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Az -es év
Márai Sándor és Alfonsas Nyka-Niliūnas naplójában

A kelet-európai irodalmak többségében a második világháború és a szoci-
alista rendszer, illetve a Szovjetunió bukása közöi időszakban rendkívüli
jelentőségre te szert az emigráns irodalom.

Természetesen korábban is éltek kelet-európai emigránsok különböző
országokban, néhol léteze emigráns irodalom is, de a kommunizmus ha-
talomra jutásával az emigránsok száma jelentősen megnő, és ami a leg-
fontosabb, az emigráns írók, költők óriási előnyre teek szert az ohon
maradoakkal szemben: nem korlátozta őket a cenzúra, szabadon leírhat-
tak olyan dolgokat, amelyekre az ohoniak még gondolni se nagyon mer-
tek. Ami a litván irodalmat illeti, az ötvenes években az anyaországban
gyakorlatilag semmilyen említésre méltó irodalmi mű sem születe, csak
a kommunista ideológiával átitato, propagandisztikus, színvonaltalan al-
kotások. Ekkor az értékes litván irodalmat kizárólag emigráns írók képvi-
selték, főleg az Egyesült Államokban élő költőknek és íróknak egy kis kö-
re, akik egy Buenos Airesben kiado folyóirat köré csoportosultak.¹ Az is
előnyükre vált, hogy bizonyos távolságtartással tudták szemlélni az anya-
országot.

Ugyanakkor súlyos hátrányokkal is küszködtek : az olvasóközönség hi-
ányával és az anyanyelvi irodalmi élet szűkösségével.

Amikor az egyik legjelentősebb litván emigráns költőt, Alfonsas Nyka-
Niliūnast megkérdezte valaki, hogyan érzi magát mint Amerikában élő lit-
ván író, I. B. Singer szavait idézte : „mint egy kísértet, akit nem lát senki,
de aki mindenkit lát”, és hozzátee, ez a létforma tetszik neki.² Az ado
állapot elviselése bizonyára sok mindentől függö, például az illető sze-
mélyiségétől és életkörülményeitől, de a hazától való kényszerű távollét

¹ Posztkolonialista irodalmak fordítása. Bojtár Endrével beszélget Halasi Zoltán.
, . május, http://www.ketezer.hu/menu4/2008_05/bojtar_interju.
html

² Alfonsas Nyka-Niliūnas, Dienoraščio fragmentai. Naplótöredékek. –,
Chicago, Algimanto Maaus knygų leidimo fondas, , .
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egyikük számára sem volt könnyű. Az emigráns lét elviselésében sokuk-
nak jelente segítséget a naplóírás.

Az alábbiakban két híres emigránsnaplót fogok összevetni, Márai Sán-
dorét és Alfonsas Nyka-Niliūnasét. Egyikük inkább prózaíró volt, a má-
sik költő, mindkeen a szovjet rendszer elől menekültek Kelet-Európából,
mindkeen előbb Európában éltek néhány évig (Márai Olaszországban,
Nyka-Niliūnas Németországban), majd az Egyesült Államokban telepedtek
le. Az összehasonlításhoz kézenfekvően adódik az a szempont, hogy mi-
ként dolgozták fel az emigráns lét gondjait, hogyan viszonyultak az emig-
ráns irodalomhoz, mi volt a véleményük a kor politikai és társadalmi je-
lenségeiről Amerikában és eredeti hazájukban, illetve milyen intellektuális
világot teremteek a maguk számára olvasmányaik és kulturális tapaszta-
lataik alapján. A vizsgálathoz egy találomra kiválaszto évben, -ben
keletkeze naplóbejegyzéseik szövegét veem alapul. Márai teljes napló-
jának eddig csak az -ig terjedő kötetei jelentek meg, így -ből csak
az általa válogato bejegyzésekhez lehet hozzáférni. Könnyen lehet, hogy
Nyka-Niliūnas esetében is hasonló a helyzet. Naplója ugyanis a Naplótöre-
dékek címet viseli. Bár nem találtam erre vonatkozóan utalást a szakiroda-
lomban, de a cím úgy is értelmezhető, hogy a szerző nem publikálta naplói
teljes anyagát, hanem kihagyta azokat a részeket, amelyeket nem akart a
nagyközönség elé bocsátani (intim vagy másokra nézve sértő utalásokat).
Bár az is elképzelhető, hogy a címmel csak naplója töredékes jellegére utalt,
hiszen bejegyzéseit nem vezee folyamatosan. Mindenesetre az ado év
keejük naplójában hasonló terjedelmű, , illetve  oldal, így megfelelő
alapnak tűnik az összevetéshez.

A NNū

Alfonsas Nyka-Niliūnas (eredeti nevén Alfonsas Čipkus) -ben szüle-
te a Litvánia északkeleti részén fekvő Nemeikščiai faluban. A kaunasi és a
vilniusi egyetemen romanisztikát és filozófiát tanult. -ben kivándorolt
Németországba. A tübingeni és a freiburgi egyetemenmélyítee el tudását,
ezeknek a városoknak a litván gimnáziumaiban illetve a freiburgi École des
Arts et Métiers-ben taníto. -ben költözö az Egyesült Államokba, a
mai napig Baltimore-ban él. -ig a washingtoni Kongresszusi Könyv-
tárban dolgozo. Az ötvenes években részt ve a legfontosabb emigráns
irodalmi orgánumokban, a Literatūros lankai (Irodalmi Ívek) című, 
és  közö Buenos Airesben megjelenő folyóiratban és a Žemė (Föld)
című, -ben Los Angelesben megjelent versantológiában.





i
i

i
i

i
i

i
i

Még Litvániában kezde írni, első versei -ben szüleek. -ban
Németországban jelent meg Praradimo simfonijos (Az elvesztés szimfóni-
ái) című első verseskötete, amelynek központi témája az ohon elvesztése,
a száműzetés, de Dalia Satkauskaitė³ felhívja rá a figyelmet, hogy ezek a
témák már az emigráció elő is megtalálhatók nála. Satkauskaitė azt írja,⁴
hogy a száműzetés Nyka-Niliūnas költészetében a lét általános dimenzióját
tárja fel, a világ megismerésének egyetlen lehetőségét. A lírai én tékozló fi-
úként vagy az édenkertből kiűzö Ádámként jelenik meg, aki az ohon és
a nagyvilág, a honvágy és a megismerés utáni vágy közö őrlődik. Későb-
bi köteteiben Az elvesztés szimfóniáira jellemző áradó versbeszéd helyét
sűríteebb, töredékesebb költői nyelv, többrétegű metaforák veszik át.⁵ Az
egyéni tapasztalatokat kulturális narratívákkal kapcsolja össze : allúziók,
idegen nyelvű idézetek, nyelvtani és filozófiai terminusok teszik összetet-
tebbé a szöveg jelentését. Ellentét feszül a nyelv és a dolgok közö, me-
lyeknek harmóniája csak az elveszte édenben volt lehetséges.⁶

Emelle számos irodalmi kritikát és tanulmányt írt, cikkei az egész lit-
ván irodalomtörténetet felölelik a kezdetektől napjainkig. Sok külföldi szer-
zővel is foglalkozo (Vergilius, Dante, Heinri Heine, Stefan George, Ivan
Bunyin, FrançoisMauriac, CzesławMiłosz). Litvánra fordítoa aHamletet,
Vergilius Georgicáját, Baudelaire Fájó Párizs című kötetét, valamint Goe-
the, Stefan George, Hölderlin, Leopardi, Rimbaud, Czesław Miłosz műveit.

Naplóját -ban kezdte el írni, és -ben fejezte be. Az első kötet,
amely az -tól -ig tartó időszakot öleli fel, -ben jelent meg, a
második kötet -ben. Az első kötet megjelenésekor sokan kifogásolták,
hogy hiányoznak belőle a világtörténelem és a litván történelem fontos
eseményei. Niliūnas azt a magyarázatot adta, hogy naplóját önmagának
írta, saját élményeiről és tapasztalatairól adva számot.⁷

A  

Az emigráció lehetséges formáit áekintve Márai az alábbi felosztást java-
solta : „Az emigráció kategóriái : aki hazájából emigrál idegenbe. Aki hazá-

³ Dalia Satkauskaitė, Alfonsas Nyka-Niliūnas. Lietuvių literatūros enciklopedija
(Litván irodalmi enciklopédia), Vilnius, LLTI, , .

⁴ Satkauskaitė : i. m. (. j.) –.
⁵ Orfėjaus medis (Orfeusz fája),  ; Balandžio vigilija (Áprilisi vigíla),  ;

Vyno stebuklas (A bor csodája),  ; Žiemos teologija (Téli teológia), .
⁶ Satkauskaitė : i. m. (. j.) –.
⁷ Rimantas Glinskis : XX amžiaus lietuvių dienoraščiai (XX. századi litván nap-

lók), Vilnius, LLTI, , .
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jában marad, és belső idegenségben rejtőzik. Aki az emigrációban emigrál
a magányba.”⁸ Niliūnas gyakran mondogaa, hogy ő nem emigráns, mivel
nemment sehová, még mindig Nemeikščiaiben él.⁹ Gondolatban majdnem
minden második oldalon visszatér szülőfalujába, felidézve egy-egy gyer-
mekkori jelenetet. Míg Márai a harmadik variációt választoa, addig Ni-
liūnas a másodiknak az ellenkezőjét : elment ugyan hazájából, de lélekben
ohonmaradt. Számára a szülőfaluja, a szülői házmitikus jelentést hordoz :
ide kívánkozik vissza, a gyermekkor elveszte édenébe. Márai honvágya
nem ennyire helyhez kötö, inkább a magyar nyelv és a magyar kultúra
közegében lel szellemi ohonra, amint erről a Haloi beszéd is tanúsko-
dik (amelyben a litvánokról is említést tesz, mint a magyarokhoz hasonló
helyzetű kelet-európai népről : „Vagy: »Rosszabb voltam mint e z e k?«
… Magyar voltál, ezért. / És észt voltál, litván, román … Most hallgass és
fizess”,¹⁰ naplójában pedig Hevesi András írót a litván emigráció vezér-
egyéniségéhez, Eduardas Turauskashoz hasonlítja.)¹¹ Fried István szerint
„már –-ös versciklusában felhangzik az a motívum, amely a későb-
bi emigránsnak, valójában minden emigránsnak egyfelől irodalmi válasza
a kényszerű távozás tényére, másfelől létezésének (ön)igazolása. Neveze-
tesen az, hogy nincs más haza, mint az anyanyelv, ennek következtében
(s ez már az emigrációs naplók tanúságtétele) valójában az anyanyelvbe
emigrált, tehát tulajdonképpen nem emigrált.”¹² Niliūnas aitűdje egyrészt
azzal magyarázható, hogy fiatalon hagyta el hazáját (távozásakor Márai 
éves volt, Niliūnas ), másrészt azzal, hogy a litvánok a . század elejéig
kizárólag paraszti társadalmat alkoak, így sokkal erősebben kötődtek a
földhöz, szülőfalujukhoz – mondhatni „röghözkötöebbek” voltak –, mint
a magyarok többsége, kiváltképp a nagypolgári származású Márai.

Az emigráns Márai idővel egyre inkább a magányba emigrált, idő-
sebb korában nem tarto kapcsolatot az emigráns irodalmi körökkel. Nyka-
Niliūnas viszont éppen ellenkezőleg, rendszeresen találkozo litván sors-
társaival, elsősorban írókkal és költőkkel, s recenziókat, kritikákat is írt mű-

⁸ Márai Sándor : Napló, –. Bp., Akadémiai Kiadó–Helikon Kiadó, ,
.

⁹ Rimvydas Šilbajoris : Poezijos skaitymai (A költészet olvasása). Chicago, ,
, idézi Glinskis : i. m. .

¹⁰ Márai Sándor : Összegyűjtö versei. Bp., Helikon, , .
¹¹ „A könyvben felvillan Hevesi Bandi neve. A Montparnasse számkivetejei kö-

zö felrémlik ez a mindig izgato, izzadó, dadogó és tehetséges Turauskas.”
Márai : i. m. (. j.) .

¹² Fried István:A levelező emigráns : Márai Sándor helyzeudata az emigrációban,
http://www.pim.hu/object.d300d2a0−95de−4113−a5dd−4266c41859c7.ivy.
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veikről. Az írótársakkal való találkozások, az elhunytakra való emlékezés,
a műveikkel kapcsolatos reflexiók fontos helyet foglalnak el naplójában.
Márainál ilyeneket nem lehet találni, legalábbis az -es év anyagában,
viszontmindkeen véleményt nyilvánítanak amagyar és a litván emigráns
irodalomról általában.

Márai felteszi a kérdést, hogy Magyarországon miért vannak betiltva
az emigráns írók, és azt a választ sejteti, hogy a kommunista vezetés fél
aól, hogy ezek a művek megingatnák a magyar olvasók hitét a rendszer
abszolút igazságában.¹³ Máshol az ókori zsidók példáját hozza föl annak
alátámasztására, hogy a nyelv és az irodalom az az értéke a nemzetnek,
amelyet mindig meg tud őrizni.¹⁴

Niliūnas az emigráns irodalom értékelésekor a nemzeti „küldetés” he-
lye az esztétikai szempontokra helyezi a hangsúlyt. Eszerint a litván emig-
ráns próza legnagyobb hibája, hogy fekete-fehér alakokat mutat be, nem
árnyalja a jellemeket, a szereplőknek nincs saját egyéniségük, csak az író
életfilozófiáját szajkózzák. A másik súlyos problémának azt tartja, hogy az
emigráns prózaírók kilencven százaléka még mindig a két háború közöi,
legjobb esetben a háborús időkre jellemző nyelvezetet és világnézeti ter-
minusokat használja.¹⁵ A lengyel emigráns költőt és írót, Czesław Miłoszt
azért bírálja, mert egyre jobban kiütközik nála a száműzöekre, ellenállók-
ra és politikai menekültekre jellemző földalai nyelvezet, és egyre inkább
enged a kísértésnek, hogy kihasználja az ilyen szerzőknek járó privilégiu-
mokat, és igazodik a közízléshez. Szerinte ha Lengyelországban él, Miłosz
a Nobel-díjat sem kapja meg.

P, 

Niliūnas alig foglalkozik politikával (egy-egy becsmérlő megjegyzést tesz
az amerikai elnök beiktatására¹⁶ és Andrej Platonov Csevengur című re-
génye kapcsán a szovjet módszerekre),¹⁷ míg Márainál a politika az egyik
legfontosabb téma. Kikel a kommunizmus, a nacionalizmus és minden dik-
tatúra ellen, főként Európa¹⁸ és Magyarország¹⁹ sorsa foglalkoztatja,²⁰ de

¹³ Márai : i. m. (. j.) –.
¹⁴ Márai : i. m. (. j.) .
¹⁵ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
¹⁶ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
¹⁷ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) . Erre rímel Márainak Szolzsenyicin gulágregé-

nyével kapcsolatos megállapítása : Márai : i. m. (. j.) .
¹⁸ Márai : i. m. (. j.) .
¹⁹ Márai : i. m. (. j.) .
²⁰ Márai : i. m. (. j.) .
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érdeklődése kiterjed a világtörténelem és világpolitika egészére.²¹ Beszámol
aktuális eseményekről, például a pápa és a Reagan elnök elleni merénylet-
ről, nem úgy, mint Niliūnas, aki csak a maga szűkebb szellemi környeze-
tével foglalkozik. Zárkózosága ellenére Márai mintha nyitoabb lenne a
világ dolgai iránt, amit az is alátámaszt, hogy nemcsak szépirodalmat olvas,
hanem tudományos ismereerjesztő műveket is a csillagászat és a biológia
területéről. Nyka-Niliūnas csak gyermekkora szülőfalujába réved vissza,
szépirodalmi, irodalomtudományi, filozófiai, időnként történeudományi
műveket vesz a kezébe. A különbség oka talán visszavezethető a litván tör-
ténelem és társadalomfejlődés fentebb már említet sajátosságaira.²²

Összességében azért elmondható, hogy világnézetük hasonló, de Niliū-
nas sokkal kisebb jelentőséget tulajdonít a politikának és a nemzet sorsát
is racionálisabban, pátosz nélkül szemléli.²³ Bár Márai is azt írja : „Nincs
»népszabadság«. Csak egyéni szabadság van. A nép csak akkor szabad, ha
az egyén szabad.”²⁴

Mindkeen meglehetősen elítélően nyilatkoznak az amerikai társada-
lomról és életstílusról. Márait foglalkoztatja a globalizáció²⁵ és a fogyasztói
társadalom kérdése is, idegenkedése melle („merevgörcsös kommercializ-
mus, cinikus túletetés mindennel, émelyegtető csámcsogás a plebejusi jólét
ínyencfalataival”)²⁶ elismeri ezek vitathatatlan előnyeit is, főleg a kommu-
nista berendezkedéssel összehasonlítva.²⁷ Kipellengérezi a világvége miai
tömeghisztériát,²⁸ a munkahelyi nemi erőszakot,²⁹ a fiatalok céltalan bru-
talitását,³⁰ kritikus hangnemben regisztrálja az amerikai olvasztótégely kí-
sérletének kudarcát.³¹

²¹ Márai : i. m. (. j.) .
²² „Léteznek kevésbé nagyszerű, de szintén jellemző és gyakori nemzeti vonások.

Ezek közé sorolnám a világ iránt mutato nem túlságosan nagy érdeklődést.”
Tomas Venclova: A litván sztereotípia kérdése. In : Uő. : Litvánok és…, Bp., Eu-
rópa Kiadó, , .

²³ „Védekezni az utolsó csepp vérünkig – micsoda borzasztó képtelenség! A nem-
zeti öngyilkosság garantált receptje.” – Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .

²⁴ Márai : i. m. (. j.) , , .
²⁵ Márai : i. m. (. j.) –.
²⁶ Márai : i. m. (. j.) .
²⁷ Márai : i. m. (. j.) , .
²⁸ Márai : i. m. (. j.) .
²⁹ Márai : i. m. (. j.) .
³⁰ Márai : i. m. (. j.) –.
³¹ Márai : i. m. (. j.) –.
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Niliūnas megjegyzést tesz az amerikai elnök beiktatási ceremóniájá-
nak alacsony esztétikai színvonalára,³² bírálja azt a modern, főleg ameri-
kai szemléletet, amely az egész életet a különböző betegségek elleni harccal
tölti ki,³³ és azt állítja, hogy az amerikai politikai rendszer létrehozta a világ
legnagyobb lelki proletariátusát, mert a szolgaság akkor is szolgaság, ha az
alkotmány és a törvények szolgái vagyunk.³⁴

F, 

Mindkeen elég sokat foglalkoznak a filozófiával. Olvasnak filozófiai mű-
veket (Márai : Hérakleitosz, Platón, Arisztotelész, Bacon, Descartes, Spino-
za, Pascal, Swedenborg, Kant, Jaspers, Bergson, Bertrand Russell ; Niliūnas :
Hérakleitosz, Parmenidész, Pascal, Nietzse, Martin Buber, Adorno, Sart-
re, Simone de Beauvoir, Miel Foucault), időnként önmaguk is elmélked-
nek, pl. :

Márai

Ahalált –mint a világegyetemet – nem lehet értelemmelmeg-
közelíteni. Nincs „értelme”. Csak van, mint a föltétlen tények
értelem nélkül.³⁵

Mi értelme mindennek? A „világeseményeknek”? A világnak
nincs célja, sem értelme. Marad a plátói remény – az Idea –,
amiből feltükrözik a valóság…Tehát a világtudat reménye. Ta-
lán van világtudat. De az emberi tudat anyaghoz kötö.³⁶

Nyka-Niliūnas

A természet (natura és creatura) mindig abszolút szabad volt
és mégmindig az. Az emberi civilizálódás folyamata a szabad-
ság elvesztésének ritmusában és irányában zajlo. Hát akkor
hová mész most, te moralizált és denaturalizált ember?³⁷

³² Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
³³ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
³⁴ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
³⁵ Márai : i. m. (. j.) .
³⁶ Márai : i. m. (. j.) .
³⁷ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
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A természet közönye. A természet nem vesz részt létünk vi-
szontagságaiban, tökéletesen közömbös irántunk és sorsunk
iránt, örökre elfordult tőlünk.³⁸

Vita a „rend” szerepéről az alkotásban. A tézisem, hogy a ká-
osz és az anaria az alkotás szempontjából gyümölcsözőbb
a természetéből fakadóan embertelen és alkotásellenes „rend-
nél”, nem talál semmilyen helyeslésre.³⁹

Márainál is találunk nagyon hasonló gondolatot korábbi naplóiban: „tilta-
kozni és lázadni kell, mihelyt valaki vagy valakik az élet eleven, természe-
tes rendjéből Rendszert akarnak csinálni. Minden, ami rendszer – vallásos,
politikai, gazdasági, szellemi Rendszer –, halálos veszedelem, merénylet az
élet eleven rendje ellen.”⁴⁰

A vizsgált évben Márait főként az értelem, a logosz problémája foglal-
koztatja, Niliūnast pedig a természeté, ami talán tipikusnak is tekinthető
a nemzeti hagyomány szempontjából (a litván társadalom paraszti jellege,
sokáig fennmaradó animista pogány vallás).⁴¹

A vallás témája is többször előkerül mindkét naplóban. Bár egyikük
sem vallásos a szó hagyományos értelmében (mindkeen katolikusnak szü-
leek), foglalkoztatja őket a kereszténység, gondolkodásukat meghatároz-
zák a keresztény kategóriák, ahogy azt Niliūnas Jacques Crépet-t idézve
Baudelaire-rel kapcsolatban megjegyzi.⁴² Márainál többször megjelenik a
vallás és az értelem ellentéte, elveti a dogmákat.⁴³ Niliūnasnál a keresz-
ténység jelentős intézményként,⁴⁴ biztonságot nyújtó világképként⁴⁵ jele-
nik meg.

A litván író előszereteel fogalmazza meg gondolatait, megfigyeléseit
aforizma formájában, ami Máraira nemigen jellemző: „A rossz költészet
nagyon hasonlít a cukorhoz, különösen a gyártási folyamat szempontjá-
ból” ;⁴⁶ „A valódi költészetben nincsenek fokozatok: költészet vagy nem-

³⁸ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
³⁹ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
⁴⁰ Idézi Szekér László : „Életre-halálra olvasni”, http://www.pim.hu/object.

42be7840−959f−4ff3−9c8b−4ae858d5136a.ivy
⁴¹ „A szovjet időkig a litvánok valóban paraszti társadalomban éltek, s annak szá-

mos pozitív tulajdonságával rendelkeztek : például sajátos, bensőséges kapcso-
latban álltak egymással és a természeel.” Venclova: i. m. (. j.) –.

⁴² Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) 
⁴³ Márai : i. m. (. j.) , , .
⁴⁴ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
⁴⁵ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
⁴⁶ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .



http://www.pim.hu/object.42be7840-959f-4ff3-9c8b-4ae858d5136a.ivy
http://www.pim.hu/object.42be7840-959f-4ff3-9c8b-4ae858d5136a.ivy
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költészet” ;⁴⁷ „Uram, ha meg akarsz büntetni, ne hallgasd meg az imáimat
és engedd, hogy örökké éljek” ;⁴⁸ „A várakozás, hogy még valami történik,
és a félelem, hogy talán már semmi nem fog történni – ez késztet minket
arra, hogy folytassuk a színjátékot a végszóig”.⁴⁹ Niliūnas láthatóan kedveli
az aforizmákban beszélő írókat, filozófusokat is (Marcus Aurelius, Pascal,
Simone Weil ;⁵⁰ Marcus Aurelius Márainak is kedvencei közé tartozik).⁵¹

O

Márainál és Niliūnasnál is központi helyet foglalnak el olvasmányélmé-
nyeik, ezek adják naplójuk gerincét. Számtalan szerzőt és művet sorolnak
fel a világirodalomból, illetve a magyar és litván irodalomból, nem mindig
csak olyanokat, akiket éppen olvasnak. Átfedések is vannak keejük listája
közö: a világirodalom óriásai melle (Homérosz, Shakespeare, Goethe)
mindkeejüknél felbukkan Baudelaire, Proust és Gide neve is. Ez néme-
tes és franciás műveltségi háerükkel magyarázható. Mindkeen említe-
nek saját nemzetük írói közül is néhányat, de ezeknek a száma elenyé-
sző a világirodalmi reminiszcenciákhoz képest. Márai a magyar irodalom-
ból szinte csak klasszikusokat említ (-ben: Arany, Jókai, Madá, Ke-
mény, Reviczky, Füst Milán). Niliūnasnál is előfordulnak klasszikusok, de
túlnyomó többségben vannak a kortársak, azon belül is az emigráns írók.
Ez arra utal, hogy Márai bizonyos mértékig elzárkózo kortársaitól, míg
Niliūnas benne volt az emigráns irodalmi élet sűrűjében. Niliūnas számos
irodalomtörténeti és irodalomtudományi művet olvas (Baudelaire-ről, Ril-
kéről, Mauriacról), ami Máraira nem jellemző. Az olvasmányok mindket-
tejük számára rendkívüli jelentőséggel bírnak. Nyka-Niliūnas ezt odáig vi-
szi, hogy néhány bejegyzése csak egyetlen könyvcímből vagy idézetből áll,
ami a naplóíró friss intellektuális élményeire utal.⁵² Niliūnas a könyveknek
szinte misztikus jelentőséget tulajdonít, fizikai tárgyként is intim kapcso-
latba kerül velük. („Könyvekre gondolva lelki szemeim elő megjelennek
az nrf kötetek a szerzővel és a címmel fekete és piros tipográfiai vonalak
négyszögében. [Ezután francia címeket sorol fel.] Sokáig tartogaam őket
a kezemben, nem mertem elkezdeni az olvasást, mert tudtam, hogy a saját
vágyakozásomat találom bennük, a magányomat, és már az első monda-

⁴⁷ Uo.
⁴⁸ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
⁴⁹ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
⁵⁰ Glinskis : i. m. (. j.) .
⁵¹ Szekér : i. m. (. j.)
⁵² Vö. Glinskis : i. m. (. j.) –.
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tok gyógyíthatatlan sebeket ejtenek.”⁵³ „Ma ismét könyvekre gondoltam –
azokból az időkből, amikor a Vilniusi Egyetem Romanisztikai Tanszékének
könyvtárában dolgoztam. Akkor talán még többet jelenteek nekem, mint
az élő emberek. Csak kézben tartani őket is nagy kaland volt : becsuktam
a szemem, és körbeveek a könyvekből kiözönlő alakok tömegei, kaotikus
zsivajukkal megtöltve a szoba terét”).⁵⁴

SemMárai, sem Nyka-Niliūnas nem tekintee magát emigránsnak, azt
állítván, hogy hazájukat sohasem hagyták el : Nyka-Niliūnas a szülőfaluját,
Márai a magyar nyelvet tekintee szilárd vonatkoztatási pontjának. Bár
keejük gondolkodása esetenként különbözik, a század nagy intellektuális
kérdéseiben hasonló nézeteket vallanak. Éltető közegük az irodalom és a
kultúra volt, amely lehetővé tee számukra a száműzetés elviselését.⁵⁵

⁵³ Nyka-Niliūnas : i. m. (. j.) .
⁵⁴ Uo.
⁵⁵ Részletek Alfonsas Nyka-Niliūnas naplójából :

http://www.ketezer.hu/menu4/2002_04/alfonsas.html és
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre66/nyka.htm.
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