
RÓNAY LÁSZLÓ

Márai az emigrációban

A:z. előzmények

Márai Sándor a két világháború között az egyik legnépszerűbb író volt. Öntudat
tal vállalta a "polgári'; minősítést, s legjobb műveiben valóban a polgári élet
forma .felbomlását írta meg. Az Egy polgár vallomásai egy nagy európai regény
folyam szerves részének, magyar változatának tekinthető. "A Nyugat alkonyá"
nak spengleri életérzését fejezte ki ebben, sajátos hazai körülmények között, a
búcsú gesztusával, forró szenvedéllyel és vibráló nyugtalansággal. Az Egy polgár
vallomásai és a Féltékenyek világából azonban hiányzott már az a bensőségesség,

mely Thomas Mann regényeit jellemezte. Márai számonkérő indulattal, egy
szersmind fájdalmas nosztalgiával kereste a választ arra a kérdésre, mikor s
miért vesztette el apái nemzedéke életformáló ideáljait, s az övé, a fiataloké, ott
honát. A jelképes "Város" lényegül át ezekben a múvekben, s ezzel párhuzamo-

, san széthullik a "Család" is, a Márai-mú másik központi motívuma. S mintha
csak a maga késŐbbi sorsát előlegezné, midőn a Féltékenyekben a szerelmesétől
búcsúzó lánnyal ezeket a jóslatszerű szavakat mondatja: " ... két évszak van,
két haza és két világ, s örökké vándorolnod kell, s mindkettó egyformán tud
fájni és hiányozni". Már-már túlzó szenvtelenség és rejtett indulat, expresszivi
tás játszik egybe ezekben a műveiben. Ez az előadásmód tette oly egyénivé leg
több alkotását, ezek alkották azt a "Márai-stílust", melyet miQ! utolérhetetlen
remeklést méltattak rajongói, s éreztek korszerűtlen,meghaladott'stílusideálnak
bírálói. Átlényegítette anyagát, mely elemeiben hordozta a valóság ihletését, de
mindinkább időtlen lett, mert ami elsüllyedt. a múltban, olyan lett, mint a
messzi, elérhetetlen és titokzatos boldogok szigete. Ami pedig a jelenben tárult
fel, csak halovány lenyomata volt ennek az idilli birodalomnak. A pusztulással
és véggel szemben Márai egyetlen alternatívát látott és mutatott fel: írónak
maradni minden áron és beteljesíteni a művet, mindegy, milyen környezetben,
mindegy hogyan, csak írni, írni, a végsőkig. A négy évszak egy jellemző képe
árulkodó nyíltsággal mutatja ezt a maga választotta pozíciót: ,,A tragikus táj
fölött összefont karral áll egy ember és hallgat. A táj felemelte a magasba, köz
napja és végezete fölé. Komoran áll, mini aki gondolatban egy kiáltvany harsány.
mondatait szövegezi."

Ez .a "harsány" mondat egy jelképessé szublimált életérzés és életszemlélet
utolsó, kétségbeesett híradása. Ennek hangjaira süllyedt el a polgár, aki bármily
erővel, és eltökéltséggel, igyekezett is általános igazságok közelségébe jutni, a
maga határait sosem tudta meghaladni. A "hangtal\ln zene",· melyet kottázni
próbált, mégis megejtő híradása volt egy pusztulásba igyekvő korszaknak, mely
Márai legjobb rmíveiben más és más formában, eltérő kifejezésmódokon ugyan,
de a kohéziós erőt adja. ,,A gyertye csonkig égett - olvassuk a Szindbád hazamegy
záró mondataiban - s utolsó lobbanásával megvilágította Szindbád arcát. Most
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bölcs volt a csukott szemű arc, közömbös és szigorú. Csak Keleten tudnak ilyen
közömbösen és méltóságteljesen nézni az urak, tuikor vége van valaminek." S (,Z a
gondolat mintha már a legutolsó Márai-szerepet előlegezné és igazolnú: közörn
bös és szigorú lett maga is, ilyen tartással várta és fogadta az új korszakot. mely
nek csak pusztító hatalmát érzékelte: "Budán-járok romok és IJullák között, s mind

untalan eszembe jut Babits egy verssora: a refrén, mely a Van Budán egy régi szál
loda - kezdetű vers szakaszait kiséri. A vers arról énekel, hogya régi budai szállo
dában, ahol párok és futóvendégek élnek a szobákban, s egyszer megöltek valakit,
a hullát befalazták, s most a fal mögött »nesz nélkül bomlik a hulle« Akármerre
járok Budán, ez történik: a romok között tevékeny emberek élnek, s a romok alatt
»nesz nélkül bomlik a hulla«," Értelmezhetnénk e vallomást valóságosnak is, való
jában azonban jelképes jelentése van, Márai felismerte, hogy az az életforma és
életanyag. melyet ő ábrázolt, jóvátehetetlenül felbomlott, történelmi lét jogát
vesztette. S mert csak ezt a létmódot érezte emberinek, tudatosan választotta az
emigráciét. Ez megfelelt annak a közömbös, közönyös szemléletmódnak is, mely
nek apológiáját végső műveiben próbálta megalkotni.

Napló

1943-tól rendszeresen "naplót" vezetett, amely műfajilag aforizmák, pillanat
képek és esszé-szilánkok ötvözete, szándékosan szubjektív formába öntve. En
nek első kötete, amelyikben 1943 és 44 szorongattatásairól számol bé. Nem a
naplóforma ellen berzenkedtek a kritikusok, hiszen ez jellemző műfaja volt a fel
szabadulás utáni éveknek. SOKkal ingerlőbb, ellentmondásra késztetóbb volt a
közöny, az íróság minden áron való hangoztatása és az a szellemi fölényérzet.
amely mindig is jellemezte Márai Sándor munkáit, -1948-as emigrációja után
Salernoban is 'folytatta feljegyzéseit. Az 1945-Úíl 57-ig terjedő Naplót 1958-ban
adta ki (Washington), az 1967-ig terjedő följegyzéseket 1968-ban (Róma), végül
az 1975-ig terjedő kötetet 1976-ban (Toronto).

Bizonyosak lehetünk abban, hogy Márai a megjelentetettnél lényegesen több
naplójegyzetet írt, a könyvben kiadottak tudatos válogatás és szigorú szerkesztés
eredményei, hiányzik tehát belőlük az élmény primér forrósága - ami amúgysem
jellemzi alkotásait -, s a látszólag szabálytalan, szeszélyes kalandozás mögött
nagyon isegyértelműszándék körvonalai sejlenek fől: Márai azt bizonyítja, hogy
a háború utáni világ eleve rossz és értelmetlen, a gondolkodó ember tehát nem
tehet mást, mint hogy kivonva magát a mindennapokból, függetleníti magát a
valóságtól, és igyekszik minél intenzívebben behatolni a művészet természeté
nek titkaiba, törvényszerűségeibe.A hétköznapok világa csak az elmélkedések
peremén tűnik föl egy-egy pillanatra, s az író ilyenkor érezhető távolságtartással
és fölénnyel jelzi, hogy mindehhez nincs köze, a szellem emberének nem is
lehet, neki egyetlen feladata maradt: a megromlott korból üzeneteket közvetíteni
egy talán jobb s boldogabb jövő számára. A Naplókból nyilvánvaló, hogy Márai
nak nemhogy két hazája, ae egy sincs. Az elkötelezett magatartást épp olyan
szenvedélyesen utasítja el magától, -mint a "dadogó órült't-et, az irracionális vi
lág ellen való összefüggéstelen, artikulátlan tiltakozás szavait. Idegennek, szám
kivetettnek érzi magát Európában -- talán az egy Olaszországot kivéve, ahol még
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átjárja a köveket az antik szellem melegító sugárzása >, de az óceán másik olda
lán is, ahol mintha az unalom köreiben járna: "Skatlllvaliázak az Óceánparton: ez
i.\ Dante egyik körl' íehetne. Dante elfelejtette megírni; de van egy térfogat. ahol
nuir TJell/ a Tűz, nem is a Jég. hanem az Unalom hideg és reménytelen körzetében
szerivednek az emberek."

Minden szubjektív följegyzésének. eszmélkedesének központi gondolata: az
önigazolás szándéka, Mindig is úgy érezte s azt vallotta, hogy az író csak függet
len, púrtok és törekvések fölötti pozícióban élhet, alkothat. Ebből számára egye
nesen adódik a következtetés; amikor emigrált, voltaképp azt az egyetlen lehető

séget ragadta meg, melynek révén író maradhatott, Aki viszont nem követte pél
dáját, azaz "otthon" maradt, az elveszítette szerinte azt az etikai és erkölcsi hát
teret, ami nélkül az íróság elképzelhetetlen. Egyenlőségjelet tesz a kommuniz
mus és a nácizmus között, mindkettőt mocsárnak nevezi, s a mocsárban "nem
élnek hattyúk", "Aki azt. hiszi, hogy otthon marad, a mocsárban és így is meg
tudja őrizni szelleme függetlenségéte téved."

-" Márai fejtegetései arról árulkodnak, hogy szándékosan felégetett maga mögött
minden hidat, ami még az anyaországhoz közelíthette volna. Valójában a kérdés
nem ilyen egyszerű, hiszen magyarul ír, továbbra is művészi fokon használja
anyanyelvét és megszárnlálhatatlanul sok szállal kötődik ahhoz a kultúrához,
melytól ösztönzéseit kapta. Ügy hiszi - s ennek dokumentumai naplójegyzetei -,
hogy elhatárolhatja magát volt hazája politikai berendezkedésétől,de megőriz

heti szellemiséget, mert azt mindenki a lelkébe írva óvhatja. Csakhogy az a szel
lemiség, amit Márai a magáénak tud, s privilégiumaként emleget, nem annak a
Rabitsnak a hagyatéka, aki hazájában szólt, amíg elfúló gégéje engedte, s nem is
azé a Kosztolányié, aki ugyanott védelmezte a magyar nyelv becsületét és tiszta
ságát a beözőnló barbár fenyegetéssel szemben. Márai magyarság- és kultúraesz
ménye virtuális eszmény, melyet ó kovácsolt ki a maga számára, s amelyet nem
igazolhat más csak Ő, gőgös függetlenségében, olykor talán fájdalmas, máskor
szereppé élt a magányban. Minden nnifajnak megvan-a maga liturgiája - írja a
Napló első kötetében. Az olvasó nem szabadulhat attól az érzéstől, hogy Márai
is kialakított magának egy vallást, melynek egyetlen papja s híve van, ő maga, s a
liturgiáját is a maga használatára alakította ki és éli meg feljegyzéseiben.

A Naplók sok érdekes, szellemes; eredeti megfigyelést tartalmaznak, s a leg
több följegyzés azt a folyamatot ábrázolja, ahogy a magányos író az irodalom
eseményeire reflektál. Márai Sándor mindig is nagyon tudatos művés'z volt, ezt a
tulajdonságát abban is érezni, ahogy megválogatja olvasmányait. ahogy kivá
lasztja azokat, amelyek többnyire az általa idealizált magatartást fejezik ki a
maguk eszközeivel. Aki valóban figyelmesen halad végig a Napló egyes kötetein,
s megpróbálja rekonstruálni azt a képet, mely írójukat jellemzi - ez a feladat ter
mészetesen nem nevezhető egyszerűnek, hiszen minden nyilvánosságnak szánt
naplófeljegyzés idealizál -, legjellemzőbbnektalán azt érzi, hogy az író a végkor
küszöbén érzi magát, egy politikai, művészi és emberi vonatkozásban is lefelé
hajló világrendben. amely elveszítette hajlékonyságát, az új iránti fogékonyságát,
mert izmai' ('s idegeit elmeszesítette a kényelem, a komfort és az. ember kiszol
gáltatottsága. Nagyon sokat ír Márai kprunk irodalmáról is, de e feljegyzései
melló legtöbbször kérdőjelet lehetne rajzolni a margóra, tiszteletben tartva ter
mészetesen a szuverén látás és ítélkezés jogát. Az üzlet elnyomott mindent, amit

441



művészinek és emberinek lehet nevezni - ez egyik visszatérő és fontos gon
dolata. S ebből a sok szempontból jogos premisszából azt a következtetést vonja
le, hogy a mai avantgarde szélhámosság, az utolsó művészi mozgalom az imp
resszíonizmusban jelentkezett. Általában elmondhatjuk, hogy következtetései
nem hitelesek, sokkal inkább olyan szerepük van, hogy megfellebbezhetetlen
fogalmazásukkal igazolják azt a mítoszt, amelyetMárai regényei is hordoznak és
kifejeznek, s amelynek lényege, hogy a huszadik század második felében az
embernek nemhogy nincs, de nem is lehet hazája.

A mítoszt természetesen elméletileg is igazolni akarja. A kötetlen, a szabad, a
csapongó életforma apológiáját írja meg jegyzeteiben. Olyan életformáét,
amelyben nem érvényesül a szükségszeníség, csak a szabadság, amelyben a vé
letlenek az uralkodók, s az embert semmi sem korlátozhatja. "Miért Ír egy em
ber? - veti fel a kérdést 1965-ben, s így válaszol: Valamit el akar mondani az ern
bereknek - de mit? Személy szerint, néha azt hiszem, ezt: tiltakozni és lázadni kell,
mihelyst valaki vagy valakik az élet eleven, természetes rendjéből Rendszert akar
nak csinálni. Minden, ami Rendszer - vallásos, politikai, gazdasági, szellemi Rend
szer - halálos veszedelem, merénylet az élet eleven rendje ellen. - Azt hiszem, ezt
akartam elmondani, amikor írtam."

Ennek a tudatosan vállalt s voltaképp az elzárkózásba torkolló magatartásnak
velejárója a szkepszis, az emberből és az emberi értékekből való kiábrándulás.
Márai Sándor szerint a modern irodalom azért olyan, amilyen, mert nem hisz
többé az emberben: elveszítette azokat a morális és etikai fogódzókat, amelyek
korábban minden műalkotásban felbukkantak és a kifejezés szabályozói voltak.
Előbb az ember ébredt rá, hogy azok az értékek, melyeket évszázadokon keresz
tül és évezredeken keresztül mértékadónak érzett, s amelyeket a hagyomány is
igazolt, végképpen elveszítették tartalmukat. Azután ráébredtek a művészek is,
hogy az emberi világból kiveszett a hit és a remény. "Megértették ezt, és iszo
nyatukban vonítani kezdtek."

Márai Sándorról bízvást elmondhatjuk, hogy a nyugati magyar emigráció
tekintélyes, alighanem legnépszerűbb írója. Belőle azonban hiányzik az a szán
dék, hogy ennek az irodalomnak útmutatója, segítője, erjesztője legyen. A már
jelzett elzárkózást minden vonatkozásban és a végsőkig vállalja: épp olyan met
sző iróniával szól a nyugati magyar irodalomról, mint az itthoniról, pontosan
annyira becsüli a "bugaci" avantgarde-ot (ez a "bugaci" szó különben Koszto-

. lányi Dezsőnek Adyt újraértékelő írása után keletkezett zaklatott jegyzeteiben is
felbukkan), mint a hazai elkötelezett irodalmat. Ez is, az is - provincializmus.

Aki Márai Sándor ízlésére vagy költészettel kapcsolatos nézeteire kíváncsi,
sokkal vonzóbb képet kaphat ezekről az Ihlet és nemzedék lapjain, a kitűnő

esszékből. A Naplóban már csak a műfaj természete miatt is sokkal lekerekítet
tebben, aforisztikusabban fogalmaz írásról és irodalomról, mint a régi esszék
ben és tanulmányokban. Az azonban bizonyos, hogy ízlése egy valamiben nem
változott: elzárkózik mindentől, aminek bármilyen köze van a többi emberhez, a
:,közösség" vagy a "tömeg" szó pedig kifejezetten ingerültté teszi (ez sem új
jelenség, hiszen a Napló' legelső, még itthon megjelent kötetében is akadtak ilyen
megjegyzései, melyek joggal vívták ki a bírálatot). Horatiust nevezi az igazán for
radalmi lírikusnak, mert ő ki merte mondani, hogy gyűlöli és megveti a tömeget.
" .. .kimondani - ahogy Horatius kimondta -, hogy gyűlöli a tömeget, amelynek
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nincs véleménye, sem tudása, sem erkölcse, csak szájas terrorja van . . . Ehhez for
radalmi bátorság kell."

Mi köti hát Márait a magyarsághoz? Ezt a kérdést már csak azért is fel kell
vetnünk, mert a Naplókban szinte provokatívan hangsúlyozza, hogy a mai
Magyarországhoz nincs köze. Viszont magáénak, egyénisége szerves részének
érzi a magyar költészet maradandó darabjait, azoknak az íróknak a műveit, akik
nek egyikét-másikat még az emigrációban kelt írásaiban is láttató erővel idézi fel
(neki köszönhetjük Kosztolányi egyik legérzékenyebb portréját). És belegyökér
zik a magyarságba nyelvével is. Egyik legutolsó feljegyzésében így fogalmazza
meg ezt a gondolatot: "Az 'ország', a 'nép' még nem 'haza'. A tényekből - az ország
ból, a népből - akkor lesz csak 'haza', ha az anyanyelv elveket ad a tényeknek!
Nincs más haza, csak az anyanyelv!" A nyelvnek ez a vallomásos szeretete az ural
kodó érzése Halotti beszéd címú, 1950-befi írt versének is (versválogatása
1978-ban. a müncheni Griff kiadónál jelent meg A delfin visszanézett Címmel),
mely az emigráns életérzés egyik legmegdöbbentőbb, leghitelesebb és legmúvé
szibb összefoglalása. Az annyit emlegetett mítosz és álarc mögül itt villan elő egy
pillanatra. az igazi, a sebzett rmívészarc, aki a maga választotta valósággal emlé
keit és magyarságtudatát szegezi szembe:

Szorongasd még abugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt
Mert. ez maradt. Zsugoritui még számbaveheted
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet,
É's Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink. elapad vérünk, agyunk,
Látjátok feleim szem'tekkel, tnik. vagyunk?
Ime, por és hamu vagyunk.

A mítosz

Amikor 1978-ban a Griff kiadásában megjelent Krúdy Gyula ÁI-Petőfije, az
előszót Márai Sándor írta hozzá. Ebben azt fejtegette,hogy Krúdy, mint minden
igazi író, zseniálisan megsejtette, .hogyan alakulnak később az események, a
tiszta, a nagy eszményeket mint cáfolja meg és piszkolja be a hétköznapi élet. Ez
a feszültség, a mindennapi élet és a nagy eszmények éles és drámaivá hangolt el
lentéte: Márai -regényvilágának központi motívuma. Az igazi, a nagy ideálokat
aligha lelhetjük meg az életben, de kiküzdhetjük őket a mágunk számára egy vir
tuális világban, melyet emlékeinkből,reményeinkbőlszőhetünk, s amely a maga
körvonaltalanságában és kiterjedés nélküli valójában éppen olyan valóságos
lehet, mint az, amelyik zihálva és ellenségesen vesz körül. Ezt a tételt jeleníti
meg a San Gennaro vére (New York, 1965) éppen úgy, mint a Béke Ithakában
(München 1979), de ez a gondolat ilyen vagy olyan köntösben majdnem mind
egyik Márai-regényben kifejezést nyer.
. A San Gennaro vére - mely több nyelven megjelent/-a "csodá"-ról nyerte
címét: minden évben végbemegy ez, amikor óriási előkészületek után a szent
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megalvadt vére hirtelen felbuzog. De ez a csoda, a látható, nem érdekes már.
Néhány öregasszony gubbaszt a: templom hűs homályában, hogy elmondhassa
másnap a piacon: tanúja volt az "eseményeknek" (amelyről a helyi lapok már
csak apróbetűs híradásokkal számolnak be), és természetesen az oltár körül
sereglő, díszesen öltözött papok. Még .a szemtanúk is mintha kiábrándultak len-

. nének, bennük is felmerül a kérdés, van-e értelme ennek a nagy hűhóval előké

szített szertartásnak. Mert a hegyoldalban épült városka egy más, egy hétköz
napi, de igazi csodának is tanúja lehet, olyannak, ami nyugtalanságban tartja a
rendőrséget is, holott nem .tőrténik rendzavarás. Ez arra készteti mindazokat,
akik boldogtalannak érzik magukat, hogy felkeressék a titokzatos idegent, a fér
fit és asszonyt, akik egy magányos házban .élnek, s megmagyarázhatatlan fájdal
mat őriznek magukban. E fájdalom mégis gyógyító erejű és megtisztító. Mert ők
ketten, az idegenek - akikről megtudhatjuk, hogy emigránsok - tudatában van
nak annak, hogy a boldogságot és a megigazulást nem az életben, nem a valóság
ban kell keresniük, hanem önmagukban, a lélek titokzatos tájain. Ez a megélt és
megtalált biztonság sugárzik a férfiból, s ez gyógyítja meg mindazokat, akik be
szélgetnek vele.

A regény felépítése és előadásmódja mindvégig izgalmas, de áttetszően egy
szerű is. A rendőrspicli, a "padre", az "asszony" és a többi szereplők hatalmas
monológokban, gyónásokban és kihallgatások során próbálják megfejteni a férfi
erejének titkát. Az ő szavaikból áll össze a kép: ez az ismeretlen, csendes, köny-

.vei között otthonos emigráns voltaképpen ugyanolyan gyenge ember volt, mint a
többiek. Tartásának egyetlen forrása, hogy tisztán látott, s le merte vonni fel
ismeréseinek végső következtetéseit, amikor egy különös, félelmes és titokzatos
hajnalon eldobta magától az életét. Ráébredt arra, hogy elveszett az az
Európa ... ,jl.ll1elyhez tartozott. "A.zt mondta - idézi vissza gyónása során a nő

utolsó beszélgetésüket -, Stefan Zweig megtette Brazíliában . . . ", s megtették má
sok is, amikor úgyérezték, hogy addigi hiteiket és illúzióikat megcsúfolta a sors.
"A világot csak akkor lehet megváltani, ha áldozatot hoznak" - ezt ismételgette a
férfi. Az áldozat az igazi csoda. Az ember szívében, ha egyszer felismerte, hogy
az ő Európája nem létezik többé, nem buzog fel a vér, nem ismétlődhetik meg
Szent Januárius vérének csodája. A nő arra hivatkozik, hogy az igazi erő: vál
lalni a szenvedéseket és a megpróbáltatásokat, küzdeni azért a virtuálisan létező

boldogságért, melyet szívünkbe zárva őrzünk. A férfi azonban nem hisz a harc
értelmében, nincs többémiért küzdenie, mert az emberiség elveszítette ideáljait,
s a világot a vak végzet törvényszerűsége irányítja.

Ezt a megváltozhatatlan, keserű és kemény végzetet hozza tapintható közel
ségbe a Béke Ithakában, mely felépítésével is emlékeztet a San Gennaro vérére,
hiszen ebben a regényben is a szereplők monológjaiból és előadásaiból ismerjük
meg Odüsszeusz utolsó útjának történetét, azt a végzetszerű tényt, hogy az iste
nek rendelésébőlfiának kezétől kellett elhullania.

Pénelopé, Télemakhosz és Telegonosz - ő Odüsszeusz és Kirké fia - mondják
el a történetet, melynek legvégén Athéné istennő belenyugadva az istenek ren
delésébe, nem védelmezi többé a leleményest, s az Telegonosz kezétől hullik el.
Az istenek rendelése és a San Gennaro vérében sorsformáló tényezővé tett vak
végzet voltaképp egy és ugyanaz. A San Gennerc vérében a művésznek el kell
vesznie, mert nincsen már közege, nincsen háttere, s nincsenek ideáljai sem. A
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Béke Ithakában Odüsszeusza sem élhet tovább, mert túlságosan sokat tud, s
esze, tehetsége révén olyan hatalom birtokába jutott, amely megrémíti az Olüm-
posz halhatatlanjait. ,

Van azonban egy nagy különbség is a két regény között, s ez Márai Sándor
szemléletének bizonyos módosulását jelzi: a San Gennsro vére még azt sugallja,
hogy az európai kultúrában bekövetkezett a végkor, a. Béke Ithakában viszont
már a továbbélés esélyeit is felvillautja. Odüsszeusznak el kell vesznie. Mégis
inkarnálódik belőle valami fiaiban és asszonyaiban, akiknek sorsát továbbra is
összeköti az ő utolsó rendelése. A regény legvégén Telegonosz kicsit tűnődve

jegyzi meg: mindent elmondott apjáról, vagy legalábbis mindent, amit ő tudhat,
hiszen ő csak a gyilkosa volt. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy örököse legyen,
művének továbbfolytatója, s a regény teljesen egyértelművé teszi a tanulságot,
hogy Odüsszeusz és a hozzá hasonló formátumú lények haláluk után is terméke
nyítő erőt képviselnek, mert eszmeiket és ideáljaikat, ha berzenkedve, ellen
kezve is, de megőrzi és létformálójának tartja az utókor.

Danténál Ulysses megtudja, hogy tengerről fogja érni a vég. Márai viszont azt
bizonyítja, hogy az élet minőségénekmegváltozása, az erőszak mind kendőzetle

nebh megnyilatkozása veszejti el az Ulysseseket. Emez még ravasz volt, s igazi
művésze az életnek. A következő nemzedék már lényegesen egyértelműbbképet
mutat, az ő életüket két alternatíva igazgatja: az erőé és gyengesége. Mihelyt
ezek a tulajdonságok kormányozzák a világot, a rmívészre, a "leleményes"-re
nincsen már szükség, az ő szerepe véget ér.

Nem nehéz a két regény tanulságának és végkövetkeztetésenek hasonlóságát
felismernünk. A különbség elsősorban a remény perspektívájából adódik. Míg a
San Gennerc vére teljesen reménytelen; a férfi halála egyfajta európai humaniz-

-mus-eszmény végét is jelenti, a Béke Ithakában megbocsátóbb és belenyugvóbb
kifejlete azt sejteti, hogy Európa, ha bűnösen és romlottan, az apagyilko.,sság fé
lelmében és lelkifurdalásában is, de tovább él. Igaz - mondja az önnön talaj
veszítését általánosító író -, az élet minőségemindig romlik: az aranykort egyre
perspektívátlanabb időszakokkövetik, de az élet megy tovább, megállíthatatlanul.

A Béke Ithakában, de a San Gennero vére is a háború utáni Európa képét
idézi, úgy, ahogy azt Márai Sándor látta, olyannak, amilyennek a polgári rend
végét megélő, s azzal ideáljait elveszítő művész hitte. Márai Sándor abban a
csalóka feltételezésben élt, hogya művészet is együtt veszett a -polgársággal,
hogy az utolsó nagy korszakot a vándorlók, az Odüsszeuszok képviselték. akik
mindenüvé elvitték a leleményesség és az alkotás örömét, utánuk már csak az
erőszak és az apagyilkosság kora következhetik. A hazáját mindenütt fellelő

Odüsszeusz az igazi művisz - ezt sugallja a Béke Ithakában, amely természete
sen újraértelmezi és tudlitosan megváltoztatja a homéroszi eposz végkövetkezte
tését is, mert abban a megfáradt Odüsszeusz végül mégiscsak visszatér Ithakába,
mert az a hazája ... Márai Odüsszeusza hazátlan, mert a világ olyan lett, hogy
nem fogadhatja be őt, aki nagyobb és erősebb nála.

A Béke Ithakában pesszimizmusát igazolnák a nagy trójai háború túlélői is,
akik sorra elvonulnak Odüsszeusz fiai előtt, s beszélnek nekik apjukról. Homé
rosz eposzaiban az emberi nagyság és gyengeség együtt jelentkezett, hősei tud-

o tak áldozatot hozni, nagylelkűek lenni, de fecsegtek és megfutottak, ha úgy hozta
a hadi szerencse. egyszóval a teljes életet élték. Az öreg Heléna, a vén részeges
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Menelaosz, a féltékeny és bosszúálló Kirké, a fájdalmas és béketúró asszonnyá
lefokozott Penelopé már valamennyien egy más korszak részvevői, akik még
emlékeznek a régire, az odüsszeuszira, de már csüggedten belenyugodtak az
újba, amely megtörte őket, s bebizonyította, hogy az örök élet, a halhatatlanság
csak illúzió.

Íme, a nagy európai rmíveltségnek és szellemiségnek vége - ahogy Márai
Sándor azt mitizálja. Mintha a 'Naplókban kifejtett gondolatok igazolását olvas
nánk a múltba transzponálva, s az idő által is törvényesítve. Az idő által, mely
megszűnik gyógyító hatalom lenni; csak a változásök üres egymásutánja és a
romlás kerete. S persze a rmívész is beletörődik a megváltoztathatatlan végzetbe:
a San-Gennera vére férfíja még vállalja az áldozatot, Odüsszeusz azonban nem
kerüli ki végzetét. mert tudja, nem képes változtatni rajta, s nem is tud küzdeni
ellene. Megszűnt tehát a művészet ideálteremtő ereje, győzedelmeskedettellen
ben a kendőzetlenül és brutálisan támadó élet - ez Márai Sándor tanítása,
melyet különböző korokban ábrázol, s így próbálja növelni felismerésének hite
lét..Az olvasó azonban a férfiban és Odüsszeuszban is inkább olyan magányos
embert lát, aki maga választotta sorsát, mely nem szükségszerűen alakult igy,
hanem éppen azért, mert az írói akarat kiküszöbölte belőle az emberi tényezőt.

Ez az emberi tényező li jelenben nem létezik már. Csak a múltból sejthetjük
meg parányi fény jeleit. Ahogy az Egy úr Velencéből (Washington, 1960) egyik
szereplője fogalmazza meg:

Kedvesem, ez a farsangi tanulság.
A mámort az emberek kialudják
Az ágyban. .. Vagy a sírban. De világol
Az emlék egy fényes, másik világról,
Ahol zene szólt és a testek bódult
Körtáncban egymást keresték.

Ez a "fényes, másik világ" azonban, ha nagyon alaposan szembesülünk való
ságával, ugyancsak arról árulkodik, hogya rosszat az emberiség szinte története
kezdeteitőlmagában hordja, és csak a mítosz sugárzásában 'Vagy a tényektől füg
getlenedő művészetben oldhatja fel. Ezt igazolják Márai Sándor történelminek
mondott, valójában azonban a rontás történetét nyomozó regényei, elsősorban a
Rómában történt valami (Toronto, 1971) és Az erősítő (az író kiadása, 1975). Az
előbbi Julius Caesar korába vezet és a '"nagyság" természetrajzát vizsgálja, az
utóbbi a szent inkvizíció időszakát idézi, s azt mutatja meg, hogy az ember, az
egyedi lény nem tud beleilleszkedni a rendszerbe, amely az erőszakot konzer
válja.

Már Márai Sándor pályájának itthoni szakaszára is jellemzőekvoltak a nagy
kilengések: kitűnő alkotásokat meglepően gyengék követtek, s nagyon sommásan
talán azt mondhatjuk, ezek a történelminek nevezett regények nem tartoznak
pályájának fénypontjai közé. Mégis fontos művek, hiszen bennük fogalmazza
meg azt a felismerését, hogy amit mi "nagy"-nak és "nagyszerű"-nek hiszünk,
eleve magában hordja a romlás csiráit, egyszerűen azért, mert minden emberi
alkotás predesztinálva van az elmúlásra, kiszolgáltatott a rossznak és az erőszak

nak, amely a történelem lényegétől elválaszthatatlan. A Rómában történt valami
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egy baiaei (az ókori római polgárok legkedvesebb üdülőhelyevolt) nap keretébe
ágyazva fogalmazza meg ezt a tanulságot, míg Az erősítőben egy egyszerű, már-
már együgyű kisember szemével láttatja ugyanezt. .

Már-ai pályáján mindvégig érezhető volt az a rokonság és rokonszenv, mely őt
Kosztolányi világszemléletéhez fűzte. A Rómában történt valami az emberi élet
nek ugyanazt az "egyedi"-ségét, halálra kiszemelt voltát hangsúlyozza, amit
Kosztolányi utolsó versei, hiányzik azonban belőle az élmény spontán forrósága,
az életnek a szeretete, amely Kosztolányi utolsó, halállal vivódó korszakát oly
magasra emelte. Amikor a Rómában történt valami berekesztő jelenetében az
orvos elmondja, milyennek látja Caesart, nem tud egyebet följegyezni róla, mint
a boncolási jegyzőkönyvek adatait, a haja színét, a testmagasságát, egyszóval a
külső jellemzőket.

Pedig az író számára elsősorban az az igazán izgalmas kérdés, miért kezdte ki
a rontás Julius Caesart, ezt az igazán nagy embert, a történelem menetére
"hosszú árnyékot" vető kezdeményezőt. Egyáltalánnem csodálkozhatunk, hogy
erre a kérdésre is a jellemző "márais" módon válaszol: mihelyst valaki racioná
lis keretekbe foglalja az emberi együttélést, szabályokat és törvényeket alkot,
egyszóval megszünteti a korlátlan emberi szabadságot, s abban az illúzióban él,
hogy a valóságot uralma alá hajthatja, önmagát szemelte ki a végzetre. Caesar
nagysága Márai szerint abban" a felismerésben rejlett, hogy ráébredt: a történe
lem nem változtathatja meg az ember alaptermészetét, de a vezetőnek módja van
az emberi szemléletét adaptálni az eseményekhez. Ebben rejlik - írja - minden
diktatúra titka, s Caesar volt a történelem első igazi "modern" diktátora, aki haj
lékony is tudott lenni erőszakosságamellett, mert rájött, hogy "az E'-kJlúció nem
más, mint alkalmazkodás ahhoz, ami racionálisan időszerű". Ezt az igazságot 
pontosabban: féligazságot - nemcsak a" római diktátor kamatoztatja élete és
államvezetése gyakorlatában, hanem Az erősítő főalakja is, jóval szerényebb hét
köznapokban, de kissé megfordítva a caesari elvet, Márai nagy gondolatát, a sze
mélyes korláttalanság eszményét immár történelmi igazsággá nagyítva: "Félős,

hogy amíg egyetlen ilyen ember él valahol; hiába süljük roston, főzzük olajba, tör
jük kerékbe a többit. Ezt nem tudtam elébb. Úgy tanultam, a Szent Cél mindennél
fontosabb: legyen Egy Akol és Egy Pásztor. De aztán rá msújto tt, mint a villám
csapás, a félelmes gyanú, hogy egy ember lehet több, mint egy akol." Mert az az
egy ember, az "egyedi példány" nem esik a kor legnagyobb betegségébe, a lelki
anarchiába, mely megrontotta korunkat, s felfüggesztette az erkölcs törvényeit.
(Ezt a folyamatot ábrázolja Márai - megintcsak történelmi díszletek között az
1970-ben Torontóban megjelentetett Ítélet Canudosban című regényében.)

Talán meglepő Márai Sándorral kapcsolatban Nietzschére hivatkoznunk, de
feltételezhetjük, hogy történelmi regényeinek szemléletmódjára- a német filozó
fusnak az a megállapítása hatott, hogy az európai ember megszüntette a lét
ben a cél és az egység értékkategóriáit, s ezért az adott világ nem rendelkezik
értékekkel. Nietzsche szerint a nihilizmus fő oka, hogy a világ értékét egy virtuá
lis világra érvényes kategóriákkal mérjük. Márai nnivész hősei, vagy akik regé
nyeiben a történelem manetéról elmélkednek, felismerték. hogy az ő kategóriáik
sem érvényesek már erre a világra, s ezért érzik úgy," hogy kötelességük nihilis
tának lenni. Belólük persze hiányzik a hatalom akarása. De majdnem mind
Nietzschével egybehangzóan vallják: "A világ önmagából él: saját ürülékével
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táplálkozik" (Der Wille zur Macht IV.), Az egyetlen kivételt Márai a művészben
látja. De ennek a művésznek immár nincs helye a megromlott világban. Szo
morú és megdöbbentő végkövetkeztetése volna ez egy olyan pályának, mely a
hűség hangjainak kifejezésére is alkalmas volt valaha ... Némiképp érthetővé

teszi persze e végső kiábrándulast az a tény, hogy Márai - bár Naplója erről alig
-árulkodott - nagy érzelmi megrázkódtatással élte át a második világháborút,
mint a saját életformájának legvégét, olyan korszak nyitányát, me lyben rá s a
hozzá hasonlókra nincs többé szükség (ezt a képet rajzolja föl legalábbis a Föld,
föld! szabálytalan emlékezéseiben! Toronto, 1972) ... Mindvégig megőrizte azt
a meggyőződést, hogy ő csak "túlélő", a múlt hírhordozója, akinek kötelessége a
meghaladott életértékeket a folyvást romló korba kísugároztatni. De hogy ez is
csak egyik szerepe volt, azt talán hitelesen bizonyítja a Judit _.. és az utóhang
(Műnchen, 1980).

A megbocsátó Márai

A Judit. __ és az utóhang végén olvasható rövid tájékoztató szerint az író e
regényét Az igez: (1941) folytatásának és lezárásának szánta. Már maga az a tény
is fontos, hogy olyan művéhez nyúlt vissza, mely itthon keletkezett, azokban az
időkben, melyeket eddig megtagadott, s a hozzá fűző szálakat elmetszette. Az ig[i
úból mindenesetre hiányzik az a fájdalmas nosztalgia, mely az utolsó regényt át;
hatja. A Judit _. _ és az utóhang mindenképpen lezárásnak hat: mintha benne az
[ró végérvényesen pontot tenne egy hajdani. szívének kedves korszak végére.

A regény szerkezete teljesell áttetsző: .Jelelgetós" technikára épül: Judit egy
hajnal ba nyúló éjszakán elmondja új szerelmének, azAmerikába szakadt zenész
nek élete törtónetét, az .auóhang'than pedig ugyanez a zenész meséli ei, hogyan
halt meg Judit, s mint tűnt fel egy fuló pillanatra néhai fprje. akiről a nö azt
hitte, felkapaszkodott az Újvilágban a sikeresek közé. A valóság azonban sokkal
kietlenebb: a volt nagybirtokos most szerénv nyugdíjából tengődik egyik napról
a másikra.

Ahogy Judit a rnultat idézi, s elmondja, hogyan tartotta össze hajdanán a csa..
ládot - Márai egyik legfontosabb témája! - it "méltóságos úr", Martin Du Gard A
Thiball/t családjára kell gondolnunk, mely ugyanígy hullik szét az öreg Thibault
halála után. De magyar megfelelőjeben il züllést nem lehet megállítani: a kúria
rwig érintetlenül áll, de az életformát és életszemléletet kikezdte az az új,
"modern" szellem, melyet az öreg eddig távol tudott tartani. A nemesi életforma
átadja helyet egy pclgáriasult szemleletnek. az utóbbi azonban- mert eltaszí
totta magától az előbbi értékeit ,- nem jelent megtartó erót. A patriarchális
erkölcsöt felváltja rt szerzesé, az ügyeskedésé, s ennek jegyében hódít ja meg
Judit a maga számára a "fiatal \Ír"-at, akivel egy ideig elégedett házaseletet
élnek, aztán kilépnek egymás életéből, s csak akkor találkoznak futó pillanatra,
amikor a hirtelen felépítet! Kossuth-hídon özőnló tömeg összesodorja öket. A
férfi ekkor jelenti ki, hogy szakértelmét és tudását az Újvilágban óhajtja karna
toztatni. Ezt az egyéniséget azonban a "másik" világ nem 'fogadhatja be. Mert
és ezt érzékelteti az író - az emigrációnak voltak olyan rétegeiis, melyek eleve
esélyteletiül kezdtek egy új életforma kialakításába. Ez a réteg nem új egziszten-
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ciát akart teremteni, hanem emlékei elől menekült. Amint Judit is meghalni
indul, amikor hazát cserél.

A regény egyik legizgalmasabb kérdése: megszokható-e az új környezet? Asszi
milálódhatnak-e azok, akik más életformát, más "hazát" választanak maguknak?
Erre a kérdésre Márai nem válaszol egyértelműen,mint ahogy a valóság felelete
sem egyértelmű. De a regény végkicsengésében lehetetlen nem érezni a keserű

séget, a tehetetlenséget, melyet legélesebben az az "író" fejez ki, akivel Judit á

háború alatt kötötte össze sorsát, s aki ugyancsak az emigrációt választotta. Ez
az öregedő férfi érintetlenül őrzi szívében azt a régi világot, mely már nem léte
zik, s amelynek kifejezőjevolt, amíg benne, a közegben élt. Ő talán a regény leg
fontosabb, jelképes alakja: beteljesedik rajta A féltékenyek egyik jóslata, melyet
Edit mond el Garren Péternek, mikor az hazaindul. E jóslat igazsága ellen Márai
megállás nélkül küzdött az emigrációban, de mintha az ő múvészsorsában is
beteljesednék: "Te még visszatérsz közénk. Mert az emlékek, az itteni múltad utá
nad nyúl oda is abba a másik világba, és ezeket a szálakat sohasem tépheted el."

A Judit ... és az utóhangban megváltozik a képlet: a hősök most a "gazdag biro
dalomban" élnek, s az elveszített, elhagyott másik világ nyúl ki értük, hogy szám
vetésre kényszerítse őket. Ez a számvetés nem teljes. De a fájdalom és nosztal
gia, amely áthatja a hősök gondolkodását, annak bizonysága, hogy a múlthoz
kötő szálakat sosem lehet végérvényesen elszakítaní, az élet és az egyéni sors
bizonyos szakaszaiban azok újra meghatározók és figyelmeztetök lehetnek és
lesznek.

PARANCS JÁNOS

Expedíció

korán sötétedik, s már késöre jár,
egymásra hányva hevernek kacat jaink,
csak a készenlét fegyelme nem lazul,
s a démonok falkája kering a tűz körül,
közéjük csapni, elűzni öket nincs erőnk,

etetni nincsen készletünk, hát várunk,
melyikűnk bírja tovább a gyötrö kínokat,
és ha a tűz lohad, ráhajítunk valamit,
tétovázás nélkül, gyorsan, ami akad,
így köszönt ránk végül ismét a hajnal

kopár vidék, jeges holdbéli táj ragyog,
árkok, csapdák, 'drótakadályok közt a füst,
lomhán és imbolyogva vánszorgunk tovább, .
merre s hová? már egyikünk se tudja,
átrohantunk rég kitűzött céljainkon:
nyomunkban vannak mégis mindenütt az árnyak
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