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hoz zá tar to zik a mo dern sze-
rep lí rai meg szó la lás mó dok, 
az én el rej tõ-én sok szo ro zó, 
ko rok kö zöt ti kap cso la tot 
te rem tõ, a sze rep vál tá sok 
ál tal a meg is me rést se gí tõ 

me tó du sok ak tu á lis vizs gá la ta (fõ ként 
Ba ka Ist ván és Ferencz Gyõ zõ mû vei 
kap csán) csak úgy, mint a sze mé lyi ség, 
ön azo nos ság, ka rak ter õr zés fi lo zó fi ai 
és mo rá lis, il let ve ars po é ti kai ve tü le-
te i nek, a lí rai én pozicionáltságának 
fo lya ma tos szem re vé te le zé se. (Mi vel 
úgy tû nik, hogy a kö tet be be vá lo ga tott, 
már ko rább ról kész írá so kat szer zõnk 
nem ké szült pro fil ki tel je sí tõ, újabb 
ta nul má nyok kal ki egé szí te ni, csak el vi-
leg hi á nyol hat juk, hogy em lí tet len ma-
rad pél dá ul Ba ka Sztyepan Pehotnij-
ciklusa vagy ép pen Ko vács And rás 
Fe renc „maszk vál to ga tó” lí rá ja.)

A vizs gá la ti mód szer tan kö vet ke-
ze tes, az al ko tói fej lõ dés ívek li ne á-
ris-kro no lo gi kus, né hol mo za ik sze rû 
szem lé lé sé ben csak úgy, mint az 
elõfelvetésekre, rész ös  sze fog la lá sok ra 
és zá ró ös  szeg zé sek re épí tõ szer kesz-
tés tech ni ka vagy a motivikus-temati-
kus sze lek ci ó ra ala po zott lel tá ro zó-ki-
eme lõ tár gya lás mód.

Szer zõnk olyan esz té ti kai, böl cse-
le ti viszonyítórendszert al kal maz, 
mely nek tám pont jai (Seneca, Or te ga, 
Kierkegaard, Berg son, Jung, Bibler, 
Ba bits, Ham vas, Márai, Sü tõ) hi te les 
hi vat ko zá si ala pul szol gál nak, csak-
úgy, mint a vizs gál tak nak a konk rét ki-
te kin té sek ál ta li, több szö rös tü kör ben 
va ló lát ta tá sát se gí tõ, emel lett a sa ját 
kon cep ci ó it is alá tá masz tó uta lá sok, 
idé zé sek. Utób bi ak ból ki tû nik egy faj ta 
nyu ga tos-új hol das szel le mi sé gû szak-
mai el kö te le zett ség, mely Len gyel Ba-
lázs, Rónay Lász ló, Vas Ist ván, Rá ba 
György és fõ ként La tor Lász ló irán ti 
tisz te let rõl ta nús ko dik. 

Mi vel az írá sok mind egyi ke köl tõk, 
„nagy öre gek” és a mai kö zép nem ze-
dék al ko tá sa i val fog lal ko zik (ki vé tel 
a má so dik Ba ka Ist ván-ta nul mány, 
mely ben az ad dig ér zé keny lí ra elem-
zést né mi tö rés sel vált ja fel a fõ vo nu-
la tá ban in kább tar ta lom is mer te tés re 
ha gyat ko zó re gény- és drá ma be mu ta-
tás), az sem mel lé kes, hogy az elem zõ 
ész re vé te lek ben mi fé le lí ra mo del lek-
hez va ló vi szo nyí tás kör vo na la zó dik. 
Szer zõnk nem fa vo ri zál ká no no kat, 
be széd mó do kat, ha nem mû vek és 
élet mû vek egye di ér té ke it ke re si, s 
a tel je sít ményt, a ha tást füg get len ér-
ték rend szer hez vi szo nyít ja, mely nek 
leg fon to sabb té nye zõ i ként a tra dí ció 
és mo dern ség, il let ve a sze mé lyes és 
ál ta lá nos ér vé nyû ség szer ves egy más-
ra épü lé sét, köz ér zet rajz és szink ron 
kor rajz hi te les sé gét, oly kor a di a lek ti-
kus je len tés te lí tett ség fe szült sé ge i nek 
ki ak náz ha tó sá gát is mer jük fel ná la. 
Ide o ló gi ák tól men tes kö ze lí tés mód ez, 
bár Fo dor And rás audeni ihletettségû 
ob jek ti viz mu sá ról szól va egy al ka lom-
mal az elem zõ ve szé lye sen kö zel ke rül 

az énközpontú köl té szet el ma rasz ta lá-
sá hoz, alul ér té ke lé sé hez.

A kö tet nyi tó ta nul mány ban meg-
mu tat ko zó ér dek lõ dés nyo mán a 
ké sõb bi ek ben is alap ve tõ en je len le võ 
Pi linsz ky -ori en tált sá got ve he tünk ész-
re, mely nek jel zé sei a ta nul má nyok 
fe lé ben ne ve sít ve is meg ta lál ha tók, s 
nem vé let le nül a leg na gyobb hang súly-
több le tek kel ép pen Csokits Já nos és 
Ta kács Zsu zsa lí rá já nak ins pi rált sá gát 
vizs gál va. Irány za tok tól és nem ze dé-
kek tõl füg get le nül el ke rül he tet len nek 
mu tat ko zik Baán Ti bor nál a Jó zsef 
Attila-i vo nat koz ta tás és ha tás ki mu ta-
tás is. Az em lí tet te ken kí vül a leg több 
hi vat ko zás Weöres Sán dor ne vé hez 
kö tõ dik, sok ar cú sá ga ré vén sok fé le re-
lá ci ó ban, ér de kes ugyan ak kor (hi szen 
a kö tet cím adá sa alap ján éb red het ne az 
ol va só ban ilyes faj ta vá ra ko zás), hogy 
Weöres lí rai-sze rep já té ko si, alak vál tó 
gé ni u sza csak rit ka és köz ve tett-érin tõ-
le ges szem pont a ki te kin tés hez, ös  sze-
ve tés hez. Ka rak ter füg gõ a vi szo nyí tás 
a szin tén több ször em lí tett Ady val (l. 
Pa rancs Já nos, Ba ka Ist ván, Döbrentei 
Kor nél és Nagy Gás pár köl tõi mo rál-
já nak vizs gá la ta) és Tandorival (l. 
Ta kács Zsu zsa, Hules Bé la és Ferencz 
Gyõ zõ nyelv szem lé le té nek jel lem zé-
se) kap cso la tos hi vat ko zá sok ese té ben. 
Szer zõnk so kat ad a vo nat koz ta tá si 
rend szer ár nyalt tá té te lé re, mely nek 
bi zo nyí té ka ként igen sok ada tot sze re-
pel tet he tett vol na egy eset le ges név mu-
ta tó ban. Ar ra is van fi gyel me, hogy a 
vizs gált szer zõk egyes al ko tói kor sza-
ka i ban tet tenér je a mû for dí tói mun-
kák ból le ve zet he tõ kül sõ ha tá so kat 
(l. a Kár olyi Amy – Dickinson, il let ve 
Ferencz Gyõ zõ – Donne és Berrymen 
pár hu za mok em lí té sét).

A Baán-tanulmányok egyik fõ 
eré nye a szem lé le tes ség. Eb ben jól 
ér zé kel he tõ en köz re ját szik, hogy a 
szer zõ a szak nyelv nek (be le ért ve a 
társtudományokbeli, min de nek elõtt 
pszi cho ló gi ai ter mi no ló gi át is) és a 
köl tõi nyelv nek egy aránt be ava tott 
al kal ma zó ja. Ér tel me zé sei, kom-
men tár jai vi lá go sak és ko he ren sek, 
elem zõ ész re vé te lei sok szor ma guk 
is kép gaz dag ok, ál lí tá sa it pél dák kal, 
idé ze tek kel bõ sé ge sen il luszt rál ja. Az 
ér te ke zõ stí lus mind vé gig ér zé kel he tõ 
igé nyes sé gé vel szem ben ugyan ak kor 
meg le põ nek mi nõ sül egy-egy ke vés bé 
si ke rült nyel vi meg ol dás (pl. ne héz kes-
ség: „szü lõ föld dé élt táj”, fi gyel met len-
ség: „Jó val is mer tebb (…) a mû for dí tó 
is mert sé ge”, „Em be ri pél dát ad nak 
(…) em ber ség bõl”, pon tat lan ság: „el-
jut a lé te zés be ve tett szép ség (…) ér zé-
sé hez”, mo do ros ság: „lé te zik pánácea 
ba ja ink ra”), s fi gyel me sebb kor rek tú-
rá val és be szer kesz tés sel el ke rül he tõk 
let tek vol na a két Fo dor And rás-ta nul-
mány ön is mét lé sei is.

(Orp he usz Köny vek, 2004)
Ju hász At ti la

A pi ac ké pes Márai
és a bestsellerlista.

Posz tu musz re ne szánsz
(Ta nul má nyok Márai Sán dor
né met nyel vû utó éle té hez)

(Szer kesz tet te Bernáth Ár pád
és Bombitz At ti la)

Kü lö nös, már-már gro teszk fin to ra 
a sors nak: Márai Sán dor hí rét-ne vét 
s elébb egy, majd több mû vét épp az 
az ese mény, a Frank fur ti Könyv vá-
sár re pí tet te ma gas ra ha lá la után tíz 
év vel, 1999-ben, amely rõl éle té ben 
csak is el íté lõ en, fáj dal mas meg ve tés-
sel nyi lat ko zott. 1973. no vem ber 5-én 
pél dá ul így írt Si má nyi Ti bor nak: „A 
frank fur ti is mét lõ dõ gyász szer tar tás 
min dig új ra meg gyõz ar ról, hogy az 
»irodalom« kezd két sze mé lyes vál lal-
ko zás len ni: egy fe lõl az író, más fe lõl 
az ol va só ke re sik egy mást, ta po gat nak 
a sö tét ben. Köz bül van az üzem. De 
en nek már sem mi kö ze az iro da lom-
hoz” (Ked ves Ti bor! Márai Sán dor és 
Si má nyi Ti bor le ve le zé se 1969–1989. 
He li kon Ki adó, Bp., 2003. 56.). Két 
esz ten dõ vel utóbb, 1975. no vem ber 
10-én sem gon dol ko dott kü lön bö zõ en: 
„Egy frank fur ti, Scho pen ha u er (…) 
Mit szólt vol na a könyv vá sá ron, ahol 
szá zez ré vel so ra koz nak az áll vá nyo-
kon a köny vek, me lyek már a meg je-
le nés pil la na tá ban ha lál ra ítél tek. Ha 
vis  sza gon do lok az el múlt tíz esz ten dõ 
szép iro dal mi könyv ter mé sé re, erõl-
tet ni kell öre ges em lé ke ze tem, hogy 
fel idéz zek egy szép iro dal mi mû vet” 
(Ked ves Tibor!: 93–94.). S Márai a 
ma ga le súj tó íté le té vel nem volt egye-
dül. Nem csu pán le ve le zõ part ne re, 
Si má nyi Ti bor vé le ke dett hoz zá ha son-
ló an a „Frank fur ter Buchmessé”-rõl (i. 
m. 226.), ha nem pél dá ul honn ma radt s 
me rõ ben más meg gyõ zõ dé sû író tár sa, 
Déry Ti bor is, aki – mi nõ egy be esés! 
– szin tén 1973 no vem be ré ben sum máz-
ta a ma ga kri ti ká ját. Ek ként: „Szá mok! 
– Az ok tó be ri frank fur ti könyv vá sá ron 
két száz negy ven nyolc ezer köny vet ál lí-
tot tak ki, ezek kö zül het ven ki lenc ezer 
je lent meg az idén. – A könyv ma már 
nem könyv töb bé, csak egy szám jegy 
egy ös  sze adás ban. Nem könyv, ha nem 
áru cikk. Plusz vagy mí nusz szám egy 
év vé gi üz le ti mér leg ben. Ér té ke an  nyi, 
amen  nyit a ki adó s mö göt te – mes  sze 
mö göt te – az író ke res vagy rá fi zet. S 
nem a jó könyv ke len dõ töb bé, ha-
nem a jól hir de tett, ter jesz tett” (Déry: 
A na pok hor da lé ka. Szép iro dal mi 
Könyv ki adó, Bp., 1982. 347.). – Ma-
gán vé le mé nyek – szár maz za nak bár-
ki tõl – per sze so ha sem vál toz tat nak a 
dol gok me ne tén. Akár mint ítél ke zett is 
Márai (és Déry), a sors kü lö nös, már-
már gro teszk fin to ra be kö vet ke zett. Az 
1999-es Frank fur ti Könyv vá sár egyik 
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nagy föl fe de zett je, sõt: szen zá ci ó ja ép-
pen Márai és A gyer tyák cson kig ég nek 
cí mû re gé nyé nek né met új ra for dí tá sa 
lett – nyil ván nem tel je sen füg get le nül 
a tény tõl, hogy az év ben Ma gyar or-
szág volt a Buchmesse dísz ven dé ge 
(57.). Az a Márai, aki ak kor im már 
csak nem het ven esz ten de je s más fél tu-
cat nál is több – arány lag cse kély vissz-
han got kel tõ – mû vé vel je len volt a né-
met könyv pi a con (25–28., 41.), s az az 
erõ sen kö ze pes re gény, amely nek el sõ 
át ül te té se – jól le het két ki adást is meg-
ért: 1950-ben és 1954-ben – ko ránt sem 
hoz ta meg a si kert (25., 41.). Mond hat-
nók: A gyer tyák cson kig ég nek a ma-
gyar ere de ti hez sok kal ta hí vebb Die 
Kerzen brennen ab cím mel jó sze ré vel 
ér dek te len ség be süp pedt, Die Glut cí-
men vi szont fé nyes di a dalt ara tott. A 
Márai em le get te „üzem”, amely nek 
„…már sem mi kö ze az iro da lom hoz”, 
1999-ben meg tet te a ma gá ét, s a szer zõ 
és több mû ve vil lám se be sen be ke rült a 
né met iro dal mi köz tu dat ba, hogy tar-
tó san (mind má ig) ott is ma rad jon. A 
gyer tyák cson kig ég nek ele men tá ris 
si ke re to váb bi Márai-könyvek, fõ leg 
re gé nyek úgy szin tén za jos nak mond ha-
tó si ke rét in vol vál ta (196.). 

Klas  szi kus írónk ilye tén, posz-
tu musz „kar ri er je” – ha a kö rül mé-
nyek tõl el vo nat koz tat va, mint egy 
me ta fi zi ku san szem lél jük – csak ugyan 
tü ne mé nyes és lel ke sí tõ; fö löt tébb al-
kal mas hon fi úi és iro dal má ri keb lek 
da gasz tá sá ra. Ám ha nem va kít el 
ben nün ket tel je sen a gö rög tûz és a 
nem ze ti büsz ke ség, nem árt több-ke ve-
sebb szkep szis sel fi gyel nünk e fej le mé-
nye ket. Há rom ok ból is. Elsõül azért, 
mert a né met nyelv te rü le ten ki vé te les 
nép sze rû ség re szert te võ Márai-regé-
nyek egyi ke sem tar to zik az élet mû 
leg ja vá hoz, va gyis sem A gyer tyák 
cson kig ég nek cí mût, sem az Esz ter ha-
gya té kát, sem Az iga zit és foly ta tá sát, 
a Judit… és az utó han got, sem a San 
Gennaro vé rét nem kü lön le ges esz té ti-
kai mi nõ sé ge, rend kí vü li, im ma nens ér-
té kei sze mel ték ki a „si ker könyv” sze-
re pé re. (Jel lem zõ, hogy a – né ze tünk 
sze rint – ná lunk nál föl tét le nül kü lönb 
Zen dü lõk és a Csu to ra avagy a Ven-
dég já ték Bolzanóban fo gad ta tá sa jó val 
sze ré nyebb volt, mind az ol va só kö zön-
ség, mind a kri ti ka ré szé rõl [144–145., 
158.]). Má sod íz ben azért aján la tos 
né mi szkep szis, mert a né met or szá gi 
Márai-kultuszt meg te rem tõ s az óta 
is táp lá ló könyv, A gyer tyák cson kig 
ég nek föl fe dez te té se a vé let len mû ve 
volt. A vé let len mi ben lé té rõl hos  szan 
le het ne el mél ked ni, ám csat la koz zunk 
bár Kant né ze té hez (a vé let le nek az ok-
sá gi so rok al kal mi ta lál ko zá si pont jai), 
os  szuk bár Karl Marx vé le mé nyét (a 
vé let len a szük ség sze rû meg je le né si 
for má ja) vagy akár más böl cse lõ két, 
e fo ga lom min den képp a „ki szá mít ha-
tat lan ság”, a „vak sors” szi no ni má ja 
ma rad. Ezt iga zol ja A gyer tyák cson-
kig ég nek ese te is. A Posz tu musz re-

ne szánsz cí mû ta nul mány fü zér egyik 
szer zõ jé tõl, Mazán Vil mos tól meg tud-
juk, hogy a vé let len so ro zat vol ta képp 
1995-ben kez dõ dött: ak kor je lent meg 
ugyan is Fran cia or szág ban Márainak 
ez a re gé nye. Nem kel tett kü lö nö sebb 
fel tû nést, ám a mi lá nói Adelphi Ki adó 
a nem túl ma gas szín vo na lú fran cia 
for dí tást (!) olasz nyelv re ül tet te át, s e 
„szö veg vál to zat” va ló sá gos szen zá ció 
lett 1998-ban. Az el sõ editio száz ezer 
pél dány ban fo gyott el, és ha von ta (!) 
kel lett köz re ad ni az új s új ki adá so kat 
(57–58.). S a leg vá rat la nabb for du lat ra 
tér ve: „A pusz ta vé let len mû ve volt, 
ahogy A gyertyák… a mün che ni szék he-
lyû Piper ki adó hoz ke rült: a mün che ni-
ek olasz meg fi gye lõ je egy ba rát nõ jé tõl 
kap ta kéz hez a köny vet, (…)” és „…az 
ab ban rej lõ üz le ti le he tõ sé get fel is mer-
ve – azon nal to váb bí tot ta azt a ki adói 
lek to rá tus ve ze tõ jé nek, Tanja Grafnak. 
A ki adó nak a kü szö bön ál ló Frank fur ti 
Könyv vá sár mi att ép pen »kapóra jött« 
Márai, s nem is kés le ked tek” (58–59. 
– A ki eme lés tõ lünk!). Vé gig gon dol va 
a tör tén te ket, vaj mi ne héz hin ni, hogy 
a vé let len a szük ség sze rû meg je le né si 
formája… Har mad szor pe dig az is 
föl éb reszt he ti ben nünk a szkep szist, 
hogy a Posz tu musz re ne szánsz ból ki-
de rül: a né met or szá gi Márai-rajongás 
leg alább an  nyi ra szól leg ne ve sebb 
át ül te tõ je, Christina Viragh sze mé lyé-
nek, for dí tói és al ko tói presz tí zsé nek, 
mint a ma gyar író nak (39., 72., 82–83., 
99.). Meg jegy zen dõ: A gyer tyák cson-
kig ég nek, az Esz ter ha gya té ka és Az 
iga zi (ki e gé szül ve a Judit… és az utó-
hang gal) egy aránt Christina Viragh 
tol má cso lá sá ban lá tott nap vi lá got, s 
épp ez a há rom kö tet vív ta ki a leg-
na gyobb nép sze rû sé get. Más Márai-
könyveknek, má sok for dí tá sá ban nem 
ju tott ki ha son ló ová ció. Meg le põ s 
szá munk ra új sze rû je len ség ez: az író 
„ön sú lya” nem elég – véd je gyet, mi nõ-
sé gi bi zo nyít ványt tol má csa ad ne ki; 
más ként mond va: va la mely mû ér té két 
nem a (le for dí tott) szö ve ge, ha nem a 
for dí tó ja sza va tol ja. Ter mé sze te sen 
tud juk, mek ko rát árt hat egy még oly 
zse ni á lis szer zõ nek is, ha ros  szul vagy 
jel leg te le nül köl tik át. Azt fur csáll juk, 
hogy a si ker ga ran ci á ját im már nem 
föl tét le nül a for dí tás szín vo na la, ha-
nem in kább a for dí tó sze mé lye je len ti. 
Olyan ez, mint ha ná lunk Tolsz toj és 
az An na Karenina, Thomas Mann és 
A Buddenbrook ház, He ming way és Az 
öreg ha lász és a ten ger je len tõ sé gét, ér-
té két a há rom köz ve tí tõ, Né meth Lász-
ló, Lá nyi Vik tor és Ottlik Gé za ta nú sí-
ta ná, il le tõ leg hi te le sí te né. Meg gyõ zõ-
dé sünk: Márai van ak ko ra író (még ha 
nem a Né met or szág ban leg ke len dõbb, 
leg ün ne pel tebb mû ve i vel is), hogy ne 
kell jen köl csön fény ben (is) tün dök le-
nie. – S az ed di gi e ken túl is akad még 
kö rül mény, amely két ke dés re ad okot; 
er rõl azon ban ké sõbb szó la nánk.

Akár mint ítél kez tek is „né me lyek” 
a Frank fur ti Könyv vá sár ról, lett lé-

gyen bár mi szkep ti kus vé-
le mé nyünk a tör tén tek rõl, 
a té nyek ma kacs dol gok 
(egy Márai-mondás pa ra-
frá zi sá val: té nyek el len 
nincs or vos ság). 1999 és a 
reá kö vet ke zõ évek Márai di a dal me-
net ét hoz ták né met föl dön. Õ ma ga 
„si ker szer zõ” lett, több mû ve pe dig 
„si ker könyv”. Nyil ván hi te les, még is 
va ló szí nût len nek tet szõ adat: csak A 
gyer tyák cson kig ég nek 2000 au gusz-
tu sá ig két száz ezer, 2004-ig pe dig 
„kö zel” egy mil lió pél dány ban fo gyott 
el (59.). (A két or szág né pes sé gé nek 
ará nyát te kint ve olyan ez, mint ha ná-
lunk va la mely szép iro dal mi al ko tás 
– ne tán Márainak épp ez a re gé nye 
– száz öt ven ezer ve võt találna!...) S 
ha va la mi en  nyi re ke len dõ, en  nyi re 
„pi ac ké pes”, óha tat la nul föl ke rül a 
si ker köny vek jegy zé ké re. Ez tör tént 
Né met or szág ban Márai mû ve i vel is. 
A Posz tu musz re ne szánsz hí rül ad ja: A 
gyer tyák cson kig ég nek – föl te he tõ en 
1999-ben vagy 2000-ben – a har ma dik 
he lyen állt a Die Ze it „top lis tá ján”, 
„…megelõzve az ak kor No bel-dí jat ka-
pott ha zai írót, Günter Grasst is” (57.). 
Ezt tud ván, a leg ke vés bé sem meg le-
põ, hogy a Christina Viragh for dí tot ta 
töb bi Márai-regény szin tén a best sel ler-
lis ták ele jén kö ve telt he lyet ma gá nak 
(39., 82.), de – bár sze ré nyebb ke re tek 
kö zött – nép sze rû vé lett a Vá lás Bu dán 
(42.) és a San Gennaro vé re nem kü lön-
ben. Utób bit ket ten is (Fried Ist ván: 
20., Pin tér La jos: 42.) „si ker könyv”-
ként em le ge tik, Tú ri Ág nes pe dig meg-
jegy zi, hogy „…a San Gennaro vé re 
2004 ok tó be ré ben a né met nyel vû 
zseb köny vek el adá si lis tá ján az elõ ke-
lõ ötö dik he lyet fog lal ta el” (196.). Bi-
zon  nyal szó ba ke rül het tek vol na más, 
ugyan csak hí zel gõ ki mu ta tá sok is, ám 
en  nyi bõ ven elég a konk lú zi ó hoz: a 
sors kü lö nös, már-már gro teszk fin to-
ra is mét lõ dik. Az a Márai vált (már 
Olasz or szág ban is!) bestselleríróvá s 
sze re pel kü lön fé le bestsellerlistákon, 
aki mé lyen meg ve tet te a best sel lert, s 
ir tó zat tal szem lél te a bestsellerlistákat. 
1971-ben – mi u tán vé gig pil lan tott az 
ame ri kai iro da lom nagy kor sza kán 
– ke se rû en je gyez te föl: „Most nincs 
más, csak a best sel ler”, egy esz ten dõ-
vel ké sõbb meg ezt ve tet te pa pír ra: 
„…megbámulni a bestsellerlistának 
ne ve zett pel len gér szé gyen táb lá ját 
(…) egy ér tel mû a tu da to so dás sal: 
va la mi meg tör tént. Va la mi nek vé ge” 
(Nap ló 1968–1975. Aka dé mi ai Ki adó 
– He li kon Ki adó, Bp., é. n. [1993.] 
99., 119.). Nem hin nõk, hogy kér lel he-
tet le nül szi go rú vé le mé nye eny hül ne, 
pusz tán azért, mert tu laj don mû vei 
let tek „best sel ler ré”, és sa ját ne vé vel 
is ta lál koz hat nék a nép sze rû sé gi (el-
adá si) lajst ro mo kon. Per sze, az utó kor 
nem min dig és min den ben iga zo dik az 
al ko tók íz lé sé hez és igé nye i hez.

Ám de – túl a vé let le nek ked ve zõ 
össz já té kán, túl az ügyes ki adói „mar-
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ke tin gen”, a rek lá mok és 
a pro pa gan da ger jesz tet te 
ke res le ten, túl a hir te len jött 
di va ton – mi ma gya ráz za, 
mi ma gya ráz hat ja Márai 
föl fe dez te té sét s káp rá za-

tos „kar ri er jét”? E kér dést a né met 
kri ti ku sok és a Posz tu musz re ne szánsz 
szer zõi egy aránt és gya kor ta fel te szik. 
A vá la szok sok fé lék és töb bé-ke vés bé 
bi zony ta lan kör vo na lú ak, s idõn ként 
ös  sze is mo sód nak, át tûn nek egy más-
ba. A leg va ló szí nûbb in do kok so rá ban 
sze re pel a Habs burg-mo nar chia és a 
(klas  szi kus) pol gár mí to szá nak újraéle-
dé se, a ré gi, szép idõk irán ti nosz tal-
gia, a „ro man ti kus, vad Ke let” (!) fe lé 
for du ló ér dek lõ dés, Márai eu ro pé er 
mi vol ta, ka lan dos (?) élet út já nak vég-
ze tes le zá ru lá sa, írá sai autobiografikus 
ér tel me zé sé nek le he tõ sé ge, a mû ve i-
ben meg nyi lat ko zó em ber is me ret és 
(mély)pszichológiai tá jé ko zott ság, a 
for dí tá so kon is át ü tõ stí lus mû vé sze te, 
a (mind egy, hogy jo gos avagy erõ sza-
kolt) pár hu zam vo nás meg an  nyi al kal-
ma köz te és szá mos né met és oszt rák 
kor tár sa kö zött – tán nem is vet tük 
szám ba va la men  nyit. Mind ez ter mé-
sze te sen nem tu do má nyos vizs gá ló-
dá sok ból, köz vé le mény-ku ta tás ok ból 
le szûrt meg oko lás, ha nem a ma gyar 
ta nul mány írók nak a né met kri ti kák 
ész re vé te le i re tá masz ko dó föl te vé se 
(42–53., 83–84., 98–99., 100–103., 
169. stb., stb.). Bi zo nyá ra he lyes föl-
te vé se, vi szont e ma gya rá za tok kü lön-
kü lön s együt te sen sem sza va tol nak 
va ló ban mély és tar tós ér dek lõ dést, 
in kább csak egy át me ne ti fel buz du lás 
in dok lá sai, amely fel buz du lás bár mi-
kor ki huny hat. Nem az ál ló-, ha nem a 
hul ló csil lag ok ide jét él jük. Ko runk és 
ko runk em be re nem a vi szony la gos ál-
lan dó ság, ha nem a foly to nos vál to zás 
egye dül üd vö zí tõ vol tá ra es kü szik, így 
az tán hol nap me rõ ben ér dek te len né, 
szá nal ma san avult tá vál hat (s rend sze-
rint vá lik is) az, ami ma még von zó 
és lel ke sí tõ. Jó sze ré vel kö te le zõ vé lett 
min den ér ték örö kös át ér té ke lé se – mi-
ért gon dol nók, hogy Máraival nem 
tör tén he tik meg ez? A Posz tu musz re-
ne szánsz egyik szer zõ je re giszt rál ja is 
a be fo ga dás vál to zá sát (2002 óta „…a 
mé lyebb, át te kin tõ, ana li zá ló cik kek 
el ma rad nak”: 42.), a kö tet ben több-
ször em le ge tett for dí tó és bio grá fus, 
Zeltner Er nõ (Er nõ Zeltner) hoz zánk 
írott le ve lei pe dig rend re ar ról tu dó sí-
ta nak, hogy a né met or szá gi „Márai-
dagály” im már vis  sza vo nu ló ban.

Épp a fen ti ek okán tá mad ben nünk 
az újabb szkep szis. Amily ör ven de tes, 
hogy Márainak si ke rült be jut nia a né-
met (és az olasz) iro dal mi és ol va sói 
köz tu dat ba, ugyan oly kér dé ses, med-
dig és mely mû ve i vel ma rad a fel szí-
nen. (Ar ról, hogy ma ga ez a be ju tás 
egy ben be ér ke zést je lent-e a vi lág iro-
da lom ba is, már el mél ked ni sem me ré-
sze lünk.) Bár mi kí nos is, ki kell mon-
da ni: a Né met or szág ban leg ke len dõbb, 

leg han go sabb ün nep lés ben ré sze sü lõ 
Márai-könyvek al kal mat la nok ar ra, 
hogy ké pet ad ja nak szer zõ jük je len tõ-
sé gé rõl, írói nagy sá gá ról. Kö zép sze rû 
re gé nyek csak is a kö zép sze rû sé get iga-
zol hat ják, s ami ként az iga zi Thomas 
Mannt nem a Ki rá lyi fenségbõl, az iga-
zi Hermann Hessét nem a Gertrudból 
avagy a Rosshaldéból is mer het ni meg, 
ak ként az iga zi Márait sem A gyer tyák 
cson kig ég nek és az Esz ter ha gya-
té ka rep re zen tál ja. Sok kal in kább 
reprezentál(hat)ná a né met re ugyan-
csak át ül te tett Egy pol gár val lo má sai, 
a Föld, Föld!..., a Zen dü lõk, a Ven dég-
já ték Bolzanóban és a két nap ló kö tet, 
ezek a mû vek azon ban fél ár nyék ban 
ma rad tak. A ma gunk ré szé rõl el gon-
dol kod ta tó nak ta lál juk, hogy a né met 
iro da lom tu do mány ki vá ló sá gai kö zül 
mind ös  sze egy va la ki, a ko ros és te kin-
té lyes Marcel Reich-Ranicki fej tet te ki 
vé le mé nyét Márairól. Õ sem írás ban, 
ha nem csak „…az egyik nép sze rû te le-
ví zi ós mû sor ban” (57.) nyi lat ko zott, s 
oly ud va ri as túl zás ra ra gad tat ta ma gát, 
ame lyet ön ámí tás vol na ko mo lyan ven-
nünk. El hi het nõk va jon, hogy aki nem 
ol vas ta A gyer tyák cson kig ég nek cí mû 
re gényt, „»…lemaradt a XX. szá zad 
irodalmáról«” (uo.)?... Be kell lát ni: 
ez a hang za tos ál lí tás a szen zá ció éhes 
nagy kö zön ség igé nye i hez iga zo dott, s 
bi zo nyá ra to vább élén kí tet te a könyv 
irán ti – egyéb ként sem lany ha – ke res-
le tet. S ha egy tisz te let re mél tó, sú lyos 
sza vú iro dal már hig gadt mér le ge lés, 
tár gyi la gos ér ték íté let he lyett ily köny-
 nye dén el ve ti a suly kot, ily fel leng zõs 
ki je len tés re vál lal ko zik, mit vár ha tunk 
ak kor a „zsurnálkritikától”, mert 
– Fried Ist ván be ve ze tõ ta nul má nya is 
hang sú lyoz za (7.) – Máraival s mû ve-
i vel leg több nyi re az fog lal ko zik. Üre-
sen kon gó, sem mi re sem kö te le zõ ál lí-
tá sok ban nincs hi ány. Akad, kit Márai 
köny vei a Nabokovéira em lé kez tet nek 
(ne tán a Lolitára?...), akad, ki Ib sen 
(!) és Cse hov (!) mun ká i val ro ko nít ja 
õket, akad, aki sze rint „…Márait min-
den kép pen a 20. szá za di klas  szi ku sok 
kö zé kell szá mí ta ni” (va jon A gyer tyák 
cson kig ég nek, az Esz ter ha gya té ka és 
Az iga zi alapján?...), és „Akad, aki úgy 
vé li, a 20. szá za di ma gyar és eu ró pai 
iro da lom nak olyan meg ha tá ro zó író ja 
Márai, hogy még az a kér dés is föl me-
rül het, va jon ha lá lá val, 1989-ban (sic!) 
nem ért-e vé get a 20. szá zad” (53.)… 
S nem csu pán az ef fé le, fe de zet len 
nyi lat ko za tok ked vet le ní te nek el ben-
nün ket. A Posz tu musz re ne szánsz szer-
zõi vis  sza té rõ en meg em lí tik, hogy az 
ezer szám (!) író dó re cen zi ók zö me 
mily ala csony szín vo na lú. A har sány, 
bom basz ti kus cí mek (81., 110–111. 
etc.) után a leg gyak rab ban – mint egy 
az elem zést „pót lan dó” – si e tõs „tar-
ta lom”–, va gyis cse lek mény is mer te té-
sek és el na gyolt ér té ke lõ meg jegy zé-
sek kö vet kez nek. El mé lyü lés he lyett 
fe lü le tes ség, ki ér lelt kon cep ció he lyett 
öt let sze rû ség, sok szte re o tip ész re vé-

tel, a Márai-életmû hi á nyos is me re te 
– tisz te let a rit ka ki vé tel nek, ezek a 
né met la pok kö zöl te kri ti kák ál ta lá nos 
jel lem zõi. Fel tûn nek per sze ben nük 
oly kor ter mé keny és ter mé ke nyí tõ 
szem pont ok, el gon do lá sok is, ám a 
re cen zi ók leg több je csak a tö meg íz lés-
nek meg fe le lõ nép sze rû sí tést te kin ti 
fel ada tá nak. És – varietas delectat 
– ahány kri ti kus, an  nyi fé le vé le mény 
és el kép ze lés. Min den ki mond ja a ma-
gá ét, így a „bí rá la tok” gyak ran hom lok-
e gye nest el len ke zõ né ze te ket fej te nek 
ki ugyan azon könyv rõl, prob lé má ról, 
sze rep lõ rõl stb. (Is mét iga zo ló dik: a 
kri ti ka – túl azon, hogy min dig le nyo-
ma ta szer zõ je íz lé sé nek, mû velt sé gé-
nek, el mé le ti föl ké szült sé gé nek, ér ték-
fel fo gá sá nak, mi nõ ség ér zé ké nek etc. 
– elég gé tág te ret nyújt az ön ké nyes-
ség nek, a vo lun ta riz mus nak is.) Ha a 
kö zös ele met ke res sük a re cen zi ók ban, 
leg in kább a hang ütés, a hang hor do zás 
kap csol ja ös  sze õket. Az is mer te té sek 
zö me a nagy író nak ki já ró ud va ri as ság-
gal, tisz te let tel, ne megy szer õszin te 
(?) lel ke sült ség gel kö ze lít a szer zõ höz 
s be mu ta tott köny vé hez (mi kor s meny-
 nyi re spon tán ez az oda adás, le he tet len 
el dön te ni), a „bí rá la tok ban” ek ként az 
el is me rés, a di csé ret szó la ma do mi nál. 
Van azon ban pél da a for dí tott já ra is; a 
ma gasz ta ló kó rus ba oly kor dis  szo náns 
han gok ve gyül nek. Né mely re cen zen-
sek csak kö zép sze rû al ko tó nak tart ják 
Márait (53.), má sok jó val mes  szebb 
men nek en nél: el vi tat ják mo dern sé gét, 
„avult”-nak, „gic  cses”-nek, „tri vi á lis”-
nak bé lyeg zik, leg ke len dõbb köny ve it 
pe dig a „szó ra koz ta tó iro da lom”, a 
„lek tûr”, mi több, a „pony va” ka te-
gó ri á já ba utal ják (53., 62., 64–65., 
74., 76., 77., 79., 85., 170–171. stb.). 
Vég le tek: a gyak ran mér ték vesz tõ 
ma gasz ta lás és a sú lyos el ma rasz ta-
lás, a szin te kri ti kát lan túl be csü lés és 
a hiperkritikus alá be csü lés vég le tei, s 
hi ány zik vagy csu pán el vét ve tû nik 
föl, ami re a leg na gyobb szük ség vol-
na: a tár gyi la gos ság ra tö rek võ, jó zan 
ér té ke lés. S ép pen en nek el ma ra dá sa 
ad hat okot a nyug ta lan ság ra, a szkep-
szis re. Márai csak ugyan klas  szi kus író 
– de nem a Né met or szág ban leg in kább 
el hí re sült mû ve i vel. Azok – so kad szor 
mond juk – kö ze pe sek, ne tán an nál is 
gyön géb bek. Ha Márai még is ve lük, 
ál ta luk mi nõ sül klas  szi kus sá, ak kor e 
szó – iga zol va mint egy a poszt mo dern-
ség ér ték vi szony la gos ság-te ó ri á ját – ki-
for dul ere de ti je len té sé bõl, il le tõ leg 
tén  nyé vá lik, hogy a pi a ci ke res let, 
va gyis a tö meg íz lés dön ti el, ki és mi 
a klas  szi kus. Az 1999-es Frank fur ti 
Könyv vá sár ral ta gad ha tat la nul új fe-
je zet kez dõ dött Márai né met or szá gi 
re cep ci ó já ban, ám de ko ránt sem in dif fe-
rens, mû vé sze tét a kul tú ra me lyik szfé-
rá ja fo gad ta be. A je lek ar ra val la nak, 
hogy a tö meg kul tú ra ré sze lett. Meg-
gyõ zõ dés kér dé se, ki mi ként ér té ke li 
ezt a fej le ményt. Ne künk eszünk be 
jut: Márai egész éle té ben az elit kul tú-
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ra el kö te le zett je, szó szó ló ja volt, így 
föl te he tõ, hogy sa ját mû ve i vel is az 
elit kul tú rát akar ta gya ra pí ta ni, nem a 
po pu lá rist. 

Amit ed dig ír tunk, a leg ke vés bé 
sem nyújt ja a Posz tu musz re ne szánsz 
„sza bály sze rû” kri ti ká ját; a könyv vé le-
mé nye zé se he lyett a könyv ki vál tot ta 
ref le xi ó in kat ve tet tük pa pír ra. Ide je, 
hogy im már va ló ban ma gá val a ta nul-
mány gyûj te mén  nyel fog lal koz zunk. 
Ez a ti zen öt szer zõt moz gó sí tó, igen 
tar tal mas és ta nul sá gos (bár hul lám zó 
szín vo na lú, a szö veg gon do zást il le tõ-
en pe dig ke mény bí rá la tot ér dem lõ) 
ki ad vány – mint a Szer kesz tõi jegy zet 
köz li – „…a(z) SZTE Ger mán Fi lo ló-
gi ai In té zet Bernáth Ár pád és Bombitz 
At ti la ál tal 2003 és 2005 kö zött ve-
ze tett, Márai Sán dor né met nyel vû 
utó éle té vel fog lal ko zó hall ga tói és 
doktoranduszi sze mi ná ri u ma i nak do-
ku men tu ma. A több sze mesz te ren át 
fo lyó kö zös mun ka so rán szá mos re-
cen zió, re fe rá tum, ta nul mány ké szült; 
a kö tet je len tõs rész ben ezek szer kesz-
tett vál to za ta i ra épül” (3.). Ér de mes 
köz zé ten nünk a könyv mun ka tár sa i-
nak név lis tá ját, ré szint a meg be csü lés 
jel zé se ként, ré szint meg azért, mert 
va la men  nyi ük írá sá val kü lön-kü lön 
fog lal koz ni kép te len ség. A szer zõ gár-
da tag jai, sze rep lé sük sor rend jé ben: 
Fried Ist ván, Fa ze kas Ti borc (Ham-
burg), Pin tér La jos, Mazán Vil mos, 
Ko csis Lil la, Nagy Haj nal ka, Csõsz 
Ró bert, Va karcs Szi lárd, Sza bó Ju dit, 
Gyurácz An na má ria, Gál Szil via, Sza-
bó Ág nes, Tú ri Ág nes, Bombitz At ti la, 
Lele Gab ri el la. Va la mi fé le rang sor ba 
ál lí ta ni õket me rõ ben jo go su lat lan és 
ön ha tal mú vál lal ko zás len ne; ok ta tók 
és hall ga tók, pá lya kez dõ és rég a 
pá lyán lé võ ku ta tók mun ká it egy más-
hoz mér ni alig ha il do mos, rá adá sul 
ki nek-ki nek a tel je sít mé nyét óha tat lan 
be fo lyá sol ja az ál tal fel dol go zott té ma 
is. Ér jük be an  nyi val: a kö tet min den 
ta nul má nyá ból okul ni le het – az egyik-
bõl töb bet, a má sik ból ke ve seb bet.

A Posz tu musz re ne szánsz föl épí té se 
rop pant lo gi kus. A pers pek tí vaszû kí tés 
mód sze rét kö vet ve, a nagy(obb) ös  sze-
füg gé sek vizs gá la tá tól jut el a rész-
kér dé sek elem zé sé hez. Be ve ze té sül 
Fried Ist ván ér te ke zik – Világirodalmi 
meg tör té nés? cím mel – Márai né-
met or szá gi si ke ré nek je len tõ sé gé rõl, 
konk lú zi ó i ról és to váb bi ki lá tá sa i ról, 
majd a re cep ció tör té ne tét te kin ti át 
két ta nul mány. Az el sõ az 1999 elõt ti, 
a má so dik a Frank fur ti Könyv vá sár 
utá ni be fo ga dás his tó ri á ját tár gyal ja in-
ven ci ó zu san, meg an  nyi ér de kes szem-
pont tal és ada lék kal szol gál va. Ezt 
kö ve tõ en már az egyes Márai-mûvek 
re cep ci ó ját fel dol go zó írá sok ke rül-
nek sor ra, szám sze rint tíz ana lí zis. 
Ha va la men  nyi ugyan ar ra a sé má ra 
ké szült vol na, a gé pi es is mét lõ dés tõl 
una lom ba fúl na a kö tet. Sze ren csé re 
szó sin csen ilyes mi rõl. Bár új ra s új ra 
a be fo ga dás prob le ma ti ká ját elem zik a 

szer zõk (s ek ként bi zo nyos át fe dé sek 
szin te el ke rül he tet le nek), több fé le 
meg ol dás sal is pró bál koz nak. Márai 
há rom – egy aránt Christina Viragh for-
dí tot ta – „si ker köny vét” rend re két-két 
ta nul mány ve szi szem ügy re. Az egyik 
ki zá ró lag az adott re gény né met nyel-
vû kri ti kai vissz hang já val fog lal ko zik, 
a má sik pe dig szem be sí ti a né met és 
a ma gyar ér tel me zé se ket és meg íté lé-
se ket, rá mu tat ván az ér ték hang súly ok 
el osz tá sá nak kü lönb sé ge i re, a két fé le 
ész já rás és a két fé le be fo ga dá si me-
cha niz mus eset le ges ha son ló sá ga i ra, 
de leg fõ ként el té ré se i re. El més, gyü-
möl csö zõ kí sér let – a két faj ta vizs gá ló-
dás re me kül ki egé szí ti egy mást, s kár, 
hogy az „iker ta nul má nyok” so ro za ta 
a há rom „si ker könyv” re cep ci ó já nak 
ilye tén szem lé zé se után vé get is ér. A 
ma gunk ré szé rõl a Zen dü lõk és a Csu to-
ra, il le tõ leg a Vá lás Bu dán ese té ben is 
el tud tuk vol na kép zel ni a ket tõs tü kör 
hasz ná la tát. Nem így tör tént; ez utób bi 
re gé nyek nek már csak a né met nyel vû 
saj tó vissz hang ját fog lal ja ös  sze két 
dol go zat, a „pár ta nul má nyok” el ma-
rad nak. A vesz te ség két ség te len, ám 
bú son ga nunk fö lös le ges. Egy újabb 
elem zés Arthur Schnitzler és Márai 
Ca sa no va-re gé nye it (Casanovas 
Heimfahrt – Vendégjáték Bolzanóban) 
ve ti egy be, kü lö nös te kin tet tel a ben-
nük föl lel he tõ pár hu za mok ra, majd  
– Fik ció és ön élet rajz cím mel – az 
Egy pol gár val lo má sai, az Ég és föld, 
az utol só Nap ló és a San Gennaro vé re 
né met fo gad ta tá sá ról (a ho ni ér té ke lés-
sel nem har mo ni zá ló fo gad ta tá sá ról) 
ol vas ha tunk ér de kes fej te ge tést. A 
kö te tet a Bombitz At ti la és Lele Gab-
ri el la ös  sze ál lí tot ta bib li og rá fia zár ja. 
A „…mintegy ezer té telt tar tal ma zó 
saj tó anyag alap ján ké szült” (199.) 
vá lo ga tás a Márairól 1999 és 2004 
közt író dott né met nyel vû cik kek leg-
ja vá nak ada ta it tar tal maz za. A sze lek-
tá lás alap el ve i rõl kor rekt tá jé koz ta tást 
ka punk, ma gá nak a re per tó ri um nak a 
hasz nos sá gát pe dig ba jo san von hat nók 
két ség be. Meg tud hat ni be lõ le egye bek 
kö zött azt is, hogy akadt né met kri ti-
kus – bi zo nyos Ulrich Steinmetzger 
–, aki öt esz ten dõ le for gá sa alatt ti-
zen egy szer (!) fog lal ko zott a ma gyar 
író val, így va ló sá gos Márai-specialis-
tának te kint he tõ. (Alig ma rad el tõ le 
Thomas Linden és Harald Loch: õk 
nyolc-nyolc té telt ad nak a bib li og rá-
fi á ba.) Mond juk ki még egy szer: a 
Posz tu musz re ne szánsz igen tar tal mas 
és ta nul sá gos elem zés gyûj te mény.

Jól le het a kö tet va la men  nyi mun-
ka tár sa meg ér de mel né, je lez tük volt: 
nem áll mó dunk ban egyen ként tag lal ni 
az írá so kat, rend re más-más arány ban 
ve gyít ve el is me rést és po lé mi át. Az 
egyik re azon ban kü lön is ki aka runk 
tér ni, a leg ke vés bé sem pusz ta sze-
szély bõl, ha nem fon tos sá ga okán. A ta-
nul mány fü zér leg na gyobb igé nyû, leg-
át fo góbb ok fej té se két ség kí vül a Fried 
Ist vá né, s ékes a szer zõ rég is mert eré-

nye i vel: rop pant tar tal mas, 
rend kí vü li ol va sott ság ról, 
fö lé nyes anyag is me ret rõl, 
für ge as  szo ci á ci ós kész ség-
rõl tesz lép ten-nyo mon ta nú-
bizonyságot,  nem kü lön ben 
jel lem zi az el mé le ti fo gé kony ság stb., 
stb. A szö veg szá mos meg ál la pí tá-
sá val csak is egyet ér te ni le het; így 
pél dá ul az zal, hogy nem kér het jük 
szá mon a ma gunk is me re te it a né met 
ol va só kon és kri ti ku so kon, s tu do má-
sul kell ven nünk: Nyu ga ton más ként 
recipiálják Márait, mint ná lunk (8., 
11–14., 20.), vagy az zal, hogy ta lán 
(talán…) az egy sé ge sü lõ Eu ró pa és az 
„Eu ró pa-tu dat” se gít he ti Márai tar tós 
be- és el fo ga dá sát (18–22.) etc. Mit 
sem csök ken ti nagy ra be csü lé sün ket, 
ha je lez zük: bi zo nyos vo nat ko zá sok-
ban nem va gyunk egy né ze ten Fried 
Ist ván nal. Szö ve gé nek sû rû sé gét akár 
ér dem ként is em lít het jük, de mert két-
há rom ta nul mány ra is ele gen dõ anyag 
tor ló dik ös  sze a fej te ge tés ben, itt-ott 
ne héz volt kö vet ni a gon do lat me ne-
tet, a vil lám gyors vál tá so kat. Ám de a 
vi ta nem emi att, ha nem Márai ér té ke-
lé se, „be so ro lá sa” okán bon ta koz hat 
ki kö zöt tünk. Fried sze rint Márai 
mû vé sze te – no ha a szá zad for du lós, 
„bé csi” mo dern ség ben gyö ke re dzik 
(9., 10., 17. stb.) – va ló já ban a ké sei 
mo dern ség ka te gó ri á já ba so rol ha tó. E 
té zis iga zo lá sá ra szem be sí ti a ma gyar 
írót Gottfried Benn-nel (9.), je len ti ki: 
„Márai emig rá ci ós re gé nyei a ké sei mo-
dern ség alak za ta i val kísérleteznek…” 
(10.), „…a Márai-mûvek” „…a ké sei 
mo dern ség (…) po é ti kai-struk tu rá lis 
el já rá sa it tematizál”-ják (16.), A gyer-
tyák cson kig ég nek „…a ké sei mo dern-
ség egy alakzata…” (20.), s ha tá rol ja 
el úgy – egy rend kí vül hos  szú és bo-
nyo lult mon dat ban – a Bé ke Ithakában 
cí mû köny vet Joyce Ulyssesétõl, hogy 
a vé gén még is az le gyen a konk lú zió: 
„…a két mû ta lán nem is egé szen ide-
gen egy más tól” (11.). Tisz tel jük, de 
nem oszt juk Fried Ist ván fel fo gá sát. 
Nem oszt juk, mert a szám ki ve tett 
Márai mé lyen meg ve tet te a ké sei 
mo dern ség iro dal mát (lásd pél dá ul: 
Nap ló 1958–1967. Aka dé mi ai Ki adó 
– He li kon Ki adó, Bp., é. n. [1992.] 
257.), egy ál ta lán: a kor tár si iro dal mat, 
nem oszt juk, mert meg ha tá ro zat lan 
ma rad, mit ért sünk „a ké sei mo dern-
ség alak za tai”-n, „po é ti kai-struk tu rá-
lis el já rá sai”-n, ame lyek kel „Márai 
kí sér le tez”-ik, il le tõ leg ame lye ket 
„tematizál”. Egy szó val: hi á nyol juk a 
bõ vebb ki fej tést és az iga zo lást. Ál lás-
pon tunk sze rint Márai mo dern, de nem 
ké sei mo dern író, az emig rá ci ó ban pe-
dig ar ra a re gény mo dell re ké szí tett 
vál to za to kat, ame lyet már a har min cas 
évek ben ki ala kí tott ma gá nak. (Azt 
csak mel lé ke sen hoz zuk szó ba, hogy 
Né met or szág ban, ahol a „klas  szi kus 
mo dern – ké sei mo dern – poszt mo-
dern” kor sza ko lás-te ó ria szin tén ho nos, 
egy ál ta lán nem fog lal koz nak Márai 
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„be so ro lá sá val”, mert 
mo  dern sé gen pél dá ul egy-
egy mû ak tu a li tá sát ér tik: 
75–76.). – Nem tel je sen 
gyõ zött meg ben nün ket 
Fried Ist ván ar ról sem, 

hogy Hermann Hesse – Máraitól két-
ség te le nül sok ra be csült – Demianját, 
va la mint Proust és Gide al ko tá sa it 
be kell von nunk a Zen dü lõk (és az 
Egy pol gár val lo má sai) „..eszme- és 
tárgy tör té ne ti elõz mé nyei közé…" 
(10.). Le het sé ges, hogy a gyer mek- és 
ka masz ko ri té vely gé sek tõl az ön meg ta-
lá lás hoz ve ze tõ út raj zát mind há rom 
nagy ság ins pi rál ta, de csak igen tá vol-
ról. Fi gye lem be kell ven nünk, hogy a 
Demian vagy Az el tûnt idõ nyo má ban 
prob le ma ti ká ja, epi kai konst ruk ci ó ja 
egé szen más, mint a Zen dü lõ ké avagy 
az Egy pol gár val lo má sa ié. Nem árt, 
ha Cocteau-val és a Vá sott köly kök kel 
is szá mo lunk. – És csak ugyan a Lotte 
Weimarban „Goe the -fi gu rá ját” ír ta 
„to vább” Márai a Jel vény és je len tés 
Bertenjével (11.)? Thomas Mann re gé-
nye ta gad ha tat la nul nagy pél dát adott 
ne ki, de Bertenhez nem an  nyi ra Goe-
the, mint in kább Gerhart Hauptmann, 
Thomas Mann és ma ga Márai állt mo-
dellt (lásd er rõl köny vün ket: Bú csú egy 
kul tú rá tól. BÁR, Szom bat hely, 1998. 
112., 125–127.). A Lotte Weimarban 
köl tõ gé ni u szá nak lét hely ze te vaj mi ke-
vés sé ha son lít a Bertenéhez. – Mi vel 
pe dig a tu do má nyok ban (ki vált a hu ma-
ni ó rák ban) sen ki nek sem le het tel je sen 
és vég le ge sen iga za, a fen ti ek kel nem 
cá fol tuk Fried Ist ván el kép ze lé se it, csu-
pán vi tat koz tunk ve lük. 

Né hány si e tõs szél jegy zet tel foly-
tat va: a könyv ben több ször is meg em-
lít te tik (25., 39., 42., 188–189.), hogy 
a Der Wind kommt vom Westen (egy 
he lyütt [42.] „Der Wind bekommt 
von Westen”…) cí mû Márai-útirajz-
nak má ig sincs ma gyar for dí tá sa 
és ki adá sa. Nos, önál ló kö tet ként, 
tel jes ter je de lem ben s va la mi ef fé le 
cím mel: „Nyu gat ról fúj a szél”, ne-
tán „Nyu ga ti szél fúj” va ló ban nem 
je lent meg ed dig, egy vi szony lag 
bõ sé ges vá lo ga tás még is ol vas ha tó 
be lõ le. Mi kép pen le het sé ges ez?  Ve-
gyük már egy szer ész re: a Der Wind 
kommt vom Westen Márai 1959-es 
észak-ame ri kai nagy uta zá sá nak nap-
ló ja, s tex tu sát – ros tál va, tö mö rít ve 
– meg lel jük a szer zõ diáriumában 
is (vö.: Nap ló 1958–1967: 27–65.)! 
– Vé le mé nyünk sze rint Schnitzler és 
Márai Ca sa no va-re gé nyé nek konf ron-
tá lá sa so vá nyabb ered ményt ho zott a 
le he tõ nél. Ala po sab ban kel lett vol na 
tán „meg val lat ni” a két szö ve get, hi-

szen akad ben nük kö zös sze rep lõ is, 
Bragadin(o) úr, az oszt rák író fõ hõ se 
is ru hát cse rél, jel mez be bú vik, a Ven-
dég já ték Bolzanóban ka lan do rá nak is 
nyo masz tó gond ja az öre ge dés stb., 
stb. Schnitzler ha tá sa Márai mû vé re 
eset leg még is mé lyebb, mint gon dol-
tuk. – S az utol só ész re vé te lek: csak 
erõs fenn tar tá sok kal fo gad juk el, hogy 
az Ide gen em be rek „mint egy ref lek tál” 
A Nyu gat al ko nyá ra (30.), azt vég képp 
nem his  szük, hogy A gyer tyák cson kig 
ég nek Spengler és Nietz sche esz mé i-
nek be fo lyá sá ról ta nús kod nék (79.), 
min den ele mé ben fur csáll juk az aláb bi 
ki je len tést: az Egy pol gár val lo má sai 
Márai „…elsõ je len tõ sebb regénye…” 
(26.), s in dok lás hí ján nem ért jük, mi-
ért ne vez te tik „Amorf re gény”-nek Az 
iga zi és foly ta tá sa (110.). 

Ami pe dig a szö veg gon do zást 
il le ti, he lye sebb, ha szö veg gon do zat-
lan ság ról be szé lünk. Át néz te, kor ri-
gál ta egy ál ta lán va la ki a Posz tu musz 
re ne szánsz kéz ira ta it? A je lek sze rint 
alig ha, nem cso da hát, hogy az ol va-
só té ves, pon tat lan, el lent mon dá sos 
ada tok, torz, he nyén fo gal ma zott mon-
da tok, he lyes írá si és nyelv he lyes sé gi 
hi bák, kép za var ok lé gi ó i ba üt kö zik. 
Csu pán a tö re dé két használ(hat)juk 
föl gyûj té sünk nek. Az még csak ap ró 
szép ség hi ba, hogy a kö tet bõl nem 
gyom lál ták ki a me rõ ben fö lös le ges 
is mét lé se ket, így az tán szám ta lan szor 
ér te sü lünk ar ról, mi tör tént A gyer tyák 
cson kig ég nek cí mû re gén  nyel 1999-
ben, a Frank fur ti Könyv vá sá ron. 
Az már több szép ség hi bá nál, hogy 
a „si ker for dí tó”, Christina Viragh 
ke reszt ne ve né mely kor „Christine”-
ként (93., 106.), ve ze ték ne ve pe dig 
„Virágh”-ként tû nik fel (73., 124., 
137.). A leg szebb két ség kí vül a 
„Christine Virágh” vál to zat (106.). 
Egy ál ta lán nem mind egy, hogy Az iga-
zi nak és foly ta tá sá nak hány ki adá sa 
je lent meg né me tül: az egyik köz lés 
sze rint 2003-ig hét (39.), a má sik sze-
rint 2004-ig két, az az ket tõ (41.)… Az 
sem tel je sen in dif fe rens, hol is lá tott 
nap vi lá got Ulrich Steinmetzger egy 
bi zo nyos cik ke: a Ne ue Rheinische 
Ze i tung ban (190., 198.) avagy a Ne ue 
Ruhr Ze i tung ha sáb ja in (218.)… Ég és 
föld a kü lönb ség akö zött, hogy Márai 
egyik köny vét he lye sen, Ég és föld cí-
men vagy „Föld és ég”-ként em lít jük 
(41.). Né met or szág mint Né met or szág 
nem lé te zett még, ami dõn az agg Ca sa-
no va me ne dé ket ke re sett, s egyéb ként 
sem ott, ha nem a cseh or szá gi Duxban 
húz ta meg ma gát (174.), az Ide gen 
em be rek el sõ ma gyar ki adá sa nem 
1931-ben, ha nem egy év vel ko ráb ban 

je lent meg (30.), a Szindbád ha za megy 
kül föl di (mün che ni) ma gyar nyel vû 
editiója vi szont nem 1978-ban (25.), 
ha nem egy esz ten dõ vel utóbb lá tott 
nap vi lá got. S a kri ti kus meg hök ken 
(de per sze el is mo so lyo dik), ami kor 
ész le li, hogy a tõ le vett idé ze te ket 
kön  nyed nagy vo na lú ság gal Thomas 
Lindennek aján dé koz ták (100., 55-ös, 
56-os, 57-es jegy zet). – Né hány pél da 
az or to grá fia na gyobb di csõ sé gé re: 
„épp úgy” (ugyan úgy je len tés ben: 
83.), „két ség kí vül” (85., 96.), „pro-
le tár dik ta tú ra” (129.), „ízzig-vérig” 
(uo.), „mint hogy” (nem mert, mi vel 
je len tés ben: 136.), „Láz-ár nál” (138.) 
stb. – A né met rõl át ül te tett szöveg-
fragmentumok ne megy szer ma gyar-
ta la nok, a nyers for dí tás be nyo má sát 
kel tik („el len áll ha tat lan gon dos sá got 
bon ta koz tat ki”: 84.), ám de sok kal 
na gyobb baj, hogy az anya nyel vün-
kön írott mon da tok kö zül is jó pár ról 
ál lít hat nók ugyan ezt. E könyv több 
írá sá nak ol vas tán is úgy tet szik: az igé-
nyes stí lus nak vég képp le ál do zott, a 
preg náns, ele gáns fo gal ma zás ki ment 
a di vat ból; elég, ha egy mon dat, egy 
szö veg rész hoz zá ve tõ le ge sen ért he tõ. 
A „ke resz tül” név utót ter mé sze te sen 
(?) itt is min dig hely te le nül hasz nál ják 
(129., 157., 188.), föl tûn nek ef fé le, 
su ta ger ma niz mu sok: „…arra a fel té te-
le zés re en ged következtetni…”: 127., 
s egy szer re ko mi kus és le han go ló kép-
za var ok: „…nem tör té nik más, mint 
egy, a kö zön ség szá má ra fo gyaszt ha tó 
né zõ pont rend sze res is mét lé se” (79.); 
„A kri ti kák lé nye gi mag va – a tör té net 
új ra mon dá sa mel lett – a két fõ sze rep-
lõ, La jos és Esz ter alak ja kö rül gyû rû-
zik” (87.); „…Márai re gé nye nyíl tan 
rá ját szik (...) a Tonio Krögerrel te ma ti-
ká i ra” (129.); „ ...mind két szer zõ ré sze-
se a fé nye sen alá me rü lõ világnak…” 
(130.) etc. Az eb ben a leg szo mo rúbb, 
hogy a Posz tu musz re ne szánsz egyik 
leg na gyobb nyelv mû vé szünk kel, Márai 
Sán dor ral fog lal ko zik. Emi att is meg 
egyéb ként is: ez a gaz dag tar tal mú 
ta nul mány gyûj te mény más mi lyen szö-
veg gon do zást ér de melt vol na!

Meg tör tént hát, ami re tíz esz ten-
de je még alig ha gon dol tunk: Márai 
„pi ac ké pes”, Márai „si ker szer zõ”, a 
Márai-könyvek „si ker köny vek”, Márai 
a „bestsellerlistákon” sze re pel. Kér dés, 
õ ma ga va jon olyan „meg tör té nés-
rõl” ál mo dott-e, mint ami nõ most 
osz tály ré sze lett. Bár tu da kol hat nók 
vé le mé nyét!

(Grimm Könyv ki adó, Sze ged, 2005)
Lõrinczy Hu ba


