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A XX. szá zad ma gyar iro dal má ban ér zé kel he tõ a lát vá-
nyos vis  sza té rés a ko ráb bi kor szak ok mû fa ja i hoz, mi köz-
ben ez az el sõ meg kö ze lí tés ben ref lek tá lat lan nak tet szõ 
vis  sza té rés va ló já ban a „mû fa ji em lé ke ze tet” ak kép pen 
tet te idõ sze rû té nye zõ vé, hogy szem be sí tet te a mû faj ha-
tás tör té ne ti ese mé nye i vel. A pró zai epi ka, min de nek elõtt 
a re gény ha gyo má nyos alak za ta i nak lát vá nyos vál ság his-
tó ri á ja egy ben ar ra kész tet te azo kat, akik vagy sa ját pá-
lyá ju kon ta pasz tal ták meg a tör té net mon dás/szer kesz tés 
prob le ma ti kus sá vá lá sát, vagy a tör té net be és/vagy a fe-
le lõ sen meg nyi lat ko zó el be szé lõ be ve tett (nem egy szer
na iv nak bi zo nyu ló) bi za lom ál ta lá nos meg ren dü lé sét ér-
zé kel ték, hogy e vál ság ból va ló le het sé ges ki lá ba lást oly 
mó don te gyék le he tõ vé, mi sze rint a fel té te le zet ten el hasz-
ná lat lan alak za tok fe lé tá jé ko zó dás sal pró bál koz za nak. El-
sõ sor ban olyan mû faj vál to za tok jö het tek szá mí tás ba, ame-
lyek nem a szo ká sos mó don igé nyel ték a mû-ol va só, el be-
szé lõ-mû vi szony lét re ho zá sát, il le tõ leg olya nok, ame lyek-
ben tematizálható a XX. szá za di pró zai epi ka „kor szak vál-
tá sa”, ek kép pen a ha tár hely zet mû fa ji-nyel vi kö vet kez te té-
sei is le von ha tók. An  nyit szük sé ges ta lán még eh hez hoz-
zá ten nem, hogy az egy más ra tor ló dó mo dern ség-fá zi sok 
szo ros köl csön ha tás ban áll nak a nyelv- és szub jek tum-
ér tel me zé sek (iro dal mi, pszichoanalitikai stb.) for du la ta i-
val, így ezek az iro dal mi kri ti ka-iro da lom el mé let és a társ-
tu do mán  nyá/mû vé szet té elõ lé pett „disz cip lí nák” egy más-
ra ha tá sá ban szin tén meg nyi lat koz tak. S mint hogy a ment-
he tet len né, de leg alább is „más”-sá lett (epi kus) én krí zis-
hely ze té rõl van-le het szó, a XX. szá zad iro dal má ban egy-
re ke vés bé el ha nya gol ha tó a pszi cho ana li ti kus, a nyelv böl-
cse le ti, a sze mé lyi ség el mé le ti té nye zõ. To váb bá: mind ez 
igen csak igé nyel te, hogy a „re á lis” szer zõ egy fe lõl új ra-
gon dol ja ön-meg je le nít he tõ sé gé nek le he tõ sé ge it, más fe-
lõl meg kí sé rel je a mû ve i ben meg te rem tett „imp li cit” ol-
va só alak ja az ed di gi ek tõl el té rõ ér tel me zé sé nek esé lye-
it (ez zel pár hu za mo san a mû ben olyan „üres he lyek” lé te-
sül je nek, ame lye ket a kü lön fé le ol va sa tok eset leg egy más-
tól tel je sen el té rõ mó don egé szít het nek ki). Egyál ta lá ban 
nem volt koc ká zat men tes az olyan vál lal ko zás, amely le-
mon dott a meg szer kesz tett ség be vált me to do ló gi á já ról. A 
re gény na iv és „hi va tá sos” ér tel me zõi kö zött egy re mé lyü-
lõ sza ka dék nem cse kély mér ték ben szin tén vá lasz út elé 
ál lí tot ta a szer zõt: ki nek és ho gyan ír jon, mi kép pen old ja a 
fe szült sé get az elit és a po pu lá ris iro da lom kö zött?

Márai Sán dor nak és Ker tész Im ré nek a je len köz vé le ke-
dé se sze rint si ke res (eu ró pai) pá lyá ját ta nul má nyoz va fo-

ko zott mér ték ben kell fi gyel nünk azok ra a dichotómiákra 
és az ezek el len a dichotómiák el len be ve tett narrációs 
(írói) esz köz tár ra, ame lyek ré szint egy be széd mód ön le-
gi ti má ci ós ak tu sa i ként köny ve len dõk el, és ez zel kap cso-
lat ban egy írói-gon dol ko dói sze mé lyi ség elfogad(tat)ását 
cé loz ták meg, ré szint a pró zai epi ká ban je len té keny sze-
rep hez ju tó (ön)reflexív moz za na to kat se gí te nek ki emel-
ni, mint írói-gon dol ko dói ön ér tel me zé se ket. Ta lán – a 
kül sõ, élet raj zi/ön élet raj zi té nye zõk mel lett, ilyen a bel sõ
és a tény le ges emig rá ció té nye, a jó da ra big ked ve zõt len 
kiadói-politikai-irodalmi vi szo nyok gát ló me cha niz mu sa 
– itt le het ne föl lel ni azt a lé nye ges nek mi nõ sít he tõ okot, 
amely mind Márai, mind Ker tész iro dal mi pá lyá ján oly 
fon tos sá tet te azt a tí pu sú „nap ló”-for mát, amely az em lék-
irat hoz kö ze lít. S ha a mû fa ji meg ha tá ro zás sal adós ma ra-
dok, en nek jó részt az az oka, hogy az egy más ba érõ, „ve-
gyes” vál to za tok egy ként vi szik to vább a XVII–XIX. szá-
za di ma gyar/eu ró pai ha gyo má nyo kat, és vé lik úgy, hogy 
a leg in kább Nietz sché re vissza ve zet he tõ afo risz ti kus, 
„tö re dé kes” for má ba tö mö rí tett ese mény- és gondolat-
„törmelékek” al kal ma sak le het nek a szi go rúbb ér te lem-
ben vett nap ló (na pi föl jegy zé sek?) konst ru á lá sá ra. Mert-
hogy mind Márai, mind Ker tész „konst ru ál ja” nap ló it, 
ame lyek szub jek ti vi tá sá nak szin te elõ fel té te le, hogy az ol-
va sók ál tal várt sze mé lyes tör té ne tek tõl el tá vo lod jon a föl-
jegy zõ, s ehe lyett egy íz lés for ma, egy gon dol ko dói-ref lek-
tá ló ma ga tar tás „sors tör té ne te” bon ta koz zék ki.

Márai Sán dor elõbb a kül sõ for mát te kint ve ön élet raj-
zi re gény alak zat tal kí sér le te zett. Az 1934/35-ben meg je-
len te tett, majd az 1940-es ki adás ra kény sze rû ség bõl át dol-
go zott Egy pol gár val lo má sai két kö te te azon ban nem ad 
sem tel jes (ön)életrajzot, sem nem szi mu lál ja az ek ko ri ban 
(és mind má ig) oly di va tos mû vész re gényt, még ha a mû 
má so dik kö te té ben váz la to san ki raj zo ló dik is a nyu gat-eu-
ró pai pe rem lét tõl a ma gyar iro dal mi/új ság írói hír név meg-
szer zé sé ig íve lõ ese mény so ro zat né hány ál lo má sa. Márai 
leg alább olyan mér ték ben tö rek szik ar ra, hogy szá mot ves-
sen „osz tá lya”, a pol gár ság, a Bildungsbürgertum XIX–
XX. szá za di ma gyar, ke let-kö zép-eu ró pai (és ezen ke resz-
tül eu ró pai) tör té ne té vel, egy jel leg ze tes Oszt rák–Ma gyar 
Mo nar chia- be li csa lá di kró ni ka epi zód ja i val; egy zen dü-
lõ, majd a ki egyen lí tõ dést az írói „secessio”-ban föl ta lá-
ló ön ér zet tel és nem utol só sor ban a „ment he tet len” sze-
mé lyi ség út té vesz té sé nek, ke re sé sé nek tö re dé ke i vel szõ ve 
ös  sze em lé ke zé se it. Az Egy pol gár val lo má sai után nem 
egy olyan re gé nyes mû kö vet ke zett, amely a pol gá ri kul-
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tú ra ma gyar és eu ró pai „vég nap ja it” di ag nosz ti zál ta. Kü-
lö nös hang súl  lyal em lí ten dõ Az iga zi cí mû re gény, amely-
nek nem el sõ sor ban ön élet raj zi át hal lá sai, ha nem sok kal 
in kább spengleriánus vagy Or te gát idé zõ pas  szu sai jel zik 
egy élet for ma sem mi be hul lá sá nak le he tõ sé ge it. A má so-
dik vi lág há bo rú utol só éve i nek bel sõ emig rá ci ó já ban for-
dult Márai a nap ló „mû for má já hoz”, s az emig rá ci ó ban e 
mû faj ré vén biz to sí tot ta a ma ga szá má ra író sá gá nak „kon-
ti nu i tá sát”. Emig rá ci ó já ban ve ze tett nap ló it erõ sen vá lo-
gat va ad ta köz re, ré szint az Egy pol gár val lo má sai foly-
ta tá sá nak szánt re gén  nyé for mál va. Az 1945–1948 kö zöt-
ti évek nap ló ja Föld, föld!… cím mel szá mol be egy kul tú-
ra föl szá mo ló dá sá ról, a pol gá ri sze mé lyi ség „vég nap jai”-
ról és egy ben a köz nyelv hiteltelenedésérõl. Az 1938–45 
kö zöt ti esz ten dõk nap ló ját (mint ezt ma gá ból a nap ló já-
ból tud juk) el hagy ta, ez új ság cik ke i bõl, re gé nye i bõl re-
konst ru ál ha tó.

A kü lön fé le mû fa ji alak za tok ba so rol ha tó kö te te ket 
nem csak a Thomas Mann pol gá ri hu ma niz mu sá val 
együtt em le ge tett vi lág né zet kö vet ke ze tes ér vé nye sí té-
se fû zi ös  sze (erõs ke let-kö zép-eu ró pai ár nya la tok ban 
el tér ve a Mann-i min tá tól), ha nem a sze mé lyi ség nyel-
vi meg al kot ha tó sá gá nak meg an  nyi két sé ge, e két sé gek 
tematizálása, majd problematizálása. Márai emig rá ci ós 
éve i ben a nyelv vesz tés, az el bi zony ta la no dott nyelv hasz-
ná lat jó részt konk rét, a nyel vi kö zös ség tõl va ló tá vol lét-
tel ér zé kel te tett él mény, együtt a nyelv ha za re mé nyé vel. 
Ugyan ak kor a nyelv hiteltelenedése már ko rai pub li cisz-
ti ká já ban számottévõ he lyet kap, s az 1930-as esz ten-
dõk Máraijának egyik ve zér szó la ma lesz. A mo dern ség-
bõl és a krizeológiából ki in dul va nem igen tet szik föl szá-
má ra meg ol dás az inautentikus nyelv és en nek meg fe le lõ-
en inautentikus ma ga tar tás ügyé ben. Ép pen ezért Márai 
ugyan a to ta li tá ri us rend szer elõl me ne kült az emig rá ci-
ó ba, de elõbb-utóbb rá kel lett döb ben nie, hogy az emig-
rá ció sem szün tet het te meg a nyelv- és sze mé lyi ség vesz-
tés le he tõ sé gét. A Nyu gat ka to na i lag el len állt a „ke le ti” 
ve szély nek, de az emig rán sok displaced personként, eset-
leg éve kig át me ne ti tá bor ba zár tan nem le het tek azo nos 
jo gú pol gá rai egy ma gát sza bad nak hi võ tár sa da lom nak. 
Minden nek epi ká ba fo gal ma zá sa szin tén több szin ten tör-
tént: vers ben (Ha lot ti be széd), re gény ben (San Gennaro 
vé re), va la mint a ko rai emig rá ci ós nap lók ban. Csak hogy 
eb ben a pró zai epi ká ban ép pen az ön élet raj zi vo nat ko zá-
sok a leg ke vés bé fon to sak, jól le het egy nem szû nõ, ál lan-
dó an író dó ne ve lõ dé si re gény ol vas ha tó ar ról a „sza ba don 
le be gõ ér tel mi sé gi”-rõl, aki ol va sás sal, kép tá rak és hang-
ver se nyek lá to ga tá sá val, va la mint írói mun ká já val és eh-
hez iga zo dó na pi rend jé vel, egy ko ri élet for má ja imi tá lá sá-
val igyek szik ös  sze fog ni azt a sze mé lyi sé get, aki nek lé té-
tõl, no ha „ha tá sa” oly kor il lu zó ri kus, nem akar el te kin te-
ni, aki nek lé tét nem kí ván ja föl ad ni. An nak el le né re sem, 
hogy mû ve i nek nem(igen) akad ki adó ja, csu pán re mény-
be li ol va só ja. An nak el le né re sem, hogy minden nek „adek-
vát” meg al kot ha tó sá ga kül sõ és bel sõ fel té te lek nek van 
alá vet ve, az anya nyelv az iga zi ha za, bár nem ké pes e fel-
té te lek el len sú lyát lét re hoz ni, még is a túl élés esé lye a ra-
gasz ko dás az egy kor  volt il lú zi ó já hoz.

A nap ló jegy ze tek hos  szabb-rö vi debb tö re dé kek, ref le-
xi ók, tör té nés da ra bok, ame lyek bõl nem áll(hat) ös  sze fo-
lya ma tos tör té net. A vi lág po li ti ka ter mé sze te sen be szü-

rem ke dik a nap lók ba (a re gé nyek be is, ott át té-
te le sen), csak hogy az utó pi ák vi lá gá ba emel ke-
dett pol gá ri kul tú ra sor sa, a szám ûzött pol gá ri 
sze mé lyi ség és az au ten ti kus nyelv el gon dol ha-
tó sá ga né zõ pont já ból te kint Márai ar ra a kor szak ra, ame-
lyet az idõk ha lad tá val egy re in kább post-histoire-nak te-
kint, és amely rõl egy re in kább azt felté te le zi, hogy nem 
an  nyi ra po li ti kai ide o ló gi ák, ál lam el mé le tek (vi lág mé re-
tû) küz del mét hoz ta ma gá val, mint in kább egy új, ci vi-
li zá ci ós-tech ni kai pe ri ó dus kü szö bé re ke rült az em be ri-
ség. S bár a Márai-naplók ta nú sá ga sze rint a „fa us ti em-
ber” egy né mi leg ide a lisz ti ku san ér tett, mú ló nak hitt eu-
ró pa i ság ide á já nak em lé ké hez ra gasz ko dik (s egy eu ró-
pai kö zös ség lét re ho zá sá ban re mény ke dik), nem fel tét-
le nül ellenségesen-elutasítólag te kint az élet vi szo nyo kat 
ké nyel me seb bé té võ, a tár sa dal mi ki egyen lí tõ dés, az élet-
mi nõ sé gek föl fe lé ni vel lá ló dá sa fe lé ha la dó kor szak ra. A 
nap lók a vi ta irat funk ci ó ját is be töl tik: az élet rajz ból csak 
an  nyit en ged nek lát tat ni, amen  nyit a cél ként meg fo gal ma-
zott „sze mé lyes vi lág tör té ne lem” igé nyel. S ami kor a Nyu-
ga ton (Hol lan di á ban, Né met or szág ban, Auszt ri á ban stb.) 
meg je lent köny ve i nek ho no rá ri u má hoz Itá li á ban az eu ró-
pai bü rok rá cia mi att kép te len hoz zá jut ni, en nek he lyen-
ként tra gi ko mi kus ese te i bõl az eu ró pai egy sé get gát ló té-
nye zõk re kö vet kez tet, a nem ze ti ego iz mus és pénz ügyi ne-
héz ke dés prob lé má i ra: ily mó don nem csak a se ho vá nem 
tar to zás hely ze tét ta pasz tal ja meg, ha nem azét az eu ró pa-
i sá gét is, ame lyet a hang za tos jel sza vak, a kö rül mé nyes-
ke dõ po li ti ka és a „be lá tá sok” kö zött ér zé kel. A Márai-
naplók, amel lett, hogy – leg alább is ma gyar vi szony lat ban 
– a nap ló új tí pu sát rep re zen tál ják, egy ben em lék irat-funk-
ci ót is be töl te nek, er re utal kor do ku men tum-jel le gük, nem 
utol só sor ban egy ma ga tar tás mo dell sze rû sé ge.

Ker tész Im re több meg nyi lat ko zá sá ból tud ha tó, mi-
lyen elis me rõ leg, szin te az elõd nek ki já ró tisz te let tel, 
nem egy szer a sze mé lyes érin tett ség okán te kint Márai 
élet mû vé re, ezen be lül az ön élet rajz inak te kin tett al ko tá-
sok ra meg a nap lók ra. Már most Ker tész Im re va ló ban an-
 nyi ban kö ve tõ je Márainak, hogy nap ló i nak egyes szám 
el sõ sze mé lyû el be szé lõ je úgy tesz, mint ha õ ma ga is egy 
szét íran dó ne ve lõ dé si re gény ala nya len ne. Jól le het a szo-
ro sabb ér te lem ben vett önéletrajziság hi ány zik az ide so-
rol ha tó Ker tész-mû vek bõl (Gá lya nap ló, Va la ki más).
Az az nem a „pri vát” élet, a bi zon  nyal ta nul sá gos, hét köz-
na pi tör té ne tek föl jegy zé sei fog lal koz tat ják a föl jegy zés-
re nem min dig kész sé ges nap ló írót, ha nem egy fe lõl a túl-
élés le he tõ sé ge (Ausch wit zé, majd a to ta li tá ri us rend sze-
ré), más fe lõl olyan ér te lem ben az írói-gon dol ko dói lé te-
zé sé, amely ben a nap ló író sze mé lyes ta pasz ta la tai nem 
pusz tán ha tár ese tek, kü lö nös sé gek, „re gény tár gyak”, ha-
nem szin te kö vet kez nek az eu ró pai/vi lág tör té nel mi ese-
mé nyek bõl; és a sa ját „sors” (amennyi ben nem a sors ta-
lan sá got kény sze rült meg él ni) írói/gon dol ko dói ref le xi-
ó já ra kí nál al kal mat a föl jegy zé sek nek ez az erõ sen vá-
lo ga tott, még erõ seb ben meg szer kesz tett gyûj te mé nye. 
Hogy men  nyi re nem „ön élet raj zi”, az az biografikus Ker-
tész szem lé le te, iga zol ja, hogy írói há nyat ta tá sa it ta lán a 
leg be szé de seb ben A ku darc cí mû re gény el sõ ré sze je le ní-
ti meg, ami kor is élet té nye it, a ki adók kal tör tént „ka land-
ja it” fikcionálja. Már csak az ál tal is, hogy egy re gény rõl 
szó ló re gény be ik tat ja be. Vis  sza tér ve Ker tész nap ló sze-



68

rû föl jegy zé se i hez, el mond ha tó, Márait foly tat-
ja an  nyi ban, hogy a sze mé lyi ség- és a nyelv-
krí zis he lye zõ dik ré szint az ál ta la sors ta lan ság-
nak ne ve zett „pers pek tí vá”-ba, ré szint a szer zõ-

ség, a cse lek mény szö vés, a fik ci ó vá ala kí tás iro ni ku san 
lá tott/láttatott prob lé ma kö ré be. Ker tész sem fu kar ko dik 
az ol vas má nya i val tör té nõ szem be sí tés sel, nap ló it jel zett 
és rej tett idé ze tek szö vik át, ki vált kép pen Thomas Mann, 
Goe the, Ca mus, Sartre a mind un ta lan, il le tõ leg per dön tõ-
en fon tos he lyen fel buk ka nó szer zõk; és az sem fe lejt he-
tõ, hogy (töb bek kö zött) Nietz sche és Wittgenstein szá-
má ra nem pusz tán ol vas mány él mény, ha nem a mû for dí-
tói „élet mû” ré sze, rá adá sul e for dí tá sok „kö rül mé nyei” 
mint egy ös  sze te või egy „vir tu á lis” (ön)életrajznak. Igaz, 
hogy Nietz sché tõl A tra gé dia szü le té sét ül te ti át Ker tész
ma gyar ra, ám ép pen sa ját író sá ga as pek tu sá ból lesz fon-
tos sá Nietz sche több más mû ve. Kü lö nö sen a nyel vi köz-
lés minémûségérõl kö rül írt né ze te i nek ala ku lás tör té ne té-
ben ját szik sze re pet a nietz schei té zis a nyelv, a be széd
ele ve me ta fo ri kus vol tá ról. Ar ról ugyan is, hogy még a 
me ta fo rák ról is csu pán me ta fo rák ban tu dunk meg nyi-
lat koz ni. Alig ha mel lé kes, hogy Ker tész nem cse kély
idõn ke resz tül a ma gyar iro dal mi élet nek csak a pe ri fé-
ri á já ig ju tott el, s bár vég re ki adott re gé nye it töb ben is-
mer tet ték, mind ös  sze a kül föl di hír név és „si ker” irá nyí-
tot ta rá a mél tó fi gyel met Ma gyar or szá gon. Ön nön író-
sá gá nak, írói sze mé lyi sé gé nek le gi ti má lá sa szin tén nap-
ló i ban ját szó dott le (mert so ká ig csak ott ját szód ha tott 
le), ön pre zen tá ci ó ját eb ben a mû faj ban vé gez te el, anél-
kül, hogy a nap ló író egyes szám el sõ sze mé lyét ki zá ró-
la gos sá tet te vol na. An  nyit le het még eh hez hoz zá fûz ni, 
hogy nem a „re á lis” szer zõ, ha nem az író ság volt en nek
az író-te rem tés nek, író-el is mer te tés nek, be széd mód-lét-
re ho zás nak a tét je, egy gon dol ko dás mód do ku men tá lá-
sa, mely do ku men tá ció ép pen intertextuális hi vat ko zá-
sai ré vén volt be ír ha tó a (ma gyar és eu ró pai) iro da lom tör-
té né sek be. Ilyen for mán a Ker tész-nap lók nak (a Márai-
naplókhoz ha son ló an) ugyan is me re tes az el be szé lõ je, de 
ró la el sõ sor ban az té te lez he tõ föl, hogy ke vés sé, he lyen-
ként se ho gyan sem kö rül írt sze mé lyi sé ge (gram ma ti kai 
alany ként) ös  sze fog ja az egyéb ként szét tar tó ese mé nye-
ket, ame lyek (ezen a té ren szin tén jo gos az ös  sze ve té se 
a két író nap ló i nak) nem tud nak vagy nem akar nak egy-
sé ges tör té net té ki ke re ked ni. An nál ke vés bé, mint hogy a 
Gá lya nap lót kö ve tõ Va la ki más paratextusa az én nek im-
már nem el sõ sor ban (a ko rai né met ro man ti ká ból, majd 
a XIX–XX. szá zad mo dern sé gé bõl is me rõs) meg osz tott-
sá gá ra, megkettõzõdöttségére (Doppelgänger-ségére) cé-
loz, ha nem a Rim baud -idé zet tel (az én – va la ki más) a 
meg ne vez he tet len ség re, il le tõ leg a ki sa já tít ha tat lan ság ra 
utal. Ko ráb bi té te lem re vis  sza utal va em lí tem, hogy ott 
mun kál eb ben a fel fo gás ban ön nön ide gen sé gé nek meg-
ta pasz ta lá sa, az én-hez el ju tás gá tolt sá ga, az én ment he-
tet len sé ge (hogy még is Ernst Mach for mu lá ját idéz zem). 
Ám a Gá lya nap ló ál tal tematizált iro dal mi pe rem hely zet, 
majd a ne he zen ki küz dött be széd mód/író ság le gi ti má lá sá-
ért ví vott bel sõ harc nap ló ba for dí tá sa a Ker tész-élet mû-
nek nem csak ön ér tel me zõ szö ve ge, ha nem a re gé nyek kel 
egyen ran gú, a re gé nyek te ma ti ká ját egy má sik mû faj pró-
bá já val igazoló/elfogadtatni kí vá nó kí sér le te (a kí sér le-
tet „ere de ti”-jé hez, az essay for má já hoz iga zít ván). Akár-

csak Márai ese té ben, a nap ló szö veg csak an  nyi ra kö ze lít 
az ér te ke zõ pró zá hoz, hogy meg ne ve zi, idé zi, kom men-
tál ja az élet mû elõszövegeit (azo kat, ame lye ket a nap ló
elõszövegként ki je löl), il le tõ leg utal ar ra a tí pu sú író ma-
ga tar tás ra, amely Márai, il le tõ leg Ker tész szá má ra lé nye-
ges nek bizonyul(t). Ugyan ak kor mind a Márai-, mind a 
Ker tész-re gé nyek tar tal maz nak ref lex ív ré sze ket, ame-
lyek vi szony lag kön  nyen ös  sze ol vas ha tók a nap lók kal. 
Csak hogy a re gény fi gu rák (ön)értelmezései és a nap ló
hi vat ko zá sai, kom men tár jai ré szint a fokalizációt te kint-
ve el té rõ ek, ré szint olyan vo nat ko zás ban, hogy a nap lók-
ban a tar tal mi és a szó sze rin ti idé ze tek az ön ér tés ként 
meg ta pasz tal ni kí vánt más ság funk ci ó ját is be töl tik. En-
nek nem az a kö vet kez mé nye, hogy a nap lók ho ri zont ja 
tá gabb, ha nem csu pán an  nyi, hogy míg a re gé nyek ben a  
„re á lis” szer zõt a szö veg ben konst ru á ló szer zõ lát szik el-
fed ni, a nap lók a kö tet cím ol da la in ne vé vel sze rep lõ író ja 
a vá ra ko zás el le né re sem ad ja köz re ön élet raj zát, il le tõ leg 
ezt az ön élet raj zot (megint úgy kell ír nom: a Máraiéihoz 
ha son ló an) oly kor ol vas mány nap ló vá, oly kor – bár mily 
rö vi den – mû elem zés sé, oly kor ese mé nyek re ref lek tá ló 
gon dol ko dói ma ga tar tás ér zé kel te té sé vé ala kít ja át.

Amit egy új be kez dés ben kü lö nö sen hang sú lyoz nék: 
sem Márai, sem Ker tész nem igen elé gí ti ki az írók nap ló i-
val szem ben tá masz tott „át lag”-vá ra ko zást. An nak el le né-
re nem, hogy el sõ sor ban és nem egy szer ki emel ten a mû-
hely mun ka tematizálódik, egy mû velt ség anyag kör vo na-
la zó dik, egy ma ga tar tás ala ku lás tör té ne té rõl ka punk erõ-
sen át té te les hír adá so kat. A re gé nyes epi zó dok, mert va-
la men  nyi kö tet ben azért akad nak ilye nek is, vagy pél dá-
zat ként szol gál nak egy meg vi lá gí tan dó hely zet re, vagy a 
szün te len meg al ko tó dó sze mé lyi ség gel kap cso la tos in for-
má ci ó kat kö zöl nek, a „le vés ben-lé te zés” fá zi sa i ról tu dó sí-
ta nak. A nap lók idõ ke ze lé se sem egé szen meg nyug ta tó a 
ref lek tá lat la nul ol va sók szá má ra. Mind Márai, mind Ker-
tész meg je lö li a nap ló be jegy zé sek év szá mát, de szó sincs 
„elõ re ha la dás ról”, mert hogy ha gyo má nyos ér te lem ben tör-
té net sin csen. Vi lág po li ti kai, „ha zai” po li ti kai tör té né sek-
bõl le het kö vet kez tet ni ar ra, hogy az esz ten dõn be lül kö-
rül be lül mi kor ra vo nat ko zik a be jegy zés. S még egy meg-
jegy zés: fel tû nõ, men  nyi re meg szer kesz tet tek Márai és 
Ker tész nap lói; amit úgy ér tek, men  nyi re ér vé nye sül nek 
egy írói mû „bel sõ” ará nyai; mi lyen mér ték ben tör té nik 
meg an nak a jel zés rend szer nek a ki ala kí tá sa, amely akár 
ol va sá si út mu ta tóként szol gál hat. Márairól tud juk, hogy 
ki adói kény szer, sze mé lyes el ha tá ro zás nap ló it az el ké-
szült anyag nak kö rül be lül a fe lé re csök ken tet te. Azt is 
tud juk, hogy kur ta fel jegy zé se it ké sõbb dol goz ta át nap-
ló for má vá. Ker tész rõl ezt ily bi zo nyos ság gal nem tud juk,
ám fel té te lez zük, hogy vá lo ga tás ered mé nye, mi ke rült a 
ki adás ra mél tó nak mi nõ sí tett vál to zat ba. A meg szer kesz-
tett ség nek azon ban ez a fo ka, meg az, hogy a föl jegy zé-
sek (va ló szí nû-ele ve) egy maj da ni ki adást cé loz tak meg, 
a nap ló alak zat szépirodalmiságához ve ze tett: spon ta ne i-
tás ról nem be szél he tünk, ha az ön te rá pia le he tõ sé gét nem 
kell fel tét le nül el vet nünk. Ugyan ak kor nem hi ány zik a tá-
gabb pers pek tí va sem, a sa ját lét be le he lye zé se a mû vé-
szet, a tu do mány év szá za da i ba, va la mint a je len tör té nel-
mé be. Mind ez a nap lók aktánsainak „ügye it” nem egy sze-
rû en köz ér de kû vé eme li, ha nem archetipikus sze rep lõ i vé 
a modernitásnak.


