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Született 1934-ben Buda
pesten. Irodalomtörténész,
1984 óta a JATE Bölcsé
szettudományi Karának
tanára, 1987 óta tanszék
vezető egyetemi tanár. A
18-20. századi magyar
irodalommal, a szláv né
pek irodalmával, valamint
az összehasonlftó iroda
lomtudomány elméleti
kérdéseivel foglalkozik.

Beavatás a
társadalomba

Egy elfelejtett
Márai-regénytöredék
Az iskola, a (nevelő)intézet már a múlt században az irodalom
nagy (szimbolikus erejű) témái közé tartozott, méghozzá elsősor

ban az angol regényírók jóvoltából, a magyar irodalomban Jókai
örökítette meg a Csittvári króníkát gyarapító-őrző debreceni diákok
kollégiumát és Pozsony evangélikus líceumát, amelynek tanulója
volt. A viktoriánus regényszerzőka társadalom fegyelmező eszkö
zét mutatták be, egyben egy közösség küzdelmeinek, hierarchizá
lódásának modelljét is, a Dickensnél és Thaekeray-nél egyként
annyi iróniával ábrázolt Társadalom (Társaság) tükörképét. A 20.
század regényei feltehetőleg az említett típusú művekből (is) merí
tettek, különös hangsúllyal a Monarchia-irodalom nyúlt szívesen
az iskolaregény alakzatai felé, mindenekelőtt a katonaiskola kínálta
a társadalmi szimbólummá rendeződött világot, mintegy negatív
előjelű .Bildungsroman't-t érzékeltetve, s ekképpen Goethe (és Kel
ler) fejlődéshitét problematizálva. A balga és tudatlan ifjú végigjárja
a beavatás útját, csakhogy nem az (ön)tökéletesedés irányában, s a
vasfegyelem látszata és valósága sem lehet folytatása Goethe peda
gógiai tartománya látomásának. Az éjszakában és éjszakából feltörő
ösztönök követelik terüket e világban, s így a szilárdnak vélt Rend
szer kérdőjeleződikmeg, s lesz egy létforma, egy világszemlélet
tagadásává. Musil Törlessének tapasztalatait az imaginárius szá
mok okozta döbbenet fokozza a megismerés-képtelenség tudatosu
lásává, akár Krleza horvát öntudata a magyar katonaiskola nyelvi
kulturális képtelenségeitőlkap újabb ösztönzést. Az iskola, az inté
zet nem lehet a nevelődés, a "keresés" eszményi tartománya, in
kább az illúzióvesztésé, lebegéssé a társadalmi igénnyé merevült
normák és az ezeket a normákat csupán a külvilág előtt elfogadó,
valójában az egyetemessé mélyülő szorongást agresszivitással, fé
lelemkeltéssel, uralomvággyal ellensúlyozni akaró másik, éjszakai
"valóság" között. A Musil és Krleza által regénybe, illetőlegregény
szerű naplókba foglalt élményvilág a társadalomba való beavatás
rítusainak leírása révén lett a 20. századnak az individuum létező

ként való lehetőségére kérdező "alapgondolat"-ává, olyannyira,
hogy Mario Vargas Llosa A város és a kutyák című regényével mint
egy folytatójává lett a századelős kezdeményeknek. Hiba lenne hin
nünk, hogy például a katonaintézet kizárólag allegóriaként fungál
hat, nem egy írónak (Rilkének!) megszenvedett életrajzi epizódja.
Jelképe ez a (mégis) allegorikus hely a szorongások gyötörte, a vi
lág átláthatatlanságára minduntalan rádöbbenni kényszerülő,a hi-
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Márai rajza
kamaszkoráról

Intézeti évek

tehagyott, mert hitétől megfosztott, az Eszme és az eszmék kiüre
sedését tapasztaló ifjúságnak, amely eleinte talán még elfogadni
látszik a Rendszer látszatvilágát, tehát az atyák hagyományozta
szervezte világot, hogy igen 'gyorsan törjön darabokra az Egésznek,
a "Jól-Berendezett"-nek az illúziója. A kölcsönös értetlenség hatá
rozza meg a katonaiskolába kényszerült ifjak kitörési kísérleteit:
egyként szöknek a társadalom igényei és önmaguk elől, miközben
maguk is a társadalom reprezentánsai és áldozatai egy személyben.

Márai Sándor az Egy polgár vallomásai első kötetének első, még
(ön)cenzúrálatlan kiadásában kíméletlenül vet számot kamaszko
rával, rettegéseivel, a gyermekjátékokkal, a szabálytalanhoz von
zódás szexuálpatológiai-pszichológiai vonásaival. Zendülésének
igyekszik lélektani magyarázatot adni, s itt az elhallgatás és a ki
beszélés egyként fontos tényező. A gyermekifjú Márai "zendülé
se" miatt el kell hogy hagyja a szülői otthont, egy budapesti inté
zetben folytalja tanulmányait. önéletrajza kevéssé részletezi az
intézeti epizódot, így sem terjedelmében, sem az önelemzés réte
gezettségét tekintve nem állítható az említett (s még említhető)

"iskolaregények" mellé, Az azonban kitetszik, hogy Márait is erő

sen foglalkoztatta a kiszolgáltatottságok, kegyetlenségek, félelmek
később társadalmiasuló és válságtudattá emelkedő lehetősége,

méghozzá az uzsorás fiú rajzában: az ezt a fiút körüllengő "inté
zeti légkör" minuciózus pontosságú kidolgozottságában már a
későbbi művekben helyet kapó szimbolikus viszonyrendszerek
előlegeződnek. Kitérőképpen jegyzem meg, hogy mindennek kö
vetkezményét és ellenképét (a barátság gyűlöletbe fordulását, a
vétek izgalmát és személyiség-építését/torzulását) A gyertyák
csonkig égnek katonaintézete fogja szolgáltatni. Az meg külön fi
gyelmet érdemel (s itt csak utalok rá), hogy az iskola a témája az
első vállalt Márai-regénynek, a Bébi, vagy az első szerelemnek, majd
a Zendüló1mek.

Az azonban aligha köztudott, hogy Márai.már 1922-ben meg
kísérelte, hogy számot vessen intézeti éveivel. Föld címen (Rész
egy készülő regényból - alcímmel) a pozsonyi Tűz cÍIDű folyóirat
1922. 1-3. számának 115-118. lapján két fejezetet olvashatunk eb
ből a műböl, amely sejtésem szerint sosem készült el. Talán túl
közeli és túl személyes volt a "nyersanyag", kevéssé áttételes az
előadásmód, a kívánatosnál talán lirizálóbb, tehát a prózavershez
közelítő a közzétett két rész, hogy a mindenképpen epikába, va
lamilyen történetmondásba kívánkozó életrajzi esemény regény
formába simulhasson. Márai ekkor prózaverseket, lirizált novellá
kat írt, éppen a történetmondás ellen ható alakzatokkal próbálko
zott. A Föld két részletét ekképpen halja át az epikus anyaggal
való küzdelem: magas fokú retorizáltság jelzi az előadás izgatott
ságát, paralelizmusok, ismétlések, fokozások, halmozások áradá
sa, a cselekmény szinte teljes hiánya, amelyet (nyilván, mert rész
letek egy hosszabb terjedelemre tervezett műből) nem egyensú-
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Az intézet:
társadalomraJz

lyoz(hat) a belső történés, amely itt inkább az emlékezés laza szö
vevénye. Anélkül azonban, hogy az ekkoriban másutt alkalmazott
(részben a lélekelemzéstől ihletett) szabad asszociációs eljárások
megjelennének a szövegben, viszont különnemű jelenségek egymás
mellettisége bizonyos szimultanista eljárások felé hajlílja az előadást.

Az első részlet a visszaemlékező tudat reakcióit rögzíti, egyben
az intézetnek mint a társadalmon kívüliségnek geográfiájával is
szolgál. Ez a pontos bemérés a kívül állás és az erőszakos lefoj
tottság érzékeltetését adja:

" ... Éltem abban a köztársaságban, az állam keretein belül, de
egészen külön törvények szerint, melyek csak ránk, 300 férfinak
induló emberre vonatkoztak: a nevelőintézetben. a város túlsó
szelídebb partján."

Jóllehet a Márai-életrajz ismerői és a magyar viszonyokban jár
tas olvasók előtt nem titok, hogy Budáról van szó, a helymegjelö
lés a nevelőintézeteket a külvárosban vagy egy birodalom perem
vidékén elhelyezök szándékaival azonos módszer szerint formáló
dik, a különleges állapot hangsúlyozása modellszerűségetbiztosít az
intézetnek. Olyképpen, hogy az általánost kiemelő vonások mellett
ki-kibuknak a különlegest jelző színek. A folytatás expresszionista
regénybe is beleillenék, az egyes szám első személy átcsap többes
számba, az egyedi igeformák (az ifjú író küzdelme az adekvát
nyelvhasználatért!), az önállósuló hasonlat (mely metaforába hajlik)
újabb hasonlatot vonz. Maga a szöveg erősen rétegezettnek tűnik:

az emlékezésnek a számára lényegtelent a tudatból kihullajtó lo
gikája fénnyé-lángolássá alakítja a hajdan volt sturmunddrangos
ifjúság eltorzult, mert kényszeredettségében el-Ie-fojtott vágyait:

"Hogy meg nem fulladtam ott. Hogy nem gyulladtunk meg a
magunk tüzétől, mint a lefojtott szalma a levegő nyomása alatt,
hogy nem kezdettünk sercegő lángolásba, mint 300 fiatal fáklya.
Hogy nem csaptak ki szikrák belőlünk, mint túltelt battériák
ból...(...) Álltunk az emeleti társalgó ablakaiban, tenyérbe fordított
cigarettával ujjaink között s bámészoltunk, ahogy a túlsó parton
villámol a város..."

Némi késleltetés után kap bele Márai a társadalomrajzzá kike
rekedő bemutatás-sorozatba, amely előbb egy névtelenül megszó
laló, majd egy személyiségében megjelenített diák-intézeti társ
rajzával indul, hogy aztán előbb csoportkép segítségével, utóbb
szenvedélyek-vonzalmak révén az egy táborba tömöríthető együt
tesek seregszemléjével megnövessze és a távlatokba vetítse a há
romszáz intézeti fiatal társadalmat formázó közösségét. Az elnök:
Almássy (így, -ssy-vel) történelmi nevével teljes személyiség, jól
lehet az emlékezés megszépítette messziségben tűnik föl "gőgös,

előkelő, intelligens" alakja. A nosztalgikus emlékezést siklalja át
az író a feltételesbe, a talánba, az imagináriusba:

"Ha ma is olyan sima, szőke a haja, korrekten elválasztott, s a
cípöje francia szabású s a körmei ápoltak. Ha ma is kellemes mo-
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Az expresszionizmus
programja

Társadalomrajz

soly kíséretében tud beszélgetni, hanyagul és gondtalanul, szeme
idbe pillantva, vagy cipők sorát vizsgálgatva, míg belepirulsz (.oo)
Ha ma is olyan végtelen átlátszó, tisztakék még a szeme, ha ma
sincs még semmi zavaros gondolat, kuszált érzés a szeme mö

gött, olyan szent tiszta, mint az állatoké. Ha nincs még gondolat
a szeme mögött."

A könyveket kézbe nem vevő "elnök" alakjának megidézésével
"az antik derű pogány fölényé"-t példázza a szerző, "az érzéste
len szép örömé"-t, a "tisztaszemű élet"-et, a "komplikálatlan aka
rat"-ot - úgy is mondhatnók, az expresszionizmusnak a mindent
az egyszerű formákba redukálni akaró, ám ezt az egyszerűséget a
lehető legkeresettebb, a modorosságig fajuló előadásmóddal ötvö
ző programja fogalmazódik meg, a szecesszió dekorativitásának
ellenképe, az őszinte barbár, a primitív életerő, amelyet intézeti if
júként bizonyára nem kevesen csodáltak. Márai egyik mondata
vonzza a másikat, a mondatokat szeretné függetleníteni a racio
nalitás túlsúlyától, ám ekkor még csak ritkán képes föllendülni a
zeneiség, a hangulatvilágt által meghatározott körmondat maga
sába. A próza a líraisággal kűzd, küszködik. A szekvencia befeje
zése az illúziórombolást végzi el:

"Ha veled is az történt volna, mint velünk mind, hogy meg
érintett a civilizáció, kiárultad magad s most ülsz a kávéházban
és nem tudod, miből fizeted meg a végén a pincérnek a kávét."

A következő bekezdésben kerül sor az intézeti társadalom átvi
lágítására; a lebegő bizonytalanságtudat átadja a helyét a helyzet
megállapításnak. A "voltak" nem időtényező immár. "Voltak mi
niszterek, olyanok, akik intézkedésre születtek, akik csoportokat
vezettek, kitalálták a dolgokat s megmondták a többieknek, hogy
adott esetben mit is kell tenni. Voltak készséges és izzadt polgárok,
kik görnyedten siettek végbevinni mindent, amit a miniszterek pa
rancsoltak, s óvatosan rakták félre emellett a maguk okoska hasznát.
Voltak esztelen pazarlók és kaján kalmárok. Voltak a társadalmon
kívül álló egyének, ezek voltak a féktelen rablók és a költők."

Amit a dolgozat bevezetésében említett intézeti regények cse
lekményébe szőtten, lélektanilag motivált eseményekkel mutatnak
be, Márainál sem pusztán felsorolás. Ellentét, fokozás nundenkép
pen rétegezi az előadást, s főleg az olykor szabványos, máskor
akusztikailag is találó jelzők (kaján kalmárok) dinamikussá for
málják az állapotrajzot. A továbbiakban a "társadalom" mélyréte
gével ismerkedhetünk: "a kulik, pörsenéses arcú" parasztok; ők a
rablókkal lelik meg a kapcsolatot, míg a költők ("ültek a kövön
és hallgattak") valóban a "társadalom"-tól különváltan élnek.

Nemigen állapítható meg, hogy mikor feledkezik meg Márai
az intézetről. s lép át egy olyan .Kulturlandschaft"-ba, amelyet
az intézet mint modell csak távoli emlékként igazolhat. Inkább a
maga 1922-es németországi magányosságát érzi rá intézeti éveire,
s nem annyira regényrészlete törvényenkívülijeiről szól. Sem a
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felsőbbekhez nem tartozó ("kellemetlen arccal néztek el fejük fö
lött"), sem az alsóbbakkal közösséget nem lelő ("bizonyos babo
nás elkerüléssel mentek el mellettük") költők szinte "megszállott
éneklő koldusként" élik életüket.

Az első részlet végső bekezdése mintegy ráolvasászerűen mu
tatja szenvedély és hajlam torzultjait. az üldözöttséget az író ré
szint jelzi, részint személytelen történetbe foglalja, akár a félelmet,
a menekülést, az értetlenséget.

"Voltak, akik átszöktek a kőfalon, valami lázas csillogás élt a
szemükben, futni kezdtek az úton a kerti házak között le a város
felé, cél nélkül és fillérekkel a zsebükben. Voltak, akik tervszerűen

elutaztak Japánba, és soha többé nem jöttek vissza. Voltak, akik
bogarat gyűjtöttek, gombocskát, növényt, pénzt, sunyi pofával
jártak a társadalom között, hallgattak, kezüket a zsebükben tar
tották. Voltak, akik leszöktek délután a kápolnába, letérdeltek
egyedül az oltár elé, mellüket verték, fejüket hajtogatták, sírtak."

Ebben az első fejezetben az extremitás a hétköznapisággal vál
takozik, főleg a mondatszerkesztés párhuzamossága tartja egy
szinten a különöst és a közhelyszerűt, hiszen egyetlen, egységbe
erőszakolt társadalom figurái ők. A párhuzamosság ellenére sem
egyneműek a mondatok, az információk tartalma igencsak más és
más. Jellemrajz teljesedhet ki, vagy apró történés, életrajzi adat,
vagy egy szenvedély. A szociológiai jellegű bekezdést egy másfaj
ta szempontból szemlélt társadalomrajz követi.

Aszegénység A másik fejezet egyetlen témát bont ki: a szegénységet. "Voltak
szegények". A kezdést narrátori elhatárolódás választja el a to- .
vábbi mondatoktól: "Én nem tartoztam akkor a szegények közé,
ruhám volt, volt mit ennem, lakásom volt s egy ezüstórám lán
con." Az időviszonyok azonban bonyolultabbá válnak: a korábbi
akban a grammatikai múlt jelezte a visszatekintést, itt az időszá

mítás kettössé lesz: "akkor" meg "később". "A szegénységgel
szemben akkor bizonytalanul álltam." A jelen idejű bizonyosság
ból a narrátor nem egyszerűen visszakövetkeztet az akkori bi
zonytalanságra, hanem morális ítéletet is hoz, rekonstruálja és ha
zugnak minősíti a gazdagok világát. A szegényekét megérti, le
számolva az érzelgős együttérzéssel azonosulni képes velük.
Megérik a szegénységre, amely az anyagi dúskálással szemben
"béke és csönd", "hallgatás". "Mikor átlépsz egész lényeddel az
élet más formáiba, mintha e hosszú, végtelenül magányos, fájdal
mas és sötét út, mi a szegénységhez vezet, kicserélte volna a ván
dorlásban tested atomjait s te most más képletben élsz itt, mintha
a fejlődésben egy új állat formáit vetetted volna föl."

Az "akkor"-ra és "később"-re tagolódó idő egyben a tudatlan
ság és a tudás, az értetlenség és a megértés, a kényes, puha élet
és a hivatás, a hosszú, öntudatos, megfontolt hazudozások és az
Igazság ellentétpárjait vetíti ki. A gazdagok és a szegények: két
világ, két magatartás, melyet nem "társadalmi" ellentétek válasz-
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tanak el, hanem a világ befogadásaban. megértésében mutatkozó
különbség. A szegénység "szentferenci" tartalmáról nem esik ugyan
szó, az alázat hirdetésével egy újfajta öntudat és világtudás lehetősé

gei bomlanak ki. A gazdagság az apáktól örökölt helyzet, az igazi
szegénységhez - láttuk - el kell jutni. Ekképpen nem pusztán a
társadalmi lét vetülete, hanem az egyén választása, megszenve
dett harmónia, a fölösleg elvetése, egy út vége, ahol fIa szegény
ség úgy dereng már, mint hivatás, mint megérkezés és akarat".

A gazdagság és a szegénység nem szociológiai megosztottságá
ban tagolja szét a világot, hanem a morális tartást, az igényként
jelentkező világértést és -befogadást tekintve. Nincs köze a nyo
morhoz ("A nyomor a bűn a világban, a gazdagok gonosz szán
déka, amivel a szegénység útját állják. Aki nyomorog, az hadiál
lapotban él, szándékai ellenségesek, akarata a pusztítás"), mert a
narrátor nem fogadja el a "gazdagok" kategóriáit. "Más nyelvet
beszélnek ők" És: "Más ünnepeik vannak"

Rilke a szegénységről Márai szegénységvízióját feltehetőleg a Rilkéé mellé kell gon-
dolnunk Az áhítat könyve szerzője emelte föl a szegénységet a
szociológiai-társadalmi fogalmak köréből a szimbolikusba, egy
másfajta létértelmezés szintjére.

Die andern Menschen sind wie aufgeríssen
sie aber stehn wie eine Blumen-Art
aus Wurzeln auf und duften wie Melissen
und ihre Bliittern sind gezacki und zart.

A többi ember kiszakított éltü,
de a szegények fajtája virág,
mely gyökérből nt5, sara szaga méhja,
s levele rajza gyöngéd csipkeág.

(Lukács László fordítása)

Másutt Rilke a vers zárlatában fogalmazza meg az autentikus
lét feltételét, a saját élet, az egyediség, a szingularitás gondolatát,
és ennek eredményeképpen a szegények hűségét önmagukhoz:

Denn sie sind reiner als die reinen Steine
und wie das blinde Tier, das erst beginnt,
und voller Einfalt und unendlich Deine
und woIlen nichts und brauchen nur das Eine:

so arm sein dürfen, wie sie wirklich sind.

Tisztábbak, mint a kő a oizfenéken,
mint egynapos, még vaksi ebkölyök
és téged hord mind együgya szívében
s csak egy a vágyuk: élni oly szegényen,

amily szegény val6ban életük.
(Lukács László fordítása)
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A szegénység
méltósága

Még két idézettel érzékeltetném Rilke szegénység-látomását, s
így a Márai-szövegek Rilke-közelségét is: Denn Armut ist ein gros
ser Glanz aus Innen. Mert a szegénység: fény az, legbelülrffl...

(Lukács László fordítása)

Denn sieh: werden leben und sich mehren
und nicht bezwungen werden von der Zeit
und werden wachsen wie des Waldes Beeren
den Boden bergend unter Süssigkeit.

Mert nézd: 61c élnifognak, sokasodni,
iM fölöttük úrrá nem lehet,
és nffnek majd, mint a bozót bogyói
édességgel borítva fdldjüket.

(Nemes Nagy Ágnes fordítása)

A regénytöredék utolsó mondatai Rilke szellemében szólnak.
Tudjuk, hogy Rilke (s rajta keresztül a klasszikus modernség) Má
rainak ifjúkori élménye, elkísérte az Egyesült Államok-beli emig
rációjába is: "Aki a szegénységet tudja, az behunyja a szemét és
hallgat. Aki a szegénységet akarja, az alázatos, anélkül, hogy tu
dattal akarná az alázatot. Aki szegény, az végtelen. Aki szegény,
az tud nevetni, az szereti a hatalmas gazdag tárgyakat, amik szé
pek. Aki szegény, az méltóságot hirdet mozdulatával. A szegény
úgy úszik az élet büdös posványvizein át, mint a tiszavirág, bol
dogan. A szegény halkan tegeződik istennel (!), az angyalok isme
rik őt, lábujjhegyen fehér hárfával kísérik lépteit és elhúzott vé
kony hangon énekelnek mögötte. A szegények rongyos nadrágján
úgy dereng át a test, mint a jó illat, nem tudsz nevetni rajta, se
szomorkodni, olyan természetesen. Ismertem szegényeket, akik a
szegénységben odáig eljutottak, hogy szerették a halált. Vártak
reá, beszéltek róla."

A ritmikus prózába átcsapó mondatok Rilke szegénységhitét
fogalmazzák tovább, a belső megigazulás igényét vallják meg.
Márai messze került a múlt és a jelen szoros egymásutániságából
következő fejlődés-átváltozás regénytől, a különféle léthelyzetek
szembesítéséig jutott el. A szegénység (akár Rilkénél) nem kizáró
lag "helyzet", hivatásigényű vállalás is, a dolgok és jelenségek
mélyebb értelmébe való bepillantás, teljesebbé váló emberség,
"nagy, belülről áradó fény". Az újrakezdés lehetősége, ittlét, ott
honra lelés.

A tervezett regényből ennyi jelent meg a Tűzben. Hogy mit
tartalmazott volna a többi fejezet, arra csak a Márai-életmű egé
széből tudunk (találgatva) válaszkísérleteket adni.
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