
 

 

 

MÁRAI SÁNDOR EGY „KANADAI” LEÁNY-

FIGURÁJA 
(ÁLDOZÓ JUDIT MÚLTJA ÉS REGÉNYHŐSNŐI SZE-

REPE) 
 
 

FRIED ISTVÁN 
 
 
Márai Sándor jórészt összegyűjtött, de alaposabban még nem elemzett publicisztikája 

számos olyan ötletet, eseményt, törtnetet dolgoz föl, amelyet utóbb regényeibe illesz-

tett. Mindössze annyit módosított, amennyit a szereplő jellemzése vagy a cselekmény 

igényelt. A nem egyszer életidegenséggel, kimódoltsággal vádolt szerző jelentékeny 

mennyiségű „életanyag”-ból építkezett, a Szindbád hazamegy nemcsak Krúdy-, hanem 

alapos helyismeretről (is) tanúskodik. A nővér önnön betegségének, kórházi tartózkodá-

sának epizódjaiból merít. Az igazi, illetőleg folytatása, a Judit… és az utóhang ebből a 

szempontból kiváltképpen érdekes, hiszen a második regény címszereplőjének vázlatos 

életrajza és egy elfeledettnek látszó újságcikk olvasható egymásra.  

A Pesti Hírlap 1940. május 19-i számában jelent meg Márai Kanada című riportele-

meket is tartalmazó cikke. Egy pontosabban meg nem jelölt időpontban, feltehetőleg 

kevéssel az írás megjelenése előtt utazott Nyíregyházáról Sóstó-fürdő felé, mikor egy 

olyan tárgyra lett figyelmes, mely mintha „a csupaszt földön zsúptető”-t mintázna. Így 

lelt rá „Kanadára”, „földházak egyvelegé”-re, nyomortelepre. Szóba elegyedett egy asz-

szonnyal, érdeklődött, miként élte át a telet, hat gyerekével hogyan védekezett a fagy 
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ellen. „Különösen az egerekkel volt sok baj”, mert az egerek a fagy elől szintén behúzód-

tak a földbe vájt házikóba. Az asszony nem panaszkodott, „kellemetlen volt a helyzet” – 

ennyit mondott. A Nyírség szegényeinek nyomora elmélkedésre késztette Márait, s a 

döbbenettel látott sors tovább munkálhatott benne. Hiszen az 1941-ben megjelent Az 

igazi, majd az emigrációban 1949-1972 évszámjelölésekkel jelzett-megírt folytatás Ju-

ditjának történetébe írja az író a tapasztaltakat, hol egy másik szereplő, hol maga, Judit 

beszéli el azt, amiről az újságcikk hírt hozott. Judit „dunántúli parasztleány”, utóbb „zsel-

lérleány” volt, életrajza emígy vázoldóik föl:  

Zala megyei nyolc hold földön tengődött a család.  

 

Volt egy kis házuk, s néhány hold földjük, de a földet elvitte alóluk a sok gyerek és 
adósság. Aztán nem maradt más, csak a viskó s egy kert. (…) egy télen át a föld 
alatt laktak, ő és a család. Judit hatéves lehetett akkor, s a családot elűzte az éhség 
hazulról, elmentek a Nyírségre, dinnyésnek állottak és a föld alatt laktak. Nem jel-
képesen, hanem valóságosan: nagy gödröt ástak a földbe, náddal befödték, s ott 
tanyáztak egész télen át. (…) azon a télen kegyetlen fagyok uralkodtak, s a hideg 
bekergette a mezei egerek ezreit a föld alatti gödörbe, ahol Judit szüleivel és test-
véreivel tanyázott. 

 

Az emigráns Judit a dilógia második kötetében eképpen tömöríti a följebbieket: „Az 

apám dinnyés volt a Nyírségben, kanadás. Így nevezik ott ezeket. Mi olyan koldusok vol-

tunk, hogy a földbe vájtunk gödröt, s ott laktunk télen át, együtt az egerekkel.” 

Mindkét regényben az újságcikk adatai, sőt, mondatai ismétlődnek, részint kontrasz-

tul szolgálnak a regény nagypolgári családjának életviteléhez, részint olyan funkcióhoz 

jutnak, hogy az e körbe előbb pesztonkának, majd házvezetőnőnek, végül feleségnek 

kerülő Judit idegenségét, rosszérzését, elfojtott ellenséges érzületét, ennek különféle 

megnyilatkozásait érzékeltetik. A táradalmi kiegyenlítődés lehetetlenségei tematizálód-

nak, az egymás mellett élő, egymást nem értő szereplők hangtalan viaskodásának elbe-

szélései alkotják a kétrészes regényt. Mintha távolról Kosztolányi Édes Annája is ebbe az 

irányba üzenne.  

Két kérdés azonban e vázlatban feltétlenül felteendő:  

1) Mind az újságcikk, mind a Judit-monológ Kanadája nagy valószínűséggel össze-

függ a XX. századi magyar kivándorlók elképzeléseivel. A jobb megélhetés reményében 

távozókat csábította a messzi világ, melyről azt hitték, feltétlenül sikerrel kecsegtet. Az 

amerikai kontinens északi része nem egy, a nyomor elől menekülő vágyálma volt, ekép-
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pen a jobblét helyéve azonosult. A nyomorúságos körülményekre aggatott jelző (kana-

dás) szomorúan ironizáló megnevezése a vágy és a jelen valósága egymásra vetülésének, 

amelynek egyben nyelvi alakzata. A nyírségi Kanada az ellenkezője annak, ami esetleg a 

távoli Kanadáról hírlett… 

2) Márai az 1930-as esztendőkben rokonszenvvel figyelte a falukutatók tevékeny-

ségét a Magyarország felfedezése sorozatot. Egyik-másik kötetre elismeréssel reagált. 

Vajon a szociográfiák olvasása ösztönözte-e Márait arra, hogy Kanada cikkével és re-

gényrészletével járuljon hozzá „Magyarország felfedezésé”-hez? Annyit azért itt el kell 

mondanom, hogy Márai nem első alkalommal tette szóvá, hogy mily egészségtelen Ma-

gyarország társadalomszerkezete. Erre kései önéletrajzában is visszatér.  

A kritika inkább „jól megcsinált mű”-ként fogadta Márainak ezt és még néhány regé-

nyét az 1940-es évekből, rutinnal megírt alkotásnak vélte. Inkább kevésbé sikerültnek 

minősítette, többnyire egy egykor hatásos „Márai-modor” termékét látta benne, és er-

ről a „dallam”-ról később Márai is ejtett néhány önkritikus szót. Az azonban nem érté-

kelődött a kritikában, hogy Márai messze kerülte a részvét vagy a sajnálkozás érzelmes 

mondatait, empátiával jelenítette meg a nyírségi nyomorúságos asszonysorsot. A házas-

ságok drámájának prózai epikába ültetése az egyik téma, amelynek kapcsolata a polgári 

magánéletek válságával (melyekről szintén lehetne újságcikket idézni) demonstrálódik. 

Ezzel párhuzamos a nagypolgár Péter (olyan polgár, aki nem lel magának megfelelő „mű-

faj”-t) és Judit együttélése, amely mindkét részről teljes csődnek bizonyul. A regényben 

sok szó esik, szinte az értekező próza okfejtésével, a polgáriságról, a polgári szerepről és 

szereptudatról, a műveltségben részesülésről. Az egykori „kanadás” Judit alakjában a 

mélyből feltörő, kitörő erővel szemben tanácstalan lesz a polgár (aki elbeszélheti „Kana-

dát”, de természetesen csak kívülről láthatja, nem élheti bele magát annak lelkivilágába, 

aki onnan érkezett). Nem a polgár bukását írta meg Márai, hanem a legalulról és a na-

gyon föntről egymás felé indulók találkozásának várható, értéssel és értelemmel nem 

megtelíthető kudarcát. Ez 1941-ben akár fontos figyelmeztetésnek hangozhatott volna, 

csakhogy erre a kritika nagyon kevéssé bizonyult fogékonynak.  

Akad még egy érdekesség. Márai a Vasárnapi Krónika című kötete számára (ez elsőül 

a Pesti Hírlapba írt írásai számára fenntartott rovatcím volt), az 1936-1943 közötti esz-

tendők olyan írásaiból válogatott, amelyek közel álltak az esszéhez, némileg novelliszti-

kusnak is lehetett olvasni. Eben a kötetben nem volt hely a Kanada számára. A Márai-

életmű ismerői tudják, hogy az író utánközlésben számos újságcikkét jelentette meg, 
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nyilván olyan eset is megtörtént, hogy engedélye nélkül közölték egy-egy írását. Márai-

nak ez a cikke egyetlen alkalommal látott napvilágot, a Pesti Hírlap korábban jelzett he-

lyén. Ezt sem a határon túli magyar sajtó, sem a Márai-írásokat másodközlésben szíve-

sen publikáló Tolnai Világlapja nem vette át. Az igazi azonban már a megjelenés évében 

jelentékeny példányszámmal dicsekedhetett, 1943-ban két utánnyomásra is futotta a 

sikerből, 1945-ben ismét az olvasók kezébe került, hogy aztán 1992-ben találkozhasson 

vele az olvasó. A Judit… és az utóhang kiadásának éve: 1980, a kiadás helye: München, 

a magyarországi olvasó az új kiadást 1992-ben vehette kezébe.  

Az adatokon töprengve megerősítve érzem azt a feltevést, hogy éppen a regény „ka-

nadás” részlete nem „robbant” akkorát, amekkorát robbanhatott volna, és erre nem 

elég magyarázat, hogy az 1941-es esztendőben a világháborúba sodródott Magyaror-

szág másfelé figyelt.  

Ennek ellenére az újságcikk utóélete jókora meglepetést hozott. Ebben részes, hogy 

a cikk (Kanada) plasztikusan rajzolta föl a nyírségi szegény család helyzetét, s az írás be-

fejezéséül kifejeződött a remény, hogy ez a helyzet megváltozik. A Pesti Hírlap 1941. 

január elsejei számában, több mint fél esztendővel az újságcikk megjelenését követőleg, 

teszi közzé Márai Sándor Karácsonyi ajándék című írását, mely a Kanadához hasonlóan 

csak itt, egyetlen ízben jelent meg. Eszerint Nyíregyháza polgármestere értesítette, hogy 

a napszámos Nagy János a várostól háztelket kapott, a telekre „most jótékony adomá-

nyokból, melyeket jórészt a Pesti Hírlap olvasói küldöttek, házat építettek, szabályos há-

zat, téglából, palatetővel, kerítéssel, istállóval.” Az eseményről az írónak fényképeket is 

küldtek, egy „kanadás”-sal tehát kevesebb lett.  

Az író nem csekély megelégedéssel adja tudtul az egyelőre boldog befejezést. A mai 

olvasó meg azon töpreng el, milyen tekintélyhez jutott egy regény- és újságíróként elis-

mert szerző; a nyilvánosság elé bocsátás erejével nem keveset ért el. Az azonban a Má-

rai-kutatást figyelmeztetheti, hogy egy nevével aláírt cikk egy család sorsát megváltoz-

tatta. A szerencsés befejezés nem érzékelhető a regény sorsát nyomon kísérve, a regény 

más műfaj, ritkán bír azzal a hatással, int az újságcikk. Márai, az újságíró ezek szerint 

többek által olvasott, figyelemmel kísért szerző volt. Közönséghatása (mint példánk je-

lezte) nem mondható jelentéktelennek.  
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JEGYZET 

 

Az újságcikkek megkereséséhez jól tudtam hasznosítani a Mészáros Tibor által összeállí-

tott Márai bibliográfiát (Budapest: Helikon-PIM, 2003).  


