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"A szegények iskolája"
"Hogy kosxorüs költőink nem zengenek a népnek
ajkain, csak az lehet az oka, hogy hazánk népének
legnagyobb része nem lett nemzetté, hogy nincs hazánk
érdekeivel osszeforroa, s zsellérüllakva bonaban. kinek
a házbérfizetésén kivül alig van egyéb, mi emlékeztesse
lakára, ismeretlen honja érdekében. "

Madách Imre: Művészeti értekezés

A cím Márai Sándortól származik. 1933-ban jelent meg szatirikus esszéje - legalábbis
ezzel a műfaji megjelöléssel illette a meglehetősen ironikus aforizmák sokaságát Bálint
György -, s alapos felháborodást keltett a kritikusok között, akik cinizmussal, fölé
nyességgel, hűvös távolságtartással vádolták az írót.

Valóban Márai volt a cinikus? Vagy netán az a társadalmi rendszer, amely álságos
könnyeket hullatott a gazdasági világválság hozzánk is .begyürüzö", általános elszegé
nyedést, állástalanságot és nyomort okozó következményei miatt?

Márai Sándor életében megtapasztalhatta a gazdagságot és a szegénységet is. Amikor
első emigrációjába vonult, súlyos megpróbáltatásokat kellett elviselnie, mígnem Alexan
der Márai néven megtalálta helyét a német irodalomban. Az Idegen emberek círnű regényt
részben ekkor szerzett tapasztalat.ai alapján írta, benne nemcsak az emigrációs létforma
gyökértelenségét, értelmetlen és távlat nélküli .Iebegését" akartamegjeleníteni, hanem a
szegénység, az egzisztenciális veszélyeztetettség fájdalmas következményeit. is. Napról
napra t.alálkozott Európa országútjain a nyomorultakkal, a kivetettekkel. akik arcukon
viselték a szegénység kínos bélyegét és lelkükben a reménytelenség bénító érzését. Látta a
gazdagokat is. Hírt adott a nagy kártyacsatákról, amelyek során milliók cseréltek gazdát
egy-egy éjszakán, de figyelte azokat is, akik rettegve, a munkanélküliség árnyékában
termelték ezeket a milliókat.

Boldogok a lelki szegények és a tisztaszívűek. De boldogtalanok, akiket a megélhetés
küszöbére vagyaz alá kényszerít létük, mert nincs módjuk érintetlennek maradniok.

Kora egyik legnagyobb rnüvészének nevezte a nagy fílmszínészt, Chaplint, az esett
kisember halhatatlan megjelenítőjét,aki toldozott-foldozott ruháiban, oly gyakran földre
hulló keménykalapjával, kínos udvariasságával millióknak és millióknak mutatta meg a
szegénység groteszk igazságtalanságát. Szemében Chaplin volt a vigasztaló, aki még ebben
a szánalomra méltó élethelyzetben is megőrizte a mosolyt, a derűt, azt az életérzést. mely
kínjainkban is egy tisztultabb létforma esélyét, lehetőséger rejti. Ezt a magatartást állítja
ideálulA szegények iskolája. Ahogy a könyv előszavában mondja: ,,Abból indulva ki, hogy
a szegénység, mint valamijároány, vagy mint egy középkori rögeszme, elképzelhetetle
nül elterjedt korunkban, s az általános, iparszerü, hatóságilag engedélyezett koldusság
mellett újabb és újabb osztályokat is bűvkörébe vonz, sürgős szükségét látom egy
kézikönyvnek, mely a meglepett, oruul megtámadott s a szegénység kazamatáiba
hurcolt újszegényeket, akik változott helyzetükben, első elképedésükben éppen oly
kevéssé tudnak értelmesen és ízlésesen viselkedn~ mint például az újgazdagok,
kitanítsa az új állapotok igazi mivoltára s az életöröm lebetőségeire, melyek, mondjuk,
egy kazamatán belül rendelkezésre állanak. "
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Forgatta-e ezt a kéZikönyvet utolsó éveiben, amikor ismét a legszegényebbek közé
süllyedt? Amikor teljes és kiszolgáltatott magányában újra a társadalom legmélyebb
bugyraiban, a "kazamatakban" tudhatta és tudta magát? Vagy ekkor is megőrizte

függetlenségét a szabad és tiszta szellem fénykörében? A kínok elől menekült a balálba,
vagyszabadsága tudatában válla1taazt? Azélők és a halott közötti távolság túlságosan nagy
ahhoz, hogy e szorongató kérdésre ma válaszolni tudjunk.

Az ember szegényen ment el. De műveiben gazdag és súlyos tanulságot hagyott hátra. S
hogy e tanulság elemei között mily sok időszerűvan, bizonyítja A szegények iskolája.

"Szeszélyb61születettkönyvnek tűnikfelelsőpillanatra - írta SchöptlinAladár -, de
ez csak forma dolga, valójában komoly magva van: támadás az élet mai berendezése
ellen."

Ha végiglapozzuk ezeknek az éveknek irodalmi vagy irodalmi szándékú folyóiratait,
azonnal megértjük Márai iróniával és szatírával mesterien palástolt indulatának magya
rázatát. Öltözködési, főzési tanácsok az Új Időkben. "Hogyan főzzünk olcsó ebédet?",
"Esküvő kis ráfordítással", A menüben alternatív előételek. háromféle hús salátákkal,
köretek, kétféle "olcsó" torta. És koldusok, guberálók az utcán, gyanakvó hivatalos
örszemek, akik tudják, a szegényekre diszkréten vigyázni kell, az elkeseredés könnyen
ragadja őket meggondolatlan tettek elkövetésére.

Közben Európában "ellobbant a máglya", megsemmísültek iaz ösztönélet túlbecsülö
jének", Freudnak könyvei, kimondták az ítéletet "a német nyelv eltorzítója", Kerr fölött,
kiebrudalták "a gőg és szemtelenség képviselőit",Thcholskyt és Ossietzkyt. Megszólalt a
"Messiás", aki új kor eljövetelét jövendölte a Sportpalast őrjöngő közönségének, az
eljövendő Éden látomását hörögte, míközben odakint kirakatok üvegeit törték be, s
Európa történetében, ki tudja hányadszor, ismét az erőszakvette át uralmát ezen a részen.
Milyen igaza volt Márainak, amikor e máglyák baljós fényében, s a Hangot hallva ezt írta:
"Primitív és céltalan eljárás lenne, ha a szegény a lIilágot iparkodna másmilyennek
elképzelni - a lJilágotátkölteni nem lehet, mert a lJilág akarat és elképzelés tüneménye
ugyan, mint ezt Schopenhauer tanította, de sokkal brutálisabb akarat és barbárabb
elképzelés tüneménye, mint amilyenre a szegény oaiaba is képes, s ezért nem is tudja
soha megudltoztatni azt. "

Valóban "variációk" ezek a megállapítások "egy akkord felett, természetesen a
cinizmusnak és felelőtlenségnek oly hangnemében, amely önkénytelenül is emlékezteti
az embert a kígyóbűvölők közismert keleti melödiájára"? Vagy mégis igaza lett volna
Márainak, amikor a világban újra meg újra hódító barbár akaratról beszélt, melynek
szolgálatában olyan különben kiváló szellem, mint Gottfried Benn ezeket mondta: "Egyúj
világ született, mintha csak az Óceán egy rég elfeledett szigete bukkant volna fel hirtelen a
mélyből. Minden, ami régi mérték: a múlté. Minőség és véleményszabadság többé nem
számítanak, ma az állam egésze az, ami új tápanyagot ad a vérnek És ennek a forradalmi
erőnek az ifjúság a hordozója, amelynek harci szimbóluma többé már nem lehet a ködbe
vesző Bastille."?

"Állarnrendünket mélyen áthatja a szociális felelősség érzése." Milyen sokszor és hány
változatban beszéltek erről a vezető politikusok! De mit is jelent valójában e szociális
felelősség?Nem azt jelképezi-e, hogy adott egy bölcs, kiválasztott, perspektívát látó réteg,
s vele szemben hatalmas, "alantas" tömeg, melynek bűntudatotkell éreznie, hiszen nem
dolgozik elég jól és elég intenzíven? Hogy is írta A szegények iskolájában idézett Pintér
Jenő irodalomtörténetében? - "Az utcákon tolongó rettentő csőcselék, a külvárosok
elhanyagolt tömegei... elviselhetetlenné tették a város levegőjét." "A lJilág csak türi
ezeket a leprásokat - mondja maró iróniával Márai. - Aztán cannae gyakorló
szegények, akik megteremtették a dlJilizációt, leányaik mármúselyemruhát lJiselnek és
mozibajárnak s óriási trősztök lJilágszerte azó számukragyártanak konzeroet, rádiót,
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autót, konfeeciorubdt, írók nekik írnak könyveket, ők bámulják a mozgóképeket a
színházakban, képviselőketküldenek be a parlamentbe, s könnyű elhitetní velük, bogy
sorsuk uraí. A valóságban éppen olyan szegények, mint a jegesmedve a Lappjöldön,
csak sokkal több kötelezettséggel azok. Tájékozatlanságuk a világról elképesztő s a
gazdagokboz annyi útjuk van, mint a halottaknak az élőkhöz."

Boldogok a lelki szegények. De hetedíziglen boldogtalanok azok, akiket lélekben is
elszegényítenek! Amikor a kultúra eldologiasodik, amikor már csak képek és plakátok
segítségével ismerjük a világot, s nem a saját szemünkkel látunk, hanem mások néznek
helyettünk, ők mondják meg, mi a szép, mi a rút.

Eljöhet egy szomorú kor, amikor a szegények és a kiválasztottak között már csak az üres
szavak révén teremthető kapcsolat. .Ami a szegényeknek a gazdagokkal való érint
kezését illeti, ezt a problémát . .. a szegények régen megoldották már a gyakorlatban,
mégpedig nagyon egyszerűen.Bármily különösnek túník is, a szegények nem érintkez
nek a gazdagokkal. Nehéz lenne elemezni azt a különös gőgöt és dacot, mely
visszatartja őket, bogy elfogadjanak meghívásokat a követségek estélyeire. részt
vegyenek jótékon.ysági teákon vagy kétszáz teritékes rózsadombi bázszentelőkön.A
gazdagok oly kínosan tudják ezt, bogy már nem is hítják őket. Ugyan kí olvasta
közülünk az újságok személyi hírei között, bogy a távozó svéd követ tiszteletére adott
banketten megjelent Büdösy István bélmosó is nejével, vagy azt, bogy valamelyik
élemedett korú grajomán kÜlföldi írónő megérkezése alkalmából részt vettek a
kultuszkormány teáján Krumpli Imre vagonkezelőés bájos leányai is? A szegények,
sajnos, nem érintkeznek a gazdagokkal, s nehéz elképzelni, bogy eztaz éppoly makacs
mint oktalan vadócságukat belátható időn belül le tudják majd küzdeni. "

A "gazdasági válság" a szegények számára "meghitt állapot", melyet bensőségesen

ismernek, átélnek Belenyugszanak abba, hogy a gazdagok nem is tudják, honnan
származik gazdagságuk. Nem csodálkoznak, ha netán - ez már nem Márai korának
története - egy mellékhelyiségben a kezükbe nyomnak 30 vagy 50 ezer forintot.
Kacarásznak, ha a pénz forrását kérdik tőlük. Ez a természetes. Időnként,egész váratlanul,
hozzájuthatnak Nem csalás, nem megvesztegetés. A dolgok rendje. Hiszen ők szolgál
tatják a cirkuszi előadást a szegények számára .. , Sajnos azonban a bölcsességet pénzzel
sem lehet megszerezni: w •• nem lehet megvásárolnipéldául azt, bogy egy buta ember
akárpénz birtokában is rendelkezzék a gondolkozás képességével- s ismerjük el, bogy
gondolkozni mégis csak mulatságosabb dolog, mint oalameiy mondén marseiile-i
nyilvános házban nőkkelpezsgőzni... ':

A "ködlovagok" legendás szegénysége ismétlődött 1930 körül. Egyre több volt a 
Márai kifejezésével - "nemes szegény", a kultúra robotolója. Ők nagy világirodalmi
elődeikre tekinthettek vigasztalásul: a rojtos nadrágban közlekedé Knut Hamsunra,
Wedekindre, akinek sosem volt egyetlen fillérje sem, s a nagy vándorlókra. Ám ezek nem
azért indultak nagy útjaikra, hogy otthonra leljenek, "a szegények földrésze"vonzotta őket
ellenállhatatlanul, a hozzájuk hasonlók birodalma, melyet bárhol a világon meg lehet
találni. A "nemes szegények"-nek talán megmarad az esélyük, hogy lélekben függetlenek
maradhatnak, mert megszerzik a sehová sem tartozás szabadságát, s egyfajta "fejlett
játéktechnikát", mely lehetőséget ad számukra, hogy a világot, az eseményeket átszűrjék
képzeletükön. s játékalkalomnak tekintsék, vagyeltűrésére kialakítsák magukban a sztoa
bölcsességét, annak a Marcus Aureliusnak a szellemében, aki Márainak kedves olvasmánya
volt, s akit oly gyönyörűen invokált Kosztolányi is.

,,A szegények iskolája" nem cinikus írásmű, hanem fájdalmas szatíra. Egy hibáiban
megrögzött, a szavak jelentését meghamisító kor leleplezőgúnyrajza.

Adja Isten, hogy ne legyen többé ilyen kor. De Márai szavai,sajnos, ma még időszerűek.
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