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egyetemes gondok fennköltségétől a testi 
szerelem profanizáló lerántásáig. Egyetlen 
példát idézünk, az 1848. szeptember 18-i 
bejegyzést: „Ma reggel meg látogattam az 
ujj ismeretségemet, akkor kelt fel épen és 
a’ nagynéne is még ágyban volt kinek 
szobáján keresztül kellett mennem. Nem 
hiszem hogy sokáig fennálljon ez ismeret-
ség – talán még annyi ideig sem, mint az 
újonnan alakított felelős Minisztériumunk, 
melynek eddig csak két tagja van kijelöl-
ve…” (II, 159.) 

A jelenleg rendelkezésre álló szellemi 
és anyagi erőforrásokat tekintve, nem 
látszik reális igénynek a teljes naplófo-

lyam kiadása. Törekedni a közeljövőben 
inkább arra kellene, hogy – a már említett 
irodalmi kapcsolatok és a színházlátogatási 
adatok mellett is – minél több, a mostani-
hoz hasonlóan jól kiválasztott kimetszés 
vagy válogatás jelenhessen meg. Ilyen 
lehet bécsi tisztviselőségének időszaka, 
külföldi útinaplója, a korábbi országgyűlé-
sek feljegyzés-anyaga, könyvtárlistája, 
műgyűjtői tevékenysége stb., hogy minél 
több tudományág kaphassa meg a maga 
jótékony hozadékát Gyulay Lajos grandió-
zus naplószövegéből. 

Kerényi Ferenc 

MÉSZÁROS TIBOR: MÁRAI SÁNDOR-BIBLIOGRÁFIA 
Budapest, Helikon Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003, 911 l. 

Jellemző módon Márai nemcsak kiadá-
sokban, kritikákban, hanem irodalomtörté-
neti értekezésekben, monográfiákban is 
jelentkezett a hallgatás évtizedei után, 
pedig a filológiai feltárás még el sem kez-
dődött. A Mészáros Tibor által példamuta-
tó lelkiismeretességgel és alapossággal 
összeállított bibliográfia azonban azt tanú-
sítja, hogy a hallgatás esztendeiben is – 
olykor rejtetten – fel-felbukkant a szám-
űzetésbe kergetett szerző neve, tevékeny-
ségének néhány vonása; ezt jelzi egy, a 
bibliográfiában nem szereplő írás a Csuto-
ra „ucsora” szaváról; Erdődi József a sze-
rinte Márai meghonosította szó értelmezé-
seivel szolgált (Magyar Nyelv, 1961, 471–
474). Ugyanakkor legendákat oszlató 
bibliográfiáról is szó van, hiszen a teljes-
ségre törekvés nyomán feltáruló megannyi 
adat szembesül Márai maga terjesztette 
legendáival. Azt a kutatás eddig is tudta, 
miszerint misztifikáció, hogy Márai sosem 

adott kéziratot a Nyugat részére, a Nyugat-
repertóriumból kitetszett, hogy fontos 
művek (az Egy polgár vallomásai részlete, 
a Vidali-novella) jelent meg ott; ugyanígy 
a kellő mélységben még nem tárgyalt 
Márai–Illyés Gyula-viszony is könnyeb-
ben áttekinthető és értelmezhető lett, hi-
szen „csupán” a névmutató megfelelő 
tételszámait kell kigyűjtenünk az értelme-
zéshez. A nélkülözhetetlen legendaoszlatá-
son túl azonban végre a Márai-életmű 
valódi méretei is láthatókká lettek. Ez 
annyit jelent, hogy – mint minden kutatás 
– az eddigi elemzések pusztán ideiglenes 
érvényűek (a magaméit beleszámítva), 
hiszen az újságokba rejtett anyag, az emig-
rációs évek irodalma csak ezután lett a 
maga viszonylagos teljességében hozzá-
férhetővé. S ha szakdolgozatok formájá-
ban és publikált változatában a Frankfurter 
Zeitungba, a Weltbühnébe, a Prager Tag-
blattba stb. írt cikkek „elkönyvelése” már 
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megtörtént is (vajon a prágaival szoros 
kapcsolatban lévő berlini lapok, akár a 
Prager Presse nem tartalmazhatnak Márai-
ról szóló közleményeket, netán Márai-írá-
sokat?), csak e bibliográfia megjelenése 
után kaphatunk hozzávetőlegesen pontos 
képet arról, hogy miképpen volt jelen a 
jelzett lapokban írónk. Más kérdés, hogy 
talán egy belső utalásrendszerrel, jóllehet 
alaposabb és egy bibliográfustól aligha 
igényelhető szöveg-egybevetéssel jobban 
is tisztázni lehetett volna, melyik német 
nyelvű írásnak melyik magyar felel meg. 
Erősen valószínűsíthető, hogy az 1920-as 
esztendőkben Márai mindkét nyelven 
megírta a szóban forgó közleményt, utóbb 
magyarul fogalmazta meg, és németre 
(feltehetőleg) más fordította. Egy tüzete-
sebb stílusvizsgálat igazolhatná, hogy Má-
rai németsége nem minden esetben mond-
ható teljesen kifogástalannak (stilisztikai-
lag); s ha egy expresszionista színmű 
(Männer) esetében, bár találgatásokra 
vagyunk utalva, az extatikus előadás szinte 
igényelte a fentebb stíltől eltérést, ez a 
meggyőzésre, ismertetésre szánt újság-
cikkben netán hibának tűnhetett. Mészáros 
Tibor (nem kis áldozattal) végigolvasta az 
újságcikkeket, és nemcsak a kezdőszava-
kat tüntette föl, hanem az alcímeket, a cikk 
tárgyát is, így lehetővé tette a későbbi 
kutatók számára az életmű arányainak oly 
felmérését, amely a német–magyar nyelvű 
közlések konfrontálását is céljául tűzheti 
ki. Itt jegyzem meg, hogy szinte semmit 
nem tudunk arról, jelen volt-e, s ha igen, 
mennyiben Márai az 1920-as esztendők-
ben, párizsi évei alatt a francia nyelvű 
sajtóban. Jócsik Lajos arra emlékezett, 
hogy a Monde-ban olvasta volna Márai 
írásait. Nem elképzelhetetlen, állítható ma 
már, hiszen a bibliográfiából például meg-

tudjuk, hogy Márai Párizsban 1931-ben 
találkozott H. Barbusse-szel, egyébként 
Panait Istratival is. Ugyanakkor Fábry 
Zoltán tudni vél a Zendülők francia megje-
lenése alkalmából publikált kritikáról, 
amely a Monde-ban jelent volna meg, ám 
ezt a kritikát a bibliográfus nem találta 
(7045. tételszámon a Les Révoltes részlete: 
Monde 1931). Az viszont egyáltalában 
nem legenda, amiről Márai több ízben 
megemlékezett, hogy e műve francia fordí-
tásáról Gabriel Marcel írt a La Nouvelle 
Revue Française-be, 7355. tételszámon ott 
a pontos adatközlés. A névmutatót követő 
függelék a másodlagos forrásokból merí-
tett információk alapján regisztrálja ama 
folyóiratokat-újságokat, amelyekben bizo-
nyosan vagy nagy valószínűséggel Márai-
tól, Márairól lelhetők publikációk, a Je 
Suis Partout 1931-es évfolyamában szintén 
a Zendülők francia változatáról olvasha-
tunk, feltehetőleg a Revue Européenne 
1931-es évfolyamában is. Változatlanul 
fennáll azonban annak a lehetősége, hogy 
a német nyelvű közlések egyikét-másikát a 
jó francia irodalmi kapcsolatokkal rendel-
kező Márai franciául is elhelyezte, jóllehet 
erről tudomásom szerint sehol sem tett 
említést, míg Gabriel Marcelhez vagy 
André Gide-hez fűződő kapcsolatairól 
több ízben szólt. Francia társasági érintke-
zéseiről nemcsak a Sértődöttek első köte-
tének szalon-jelenetéből tudunk, hanem 
ennek a szalonnak kortárs újságcikkbeli 
megörökítése erősíti Márai idevonatkozó 
regényfejezetbeli utalását: André Germain 
fogadásán ismeri meg Márai Tristan Tzara 
közvetítésével (!) Franco tábornok ama 
unokaöccsét, aki a Sértődöttek jellegzetes 
figurája (saját nevén!). Nemcsak az 1931-
es esztendő krónikájához tartozik a be-
számoló a spanyol emigránsokról, egy 
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1937-es írása a Mirza Rey-figura modell-
jére, Unamunóra emlékeztet. A biblio-
gráfia tételeinek hasznosítása nemcsak 
abban van segítségünkre, hogy felderíthes-
sük a regény (és általában: a regények) 
háttéranyagát, „előszövegeit”, a művek 
referenciális vonatkozásait, hanem főleg 
abban, hogy végigkísérhessük a regényöt-
let útját a hírlapi beszámolótól a műig, 
amelyben az ötlet már lényegesen átala-
kulva, a környező eseményekről szóló 
írásokkal összeolvasva és a (történelmi) 
tapasztalatok perspektívájából átértékelőd-
ve jelenik meg. Márai betegsége, kórházi 
kezelése és A nővér összefüggéseiről ma-
gam már korábban írtam, miként Márai 
irodalomszemléletének alakulásáról is. 
Csakhogy ezen a téren a további feltáró 
munka, amelynek szintén e bibliográfia 
közléseire kell majd alapoznia, módosít-
hatja az eddigi megállapításokat. A magam 
részéről rendkívül fontosnak véltem és 
vélem ma is (például) azt, hogy Márai az 
elsők közé tartozott, akik igen jelentősnek 
tartották Virginia Woolf hozzájárulását az 
irodalmi modernség átszerkesztődéséhez, 
és e véleménye mellett kitartott. Míg 
Joyce-ról lényegesen tartózkodóbban nyi-
latkozott (az 1914-es Dubliners érdekelte 
valójában, a maga kisvárosi figurái szem-
pontjából), az Ulyssesről és a Finnegan 
ébredéséről eddigi tudomásom szerint 
nemigen mondott sok pozitívumot, sőt, 
úgy hiszem, hogy a Béke Ithakában akár 
az Ulysses ellenszövegének is olvasható 
volna (akár egy más mítosz- és logosz-
felfogás keretén belül lehetne konfrontálni 
a két művet). A bibliográfia névmutatója 
19 Joyce-előfordulást regisztrál (termé-
szetszerűleg a naplók megjegyzésein kí-
vül), 1930-as az első említés, francia köz-
vetítéssel szerez tudomást a Finnegan 

ébredéséről 1931-ben, 1939-ben újra toll-
hegyére tűzi ezt a művet, Joyce halála 
cikkre készteti, és érdeklődése az emigrá-
cióban sem lankad a kevéssé szeretett, 
nyugtalanító ír szerző műve iránt. Ideszá-
mítva az ismétléseket és a külön fel nem 
tüntetett, csak kötetben olvasható karcola-
tokat, feltűnő, hogy bár messze nem 
egyetértéssel, a valamiképpen rokon szel-
lemre ismeréssel, mennyire nem hagyta 
békén a gondolat Márait, valamit kellene 
kezdeni ezzel az életművel. Ebből a hori-
zontból bizonyára módosul Márai világ-
irodalom-képe, különös tekintettel arra, 
hogy a Márai által mindvégig rendkívüli 
módon becsült Proustról a névmutató 
mindössze tizenkét előfordulást regisztrál. 
Hasonlóképpen meggondolkodtató a vele 
semmiképpen nem rokonítható Móricz 
Zsigmondhoz fűződő viszonya. A huszon-
öt tételben természetesen bőséggel akad 
ismétlődés, ezt megint a naplójegyzetek 
ideszámítható, de a bibliográfiában fel 
nem tüntethető adatsora ellensúlyozhatja. 
Első ízben 1929-ben leljük hírlapi cikkben 
Móricz nevét Márainál, Az ágytakaró című 
elbeszélésre figyel föl, együtt emlegeti egy 
Herczeg Ferenc-regénnyel. 1930-ban a 
Nyugat körüli fejlemények összefüggésé-
ben kerül elő Móricz tevékenysége, 1933-
ban a Rokonokat mutatja be Márai, a Mó-
ricz-szövegkönyv alapján készült Horto-
bágy-filmet több ízben ismerteti, így el-
mondható, hogy (idevéve a Móricz-nekro-
lógot és más írásokat) fölösleges és téves 
Márai meg Móricz között ellentétet fölfe-
dezni, mint tette ezt egy kései „méltató”. 
Márai tisztában volt Móricz írói nagyságá-
val, még akkor is, vagy talán éppen azért, 
mert a magyar létkérdéseket más szem-
szögből, de nem csekélyebb kritikai hoz-
záállással világította át. Márainak Móricz-
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ról írt kritikáit, megemlékezéseit összeol-
vasva akár meglepő eredményre juthatunk: 
Márai egyike volt azoknak, akik más mű-
veltségi, családi háttérrel, más társadalmi 
pozícióval, más életúttal és tapasztalattal 
rendelkezve, a legnagyobb írók között 
tartották számon Móriczot, jóllehet kette-
jük narrációs stratégiái (talán a választott 
előszövegek adaptációs módszereinek 
eltérései miatt) inkább különböznek egy-
mástól, mint hasonlítanak egymásra. Mó-
ricz riporteri tevékenykedése és Máraié 
között szintén akad egybevetni való. A Pá-
risi levél, Párisi napló címmel küldött 
tudósítások részint egy állandósult riporte-
ri, újságírói státusról árulkodnak, részint 
körvonalazzák az újságcikkek karakterét. 
Erről részben Márai Sándor maga írt az 
Egy polgár vallomásai második kötetében, 
és az erről a státusról elgondoltak mintegy 
újságírói „ars poetica”-ként lennének ér-
telmezhetők. A lipcsei újságíró-főiskola a 
hagyományos, régimódi oktatási rendszer 
és a technikai forradalom igényelte moz-
gékonyabb, időszerűsítettebb írásmód kö-
zötti választást kényszerítette ki. Márai 
újságírói évei alatt a kulturális idegenség 
természetrajzának leírását vállalta, a né-
met- s franciaországi tudósítások a megér-
tés iskolájául szolgáltak. A kortárs politi-
kai, kulturális, társadalmi, bűnügyi esemé-
nyek világából összeszőtt „nyugat” erőtel-
jesen különbözött a kassai és a rövid ideig 
tartó budapesti létben föltáruló világtól. 
Ezek a „világok” úgy konfrontálódnak, 
hogy Márai nem adja föl a kívülálló, ha 
úgy tetszik, a közép-európai, a magyar 
nyelvű, a szlovákiai magyar nézőpontját; 
hogy a maga alakuló Európa-tudatába 
integrálhassa a számára idegenként megje-
lenő, de az idegenben a sajátra emlé-
kez(tet)ő vonásokat. Jóllehet Márai nem 

emigránsként (azaz nem emigráns „stá-
tus”-ban) tartózkodott Német- és Francia-
országban az 1920-as esztendőkben, a 
magyarországitól különböző spanyol vi-
szonyok mégis (vagy ezért?) értő króni-
kásra találtak benne. Lényegében hasonló 
lehetne az első valóban emigrációs eszten-
dők (1949–1952) terméséről szóló megál-
lapítás. Az eddig közzétett anyagokból 
(például a győri Műhely Márai-számából) 
már tudtunk arról, hogy eleinte írónk azt 
remélte, sikerül megteremteni az emigrá-
ció irodalmi létezésének feltételeit, és 
ugyancsak sikerül magyar íróként léteznie 
az emigrációban, nyilván az 1930-as bu-
dapesti esztendőkénél kedvezőtlenebb 
körülmények között. Az első emigrációs 
esztendőkben adott kéziratot a magyar 
emigrációs sajtónak, olykor olyan írást, 
amely már korábban megjelent, olykor 
olyat, amely első közlésnek számított. Így 
az 1945–57 közötti esztendők később 
könyv alakban megjelentetett naplójának 
néhány részlete 1950-ben és 1951-ben 
megjelent Tűnődés utazás közben címmel 
a clevelandi Szabadság című lapban. 
Mármost e közléseket érdemes volna ösz-
szevetni a kiadott változattal, hiszen ez a 
korai megjelentetés eleve sugallja, misze-
rint Márai feljegyzései alapján akképpen 
szerkesztette meg naplóit, hogy az a nyil-
vánosságot célozta meg, másrészt tudatosí-
totta önmagának (és feltételezett olvasói-
nak) azt a később irodalomtörténetileg is 
igazolt tényt, hogy az emigráció műfajvál-
tást követelt, a naplók, az emlékiratok 
vették át a regények helyét. Ebből a szem-
pontból tanulságos a bibliográfiából kiol-
vasható kiadási adatok összehasonlítása: 
hány regényt írt Márai Budapesten, meny-
nyit az emigrációban. Kitetszene, hogy a 
megszigorodott viszonyok, a szűk körű 
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kiadási feltételek nemigen tették lehetővé, 
hogy Márai regénysorozata folytatódjék; 
van olyan regénye, amely előbb jelent meg 
(fordításban) németül, mint magyarul; s 
megint csak a bibliográfia hozadéka, hogy 
Márainak emigrációs idegen nyelvű publi-
cisztikájáról alaposabb tudomást szerez-
hettünk. 

A bibliográfiai gyűjtés 2002-es lezárása 
azt jelenti, hogy a kötet már tartalmazza az 
elképesztő méretűvé szaporodott olasz és 
német Márai-ismertetések adatait. Ezeket a 
tételeket külön kell majd feldolgozni. 

Rendkívül érdekes és fontos a Márai 
színműveiről, rádió- és tévéfeldolgozásai-
ról, az előadóestekről készített bibliográfi-
ai jegyzék, kiváltképpen a színi- és egyéb 
kritikák felsorolásával. Az egykori színhá-
zi sajtó 1945 előtt rendre hírt adott a kül-
földi előadásokról, többnyire rövid, képes 
beszámolót közölve. A bibliográfia tanú-
sága szerint az emigrációban csupán a 
Kaland 1949-es brémai, a Das Wunder 
des San Gennaro hamburgi tévéfilmes, a 
Blood of St. Januarius londoni tévéfilmes, 
a Hamu és parázs dán tévéfilmes előadásá-
ra került sor, valamint A gyertyák csonkig 
égnek című 1984-es, Sidney-ben rendezett 
irodalmi estre és egy Szörényi Éva rendez-
te színműelőadásra (Randevú–Szerep) már 
1989-ben. (Hogy volt-e ismétlés, egyelőre 
nem tudható.) Talán más hangjáték- vagy 
televíziós előadásra is fény fog derülni, 
amennyiben valaki ebből a szempontból 
feldolgozza az idevonatkozó anyagot, 
esetleg a hagyatékból bukkanhat föl efféle 
előadást bizonyító szerződés. Miként a 
Szabad Európa Rádióról is feltételezhető, 
hogy nemcsak előadásaival szerepelt Má-
rai egy darabig, hanem tőle is felolvastak, 
előadtak. Az egykori színházi sajtóból 
arról értesülhetünk, hogy a megvalósulás-

nak viszonylag a közelébe jutott A kassai 
polgárok német nyelvű bemutatása, csak-
hogy a háborús események alakulása köz-
beszólt. Ami viszont feltétlenül figyelemre 
méltó, hogy a Kaland című színmű nem 
csupán a Nemzeti Kamaraszínházában 
aratott példátlanul hatalmas sikert, hanem 
a kolozsvári, nagyváradi, szegedi, kassai, 
pécsi bemutatók mellett, illetőleg után 
Hamburgban, Torinóban, Milanóban, 
Bernben, Bolognában, Berlinben, 1943-
ban pedig Helsinkiben mutatták be. A ber-
ni előadás – Márai tanúsítványa szerint – 
szereposztásbeli tévedés miatt bukott meg. 

A fejezetcím miatt problematikus szá-
momra az alábbi jelölés: „Kultusz.” Az 
önálló megjelent művek közül egyetlen 
szerepel itt: Julie néni, azaz M. Hra-
bovszky Júlia Ami elmúlt című könyve. 
Csakhogy amellett, hogy az unokaöcsnek 
van ajánlva a könyv, meg néhányszor 
említi az írónő Márai nevét, Márairól nincs 
szó, saját életének alakulását beszéli el, 
miképpen az önéletrajzokban szokás. 
A periodikumokban megjelentetett írások 
vegyesek, nehezen besorolhatók, érezhető 
és érthető, Mészáros Tibor el akarta kerül-
ni, hogy anyaga túlságosan szétaprózód-
jék. Hiszen aligha tartható kultuszképzés 
címen számon egy 1919-es válaszvers a 19 
esztendős poétának, vagy egy paródia, 
amiből jócskán akad, korántsem vala-
mennyit vezeti a jóindulat, a Márai-kultusz 
ápolása; a Halotti beszéd gúnyos, emigrá-
ciós parafrázisa (ez Mészáros Tibor jel-
lemzése) szintén más „főcím” alá tartoz-
hatna. Annál érdekesebb Márai kassai 
emléktáblájának és múzeumának története 
a lelkiismeretesen összegyűjtött bibliográ-
fiai adatok tükrében. Az viszont elgondol-
kodtató, hogy A kassai polgárok 1996-os 
szlovák kiadásáról egyetlen recenzió szá-
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molt be – a Népszabadságban. Különle-
gesség, miszerint a 2001-es szöuli kötet 
minden bizonnyal német nyelvből ültető-
dött át; de az is meglepő, hogy a szeren-
csésen gazdagodó magyar Márai-szakiro-
dalomnak viszonylag szerény a kritikai, 
irodalomtudományi visszhangja. 

Mindezeket figyelembe véve, Mészáros 
Tibor bibliográfiai vállalkozását igen 
eredményesnek, hasznosnak és sok szem-
pontból iránymutatónak vélem. A Márai-
életmű arányai valójában egy munkakö-
zösség több esztendőn keresztül tartó 
munkáját igényelték volna; jó lett volna, 
ha a bibliográfia összeállítója huzamosabb 
időt tölthetett volna el elsősorban németor-
szági könyvtárakban, amellett, hogy a 
magyar könyvtárakból hiányzó vagy nem 
túlságosan jó minőségű mikrofilmeken 
föllelhető anyagot a kiadványok, a folyó-
iratok vagy a lapok eredeti kiadási helyén 
(Kassán, Kolozsvárt stb.) tanulmányozhat-
ta volna. Nem is szólva az emigráció több 
földrészen föllelhető sajtójáról, amelyből 
további adatok bizonyára föl fognak buk-
kanni. Ehhez csak annyit tennék hozzá, 
hogy Márai önhivatkozásai olykor meg-
tévesztőek (például első közlésének adatait 
kétféleképpen adja meg, és gyermekifjúi, 
szinte a véletlen szülte korai kassai, névte-
len publikációja mindmáig ismeretlen), 
máskor az emlékezés bizonytalansága 
miatt pontatlanok. A Mikó utcai ház világ-
háborús pusztulása, majd Márai 1948-as 
külföldre távozása számos dokumentumot, 
esetleg mára hiányzó anyagot semmisített 
meg (lehet, hogy a Männer egy példánya 
is ott veszett), a Márai-hagyaték teljes 
listájának közzététele sem következett még 
be. 

Így elmondható, miképpen minden bib-
liográfiáról, hogy nem helyettesíti, hanem 

megalapozza a további kutatásokat. Mert 
igaz ugyan az, hogy Mészáros Tibor anno-
tációi az újságcikkekhez segítik a tájéko-
zódást, de nem mentenek föl azoknak 
elolvasásától. S kiváltképpen nem a gya-
núsnak tűnő német–magyar változatok 
tüzetesebb egybevetésétől, tekintettel a 
módosítás lehetőségére. Annyit jegyeznék 
még meg: megkönnyíti a kutatást, hogy az 
olykor háromszor vagy négyszer megismé-
telt publikációk teljes címleírására, az 
annotációk szó szerinti újra-leírására Mé-
száros sort kerít, de talán gazdaságosabb 
lett volna az első közlés kimerítő címleírá-
sa után utalásokkal élni, már csak a hely-
kímélés céljából is (a tárgymutató egyéb-
ként is „összevonja” a megismételt közlé-
seket). A gyűjteményes kötetek fölbontása 
nem kisebb segítség a kutatás számára, 
hiszen az újságcikkek, a karcolatok, a lírai 
rövidpróza válogatva a Bolhapiac, a Kaba-
la, A négy évszak meg az Ég és föld köte-
tekben, a Vasárnapi krónikában jelentek 
meg, ám ez elmondható az alábbi novel-
láskötetekről, a Mágiáról vagy a meghatá-
rozhatatlan műfajú rövidebb írásokat tar-
talmazó Medvetáncról, az esszékötetről, az 
Ihlet és nemzedékről is; az egyes darabokat 
majdnem kivétel nélkül korábban hírlap-
okban, a hírlapok képes mellékleteiben, 
kisebb részüket folyóiratokban már publi-
kálta. Ennélfogva a kezdősorok feltünteté-
se az esetlegesen azonos című, de eltérő 
tartalmú írások elválasztása szempontjából 
igen hasznos. Ám az talán megengedhető 
lett volna, hogy a gyűjteményes kötetek 
első előfordulása teljes címleírását és an-
notálását követőleg egy második vagy egy 
harmadik kiadás esetén csupán a változta-
tások feltüntetése került volna a bibliográ-
fiába. A 107. tételben a Bolhapiacról jegy-
zi meg Mészáros Tibor: „Válogatás az 
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1934-es Bolhapiac és az 1931-ben megj. 
Műsoron kívül című kötetekből. Jelen köt. 
írásainak szövegét Márai több helyen 
átdolgozta, esetenként új címet adott az 
eredeti megjelenéshez képest.” Az azon-
ban nem tetszik ki, hogy „eredeti megjele-
nés”-en a hírlapi közlést kell-e értenünk 
vagy az első kötetközlést; továbbá az 
egyes darabok után adott műfaji eligazító: 
elb., T. a bibliográfus feladatai közé tarto-
zik-e, hiszen minden műfaji besorolás 
vitatható, ezekben a tételekben is az. To-
vábbá, például a Vidali módszere esetében 
csupán a német fordításra kell-e hivatkoz-
ni, amelyre utalást a tárgymutató megfele-
lő fejezetében nem találtam, vagy netán 
célszerűbb lett volna valamennyi tételszá-
mot leírni, amely a Vidali módszere közlé-
seire vonatkoztatható lett volna. Mivel az 
adott esetben 1944-es kötetközléshez az 
„Idegen nyelven megjelent művei periodi-
kumokban, gyűjteményes kötetekben” cí-
mű fejezetben kíséreltem meg visszake-
resni a német változatot, de ott nem talál-
tam. Ugyanez vonatkozik a szintén a kö-
tetben föllelhető Teréz című írásra, amely 
ráadásul kevéssé tesz eleget az „elb.”-sel 
szemben támasztott általános igényeknek, 
a Selbstanklage in Sachen Hauspersonal 
sem lelhető e címen sem a tárgymutató 
megfelelő, sem az említett fejezetben. De 
továbbkeresem a tárgymutató „elbeszélé-
sek” fejezetében a két (német nyelven 
közzétett) művet, és ott a Teréz, a Vidali 
módszere címszóban utalóval meglelem 
2713, 3444. tételszámon. Mármost nem 
egészen világos, hogy az elbeszélések 
esetében miért kellett a német és magyar 
nyelvű közléseket egy fejezetbe összevon-
ni, a cikknek minősített írásokban nem ez 
történik, illetőleg bizonyos elbeszéléseket 
az egyik, másokat a másik fejezetbe tenni 

(pl. az Atherstone Terrace ugyanúgy elbe-
szélés, ha nem jobban, mint a Teréz, mégis 
más fejezetbe sorolódott be). Az viszont 
nagy nyeresége a kutatásnak, a Márai-is-
meretnek, hogy a tervezett, meghirdetett, 
de meg nem jelent (esetleg el sem készült 
vagy elkallódott, netán kéziratban maradt) 
írásokról is számot ad a bibliográfia, nem 
kevésbé fontosak a megjegyzések a cím-
változatokról, amelyek a Márai-életműben 
nem ritka jelenségek, s a főcím mellett 
„belső címeket” is rejtő írások analitikus 
közlése is azt bizonyítja, hogy a Márai-
bibliográfus mindent igyekezett kézbe 
venni, nem elégedett meg a címek leírásá-
val. 

Nem a bibliográfus feladatai közé tarto-
zik a névtelenül megjelent Márai-írások 
szerzőségének azonosítása. Budapesti 
újságírói éveiben, a leginkább az Ujság 
lapozgatása közben tűnt gyanúsnak néhány 
írás szerzősége. Aminek – kiváltképpen 
Megyery Sári emlékezéseit olvasva – 
kettős okát tudnám megnevezni. Márai 
nemcsak újságíróként, hanem szerkesztő-
ként is működött, kéziratokat gondozott, s 
így esetleg tanácsai, közreműködései rea-
lizálódhattak. De az is lehetséges, hogy 
Márainak az adott számban már megjelent 
írása, nem akart két írással jelen lenni, s az 
egyiket névtelenül publikálta. Ennek el-
döntése hosszadalmas és messze nem 
kockázatmentes vizsgálatot igényelne; az 
eddigieknél alaposabb ismeretek volnának 
szükségesek Márai újságírói stílusáról (ha 
az megkülönböztethető az ún. szépíróitól, 
hiszen a megcélzott közönség részben 
más). Egyszerűbb a helyzet a Márai által 
használt álnevek esetében, a 861. lapon 
közölt jegyzék minden bizonnyal teljes 
(vagy majdnem teljes), mindössze annyi 
hiányérzetem támadt: jó lett volna tudni, 
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mely periodikumokban mely álnevet hasz-
nálta. Az egyik emigrációs naplórészletben 
olvasom, hogy feltalálta volna (álnévként) 
Calibánt, ám ezt az álnevet már jóval ko-
rábban is használta Márai. A Salamon 
Ákos gyermekifjúi kísérleteinek álneve, a 
Candidus a Szabad Európa Rádió adásai-
ban bukkan föl… 

Mészáros Tibor Márai-bibliográfiája ki-
emelkedő szellemi teljesítmény. Kívánatos 

volna, ha a Máraira vonatkozó gyűjtést 
folytatná, és meghatározott időszakokban 
pótkötetek egészítenék ki ezt az impozáns, 
szép borítólappal, ízlésesen, jól tanulmá-
nyozhatóan kiállított művet. Hiszen a 
Márai-kutatás feltehetőleg ettől a bibliog-
ráfiától ösztönözve továbbra is élénk ma-
rad, Márai nemzetközi pályafutása pedig 
nagy valószínűséggel folytatódni fog. 

Fried István 

ÚJRAGONDOLNI A ROMANTIKÁT? 
KONCEPCIÓK ÉS VITÁK A XX. SZÁZADBAN 
Szerkesztette Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Budapest, Kijárat, 2004, 293 l. 

A romantika túl nagy falat, nehezen 
tudjuk lenyelni. Újragondolni természete-
sen lehet, sőt, szükséges is, ám bármennyit 
rágódunk rajta, nem tudunk a fogalom 
meghatározásának végére jutni. Így látják 
ezt az európai irodalomtörténészek, s így a 
hazai tudósok is, köztük Horváth Károly 
posztumusz megjelent könyvében, A ro-
mantika értékrendszerében (1997, 11). 
A romantika fogalmának hazai használatát 
nehezíti továbbá, hogy irodalomtörténe-
tünkben a romantikával jelölt időszak 
kronológiailag jelentős mértékben elhúzó-
dott. A kezdő dátum jelképes eseménye 
Vörösmarty Zalán futásának megjelenése 
(1825), de lehetne Kisfaludy Tatárok Ma-
gyarországon című darabjának nagysikerű 
bemutatója (1819) is, a végső időhatárok 
pedig Jókai kései regényei körül találha-
tók. Ez a majd hét évtizedes időszak a 
magyarországi társadalom teljes átalakulá-
sát és jelentős modernizálódását hozta 
magával, a felgyorsuló idő lenyomata 
látszik a művészet és ezen belül az iroda-
lom minden területén, ezért sokkal sűrűbb, 
mozgékonyabb, forrongóbb ez az időszak, 

mint a barokk avagy a reneszánsz évszá-
zadai. Ehhez járult, hogy stílusirányzatok 
szempontjából e korszak kevésbé homo-
gén, mint a korábbiak, a romantikával egy 
időben más irányzatok is jelen vannak a 
magyar irodalomban, az 1840-es évekig a 
„nemzeti klasszicizmus” a meghatározó, 
később, az 1850-es, 1860-as évektől pedig 
már a realizmus irányához tartozó fontos 
műveket látunk. A magyar művelődés 
történetének eme felgyorsuló és nagy 
horderejű változásokat hozó korához kap-
csolódik a romantika, s ezért nálunk ehhez 
a fogalomhoz szükségszerűen más tartal-
mak kapcsolódnak, mint a Lajtán túli terü-
leteken. Ezt különösen erősíti, hogy a 
magyar irodalomértési, -értelmezési kánon 
a romantikus sémák alapján rögzült, s 
tulajdonképpen mind a mai napig többnyi-
re ezeket a sémákat használja középiskolai 
oktatásunk. 

A romantika ezen sajátos hazai helyzete 
miatt válik nagyon fontossá és hasznossá 
minden alkalom, amikor a mi romantika-
értési hagyományunkat másokéval össze-
vetjük, s erre kínálnak lehetőséget e kötet 


