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REND ÉS KALAND
A DRÁMAÍRÓ MÁRAI SÁNDOR

árai Sándor XX. századi irodalmunk
klasszikusa. E tényt lassan-lassan
kezdjük tudomásul venni. Azt azonban
már kevesebben tudják, hogy Márai
Sándor nemcsak kivételes regényíró

volt, hanem kivételes költő és jelentős drámaíró
is; ez utóbbi állítást nem cáfolja, hogy kevés
színdarabot írt. Mindössze kétszer jelentkezett
színpadon: 1940-ben a Nemzeti Kamara Szín-
ház a Kalandot, 1942-ben a Nemzeti Színház A
kassai polgárokat mutatta be.

Regényei és színdarabjai között szoros
összefüggéseket fedezhetünk fel. Márai
regényei-ben is drámákat írt, drámai
effektusokkal dolgozott. Nemcsak arról van szó,
hogy prózai művei gyakran cselekménytelenek,
több bennük a monológ és a dialóg, mint az
epikus mozzanat, hanem főleg arról, hogy az
író nézőpontja, szemlélete is alapvetően
drámai. A Márai-regények csúcspontja, célja a
beszélgetés, a mindent tisztázó, megoldó
gyónás. E regények hősei gyakran olyan
dialógusokat folytatnak, melyek egymástól
független áriákban csúcsosodnak ki. E drámai
monológok néha az egész regényt is kitölthetik,
mint Az igazban, A gyertyák csonkig égnekben
vagy a Sirályban. A legjobb regények, a
Zendülők vagy A féltékenyek egy-egy
nagymonológban teljesednek ki, és a
Varázshegy legtöményebb pillanataira em-
lékeztetnek. S ha monológ, akkor ária, s ha
ária, akkor opera. Márai formailag legmeghök-

Rajnay Gábor és Makay Margit a Kalandban

(Nemzeti Kamara Színház, 1940)

kentőbb regénye, a Vendégjáték Bolzanóban

végül már szinte Mozart-parafrázis.
Márai alapvetően dichotomikus, konfliktusok-

ra építkező szemlélete is drámai. Egész pályá-
ján tulajdonképpen egy dolog izgatja: a harmó-
nia és a diszharmónia kettőse, a rend és a
kaland viszonya. Rend és Kaland variációit,
alternatíváit, értelmét írta meg változó hangsú-
lyú műveiben. A rend inkarnációja nála a csa-
lád, a házasság, a polgári rend; egy misztikus,
fiktív Rend és végül már egyszerűen csak a
társadalmi rend; a kaland mozgástere a tudata-
latti, a magány, a szerelem, a zendülés, az
ösztön. az erőszak.

Az első regény, A mészáros még tiszta kép-
let, móriczi példa: a háború felszabadítja az
elfojtott, szadista ösztönöket, és győz az eddig a
munka rendjébe ölt anarchia, amelyet az író
láthatóan még kételyek nélkül ítélt el. A Bébi,

vagy az első szerelemben azonban már meg-
kezdődött e morális értékrend kétségbevonása.
E freudi ihletésű, analitikus sémaregény a
tudatalatti kirobbanásáról szól, Duhamel és
Kosztolányi modorában. A magányos, ötvenes
tanár beszélgetés hatására rádöbben rendezett
viszonyainak tragédiájára, személyisége fel-
bomlik, és életében először torz szerelemre
lobban. A cselekmény maga tragédiát ábrázol
ugyan, a stílus azonban megkérdőjelezi a cse-
lekményt. s expresszionisztikus hevével az élet
és a szerelem igazát hirdeti.

A Zendülők tanítása még egyértelműbb; míg
a rend eddig pusztán egy rendezett élet stupid
eseménytelenségét jelentette, most a háborús

társadalom rendjét, hazug morálját, eszményeit.
Ez ellen zendülnek a gyermekek, és a hamis
rend helyébe a kaland igazabb rendjét, a gyer-
mekkor intenzív totalitását állítják. Egy másfajta
kaland természetét, az idegenség ízeit vizsgálja
aztán az Idegen emberek; a kötetlenség légkö-
rét, a rend hiányát, a kiszakadást, a szabadsá-
got. A Csutora és A sziget már az ösztönös lét
természetét kutatja, és a veszélyeire figyelmez-
tet, rámutatva, hogy a polgári lét elviselhetetlen,
de az ösztön, az anarchia sem segít. Nincs
megoldás, a polgári rend és a kaland egyaránt
zsákutcába visz. Ekkor Márai megteszi pályájá-
nak legradikálisabb fordulatát: megteremti élet-
műve értelmét, a polgár feletti polgár fikcióját,
mítoszát.

Márai legtökéletesebb műve, A féltékenyek a
polgár feletti polgár, a Rend mítosza. A Város
és lakói, különösen az öreg Garren az időtlen
értékek szimbólumává válnak. Egy idealizált
historizmus, a patricius erények és a praktiku-
son túli szépség harmóniájából megszületik a

Rend mítosza. A régi-jobb-volt mítosza, a pol-
gár heroizáló menekülése egy soha nem volt
múltba: A kassai polgárokat megelőlegezve,
patinás házak, patinás erkölcsök, patinás esz-
mények mögé. Az író által megteremtett, polgár
feletti polgárnak semmi köze kora polgárságá-
hoz. A polgár feletti polgár a Rend őrzője. Márai
nem hazudik; a polgársággal az Egy polgár
vallomásaiban már le is számolt. De a rendtől
nem tud elszakadni, ezért esztétikai eszközök-
kel mítoszt teremt: a kortól és társadalomtól
független, polgár feletti polgár mítoszát.

E mítosz ölt testet az 1940-ben bemutatott
Kalandban. E színdarab látszólag nem több
mint ügyesen felépített társasági szerelmi há-
romszög. Dr. Kádár Péter, a sikeres orvos karri-
erje csúcsán rádöbben, hogy fiatal felesége,
élete értelme legjobb tanítványával és munka-
társával szökni készül. Rájön azonban arra is,
hogy felesége !halálos beteg. Elengedi hát a
szerelmeseket, sőt a csábító kötelességévé te-
szi, hogy mindhalálig hűtlen szerelmesével ma-
radjon, a szerelem kalandja helyett a halál ka-
landját ítélve így neki. E megcsavart házasság-
törési történetnek azonban van egy mélyebb, az
egész életműbe szervesebben illeszkedő rétege
is. Dr. Kádár annak idején választhatott a
tudományos munka és a gyakorló orvos anyagi
sikerei között, s ő az utóbbit, az életet, a
feleségét kényeztető gazdagságot választotta.
Ahogy az ibseni sémára felbukkanó ifjúkori ba-
rát mondja: „De te elmenekültél a feladat elől
egy kalandba, amelynek emberi kapcsolat a
neve." A kaland a halálba visz, mondja e mé-
lyebb réteg, és ezt mondja a mű befejezése is.
A megcsalt orvos a szerelmesek távozása után a
Rendet, a fegyelmet, a munka aszkézisát
választja.



MÁRAI

Benkő Gyula és Tolnay Klári a Varázsban
(Pesti Színház, 1945)

„A cselekmény történései csak a medret ad-
ják, a fő dolgok a gondolat szférájában történ-
nek..." - írta a darabról Schöpflin a Nyugatban.
Valóban, a regényekhez hasonlóan itt sem a
nézőcsalogató, szellemesen bonyolított cse-
lekmény az igazán lényeges. Nem a szerelmi
konfliktus, hanem a csábító, élettel teljes Ka-
land és a megtartó, a halállal is szembeszálló
Rend, a kötelesség párharca, mely itt is egy-
egy nagy dialógusban kap drámai formát.

A Nemzeti Színházban 1942. december 5-én
bemutatott A kassai polgárok a regényekben és
a Kalandban testet öltött gondolatmenet logikus
folytatása, konzekvens összegzése. Mindazok
a problémák, amelyek eddig hangot kaptak,
most a történelmi színpadon megelevenednek,
életre kelnek. E dráma éppúgy mítosz, a polgár
feletti polgár mítosza, mint A féltékenyek. A
Város most is a szülőváros, Kassa, csak az
öreg Garrent ezúttal János mesternek hívják; a
szerelem és az ösztönök kalandja azonban,
most is éppoly csábító, mint a A szigetben vagy
a Kalandban volt.

A cselekmény a magyar középkorban, Károly
Róbert idejében játszódik Kassán. Itt él János
mester, a szobrász, aki Szent Erzsébet szobrát
faragja az új templom számára. A modell nevelt
lánya, Genovéva. Modell és szerelem, az öre-
gedő művész nagy kísértése a kaland. De a
szenvedély kívül is tombol. A király Kassát

Omodé nádornak veti prédául, ám a Város pol-
gárai ellenállnak, fegyverrel szállnak szembe a
hódítóval, óvatos aktualitást adva így a darab-
nak. János mesternek döntenie kell: faragja-e
szobrát tovább, vagy polgárként védje a Vá-
rost? A művész habozik: „Erősebb leszek, mint
a sorsom, és ellene fordulok." Mégis a polgári
kötelesség az erősebb, a vésőből gyilkos fegy-
ver lesz, János mester leszúrja a hódító Omodé
nádort. A művész döntött, de döntött a sors is:
Genovéva gazdagabb kérővel gazdagabb vi-
dékre szökik, a feleség pedig Omodé martaló-
cainak áldozata lesz. János mester végül -
akárcsak dr. Kádár - egyedül marad szobrával,
melyet azonban már nem faraghat tovább. A
vésőből fegyver lett, a művészből polgár:
„Nincs vésőm többé! Ott maradt, ahová döftem,
a zsarnok szívében." Szent Teréz arcán a mo-
soly már örökké félbemarad, de szabad a Vá-
ros, győzött a polgárság, és épül tovább a
templom - ahogy továbbgyógyított az orvos is.

Eddig a történet és a jelkép. Mert beszélő
jelképek mozognak a színen, a szimbólum ele-
venedik meg. A Művész, a Szerelem, a Polgári
Kötelesség és a Sors allegorikus figurái harcol-
nak előttünk. Márai képlete látszólag igen egy-
szerű: a polgárság, a Rend apoteózisát teremti
meg. Többször elismétli, kissé didaktikusan is:
„A polgár messzire néz, és látja, hogy minden-
felé ő építi az új világot." Máshol: ,,Új rend
sorakozik fel a lovagok mellett, mindenfelé. Vá-
rost épít, jogot alkot, fegyvert forgat. Ez a rend a
polgárság." Erre utal Németh László egykorú

kritikája is: „Márai párisi nomadizálása után,
egy akkoriban megvetett, majdnem hogy gye-
pűtájat szállt meg: a polgári életet. A nagy
földosztásban szülővárosa, Kassa lett program-
ja és tartománya. Erről szól legszebb könyve, a
Polgár vallomása, s ebbe kapaszkodik most is,
amikor minden kapaszkodik: önismeretbe,
múltba, a létünk tövéhez ásott igazságba. Márai
is ezt akarja felmutatni: a polgár igazságát." A
Város és a Rend védője a polgári kötelesség;
győznie kell belső konfliktusok, emberi tragédi-
ák és véres harcok árán is. Márai hite szerint
győz is, bár nagy és fájdalmas az érte fizetett
ár. Az istenek, a klasszikus és klasszicista drá-
mák receptje szerint áldozatot követelnek. A
polgárnak a Kötelességért fel kell áldozni a
Szerelmet és a Művészetet. Jellegzetesen pol-
gári dilemma ez, a művészet és a közélet kibé-
kíthetetlen antagonizmusa. A művész az időtlen
szépségért harcol, nem pillanatnyi társadalmi
célokért; ahogy a Kalandban az orvos a gyógyí-
tást, úgy választja János mester is a polgári
Rendet.

Márai tanításaiból ma talán minden elfogad-
ható - szinte túl könnyen is. Számunkra ma is a
legfontosabb a Város és a kötelesség, legfel-
jebb a vívódásunk drámaibb, a kételyeink erő-
sebbek. S talán jobban figyelünk mind az em-
beri drámára, mind a korabeli aktualitásra.
(Tudnunk kell, hogy allegorikussága és elvont-
sága ellenére A kassai polgárokat a német
megszálláskor betiltották.)

Jelképes, allegorikus figurákról, szimbolikus,
elvont cselekményről beszéltünk - hogyan
elevenedhet meg mindez a színpadon? E sorok
írója a korabeli előadásokat nem láthatta, csak
a szöveg és a kritikák alapján ítélhet. E kritikák,
egyöntetűen elfogadva a konfliktus hitelét, tö-
résről beszélnek jellem és jelkép között. Né-
meth László szerint a János mestert játszó
Somlaynak „nemcsak szobrásznak, szobornak
is kell lennie, hogy művészetről és polgári be-
csületről a szép elmélkedéseket méltósággal
hordja". Minden kritika dicsérte Márai nemes
pátoszát, zengzetes stílusát, jelképiségének
hőfokát, de hiányolta az egyénítést. A feladat
valószínűleg megoldhatatlan. Somlay zseniális
színész volt, de együtt a Polgárt és János mes-
tert ő sem játszhatta el, választania kellett szim-
bólum és realitás között, még akkor is, ha maga
Márai sem tett elég éles distinkciót közöttük.

Mai ízlésünk Haputmann, Brecht, Beckett és
a modernek után bizonyára fogékonyabb a jel-
képiségre, a gondolatok drámájára. A mai szín-
házat már nem kötik a naturalista konvenciók. A
Kaland és A kassai polgárok ma nagyobb erő-
vel, merészebb elvontsággal szólhat - kosztü-
mök és drapériák nélkül -, új fényben ragyog-
tatva fel Márai művészetét, a Kaland és a Rend
konfliktusát.


