
KELEMEN ZOLTÁN 

Drámai hős vagy regényes jellem? 

Giacomo Casanova, a félelmetes hírű kalandor és szélhámos figurája valószí-
nűleg már földi életében és irodalmi születése óta egyként foglalkoztatta és 
foglalkoztatja az írástudókat Voltaire-től Arthur Schnitzlerig, az inkvizíciótól a 
pszichoanalitikusokig, hogy Federico Fellini filmjét ne is említsük. Nem meg-
lepő, hogy Márai Sándort is megihlette az alak, a téma, s az ihletből nemcsak 
egy regényre, hanem - az emigrációban - még egy verses játékra is futotta. 
A két művet nem pusztán - néhol szó szerint - egyező cselekménye köti össze, 
hanem az a tény is, hogy alkotójuk mindkét esetben felrúgja a próza és a verses 
dráma közkeletű konvencióit. Míg a Vendégjáték Bolzanóban című regény epikai 
és lírai leírás, hangulatkép, az epika és a drámai monológ, a színpadias gesz-
tusok és az érzékivé tett gesztusnyelv határán mozog, addig az Egy úr Velencéből 
alig vagy csak igen nehezen függetleníthető a regénytől. (A Vendégjáték 1940-
ben,1 a verses játék a szerző állítása szerint 1960-ban keletkezett.) Ennek az 
adatnak ellentmondani látszik az az 1942-ben, a Magyar Nemzet hasábjain nap-
világot látott, feltehetőleg magától az írótól származó cáfolat, miszerint Márai 
akkor még nem írt drámát a regényből, bár felröppentek erre vonatkozó híresz-
telések; valamint a következő bejegyzés, melyet Márai az Ami a Naplóból kimaradt 
című kötetben tett 1947-ben: „Talán megírom a »Viadal«-1, s a »Vendégjáték Bol-
zanóban« verses, színpadi változatát, egyféle dallamtalan operát."2 Fried István 
közlése szerint a Máraihoz közel álló írói körökben, például Szántó György 
társaságában, az 1950-es évek közepén is beszéltek egy Casanováról szóló verses 
drámáról, melyet Márai ír, vagy már megírt. Valószínűleg eldöntetlen marad 
ez a kérdés, hacsak a hagyatékból, a legendás hajókofferből elő nem kerül va-
lamely perdöntő bizonyíték. 

A dráma úgynevezett pongyolaságairól írva Fried István megjegyzi,3 hogy a 
mű „pusztán játék [...]. A versek viszonylag egyszerűek, a rímek ritkán csat-
tannak, a poénok nem kihegyezettek. S valójában mintha a szerepek sem len-
nének eléggé megírva. [...] A másutt jól, gördülékenyen verselő Márai mintha 
nem fordítana elég gondot arra, hogy a »nagy« dialógus akusztikailag is fel-
emelkedjék a regény monológjainak zeneiségéhez. S most a kérdés: nem fordított 
gondot erre Márai, vagy nem akart erre gondot fordítani? Vajon nem egy sze-
gényesebb, kevésbé költői mesejáték megalkotásával kísérletezett?" Fried végül 
felteszi a kérdést: „Kudarc tehát ez a mű? Éppen nem!" Némely kontúr elmo-
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sódottabb a színpadi változatbem (a párbaj-motívum, a pénzszerző akciók stb.), 
más jelenet viszont élesebb, erőteljesebb, világosabb (többek között az üldözés-
motívum; nyilvánvalóbb, hogy Párma grófja küldte ólomkamrába Casanovát). 
Jelentősebb változás a regényhez képest, hogy Teréz csókja elmarad, később 
azonban nem csak egy csókot kap a kalandortól (Teréz, a cseléd egy korábbi 
Márai-karcolatnak is főszereplője, csakhogy itt Márai a család takarítónőjét 
jeleníti meg: a névadásnak Márainál fontos a szerepe), a nemek cseréje itt nem 
történik meg Franciska nagymonológjában, Mensch az uzsorás (Mensch: az „em-
ber") figurája egybemosódik az öreg pékével, a Casanova képzeletében élő régi 
nők megjelennek, valamint a toscanai nő és a kalandor között bonyolult 
szerepcsere megy végbe. A játékban a nő éppen azt olvassa Casanova fejére, 
amit az a regényben „orvosságként" ajánl neki; a színpadi változat dialogizál, 
olykor vitázik a regénnyel. A szerepváltás azonban mégsem egyértelmű, mert 
végül Giacomo is boldogtalannak festi le a nőt, és megbocsátja sértéseit, így 
válnak el. 

Ezen a néhány apró, de fontos eltérésen kívül a két m ű cselekménye meg-
egyezik. Giacomo Casanova, aki Chevalier de Seingalt néven kezdte pályafutá-
sát, 1725. április 2-án született Velencében, és 1798. június 4-én tűnt el rejtélyes 
körülmények között a Wallenstein grófok csehországi Dux várkastélyából, né-
melyek szerint elvitte az ördög, miközben hírhedt-híres Emlékiratait írta; 1756. 
október 31-én éjfélkor szökött meg a velencei ólomkamrákból, ahonnan még 
senki sem szökött meg. München felé menekültében - állítólag - egy rövid ideig 
Bolzanóban tartózkodott. A számtalan Casanova-történet és ezek feldolgozásai 
általában abban az egyben megegyeznek, hogy nemcsak az nem biztos, hogy 
így történtek-e az események, hanem még megtörténtük ténye is teljességgel 
bizonytalan. Márai Sándor regénye mindenesetre arról a néhány napról szól, 
amikor a szélhámos és szoknyavadász először érezhette magát biztonságban a 
kényes és bizonytalan „nemzetközi jog" értelmében. Ezt a néhány napot sűríti 
egyetlen nap, egyetlen éjszaka eseményévé a dráma, a verses játék. 

Sok művész innen, Casanova legendás szökésétől számítja a nagy csábító 
történetét, ezt tartja kezdőpontnak. Márai számára mintha éppen itt fejeződne 
be a történet. Mintha egy elszegényedett vidéki nemesi család szurtos lányából 
avanzsált grófnő sosem volt szerelme örökre elkísérné Casanovát kanyargós 
útjain, beteljesítetlenül és immár beteljesíthetetlenül. Egyes értelmezők szerint 
Casanova itt ébred rá arra, hogy mostantól pusztán bábu, álarc, figura, tétel 
egy szerződés listáján, műfaj. Franciska lenne tehát az igazi? Márai, akitől 
a keserű irónia sem állt távol, hasoncímű művében már kifejtette véleményét 
Az igaziról, létezésének lehetőségeiről; másrészt mindarról, amit elbeszél nekünk; 
Vendégjátékához írt jegyzetében kijelenti: „amit az olvasó e regényben talál, mese 
és kitalálás." Itt hangzik el az is, hogy az írót nem a regényes történet, hanem 
a regényes jellem érdekelte. Innen érthető, hogy a regény miért szűkölködik 
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cselekményben, kalandban, fordulatban, miért jellemzi inkább a rezignált vagy 
éppen a visszafojtott indulatú elmélkedés, gondolatáram, lirizált környezet- és 
jellemrajz. A szökés története Márainál érzelmes, sőt érzelgős utazás dokumen-
tuma. A télbe hajló havas hegyi város borult napjait Casanova borongós, útra 
készülő-emlékező kedvét már-már a szabadversek gondolatritmusával és a pró-
zaversek mágikusan teremtő szavainak erejével állítja elénk az író, „íróvá" lépteti 
elő a kalandort, aki első bolzanói „hódításával" (Teréz csókja) majdnem felsül. 
Mintha Márai számára csak írók, zeneszerzők, szobrászok, nyelvújítók, drama-
turgok lehetnének igazán regényes jellemek, vagy olyan emberek, akiknek köz-
vetlenül közük van valamilyen művészi tevékenységhez, esetleg kifejezetten az 
írott vagy a kimondott szóhoz, a beszédhez, mintha csak ők lennének méltók 
arra, hogy műveiben főszerepet kapjanak, éppen a szó megtagadása, tévesztése 
vagy élesztése, az értelem- és jelentésadás, olykor a megnevezés révén. Mintha 
maga a világ is kizárólag az ilyen értelemben vett művészlét aspektusából ér-
telmeződhetne. Mensch úr és Giacomo párbeszédét, amely valójában mindössze 
alkudozás, huzavona, magasröptű filozófiai beszélgetéshez hasonlítja-hasonítja. 
Az önnön megcsalatását kérő Párma grófja is költőként aposztrofálja feleségét, 
valószínűleg azért, hogy gúnyt űzzön Casanovából, aki addigra már városszerte 
elhíreszteltette szócsövével, Balbival (aki Casanova „szája", amennyiben Giu-
seppe, a szép szőke borbély, a „figaró", a füle; szerepük rendkívül árnyalt a 
regényben, míg a darabban a commedia dell'arte figurái csupán), hogy ő való-
jában és igazából: író. Csak így szerényen. 

Kétségtelen történeti tény, hogy Giacomo Casanova hírhedetté vált Emlék-
iratain kívül is írt szépirodalmi alkotásokat, mint ahogy erre történik is utalás 
a regényben. Itt azonban másról, többről van szó. Egyrészről Casanova számára 
írónak lenni létforma, misztifikálja az írói munkát, másrészt a történet elbeszélője 
- büszkeséggel vegyes (ön)iróniával - mutatja be, hogy a tisztes (bolzanói) pol-
gárok szinte mind művészek a maguk módján, még az öreg és Shakespeare-t 
csak felületesen ismerő gróf is, aki a Szentivánéji álom Zubolyának maszkjában 
szeretne életének főszereplője lenni, vagyis saját sorsát, ha csak egy éjszakára 
is, irányítani, megvenni. Elfelejti azonban, hogy Zuboly mindössze mellékszerep-
lő - bár annak fontos - , aki szamárként (amelyhez szexuális szimbólumot szo-
kott kapcsolni az értelmező képzelet) hódíthatja csak meg Titániát, a tündér-
királynőt, egy varázzsal teli, álcás éjszakán. Ebben az esetben a jelmez rejtett, 
szorongást oldó vágy kivetítése is lehet. Mensch úr, az uzsorás is ír! - igaz, 
hitellevelet és váltót. A fodrász szintén többre tartja magát, mint egyszerű mes-
terember, céhtag. Ám az a két ember, aki a legbiztosabb a maga művészi ké-
pességében és szónoki tehetségében, éppen a grófi pár. Talán az ő monológjaik 
teszik ki százalékos arányban a regény legnagyobb részét, szónoklataik retori-
kailag éppúgy mesterművek, mint Casanova Velencét dicsőítő, áldó és átkozó 
tirádája, vagy egy másik Márai-hős, aki szintén író, Szindbád-Krúdy Gyula lá-
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tomásos írásai, belső monológjai. Úgy tűnik: Franciska és Párma grófja olyan 
művészek, akik Casanova fölé kerekednek (a két monológban, melyek vele foly-
tatott párbeszédek lennének, Casanova olyan helyzetbe kényszerül, mint Platón 
dialógusaiban Szókratész partnerei: ahogy nekik mindössze néhány igenre, nem-
re, dehogyra vagy perszére futja, úgy Casanovának is pusztán némi „kevés", 
„sok", „elég" jut), ám végül kiderül: mindeddig az történt, hogy Casanova pasz-
szív szemlélője volt csupán a játéknak. A bolzanói vendégjátékot úgy is tekint-
hetjük, mint a bolzanóiak játékát a vendégnek. Amikor megtudják a hírt, hogy a 
félelmetes hírű nőcsábász és kártyás városukban időzik, úgy kezdenek visel-
kedni, ahogy szerintük ez a furcsa új helyzet megköveteli tőlük. Egyszerre hök-
kentek és alázatosak, félénkek és sunyik, örvendeznek és rettegnek, segítik a 
kalandort és a bukását kívánják. Kényszeredetten vagy örvendezve, de tobzód-
nak a maszkokban. Fried István említett könyvében úgy véli, hogy egy dara-
bokra hulló világot mutat Márai e regényével. Egy világ szilánkjaitól és csere-
peitől búcsúzik Giacomo. Nos, azt hiszem, a töredékes világ válsághelyzetére 
igen jellemző a maszkok használata, ahogy erről Hamvas Béla is írt több mű-
vében (a teljesség igénye nélkül: Karnevál, Scientia Sacra 1.). Ezt a karneváli tö-
meget bámulja Giacomo Casanova, a vendég, a néző. Elképzelhető olyan értel-
mezés is, mely szerint Casanova is csupán báb, maszk, álca. Pontosabban szólva: 
ő a tökéletes álca, aki, illetőleg amely immár semmit és senkit nem takar, mert 
a szerep felszívta a személyt, az alakítót, aki szerepet alakít, vagyis játszik és 
alakítja a szerepet, vagyis formálja, teremti. Ennek azonban ellentmondani lát-
szik egyrészt Márai jegyzetében kifejtett véleménye, másrészt a széthulló világot 
szemlélő ember figurája, aki a Szindbád hazamegyből éppúgy ismerős, mint ma-
gukból Márai Naplóiból; Márai mint önnön Naplóinak hőse is ilyen, gondoljunk 
csak a magyarországi polgárság, polgári világ széthullását bemutató 1943-1944-
es, majd az 1945-1957-es Naplókra; harmadrészt maga a mű cselekménye és 
végkicsengése - még a színpadi változatban is, ahol pedig valóban bábfigurára 
emlékeztet Casanova játékával (vagy éppen tohonya bábokkal - például Balbi, 
Mensch vagy a Kapitány alakja - való harcra?). 

N e m Casanova játszott a polgároknak és a grófi családnak, hanem velük ját-
szott. Szemlélte játékukat, figyelte, és néha befolyásolta igyekezetüket. A tulaj-
donképpeni vendégjáték, melyre a regény és a verses játék végén kerül sor, 
éppen úgy irodalmi tett, ahogy más Márai-hősök cselekvése is gyakran az (Ka-
zinczyé A feladatból, vagy Szindbádé Márai Szindbád-regényéből). Ez a tett az 
írás, mégpedig abban a műfajban, melyről a regényben már kiderült, hogy igazi 
Casanova-műfaj: a levélműfajban. Ebben a műfajban kézzelfogható eredményt 
ért el Giacomo, a szó szoros értelmében. Levele hatására tetézve kapja meg a 
jóságos Bragadintól a kért összeget. A költészet (művészet), az írás hatalma igen 
nagy, főleg ha valaki bánni is tud vele. Márpedig Márai Casanovája ilyen ember. 
Maga a levélírás a verses játékban konkrét tettben éri el tetőpontját (csattanóját?): 
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Casanova ágyába viszi Terézt, a szobalányt, és a levél végső szavai már a kis 
cseléd bájos fülébe csengenek, akárcsak a regényben: „Csak Téged és örökké." 

A bábok és maszkok karneváli forgatagában visszafelé értelmeződik a Márai 
által sugallt „mindenki író, mindenki művész"-definíció a tényleges, valóságos 
művészi tevékenységhez képest. Alkotó tevékenység ez, amely előtt nemcsak a 
rajtakapott leselkedő nőszemélyek álldogálnak görbült, alázatos háttal, felfelé 
pislogva, hökkenten, hanem valószínűleg az összes többi szereplő is. A Casa-
novát és művészetét gúnyoló gróf megkapja azt, amit vaksi szemével betűzget-
ve, hunyorogva kipellengérezett, nevetségessé próbált tenni. A levelet, az iro-
dalmat. Ez a levél nem pusztán: „Látnom kell téged." Annál több is, kevesebb 
is. N e m az „ösztönös művész" rövid és szikárságában is kusza, lecsupaszított 
látomása („Látnom kell téged."), hanem egy nagyvonalú és műfajának birtoká-
ban lévő alkotó gesztusa, irodalmi tett. 

Ironikussá válik Márai sugallata, és félelmesen bizonyossá a regényes jellem, 
Casanova kijelentése. Ebből a távlatból szemlélve úgy tűnik: egyesíti magában 
mindazokat az írókat, akikről Balbinak beszélt, mégpedig azért képes erre, mert 
egyikkel sem azonos. Mindezek csupán álarcai, azé a nagy művészéi, akinek 
mindegy, hogy szép női test, éles velencei tőr vagy lúdtoll a fegyver, az eszköz, 
esetleg cinkelt kártyapakli, ő minden területen művész és minden hangszeren, 
illatos nyoszolyán éppúgy, mint hajnalban a bajvívó helyen. Valamiképpen az 
antik korok polihisztorait idézi, akik a tudás és az életmód rengeteg faját egye-
sítették magukban, valószínűleg éppen azért, amiért Casanova is hasonlítható 
hozzájuk, vagyis az élet teljességének megélése miatt (gondoljunk csak a drá-
maíró, költő, csillagász, matematikus, bokszoló, filozófus, rabszolga, politikus 
Platónra!). 

Azért tudták ezek az emberek az élet számtalan területét magukban egyesí-
teni, mert valamiképpen magát az életet képviselték, jelképezték életükkel, tel-
jességükkel. És amikor a regényben is elhangzik - Franciska szájából - a kije-
lentés: „Én vagyok az élet", akkor a számtalan élet csap egymással össze egy 
drámai monológ dialógusában. 

Giacomo hallgatva beszél. Azt, hogy ő miért élet, az egész műből lehet csak 
megérteni. Ő a szabadság a félelem, a prűd erkölcsök, a korrupció, a gyávaság, 
a korlátoltság, az íratlan törvénnyé rögzült ostoba szokások ellenében; a bizo-
nyíték arra, hogy nem születtünk tengni, mint az állat. Odüsszeusz, minden 
idők Szindbádja, a vándoréletben létre lelő, a Férfi. 

Franciska (nevének jelentése: 'francia lány', de származtatható a „Ferenc" név-
ből is, esetünkben mégis talán az első értelmezés a megfelelőbb) másként értel-
mezi az életet. Már az is szembeötlő különbség kettejük között, hogy Franciska 
kijelenti: ő az élet, míg Giacomo ezt soha nem teszi. Neki nincs erre szüksége, 
mert tudja, hogy ő az élet. Franciska deklarál és szónokol, oldalakon keresztül 
beszél és beszél, de mindaz, amit elmond az életről, főképp Casanovával közös, 
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jövendő életükről, egyszerűen és szépen összefoglalható az akkor már három 
éve halott József Attila soraival harmonizáló mondatában: „Ahol én alszom, ott 
a házad." Franciska az élet. Az otthonteremtő szelíd anya, a bajokkal szembe-
szálló, fiát, férjét, fivérét védő asszony, a tüzelő nőstény ordas, a szobacica, a 
cseléd, a megcsalt, de hűtlen párját visszaváró hűség, az elérhetetlen fagyos 
szépség és a megalázott, sárba tiport erény és szeretet. Valószínűleg mindkettő 
az élet: Giacomo is, Franciska is. Hogyan is érthetnék meg egymást, hiszen -
Karinthy szavaival - „mindkettő más t akar. A férfi nőt, a nő férfit." Mindezeken 
túl önmagunk behelyettesítése az élettel krisztusi párhuzam, hiszen ő mondta 
magáról, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet." 

Úgy tűnik azonban, hogy ez a két ember nem tudja egymást megváltani, még 
az sem biztos, hogy önmagukat képesek lennének. Nem egyszerűen arról van 
szó, hogy mindegyik mást akar, hanem arról, hogy Franciska szónoklatával ezt 
a más akaratát kényszerítené Casanovára, szelíden, erőszakkal vagy éppen szelíd 
erőszakkal, míg Casanova csupán hallgat. Ő már megtapasztalta az életet, amely 
nemcsak ő egy személyben. Egy húszéves egzaltált grófnő nem befolyásolhatja. 
Természetesen ez a találkozás is ünnep számára. Bár csak egy éjszakára szóló, 
a belső időben mégis hosszú, szertartásos ünnep, melynek végén a magára 
maradt Casanova lakomája kultikus aktus. Olyan evés és ivás, mely szakralitá-
sában Márai Szindbádjának evéséhez hasonlít, bár azt éppen ellenpontozza (míg 
ott körülményesen, lassan és keveset eszik a főhős, addig itt gyorsan zabál és 
mindent felfal). Közvetlen példái talán éppen Krúdy királyregényei lehettek, 
melyekről (Mohács, Festett király, Az első Habsburg) az emigrációban Naplójában 
írt, és éppen azt a vonást emelte ki belőlük, hogy Krúdy történelmi-politikai 
hősei hatalmas étvággyal esznek, Szapolyai végigzabálja a trónviszályt. Végül 
még egy előképre szeretném felhívni a figyelmet, Vörösmarty Mihály A két 
szomszédvár című kiseposzára, ahol Tihamér - a kortársak által kannibálinak 
bélyegzett - szakrális étkezést végez. Természetesen létezhet Casanova zabálá-
sának egy ennél sokkal egyszerűbb, fiziológiai magyarázata is: a Franciska kel-
tette feszültséget vezeti le a mértéktelen és hirtelen evés-ivással.4 Ez utóbbi 
magyarázat belefér az ironikusan ábrázoló Márai felfogásába, de a regényes 
jellem ígéretével nem fér össze, hacsak annyiban nem, hogy feltételezzük: Márai 
magát a regényformát is ironikusan értelmezi. Ez a regény, amely a verses 
játékhoz hasonlóan végső soron karneváli jellegű, ahol semmi sem biztos, kínál 
egy újabb értelmezési lehetőséget is. Mivel itt minden játék, álarc, álca és látszat, 
nem lehetséges-e az, hogy Franciska szerelme is csak látszat, veszélyes játék 
egy ember érzéseivel, vagyis „műfajával", hiszen Casanova legfőbb műfa ja még-
is a szerelem. A regényből nem derül ki, hogy Franciska szerette-e Casanovát 
valaha, sőt, mivel álarc van rajta találkozásukkor, még az sem biztos, hogy 
valóban Franciskával találkozik Giacomo. Mi a biztos? Az, hogy a tizenöt éves 
leányka éjjeli ruhácskában nézte végig az egykor érte folytatott párbajt. Az ter-
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mészetesen könnyen meglehet, hogy a szemben álló bajvívó felek közül nem a 
nálánál jóval idősebb férfi volt számára a rokonszenvesebb, hanem a korban 
hozzá közelebb álló. Erre azonban semmi utalás nem történik a műben. Mivel 
Franciska, vagy aki úgy beszél az álarc mögül, mintha Franciska lenne, nagy-
monológján belül is - szerelmes? - ellentmondások sorába keveredik, így ezt a 
nyilatkozatot sem lehet bizonyíték értékűként kezelni. Marad tehát a „valóság": 
Párma ura meglátogatja Casanovát, oktatólag szónokol neki, megpróbálja meg-
szégyeníteni és kifigurázni, utána pedig „megveszi". Ezután megjelenik valaki 
álarcban, aki talán Franciska, de ebben nem lehetünk biztosak, legalábbis mi, 
olvasók nem; és elkezd szónokolni, pontosabban folytatja férjeura szónoklatát, 
s ezzel megvigasztalja, aztán megbántja Casanovát, de talán nem túlságosan. 
A nagy hódító ezen az éjszakán hoppon marad. Hiába a virág, a havon a vaj, 
a drága veronai óbor, a „műfaj" varázsa. Kísért a gyanú: nem lehet, hogy Párma 
grófi párja összefogott ezen a karneváli éjszakán, hogy megleckéztesse a nőcsá-
bász kalandort, rúgjon egyet a börtönből frissen szökött, még beteg és fáradt 
oroszlánba? Hiszen Casanova ki van szolgáltatva Párma grófjának, lehet, hogy 
az ólomkamrába is ő juttatta, könnyen visszavitetheti oda Bolzanóból. Hiszen 
Franciska a párbaj után elfogadta a már akkor sem ifjú gróf kezét (persze lehet, 
hogy nagy vagyona és hatalma miatt...). Éppen ez a rengeteg „ha" és „talán" 
ad esélyt a feltételezésre, hogy morális csapdát állítottak Bolzanóban az erkölcs-
telenség fenevadjának. Márai regényei is „nyitottak" az értelmezések számára. 
Vissza-visszatérő szavai, fogalmai („kaland", „titok", „egyfajta") az események 
átláthatatlanságát, a történetek többféleképpen értelmezhetőségét sugallják. Am 
térjünk vissza a műhöz! 

A grófi pár a színjáték után úgy léphet le a színről, mint akik jól végezték 
dolgukat. Casanova mesteri levele is csak az olvasó számára bizonyítja fölényét 
(valószínűleg a regény és nem a levél közvetlen olvasója számára), no meg 
közvetlen „társaságának", Teréznek és Balbinak. Egy cseléddel vigasztalódik a 
nagy csábító? 

Giacomo szemében Teréz igazi nő, mint ahogy minden nő igazi. Ezért Casa-
nova Giacomo. Létének értelmezése lehet az is, hogy senkit nem szeret, talán 
még saját magát sem, de az is, hogy mindenkit és mindent szeret. Az életet 
szereti és ezzel kimondva-kimondatlanul elsősorban önmagát. Minden és min-
denki az igazi minden pillanatban. Többszörös görbe tükör és bonyolultan át-
tételes irónia hirdeti ebben a regényben az írás, a költészet, az irodalom hatalmát. 
Casanova jellemével összefér, hogy végül az írással kerekedik felül az intrikákon, 
és kerüli ki azokat a csapdákat, melyeket neki állítanak. Regényes jellem, tehát 
nagyszerű jellem. De éppen ezt a jellemet nehéz drámai fogások alkalmazásának 
gyanúja nélkül lefesteni. A Vendégjáték Bolzanóban leírásai néhol már a verses 
játék színpadi mozdulatait idézik, vagy egy soha el nem készült barokkosan 
gazdag, túlzóan burjánzó színdarab rendezői utasításait. 
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Márai Casanovájának gesztusai színpadiasak, gyakran túlzók, beállítottak. 
Ahogy Casanova kezébe veszi a lúdtollat, és íráshoz készül, ahogy Terézt át-
ölelve bal kezében tőrt szorongat (amely akár fallikus szimbólum is lehet), vagy 
ahogy egy elkényeztetett és hisztérikus sztárrendező allűrjével berendezteti lak-
osztályát Franciska látogatása előtt. 

A regény pazar, szinte barokkos burjánzása és díszletei mellett igen vissza-
fogottan hat az a karneváli forgatag, amely az Egy úr Velencéből című verses 
játékban gomolyog. A mellékszereplők itt nem formálódnak önálló karakterekké. 
Még Franciska alakja is úgy jelenik meg, és úgy van jelen a színen, hogy bizonyos 
vonásaiban nem választható el a három álarcosnő látomásától. Egyáltalán: az 
alakok, a szereplők pusztán Casanova holdudvaraként léteznek, feléje mutatva 
értelmeződnek és értelmezhetők, minden körülötte kavarog, mintha a színda-
rabban pusztán saját számtalan álarcába pillantana bele a színpad, mint óriási 
tükör segítségével. Azzal azonban, hogy Márai a két kis táncos - Pierrette és 
Pierrot - bájos figurájával keretbe foglalja a történetet, mint egy vásári komédiát, 
tulajdonképpen arra utal: ez nem más, csak játék, történet, mese. 

Játék vagy történet? Dráma vagy epika? A Vendégjáték Bolzanóban az epikán 
innen mutat a színpad(iasság) felé, az Egy úr Velencéből szereplői (figurái? bájai?) 
pedig mintha pusztán rosszul kivágott papírbábok lennének a regény lapjairól. 
Véleményem szerint Fried István értelmezése helytálló és ötletes, amikor egy 
pusztuló világ groteszk karneváljaként értelmezi a félbehagyott, nehezen ért(el-
mezjhető gesztusokkal operáló darabot, melyből később Farkas Ferenc révén 
opera is készült. Mintha Márai maga is érezte volna, hogy regényével már-már 
túllépi a hagyományos epika határait. Persze lírai leírásokban is gazdag a Ven-
dégjáték, mégis az a számtalan apró vagy éppen nagyon is szembeszökő jel, 
melyekről az imént szó volt, inkább a drámával, a színpadi formával rokonítja 
Márai regényét. 

Márai azt írja egészen pontosan a Jegyzetben, hogy „hősöm élettörténetéből 
engem nem a regényes történet érdekelt, hanem a regényes jellem". Amikor 
Márai a regényes jellem kifejezést használja, úgy tűnik: két műnemet csúsztat 
össze, a drámát és az epikát. A dráma a jellemek harca, összeütközése, nem is 
mindig „jó" és „rossz" jellemeké, gyakran csak az eltérő felfogásúaké. A hősöket 
pedig talán az eposztól örökölte a regény. Természetesen senkinek sem szokatlan 
a fogalmaknak a címben szereplő összetétele, de kínálja magát a feltételezés: 
lehetséges-e, hogy Márai felismerve regényének színpadias vonásait, „mentsé-
gül" hivatkozik a regényes jellemre? A Jegyzet közvetlenül arra a tényre vonat-
kozik, hogy Casanova vezetékneve sohasem fordul elő a regényben. Nevét nem 
merik kimondani valamely elkorcsosult névmágia vagy személyétől való félelem 
miatt, maga pedig nem tartja szükségesnek kiejteni nevét, mely velencei tőre 
mellett poggyásza másik felét teszi ki. Márai talán azt sugallja ezzel, hogy hőse 
„bárki", akárki, aki kalandor, kártyás, szoknyavadász volt Casanova epochéjá-
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ban. Az ötlet által távlatot, „levegőt" kapott a figura, és élesebben kirajzolódnak 
azok a vonásai, melyekről Márai írni szeretett volna, hiszen Milan Kundera 
szerint a „ R E G É N Y . Az a prózai nagyforma, amelyben az író kísérleti egókon (a 
hősökön) keresztül vizsgálja a létezés néhány nagy témáját."5 (Kiemelések tőlem: 
K. Z.) Márai másik indoka az, hogy amit írt, „mese és kitalálás". Mindezek 
miatt azonban nem kellett volna mentegetőznie, hiszen mindkettőre szép szám-
mal találhatunk példát az irodalomban - és nem pusztán Giacomo Casanova 
esetében. Ráadásul mese és fikció alighanem az irodalom legfontosabb építőkö-
vei közé tartozó fogalmak. Maga a mentség, a regényes jellem szorul itt ment-
ségre. Kundera írja említett könyvében A lét elviselhetetlen könnyűsége című re-
génye kapcsán, hogy különbséget tesz lírai és epikus szoknyavadász között. 
,,»A lét elviselhetetlen könnyűségé«-ben kétféle szoknyavadászról esik szó: a lírai 
szoknyavadászról (aki minden nőben a maga eszményét keresi) és az epikus 
szoknyavadászról (aki minden nőben a női világ végtelen változatosságát ke-
resi). Ez megfelel a lírai, epikus (és drámai) klasszikus megkülönböztetésének, 
mely csak a XVIII. század végén jelent meg Németországban, s melyet Hegel 
fejtett ki oly nagyszerűen Esztétikájában: a lírai a vallomásos szubjektivitás ki-
fejezése, az epikus annak szenvedélyes vágyából születik, hogy meghódítsuk a 
világ objektív valóságát. Nézetem szerint a lírai és az epikus túlcsap az eszté-
tikán: az a két lehetséges magatartás, amit az ember önmagával, a világgal, a 
többi emberrel szemben elfoglalhat (lírai kor - ifjú kor)."6 

A Vendégjáték Bolzanóban című regény tulajdonképpen arról szól, hogy a kül-
világ kunderai értelemben lírai szoknyavadásznak tekinti Giacomót, aki valójá-
ban epikus szoknyavadász. Őt a lét teljessége érdekli, neki mindenből az egész 
kell, minden nőből a mindenkori nő. Hamvas Béla szóhasználatával élve: bolond 
lenne, ha nem az öröklétre rendezkedne be. Csakhogy számára az öröklét nem 
a transzcendentális lét megélését jelenti, hanem a mindenkori most örökké élését, 
úgy, ahogy a Franciskával töltött éjszaka tágul kozmikus éjjé, talán a meg nem 
értés éjévé. A meg nem értésévé, hiszen a grófi pár - és főleg Franciska - sem 
esztétikailag, sem etikailag nem érti Casanovát és „műfaját", vagyis művészetét. 
Márai regényében úgy szólal meg Franciska, mint az ö r ö k l ő , mintha az író 
nem egyszerűen olyan nőt akart volna rajzolni művében, aki úgy érzi: ő volt 
az igazi Casanova életében, vagyis a férfi életében, hanem az örök nőt szerette 
volna megszólaltatni a nagymonológban. Az örök nő valószínűleg természeténél 
fogva szisztematikusan és örökké el fogja téveszteni a kétféle szoknyavadászt, 
és soha nem fogja megérteni, hogy az epikus szoknyavadászok nem lírai szok-
nyavadászok, mert számára csak olyan csapodár férfi létezik, aki, ha őt csalja 
meg, akkor az egész női nemet csalja, vagyis - Kunderát idézve - „minden 
nőben a maga eszményét keresi". Innen aztán már csak egy lépés a rezignált 
észrevétel: Casanova pusztán önmaga árnya, báb, mint ahogy Fellini filmjének 
végén is egy bábu lejt végtelen, végeérhetetlen táncot. 
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Casanova azonban Márainál alkotó ember, íróember, ezáltal értékes ember, 
olyan értelemben, hogy értéke van, és olyan értelemben is, hogy léteznek szá-
mára értékek. Csakhogy ezek az értékek olyan mértékben eltérőek a köznapi, 
„polgári" értékrendtől, hogy már-már az értékvesztés vagy minden érték átér-
tékelésének gyanújába keveredik hívúk. Ezen a szinten Casanova rokonítható 
marquis de Sade-dal, aki az emberben lévő (szerinte) igazi értékek felszabadí-
tásának érdekében kategorikusan elutasította az európai, klasszikus értékrend-
szert, amely talán Mózes kőtábláival egyidős. Természetesen nem tekintem Ca-
sanovát sade-i értelemben libertinusnak. A regény Casanováját még kevésbé, 
csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Casanova éppúgy a hagyományos 
erkölcsiség ellenében helyez új értékrendszert az emberi (egyéni, szubjektív) 
teljesség és az élet szentségének nevében, mint de Sade. 

Casanova drámai hős, drámai jellem. Tette, a szökés az ólomkamrákból egy 
közösség, az európai (polgári, félpolgári) közösség számára példaértékű, jelkép. 
A szabadság, az emberben való törhetetlen hit jelképe. Drámaisága azon a pon-
ton válik ironikussá (regényessé?), amikor ráébred önnön létének értelmére. 
Giacomo eléggé intelligens ahhoz, hogy ez a pillanat elkövetkezzék. Ráébred 
önnön fontosságára, arra, hogy eleven jel, jelent valamit, és ennek a jelentésnek 
megfelelően kezd el viselkedni. Márai azonban nem egyszerűen az ezzel a fel-
ismeréssel járó felelősséget mutatja be. Ironizál is, groteszk helyzetet teremt, 
hogy az olvasó átérezhesse annak paradox voltát, amikor egy ember ráébred 
arra, hogy küldetése van, a sorsnak terve van vele, és ezentúl ennek megfelelően 
viselkedik. Gesztusai, mozdulatai hosszúakká és kifejezőkké válnak, mivel már 
tudja, hogy nemcsak magának, magáért él, hogy képvisel valamit az emberek 
szemében. 

Az ilyen sors, hogyha Casanováé, a szemlélő számára regényes és kalandos, 
Casanova számára azonban színpadias inkább. Ezt a kettősséget Márai Sándor 
nem akarta feloldani. Műfajához amúgy is jobban hozzátartozott az irónia és a 
keserű játék. Ezért állíthatom, hogy ironikussá válnak a bur jánzó barokkos je-
lenetek és gondolatáramok a regényben, és esetlenné, groteszkké a mozdulatok, 
kifejezéstelenné a »rigmusok és az álarcok a verses játékban. 

Nem Casanova szeretői, nem Franciska vagy Párma grófja képtelenek felis-
merni a kalandorban az epikus szoknyavadászt és szeretőt, az élet-szeretőt, 
hanem Márai ébred rá arra, hogy kora képtelen felismerni azt a filozofikus 
problémát, a „létezés nagy témáját", melyet Giacomo kísérleti egóján keresztül 
próbál vizsgálni. Az egy és a sok problémáját. 

Az európai kultúrában már a Szókratész előtti gondolkodókat is foglalkoztatta 
ez a probléma, Parmenidészt, Hérakleitoszt. Platón bizonyította aztán, hogy 
lényeges lételméleti és mindennapi egzisztenciális problémák húzódnak meg e 
mögött a kérdés mögött. Parmenidészében (126a-166c) Zénón és Parmenidész 
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barátságából indulnak ki a vitapartnerek, s innen jutnak el az egy és a sok, a 
konkrét és az általános problémájához. 

Franciska az, akiben esszenciálissá válik az egy és a sok fogalmának tévesz-
tése, ezért nem érti és nem értheti meg az epikus szoknyavadászt, akinek tevé-
kenysége a megismerés egy formája lehet. Tapasztalás talán csak akkor való-
sulhat meg a szó igazi értelmében, ha az egyesben, a tapasztalat tárgyában már 
a tapasztalás pillanatában leképeződik számunkra az általános, amely aztán egy 
lesz, azaz gondolati, ideális konkrét a számunkra, amikor az egyesek sok-jával 
szembesülünk. Ennek az ismeretelméleti aktusnak a szükségességét nem ismeri 
fel és érti félre Franciska. Ez az aktus Casanova (vagy Odüsszeusz) számára 
létforma, a gondolati lét pillanatról pillanatra történő igazolása a tapasztalás 
által. 

Abban az esetben, amikor önmaga a gondolkodó lény, létező, akkor Casanova 
annyiban létezik, amennyiben tapasztal, vagyis világa jeleit fogja gondolata szá-
mára, feltéve, ha elfogadjuk, hogy ezeknek a gondolatoknak csak annyiban van 
jogosultságuk és lehetőségük a létezésre, amennyiben mindig valamihez vagy 
inkább valakihez viszonyulva vannak. Casanovának Balbira vagy Giuseppére, 
a fodrászra éppen úgy nagy szüksége van, mint minden embertársára, hiszen 
ők azok a mások, akik miatt a tapasztalás aktusa megtörténik, akikhez képest 
él a regény drámai jellemű hőse, minden regény mindenkori drámai jellemű 
hőse. Ők azok, az emberek, a mások, akikhez képest széthullott, szilánkjaira 
tört a világ, akikhez képest aposztrofálódik a mindenkori világ és annak válsága. 
Pontosabban a valami elveszett, eltörött, „valami nincs rendben"-érzés csak az 
ő tükrükben jelenhet meg. Ők a színház, a színpad, melyben-melyen az én 
megjelenik, s ezt az ént Márai ebben a két művében Casanova álarcába rejti. 

A hős mindig magányos, legalábbis Márainál. Ebből adódik (tehát ismét visz-
szafelé értelmeződik, mint Kazinczy meg nem értettsége A feladatban, de Szind-
bád furcsa, ellentmondásos „magánya" is a Szindbád hazamegyben), hogy a hős 
nem pusztán valamely - pozitív vagy negatív - etikai magatartás miatt áll 
egyedül, hanem egészen egyszerűen azért, mert ő a kunderai értelemben vett 
(kísérleti) egó, sőt az író mint gondolkodó létező egója. Nem arról van szó, 
hogy az írók önéletrajzot írnak regényeikben, hanem hogy az egó, melyen ke-
resztül Kundera szerint a lét fontos problémáival foglalkoznak, szükségszerűen 
alteregó, mivel ők gondolkoznak regényeik lapjain, akkor is, ha hőseiket gon-
dolkodtatják, beszéltetik. 

Ez lenne a nyitja a „regényes jellem" kifejezésnek? Márait a regényes jellem 
érdekelte, az a jellem, melyet regényében megjeleníthet. Csakhogy korára nem 
pusztán a klasszikus eposzok ideje járt le, hanem a klasszikus regényeké is. Új 
irányokba fordult az epika, s ezeket az irányokat többek között Joyce, Proust, 
Powys mutatták. A Vendégjáték Bolzanóban nem pusztán abban az értelemben 
önironikus, hogy Márait, a Füveskönyv latin patríciushoz hasonlatos etikus szer-
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k e l e m e n z o l t á n 

zőjét parodizálja, vagy Casanovát, a fölsült szoknyavadászt, hanem magát a 
regényformát. Kifelé mutogat, nem pusztán a regényből, hanem magából a pró-
zából, az epikából, de úgy, hogy közben keretei között marad, és erre kínosan 
ügyel. Nem egyszerűen másik műnembe tett kirándulás, hanem törekvés a mű-
nemek közti átjárhatóságra, egy újabb poétikai univerzalitás megteremtésére. 
Ahogy hőse, Casanova az életben, erkölcsben, etikában, úgy teremt új rendet 
Márai az esztétikában, a regényírásban. 

Az Egy úr Velencéből című verses játék valójában csak véglegesíti és megerősíti 
ezt a tanácsot, mint egy recept, amelyet a megfelelő megnyugtató és figyelem-
felkeltő szavak, az utasítások kíséretében az orvos átnyújt a betegnek, aki meg-
fogadja a tanácsokat, vagy nem. De élni velük vagy nélkülük annak tudatában 
kell, hogy léteznek. 
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