikusan megélt világháborús sors. Ilyen m ó d o n a realistákra, 
például Balzacra emlékeztető leírás megtörik, a bevezető miszt ikus hangolt-
sága (II. Rudolf Prágájának idézése,13 a jósnő neve: Madame de Thébe stb.), 
amely egy kisszerűen torz deskripcióval folytatódik (akár a narrátor ciniz-
musáról is lehetne szólni), n e m előkészíti a kifejletet, h a n e m kontrasztba 
kerül vele. A történetmondás egységességéről hamar kitetszik, hogy a meg-
szokott látszat-valóság dichotómiájára épít; a jósnő közhelyes mondata i 
kiegészíteni látszanak ironikusan megrajzolt külsejét; a környezet , a jósnő 
külseje pedig torz leképződése a teljes, a nagyobb kontextusnak. A barokk 
Prágának a kifejezés, nem ped ig a tartalom szintjén felel m e g a jósnő, aki 
„fekete ruhában, szétterpesztett lábakkal, súlyosan és kövéren ült, mint egy 
barokk titok". Ehhez képest az írás befejező ha rmada más hangvételű lesz, 
jóllehet az elbeszélő nem enged az érzelgősség csábításának. A vi lágháború-
ban gyermekét veszített özvegy kilép betanult frázisaiból, n e m képes végig-
mondani sablonszövegeit, önmagával azonossá válik, egy gyógyszerész 
özvegyévé, aki a fiára emlékeztető fiatalember láttán „Nem volt már senki: 
egy öreg nő, aki sír." Csakhogy senkivé léte egyben önmagává léte, csupán jós-
nőként volt valaki, póz, szerep, maszk, aki torz díszletek közöt t hazudta m a -
gát másnak. Amikor senkivé lesz, maradnak a díszletek („a két bagoly és a 
kígyó között"), csakhogy környezet és immár valós személyiség között m e g -
szűnik az egymásrautaltság, n e m értelmezik egymást, mint ahogy a barokk 
Prágának is megszűnik jelentősége a nagyon evilági, egyáltalában nem ri tka 
anyasors előbukkanásakor. A díszletek említése visszatartja az elbeszélőt, szó 
volt róla: ő nem érzékenyülhet el, pusztán felismerését rögzítheti, a korábbi 
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leírással szemben igen szűkszavúan. í gy nem érvénytelenedik a korábbi 
hangvétel, az előadás módosulása legfeljebb az esetlegesen felfokozott vára-
kozást töri meg. 

Az érdeklődés fölkeltése, majd a megindí tot t eseménytől való elkanyaro-
dás révén ugyanennek az érdeklődésnek figyelmen kívül hagyása, a történet 
megtörése jellemzi Márai későbbi novelláit , részben regényeit is. Miközben 
egy-egy részletben szívesen és sű rűn él a magasfokú retorizáltsággal, a 
műegész olyan értelemben vál ik /vá lha t antiretorikussá, hogy nem teljesíti 
be a várakozásokat , elejti a gonddal megkomponál t eseményt, esetleg meg-
hagyja az expozíció „áílapotá"-ban, és fontosabb szerephez juttatja a külső 
történés ellenében kibontakozó, annak lényegi vol tában kételkedő belső 
történést. A kalandor című,1 4 az eddigiekhez képest terjedelmesebb, inkább 
novellának nevezhető írás szintén egyes szám első személyű elbeszélőre 
bízza a nehezen kibogozható cselekmény fölvázolását. A jelen idejű, állapot-
rajzra vállalkozó narrátori beszámoló egy rosszérzés részletezése, egy baude-
laire-i ér telemben vett spleen elemzése; a külső világra kivetített, részben a 
külső világ okozta fáradtság, sőt, ennui áll harcban a kalandor hiperakti-
vitásával, aki a megtervezett eseménysor világot á t fogó történéseit idézi föl 
magának. Miközben hol a természet közönyösségébe ütközik, hol a világ 
a tmoszfer ikus nyomásának ir tózatosságát érzékeli. A világot behá lózó 
„coup" szimultanista leírása és a cél keresése vitázik a belső monológszerű 
előadásban, a szobabelső idegensége valójában a világban-lét idegensége he-
lyett áll, amelyet leplezni látszik a v i lágméretű „coup". Mindehhez a fenye-
getettség-tudat járul, az otthon-érzés lehetetlensége, amely a világba szám-
űzte a kalandort , aki nemzetközi összeesküvési / üzleti tevékenységében sem 
lelhet kielégülést. Ez a századfordulós, m á r nem kizárólag Európa-, h a n e m 
világfáradtság ösztönözte a világhódításra, egy élhető lét keresésére, csak-
hogy a számára föltárulkozó világban mindenü t t önsorsára lelt. S bá r arról 
azt állítja, hogy „telve v a n ismeretlen, ú tvesztő ösvényekkel, ha e l indulsz az 
egyiken, sohasem tudha tod , hová érkezel meg", al igha állítható, h o g y ki-
zárólag a „nagy" világban kényszerülne bolyongani, az előadás víziószerű-
sége, ma jd a világ személyessé élése esetleg feltételezteti, hogy belső vilá-
gában t éved t el: „A vi lág meglepődések sorozata, minden reád vár." 
A lehetőségek valójában állehetőségek: „Egyre mentened kell magadat . Mert 
egyre t ámadnak ." A konkrét , pontosan megnevezhető „merényletek" csak 
részben indokolják a rosszérzést. „Ha egyszer elcsodálkoztam valami telje-
sen általános tárgyon, egy fán, amihez mindenkinek köze lehet - ez t az én 
csodálkozásomat bizonnyal sajnálja tő lem valaki." A személyes jelenlét 
fenyegetettsége az tehát, ami megriasztotta, ezért véli úgy, hogy m i n d e n szó-
ban, jelben, tárgyban, képzetben sorsa rejtőzik, sorsa a világ, amely ot thonta-
lanságáé, száműzetéséé. Ez fogalmazódik meg az elbeszélés egy másik 
helyén: „Meg kellene keresnem - meg kell keresnem magamat , magamat , aki 
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vagyok, aki az anyám öléből kiszakadtam a földre, valami rendeléssel, minek 
az értelmét nem tudom már." A válaszért azonban vissza kell térnie a kezde-
tekhez, az anyához, „haza" kell mennie. Ami a két megállapítás között talál-
ható; a terv, az élet-tézis megvalósítása, a tettestárs ajánlata a külső megjele-
nés megváltoztatására, az alak- és arcváltoztatásra, a kilépésnek egy kül-
sőleges módjára. Amikor még ő és (a külsőt tekintve) már nem-ő, mégsem 
kettőződik meg, maradhat az, aki volt - csak éppen megváltozott arccal. 
Azonban az énhasadástól való félelme vagy annak élménye sem engedi, 
hogy a létteremtésnek/rontásnak ezt az útját járja. Annak ellenére sem, hogy 
fölmerül benne a kétség: azonos-e még önmagával. 

„Én néha úgy érzem, hogy nem vagyok egyedül, ha bekulcsolom az ajtó-
mat, akkor sem vagyok egyedül, valaki van velem, aki fontosabb, mint én, 
X. úr, célokkal és bizonytalan rendeltetéssel - valami, akiért felelős vagyok. 
Ezt a valakit meg kell keresnem egyszer. Ezért el fog kelleni utaznom egy-
szer, hogy megleljem. Valahol elvesztettem, elhagytam... nem tudom." 

A továbbiakban kitetszik, önmagából vált ki ez a valaki, vagy jobbik ön-
maga lehetett, „száz ilyen jelmez közül az egyikben elmaradt tőlem az 
igazi". Sokféle értelmezés kívánkozhat ide, akár mélylélektani is, bár a belső 
monológnak ez a része epizodikus jellegű, hiszen ezt szorosan követi a bizo-
nyosság-tudat; „Most, hogy minden készen van, hogy készen vagyok az 
életemben s tető alá hozhatom a munkámat"; ám még itt is, e magabiztos 
kijelentés után is felötlik a kétség: az anyára, a forrásra gondol, otthoni jelene-
tekre emlékezik. A régi mellett ott az újabb, a reggeli emlék, majd ismét a 
bizonyosság-tudat: „Milyen jó az élet. Állok a dolgok sodrában, s a világ 
úszik rajtam át, s langyos és hideg hullámokkal megérint. Az életem készen 
van. A koup(!) készen van. A tézisen nem eshetett hiba." 

Ami ezután jön, a refrénszerű ismétlés, „én ember vagyok és jogom van 
élni". (Csakhogy visszariad önmaga megnevezésétől, X. úrnak hívja magát.) 
Majd az újólag többféleképpen értelmezhető/értékelhető beismerés, (vég)-
következtetés: „Én boldog leszek, mert erőszakot tettem az életen." A szemé-
lyiség egyszerre nyomul előtérbe és húzódik vissza, hiszi megtalálni és ve-
szíti el önmagát, lesz részese a világnak, és távolodik el tőle. S az idézet befe-
jező szerkezete immár nélkülözi a személyességet, beavatkozása, „coup"-ja, 
tézise akképpen hozza meg a boldogságot, hogy lezár (a személyiség elké-
szül?), ám ezzel a beavatkozással az élet is lezárul, nem pedig ki/megnyílik. 
Az önmagát vesztő, kereső, nem lelő, majd mégis megtalálni gondoló „ka-
landor", aki nemcsak a külső lét hazárdőre, hanem a belső történéseké is, va-
lójában inkább csak vizionálja a rálelést. Elhiteti önmagával a bizonyosságot, 
létének körívéről vélné a céltudatosságot. Hogy aztán a visszatérésben sem-
mi ne úgy történjék, ahogy eltervezte, gyötrő kérdéseire ne érkezzen válasz, 
a nagyvonalú, „világszerű" kalandorság kisszerűségbe fúljon, a forráshoz 
térés az ismétlődésnek nem remélt változatába torkolljék („Holnap ki fogja 
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keresni az apám ruháit s nekem adja."), s itt ismét elképzelhetőnek tarthatjuk 
akár a freudista magyarázatot is, az egykori menekülés t az apa-szereptől, 
majd a külső azonosulást . 

Az eseményesség (szerelmi jelenet, gyilkosság, tervezgetés) csak elbeszél-
tetik, deklaráltatik, az egyes szám első személyű elbeszélő sokkal inkább 
kommentál , értelmez, elemez, a helyét keresi, elveszített énjének nyomába 
ered. Márai az Egy polgár vallomásaiban rekonstruálja majd ez időre tehető 
„nemzedéki" élményét: „Ahogy a pi lóta száján, fülén, orrán elered a vér, ha 
rendkívüli magasságokba emelkedik, olyan pánikban észleltem valamilyen 
különös vérzékenységet a jelenségeken. Tudom, fél tem." „Az életnek azt a 
szakát éltem, mikor valamilyen rendszeres elfoglaltságban robotol a fiatal 
ember, s úgy érzi, személyes küldetése van, melyet senki más nem végezhet 
el helyette. Szorongó ál lapot ez, rendszeres gyanakvás, hátha nem is olyan a 
világ, amilyennek érzékeled?" „Olyan szorongásban éltem, mint aki szándé-
kosan elmulaszt valamilyen életbevágóan fontos megbízatást." „Féltem 
valakitől? Nem, saját magamtól féltem. Egészen mélyen, modor és kitapint-
ható emlékek mögött , valamilyen elviselhetetlen megaláztatás emléke kín-
zot t . . . " 

Márai önéletrajzának lapjain kíméletlen önelemzéssel számol be neurózi-
sáról, m a j d foglalkozik későbbre datál t Freud-élményével.1 5 A följebbi idéze-
tek a németországi n é h á n y esztendő leírásából valók, nagyjában-egészében 
abból az időszakból, amelyekben a Napkeletben közölt elbeszélései születtek. 
Nem azér t szembesítem az Egy polgár vallomásait e pályakezdő kisprózákkal, 
hogy b e n n ü k önéletrajzi vonatkozásokat mutassak ki. Márai gondosan ügyel 
rá, hogy az események külső körén inkább a kimódoltság, a műviség legyen 
kitapintható, mintsem bármely mértékben is az önmagára vonatkoztatható-
ság. Ami azonban még i s egymást értelmezheti a kétféle szövegtípusban, az 
az írói nevelődési regényben betöltött szerep. Tudniillik az Egy polgár vallo-
másai második kötetéből kiolvasható magánéleti intimitások a szubjektumá-
hoz, a személyiségéhez elérkezni kívánó, az író-lét különböző (tév)útjain 
hányódó Márai önkri t ikus nemzedéki rajzát adják: a klasszikus modernség 
művész(et)- tudatában és polgárivilág-képzetében felnövekvő if júság gondo-
lati kalandja világnézetek, szubjektum-felfogások, történelmi csapdák kö-
zött. Ebben a hányat ta tásban kell k iút ra lelnie, továbbgondolva a klasszikus 
modernség művész(et)-felfogását, a világ, a lét nyelvi uralhatóságának egyre 
problematikusabbá vá ló kérdéskörét. 

Talán ez az oka annak , hogy a huszadik életévét alig meghaladó Márai 
Sándor annyifelé tájékozódik. S bár Kafka mellett Péguy és Mallarmé1 6 hatá-
sát emeli ki az é le tmű első, később jórészt felejtésre ítélt szakaszára, fordító-
ként, költőként inkább az „emberirodalom" érdekelte,17 talán egyszer arra is 
sort lehetne keríteni, hogy Márai és a német expresszionista film lehetséges 
kapcsolataira kérdezzünk. A kalandor szimultanizmusában mindenesetre film-
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szerűség fedezhető föl, a gyors vágások technikája, erőteljes képiség - akár 
plaszticitásnak is lehetne nevezni. Az egyes szám első személyú írások egyet-
len figurát állítanak az előtérbe, az ő gondolatain, reflexióin szűrődnek át 
még a kurta párbeszédek is, amelyeknek nincsenek következményeik. Pár-
beszédeknek is alig lehetne tartani ezeket; az egyes megnyilatkozásokat az 
elbeszélő általában kommentálja. így szinte kizárólag ő kap erős megvilágí-
tást, annál is inkább, mert extrém léthelyzetet példáz (mint amilyen a zsokéé, 
a kalandoré, a később bemuta tandó hősnőé, koldusé); a különleges szituáció-
ban válhat archetípussá az elbeszélő, vagy akiről szólnak (jósnő, hősnő) , 
sorsa sosem egy típusé, többnyire határhelyzetbe érkezett személyiségé, aki 
valamilyen m ó d o n két világ közé került. E világok megértése előtt akadályok 
merednek föl, egyértelműen nem leírhatók, még a látszat-valóság egymásba 
érésének tudatosításával sem ragadhatok m e g teljesen. Az elbeszélő sosem 
egészen ura helyzetének, n e m tud és nem ért mindent, számítása csak rész-
ben teljesül. A kisprózák címében megjelölt figuráról kitetszik, hogy csak sze-
retne önmagává lenni, A jósnőben a nyelvileg érvényesíthető szerep is csődöt 
mond , A kalandor sorsát hiába rejtik a szavak, „az utolsó láncszem" hiányzik. 

A hősnőnek18 már a címe is több jelentést őriz, a szó szerintit és a színházi 
szerepkörét. A novella (ezúttal egyes szám harmadik személyű elbeszélővel) 
a két jelentés között játszódik, és mintha kisszerű mása lenne a szintén szá-
zadfordulós polgárlét-művészlét problémának. A címet követő első szavak a 
címszereplő polgári („beszélő") nevével szolgálnak: Reiner Márta, s a folyta-
tás a följebb említett dichotómiát írja körül. A nem túl sietősen előadott tör-
ténet a színpad félsikerei és a polgári élet látszat-nyugalma között v ívódó 
színésznő feladatára ébredését mondja el. S bár a történetet az elbeszélő az 
első vi lágháborút közvetlenül követő időszakra teszi, az é lmény és a szerep 
egymást tagadó felfogása a századfordulós színházi gondolatot idézi, akár az 
a fajta (szerelmi?) háromszög, amely mintha egy társalgási színműből kerül t 
volna át a novellába. Márta színházi életútjának állomásai (vidéki színház, 
Shakespeare-szerepek-nagyváros kültelki színháza, néhány új német és oszt-
rák író) „szerep"-tudatát erősítik, az ú jabb színházi törekvések számára 
„idegen nyelven, idegen célok felé törtek". Valójában egy gyermekkori 
élménytől n e m tud szabadulni, ennek az élménynek újrajelentkezését várja . 
Ehelyett csupán szerepek érkeznek, nem az „élmény". A színházi új világot 
az ő szemén keresztül látjuk: 

„ A színpad néha nagy szavaktól kongott: szabadság, egyenlőség, majd 
egyre szaporodtak a szerepek, melyeknek minden kosztümje egy vörös 
oroszing volt s mondanivalójuk minden történésen át csak egy: emberiség. 
Márta szoktatta nyelvét az ú j szóhoz. [...] A színház rendezője, egészen 
bizonytalan eredetű ember, kinek színpadi szándékai Márta előtt néha szent-
ségtörésnek tetszettek, bizalmatlanul kezelte." 
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Mégsem művészetértelmezések vagy színházfelfogások ütköznek itt egy-
mással . Beszédes megjegyzése az e lbeszélőnek Mártáról : „Nem vol t 
»otthon« a sz ínpadon." S az értelmezés: „A mesterséget tisztelte, azzal az 
áhítattal és végső fanatizmussal, mire csak a más-kasztból elszármazott 
képes, nem a mesterség igazi hivatottja, ki egész lényével, minden eredő 
gyökerével áll munkája talajában, az egyetlen lehetséges talajban, hol termé-
szetszerűen lennie kell, hol egyedül élhet." A színpadra tévedt polgár egy 
változatát kapjuk, a megtanult /elsaját í tot t műviség Mártáé, nem a szakma 
magától értetődősége, „a ripacs fölénye", így lesz része az unt polgári 
otthonból való távozása után a színpad otthontalansága. Maga vendégnek 
tudja magát („és néha mintha elcsodálkozna, hogy nem nyomtat ják a szín-
lapokra neve mellé m. v., mint vendég"); kiváltképpen tanácstalan az „új 
stílus"-ban írt darabok játszásakor. A rendező Márta „élmény"-ére kérdez, 
amelyet ekképpen ír körül: „Az életnek egy nagy é lménye van - s ez az 
egyetlen heroizmus, hősnőm - az emberi föladat megismerésének fájdalma. 
Ha ez nem része - csak szerepei lehetnek." 

Az elbeszélő csak utalásszerűén emlegeti mind az új stílust, mind a ren-
dezői elképzelést; mindebből nagy valószínűséggel a hagyományos-polgár i , 
társalgási d rámát adó színház ellen forduló avantgarde, expresszionista szín-
játékot19 bemuta tó felfogás jelentkezését lehet kiolvasni. Reiner Márta , „a 
postai számtanácsos leány", aki Nórát játszotta, teljes értetlenséggel vesz 
részt egy meg nem nevezett, új stílusú da rab előadásában. S ha otthon pró-
bálja régi szerepeit: „A szoba faláról lélektelenül hullot tak vissza döglöt t 
mondatok ." Az elbeszélésből nem tetszik ki egyértelműen: önszemléletből 
kibukó ön-elégedetlenségről vagy narrátori kommentárról van-e szó, mint 
ahogyan nincs elbeszélői állásfoglalás régebbi és újabb színházszemlélet 
vitájában sem, a rendező emelt hangú mondata i az expresszionizmus szó-
kincsét beszélik, és az sem zárható ki, hogy Reiner Márta inkább műkedvelő , 
mint vérbeli színésznő (heroina). Az elbeszélő már idézett mondata: „A szín-
pad néha nagy szavaktól kongott", nemigen győz meg ennek az újfajta szín-
ház / sz ínműfe l fogásnak a magasabbrendűségéről . így létezik konfl iktus 
(Márta régebbi stílusú színjátszása - az osztrák-német sz ínművek „élmény"-
igényű felfogása), ugyanakkor a konfl iktusok résztvevői közül egyik sem 
rendelkezik feltétlenül többletértékkel; és bár a meg n e m felelések nyilván-
valók, sem a polgár /művész- lé t , sem az Ibsen-Ibsent követő színmű vitájá-
ban nem tisztázódik az elbeszélő véleménye. 

Az elbeszélésben a színházi vonatkozású eseményszálba beleszövődik a 
polgárlét hívását jelző néhány epizód, előbb a szülők tartózkodó jelenléte 
révén, majd a már említett (szerelmi?) háromszög bemutatásakor. A Nóra 
emlegetésének egyébként a novellában „dramaturgia i" funkciója van , ré-
szint Márta szerepe, amelytől megfosztják, részint a családi házból kitörő 
„heroina" neveződik meg. A színpadról egy házasságba térne „a hősnő" ; „A 
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színpad elintézetlen kérdés volt kettejük közöt t" : a „ha rmad ik" hozza szóba , 
aki a magánélet i „színmű"-nek (nem csak külseje miatt) Rank doktora is 
lehetne. Ezt előbb sejteti az elbeszélő, ma jd a harmadikkal , a v i lágháborús 
sebesült Istvánnal szinte kimondat ja („István hívta szavakkal életre először. 
»Látom még Nórá t magától?« kérdezte egy délután.") Innentől az esemé-
nyek mind nyíl tabban értelmezik az elbeszélés címét. Előbb csak István látja 
a polgári ot thonát elhagyó Nórát , majd Már ta idézi föl esküvője előtt egy 
nappal a színházba hívó gyermekkori „élményt" , végül Márta kitör az el-
fogadni szándékozott polgárlétből, fölmegy Istvánhoz, m a j d reggel az ér te 
érkező Alberttel közli, hogy megmarad a színpadnál , megtar t ja szerepkörét . 
Az értet lenkedő Albertnak („»Te - hősnő?« - kérdezte csodálkozva Albert .") 
emígy válaszol: „S a nő vad , feltörő boldogsággal vetette nyakába magá t : 
»Nekem jogom van ehhez!«" 

Ez az elbeszélés befejező mondata , ugyancsak „fortissimo"-ra hangolva , 
egyben a Nóra vitaszövegét kiteljesítve. Hiszen István (Rank) nemcsak föl-
ismeri a Nórában kibontakozni nem tudot t hősnőt, h a n e m hozzásegíti „he-
roikus" vállalkozása létrehozásához, megteremti a kilépés, az „é lmény"-
szerzés lehetőségét, mintegy rávezeti Nórá t „feladatára". Ugyanakkor Már ta 
ellenállna, min tha belenyugodott volna abba, hogy a sz ínpadnak b ú c s ú t 
m o n d . „Vívódásá"-ról csak igen áttételesen kapunk információt. A befejező 
monda t patet ikus gesztusai és szavai a rendező pátoszára válaszolnak. A m i t 
másképpen talán úgy is értelmezhetnénk, hogy a polgári létben magát rosz-
szul, a sz ínpadon magát vendégnek érző, tehát az egyik életrendben sem 
„otthon"-os Márta mintegy rendezői „utasí tásnak" tesz eleget akkor, amikor 
nem kerüli ki a találkozást az „élmény"-nyel; meghátrálása csak időleges, 
nem pusztán utánozza Nórát , hanem megteszi , amit Ibsen Nórája nem tud , 
nem akar megtenni : elfogadja „Rank" szerelmét. Tehát: n e m lép ki a színját-
szás köréből, de túllép azon, amit (Nóra) szerepe előír. Azaz: teátrális m a r a d , 
a szónak mindké t értelmében. Még egy megjegyzés kívánkozik ide: az 
elbeszélő nem patetikus, a szereplők szájába adja a pate t ikus megnyi lvánu-
lásokat. Talán összefügg ez Márai megfontolásaival, az Egy polgár vallomásai-
ban szinte valamennyi (egyébként ritka) esetben idézőjelbe teszi az é lményt , 
a művészlétnek ilyen értelmezésben használatos „kiválasztottság"-át leg-
alább is megkérdőjelezni látszik. Hogy Már tának melyik a maszkja, melyik 
az arca, a polgári-e, a hősnői-e, az aligha dönthető el teljes egyértelműséggel . 
S bár a történet a végére ér, Márta nem a házasság biztonságát, hanem a szín-
pad bizonytalanságát választja, elhatározásának következményeit már n e m 
tudhat juk meg, az egy másik történet.20 Talán az eddig bemutatot t elbeszélé-
sek együtt jelzik a létrontódások stációit, az otthontalanság változatait, a 
szubjektum-vesztés fokozatait, a személyiség-keresés útvesztőit. Márai kor-
érzületet vél kitapintani többes szám első személyű „val lomásá"-ban: 
„merőben másfelé élünk, min t ahol szeretnénk élni, más a foglalkozásunk is, 
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mint amihez igazán ér tünk, [...] és süket messzeségben élünk azoktól, akik-
re igazán vágyunk, akikhez minden következménnyel közünk van . . . " Szin-
te novellái hőse inek /hősnőinek vétségét értelmezi: „Aki e figyelmeztetésre 
süket marad , örökké sután, balogul, melléje-él az életnek." 

Míg bemuta to t t írásai jórészt belső történéseket tá rnak föl, a környezet , 
a külső világ megfelelője, mása a belsőnek, Forradalom című21 elbeszélése 
egy „szubjektum, az akaró és egoisztikus céljait követelő i n d i v i d u u m " 
(Nietzsche)22 gátoltságát, világba ütközését, a sorsszerűség kiszámíthatatlan-
ságát adja elő - egyes s zám első személyben. Az önreflexióra képtelennek 
bizonyuló személy („X földbirtokos", „magánember" ) léte privatizálásba 
fullad, önnön személyes céljaitól vezettetve csak annyit lát a forradalomból, 
hogy nem engedik át a kordonon, mikor sürgős dolga volna, nem érdekli , 
kik, miért lövöldöznek, minek az a bar ikád , „mi közöm az emberek dolgai-
hoz".. . 

A szituáció határozott körvonalakkal rajzolódik ki: az örökségéért a hal-
dokló apóshoz siető X a létért, családja létéért, a jólétért folytat harcot a bizo-
nyára nem kevésbé kíméletes rokonsággal, hogy ki ne marad jon a balesetet 
szenvedett „ p a p a " végrendeletéből. Minden t X-től t u d u n k meg; utazását , a 
szobalány beszámolóját a balesetről, emlékeiről, elszánásáról, jelenéről. Az 
egykor ismerős városon haj t keresztül, n e m tulajdonít annak jelentőséget, 
hogy a Nemzeti utcába ér, min t ahogy elengedi a füle mellett egy ember ordí-
tását: „nemzet i szerencsétlenség". A saját érdekeibe zárkózó, saját (önös) 
vágyaival elfoglalt X a világ némaságába ütközik, segítségkiáltására n e m jön 
felelet. A mindössze két és fél lapos elbeszélés feszültségét csak részben 
kölcsönzi a történettől, az örökséget leső család régi, hol vígjátéki, hol „drá-
mai" témája az irodalomnak. Márai többlete: hozzáadja a személyes é rdek 
„önvallomásos" megjelenítését; X nem visel maszkot, n e m álcázza terveit , 
szinte fölépíti, megkonstruálja viselkedését, nemcsak a konvencionális illem-
re, részvétre nincsen tekintettel, s önmagá t ügy vonja ki a világból, h o g y 
fölébe helyezi annak. így a földi jelzésekre n e m ér rá figyelni, pedig a „ N e m -
zeti utcá"-ban meg kell állnia, útját állja a „nemzeti szerencsétlenség". Á m 
még ekkor is csak önérdekeit látja; nem érti: mi történik körülötte, nem képes 
fölfogni, hogy nem vonhatja ki magát a történésekből. A korábban b e m u t a -
tott elbeszélésektől eltérően: önmagától kellene X-nek eltávolodnia a világ-
hoz, amelytől semmiképpen nem lehet megszabadulni . A ráismerés n e m 
adatik meg számára, aki feltehetőleg nem jobb, nem rosszabb a többinél, ám 
a rámért p róbán elbukik, a világ hatalmasabbnak, erősebbnek bizonyul nála. 

Más oldalról mutatja a kísérletező Márai t a Koldusok23 c ímű lírai kisprózá-
ja, versprózája. (Verses-rövidített változatát Emberi hang c ímű 1921-es verses-
kötetében olvashatjuk.) „Én egy öreg ko ldus vagyok" - kezdődik az első és 
az utolsó bekezdés. A koldus-lét az ember-lét hasonmása (a költő-lété is), a 
beavatottságot itt az öregség helyettesíti, amelynek „az ú j könyörgő szó"-t 
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tekintve kiváltságai vannak. Az agg kolduskirály próbálja ki „az eredmény-
hozó [...] és célszerű" szót, ő iktathatja be „a Koldusok Allamszótárába". Az 
első évben csak ő meg kedveltjei használhatják, esztendő múltán lesz 
„közhatoshozóvá". Önironikus költőiségként jellemezhetnők a verspróza 
tónusát, a költészet önszemléletű, önmagától eltávolító felfogása nyilatkozik 
itt meg. Hasonlóképpen a következő bekezdésben a látszólagos ellentétek 
oldódnak föl: a koldusokból a legdúsabbak lesznek, a holdfény (költők rég-
óta kedvelt tárgya) beezüstözi őket, a holdfénybe állva, maguk is ragyognak, 
fényt kapnak, fényt sugároznak. 

A koldus-lét szavaiban különbözik mások lététől, de különbözik a cél, a 
haszon, a m u n k a tagadásában is. Ezen a ponton kapcsolódhat a világból való 
kivonulás, a világtól való elkülönülés gondolatához. A kis írás azonban visz-
szatalál az (ön)iróniához, a koldus-lét önmagával történő azonosításához. 
S ha az előbb az elkülönülés, itt az elfogadás gesztusa dominál: „A világ kö-
teles eltartani minket, mert iparengedélyünk s egyéb írásaink rendben van-
nak s pecsétet adott rá a főadóvezérség." Az „egyéb írás" és az iparengedély 
egy szintre helyezése, a már korábban is eredményesen használ t játszi szó-
alkotás (az összetett szavak egyszerisége) ellensúlyozza a ko ldusság /kö l té -
szet egybeláthatásából származó érzelmesebb előadást, ám az utolsó bekez-
dés visszahozza a verspróza-sajátosságokat, a tagmondatok proporcionáltsá-
gával erőteljes „poétikai" hatásra törekszik, az ambivalens zárás korlátokat 
szab a líraiság érvényesülésének: 

„Én nagyon öreg koldus vagyok: ha meghalok, árok part jára fognak elte-
metni, közel az erdő aljához, ahol a fenyőfák toboza rothad, min t egy illatos 
és végső magyarázat ." 

Az értelmezés körében maradunk , amely természetszerűleg nem egyféle, 
és jelentés-sugalmazása egymással össze nem vagy alig férő jeleket egyesít, 
ennek következtében „retorikája" egyként rendelkezik a fenséges-természeti 
és az alantas-természeti vonásaival, nem ad viszont egyértelmű utasítást az 
értelmezés természetére vonatkozólag. Míg a versváltozat a romant ikus kol-
dusképzetet gondolja tovább (például a Victor Hugóét), és óvatosan nyi t 
Baudelaire felé, addig a verspróza továbbírni látszik az extrém-léthelyzetek-
ben föltetsző archetipikusság változatait versciklussá alakító Baudelaire-nek 
a módszerét (vö. A rongyszedők bora vagy A szegények halála c í m ű verseivel), 
ahol is az archetipikus helyzet a költészet (vallás) a t t r ibútumainak áthasoní-
tásával emelkedhet a szimbolikusba. Ehhez a fölismeréshez párosít ja az if jú-
korától kezdve Nietzsche-olvasó Márai A tragédia születése művész(et)re 
vonatkozó passzusát , mind A hősnő, minden ped ig a Koldusok létbe helyezke-
dését paradigmatikusként fölfogva, illetőleg a művész(et) példázatává for-
málva. Ha A kalandorban mintegy a „művészet ellenfelé"-nek egoizmusa 
körvonalazódik, itt a művész-szubjektum gondolódik el, A hősnőben is, a Kol-
dusokban is (e ponton Baudelaire-től eltérően) ironikus felhangoktól kísérve. 
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Mintha az elbeszélő nemigen bízna abban, amit Nietzsche oly határozottan 
jelent ki: „Amennyiben azonban a szubjektum művész , úgy máris megvál-
tást nyer t individuális akaratából, és mintegy m é d i u m m á lett, akin keresztül 
az egyedü l ténylegesen és valóságosan létező szubjektum ünnepli a látszat 
általi megváltását."2 4 

Az idézet t Márai-írások elbeszélői, f igurái számára már nem adat ik meg a 
megváltás, az „illatos és végső magyaráza t" tagadja ugyan a látszatokba 
merülő életek önmagukka l való azonosságát , ám ezek az elbeszélések legföl-
jebb a kivonulás ambiguitását szegezhetik a létrontódással szembe. Általá-
ban e lmondható , h o g y Márai a századfordulós modernség személyiség-
és művész(et)-értelmezésével küszködik, részint a frissen a magáévá élt 
expresszionizmus, részint viszont a századfordulós modernségtől távolodó, 
összetettebb nyelvfelfogás hatására. Az apák világát, a korszakokat átívelő 
romantikát , annak (kis)polgárivá-triviálissá lett világképét tagadva kísérli 
meg, h o g y kisprózájában, novelláiban föltárja a nyelvében és életrendjében 
hiteles személyiség h iányát , illetőleg az t a helyzetet, amelyben a személyiség 
hitelessége, nyelvi kompetenciája megmérettetik. Az Egy polgár vallomásai 
háttérinformációi szer int egyre erősödöt t Máraiban az érzés, hogy a kultúra-
váltás tanújának érkezet t Németországba, a megszűnőben lévő régebbinek 
immár alig volt számára üzenete, a kezdő író ped ig hangját próbálgatta, 
hogy formába öntse sejtéseit. 

E kísérletek egészültek ki versfordításaival, amelyek közül négyet a Nap-
keletben is megjelentetett.25 Aligha zá rha tó ki, hogy talán a róla kialakítandó 
kép kerekdedségének kedvéért. Azért nevezetesen, hogy körültekintésének 
sokféleségét dokumentál ja . Ez a négy műfordí tás korántsem tartozik a sike-
rült próbálkozások közé, ám az f igyelemre méltó, h o g y oly szerzőktől oly 
műveket tolmácsol, kik-melyek a Nyugat költőit is foglalkoztatták: Franz 
Werfel, Albert Ehrenstein,26 Francis Jammes. Ez utóbbitól ama verset ültette 
át Mára i , amelynek sikerültebb vál tozatá t Szabó Lőrinc készí tet te el; 
Ehrenstein első korszakából kevésbé jellegzetes két verset adot t közre. 
(Ehrensteint Kosztolányi is fordította.) Franz Werfel programverse, Az olvasó-
hoz Mára i átköltésében jóval erőtlenebb az eredetinél. Ugyanakkor kései 
versválogatásában m i n d a négy tolmácsolásnak helyet biztosított.27 

A Napkelet-beli közlések voltak az elsők, amelyek jelezték Márai kapcsolat-
felvételi szándékát az erdélyi magyar irodalommal, írókkal, s ha viszonylag 
kevés d o k u m e n t u m m a r a d t is fönn a kapcsolatok alakulásának történetéről, 
a publikációk tanúsítják a kölcsönös érdeklődést: az a fajta irodalom, amely-
lyel Márai kísérletezett, az erdélyinek is problémája volt, és megfordí tva: 
Márainak az 1920-as években alkotott írásai beleillettek az erdélyi folyó-
iratokba.28 
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