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A HOMÁLYBÓL 

MÁRAI SÁNDOR 
ÉS A NEMZETNEVELÉS 

(EGY RÖPIRAT ÉS VISSZHANGJA)1 

Tudnunk kell, miben hi-
báztunk, meg kell ismer-
nünk a valóságot, fel kell 
készülnünk, gyáva szoron-
gás nélkül, a jövő minden-
fajta feladataira.2 

Márai Sándor maga sem sejtette, hogy a. Röpirat a nemzet-
nevelés érdekében című művével szelet vet és vihart arat. 
Nemcsak a sajtóvisszhang volt indulatosabb, gúnyolódóbb 
jellegű, mint gondolni lehetett volna, hanem a szélsőjobbról 
és a szélső balról érkező támadások is megsokszorozódtak 
(bár a szélső balról érkezők 1945 után erősödtek föl), és oly-
kor máig érően3 szaporodtak meg a Márai-életművet szinte 

1 Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés érdekében. Bp. 1942. 
2 U ő : A könyvek bosszúja. Pesti Hírlap 1941. december 14. Kö-

tetben: Vasárnapi krónika. Bp. 1943. 282—287. 
3 Kristó Nagy István: Dögrovás. Új Idő 1989/3. 34. A cikkíró 

indulatos polémiája hevében Márait „másodrendű Krúdy-epigon"-
nak tekinti, s úgy véli, talán „a »nemzetnevelésről« szóló, német 
győzelemért drukkoló szovjetellenes műve" az oka, hogy Márai 
— tegyük hozzá: 1948-ban (!) — emigrációba ment. Kristó Nagy 
emlékezetből hivatkozott a röpiratra, az egykorú reagálások — látni 
fogjuk — másképp értékelik Márai viszonyát a „német győzelem"-
hez. Igaz, Kristó Nagy már a Magyar Élet 1943-as évfolyamában 
(7/18.) „gondolatfecni"-ként minősítette Márai, Szabó Zoltán és 
Cs. Szabó néhány írását. 
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kezdettől végigkísérő félreértések, félremagyarázások. Márai 
Sándor a magyar irodalomba robbanásától kezdve osztotta 
meg a közvéleményt, rajongói éppen úgy olvasták félre re-
gényeit, mint ahogy támadóit, ellenfeleit, ellenségeit öntuda-
tos polgár-magatartása, arisztokratikusnak vélt kívülállása, 
aggályos regényszerkezet- és mondatformálása irritálta. Nem 
állíthatjuk, hogy tisztelői és támadói a „népi", illetve az 
„urbánus" írócsoportok között oszlottak meg, mindkét ol-
dalon akadtak értő hívei és értetlen ellenzői írásművészeté-
nek, olykor nem különbözött (legfeljebb a kulturált vagy az 
alpári megfogalmazást tekintve) a dicséretek, valamint a ki-
fogások hangneme. Bármilyen hihetetlennek hangzik, pél-
dául Örley István4 és Veres Péter5 (jóllehet egészen mást tud-
tak az irodalom céljának) számos ponton azonos módon emel-
tek óvást Márai írásművészetével szemben, míg Szabó Zol-
tán,6 helyeslőleg, jórészt oly vonásokra hívta föl a figyelmet, 

4 Örley István: A M árai-mii új állomásai. Nyugat 1941. 529— 
534. 

5 Veres Péter: Máraitól tanuljunk írni? Magyar Élet 1941/3. 9— 
11.; U ő : A mai magyar népi írókról. In: Ember és írás. Bp. 19422. 
57— 58. Előbb „nyegle szellemesketiés"-nek nevezi Márai stílusát, 
majd a „papironszónoklás nagy mesteré"-nek. A dinamikus „szabó-
dezsői" retorikával szemben ez „intellektuális retorika" (a Cs. Sza-
bóéval együtt), de csak olyan veszedelmes, mint amaz. Őseik „más 
érzelmi hangsúllyal, Ignotus és Szomory Dezső voltak". Utóbb üres 
locsogást, nyelvi, hangulatbeli, stílusbeli modorosságokat vet Má-
rai (valamint Ignotus és Karinthy) szemére. Veres Péter hasonló-
képpen nyilatkozott Krúdyról is. Uo. 19. Vő. meg: uő: Népiség és 
szocializmus. Bp. [1943]. Márait itt az asszimilánsok közé sorolja. 
„Mert Adynak és Illyés Gyulának nem árt meg Párizs és Európa, 
de a Máraiaknak megárt. Se magyarok nem lesznek, se európaiak, 
csak nosztalgikus siránkozók vagy pesszimista sznobok mindkét 
oldal javára." Márai vagy nem olvasta Veres Péternek rá vonatkozó 
mondatait, vagy nagyvonalúan napirendre tért fölöttük. 1945-ben 
Illyés, Veres Péter és Kassák önéletrajzi—szociografikus munkáit a 
maga hasonló törekvéseivel látta párhuzamban. Magyar Nemzet 
1945/10. 4. 

6 Szabó Zoltán: Könyv mellett. Jelenkor 1941/6. 7. Uő : Márai 
Sándorról (eredetileg: Magyar Csillag 1944.). In : Ősök és társak. 
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amely inkább az „urbánus" írók jellemvonásának tetszett. 
Eltekintve a személyes indulatoktól (mint például Kodolányi 
János megjegyzéseiből kiolvashatóan7), az életidegen, ön-
célúságba fúló, a gondolatok mélységét cizellált fogalmazás-
sal helyettesítő, valójában szerkesztetlen-retorikus regényeket 
szerző Márai képe bontakozik ki előttünk, a dekadens pol-
gárság szószólója, akinek semmi köze sincs a társadalom 
mélyében lejátszódó folyamatokhoz. Ezt a képet zavarta meg 
Márai látszólagos pályafordulata, amikor is az irodalom 
közvetlen pedagógiai szerepének hangsúlyozásával, az értel-
miségi hivatásnak műveltségközvetítői szerepet tulajdonítva 
(Ortega y Gasset tételeitől egyáltalában nem függetlenül!) 
részt kért abból a munkából, amely már a háború utáni kor-
szak magyar lehetőségeit körvonalazta. A pályafordulat csu-
pán látszólagos, hiszen az Újságban, majd a Pesti Hírlapban 
közreadott újságcikkeiben addig is politizált (egy részük a 
Vasárnapi krónika című kötetében jelent meg, de csupán 
kis részük, hiszen a Pesti Hírlapban több éven keresztül 
kedden, csütörtökön8 is, vasárnap is (továbbá álnéven 
más napon is!) megjelentek a Márai-cikkek!), egyébként 
hallatta hangját kül- és belpolitikai kérdésekről szólva. 

Bem 1984. 117— 124. E cikkben vitába száll Veres Péter kérdésfel-
tevésével. Ugyanebben a kötetben megfontolandó magyarázatát kap-
juk Veres Péter egy tőről fakadó Márai- és Krúdy-ellenességének: 
171-172 . 

' Kodolányi János: Sznobok. In: Esti beszélgetés. Bp. 1941. II. 
246—255. Kodolányi Bóka Lászlónak egy Márairól írt cikke miatt 
sértődött meg, egy utalást önmagára vonatkoztatva. Bóka álláspont-
ját túl határozottan bírálva kitér Máraira is: „Márai bizonyosan 
különb a máraiizmusnál s főképp ebben a nyavalyában tetszelgő 
kritikusainál, de hogy ez a penetráns közeg egyáltalában van s ilyen 
fullasztóan nehezedik szellemi életünkre, mégis csak rajta kell szá-
mon kérnünk". (252—253.) Ezt megelőzőleg Kodolányi Pétain Fran-
ciaországáról ír: „ami Franciaországban történik, okulással és iga-
zolással szolgálhat nekünk" (251.). Nem ez az egyetlen kitétel, amely 
erősen vitathatóvá teszi Kodolányi álláspontját. 

8 Csütörtöki rovatának Tegnap és ma volt a címe. Később, 1943 
nyarától mindkét rovat rendszertelenebbé váltj 
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Útirajzaiban,9 az Új Szellemben publikált esszéiben10 pedig 
a demokrácia elkötelezettjeként szegült szembe egyrészt a 
szociális demagógiának a szélső jobboldali sajtóban hangos-
kodó képviselőivel, másfelől a mindenkor uralkodó kor-
mányzattal (mint a francia és az angol tájékozódás híve!). 
Idecélzott a Napnyugati őrjárat is, nem is szólva megrendítő 
erejű párdarabjáról, a Kassai őrjáratról. Az nem vitás, hogy 
Márai megfogalmazásai helyenként erőteljesen magukon vi-
selik az uralkodó terminológiát, s mint bölcselkedő író nem 
forrasztja újszerű egységbe a kedvelt spanyoljainál és a 
Spenglernél olvasottakat. Nem alkot új gondolati rendszert, 
s az a polgárság-kép, amely szépirodalmi műveiből és úti-
rajzaiból elénk tárul, sokkal inkább szerzői konstrukció 
eredménye, mint valódi adatokon nyugvó kutatás. Az Egy 
polgár vallomásai első kötetének részletei nem összegződnek 
a virtuális magyar (vidéki városi) polgárság eszméjévé, az 
Márai más olvasmányainak, részben Thomas Mann-élmé-
nyének (vagy akár Hauptmann Naplemente elött]e magyará-
zatának) ihletésére is módosulhatott. Mindazonáltal ez az 
ideál-polgárság nem tagolódhatott be sem a szélsőjobb-, sem 
a szélső baloldali elképzelésekbe, továbbá funkciójával, te-
vékenységi formáival és műveltségeszményével különbözött 
Veres Péter vagy Kodolányi János elképzeléseitől is, majd-
nem előzmény nélküliek a magyar gondolkodás történetében. 

Máraitól sokan tudták idegennek a nemzeti sorskérdések 
vállalását, mivel regényei — látszólag — a magán élet vál-
ságát mutatták be, a krízis összesűrűsödésének pillanatát. 
Hogy ez a válságtudat valójában egyetemessé növő szoron-
gásokat tartalmaz; hogy a szüntelen Európára (helyesebben; 
a polgári Európa fausti lényegére) tekintő művész a magyar-
ság Európához tartozásában nem az életlehetőségeitől meg-
fosztott rétegek problémáinak megtagadását, másodrendű 

9 Már a Napnyugati őr járatban is (Bp. 1936.), de még inkább a 
kritikusok által félreértett Kassai őrjáratban (Bp. 1941.). 

10 1937 - 1938-ban. 

12 It 9 0 / 2 - 4 
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voltát hirdette, hanem éppen ellenkezőleg: polgári „szintre" 
akarta fölhozni az elnyomott, a műveltségből kizárt osztá-
lyokat is: kevesen vették észre. Az azonban valóban igaz, 
hogy röpirattal, értekezéssel a nemzetnevelés kérdéseiről 
1942-ben, szinte a végső órában, nyilatkozott meg Márai 
Sándor, miután egyfelől erre a kormányzattól is érkezett 
késztetés, másfelől tapasztalnia kellett, milyen visszhang-
talanok féltő-óvó újságcikkei, regényei. Antal István szor-
galmazta 1942-ben írótanács létesítését a „nemzetnevelés" 
előmozdítására.11 Több írótól kért ez ügyben véleményt, így 
Márai Sándortól,12 és ennek a kormányzati szándéknak konk-
rét lépései: az 1942-es lillafüredi találkozó,13 illetve rendelet 
a ponyvatermékek kiadásának megszüntetéséről. Márai részt 
vett a lillafüredi találkozón, s az emlékezések jó része elis-
merően, más része ironikusan emlegeti szereplését. A Magyar 
Élet című lapban Pálóczi Horváth Lajos14 valamiféle népi-

11 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. New York 1983. 
333. 

12 Márai Sándor: Az író és a nemzetnevelés. Budapesti Szemle 
1943. 782. füzet, 2 9 - 4 5 . Új ra : Ihlet és nemzedék. Bp. 1946. 6 7 - 9 3 . 
Az alábbi passzusok csonkítva kerültek be a kötetbe: „Hős min-
denekfölött az, aki életét áldozza hazája védelmében. Hős mindenek-
fölött az, aki meghal egy eszményért. De hős az is, aki áldozatok 
árán élni tud egy eszményért, s az élet, melyet egy eszmény szolgála-
tában tölt el a szellemi ember, tud veszélyes lenni." Vagy: „Erőin-
ket töretlenül kell e válságos időben megőriznünk a magyarság meg-
maradása érdekeben." Az első idézetből az első mondat hiányzik; 
a második 1946-ban félreérthetőnek tetszett. 

13 Pesti Hírlap 1942. november 22. Eszerint 55 író vett részt. No-
vember 21-én Karácsony Sándor: Az író és a nemzetnevelés című 
előadása hangzott el. Felkért hozzászólók: Márai (12. számú jegy-
zetben i. m.), Erdélyi József, Veres Péter, Tóth László, Mécs László, 
Bókay János, Harsányi Zsolt, Makkai Sándor, Németh László, Gyenei 
József, Voinovich Géza, Asztalos István, Thury Lajos, Juhász Géza. 
Vö. még: Borbándi: i. m. 334—336. Grezsa Ferenc: Németh László há-
borús korszaka (1938-1944). Bp. 1985. 328., 484-485 . nem egé-
szen azonos számadatokat közöl a résztvevőkkel kapcsolatban 

14 Pálóczi Horváth Lajos: Lillafüredi arcképek. Magyar Élet 
1943/1. 1 0 - 14. 
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urbánus összefogást sugall portrévázlataival, szerinte Márai 
egyet értett vele a népzene ápolása, a népi kultúra kutatása, 
valamint a néplélektan, a szociológia katonai iskolákba való 
bebocsáttatása érdekében. Nem ily egyértelműen elismerő 
Gulyás Pál beszámolója,15 lehetetlen nem kihallanunk az 
iróniát írásából: 

„Ki az író? Egy ember, aki belső erő parancsán kényszert érez az 
igazságot formába önteni. Az író legfőbb feladata a nevelés . . . 

Ez már nem Karácsony Sándor mondókája . Márai Sándor beszél 
most, az Európán át lépegető. Ő kiküszöböl minden kollégiomi ér-
dekességet a beszédjéből. Ő nem öregdeákosan — paradox. Magasz-
tos, fennkölt, finom, halk, fáradt, mint egy nagypolgári a lkony." 

(Gulyás Pál szellemes írása egyben annak is tanújele, mi-
képpen lehetett látni némi kajánsággal Márait, miképpen le-
hetett beszédére rávetíteni például a Vendégjáték Bolzanóban 
előadásmódját.) 

Márai röpirata lényegében beszédének gondolatmenetét 
szélesítette ki, az országos nevelési programot fogalmazta 
meg azzal a szándékkal, amely majd a szárszói értekezlet 
résztvevőinek terveit is mozgatta: a viszonylagosan, a hábo-
rús Európában egyelőre nyugodtnak mondható Magyar-
ország átmentése arra az új Európára, amelyben a vetélkedő 
nagyhatalmak között a nemzet megtalálhatja szuverenitását, 
járható útját, nem utolsósorban azt az igazságosabb társa-
dalmi berendezkedést, amely megrázkódtatás nélkül bizto-
sítja egy demokratikusabb világba való átfejlődés lehetőségét. 
Márai Naplójából tudjuk meg, hogy röpiratáért „a totalitá-
rius eszmékkel kacérkodó nyilasok majdnem agyonvertek", 
1944. október 15-én éjszaka pedig belőttek lakásába, majd 
átkutatták a lakást.16 1943-ban a „szombathelyi egyház-
megye hatósága" hoz határozatot arról : tartsák távol az ille-
tékteleneket a nemzeti neveléstől, s illetékteleneknek meg-

15 Gulyás Pál: Lillafüredi napok. Forrás 1943/1. 118- 120. A többi 
forrás adata: Borbándi: i. m., Grezsa: i. m. 

16 Márai Sándor: Napló 1943-44. Bp. 1945. 205., 427—428. Az 
innen vett adatokat a továbbiakban nem dokumentálom külön. 

12* 
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nevezve Márai Sándort értik.17 Ezek mellett a közvetlen, 
„hatósági" reakciók mellett nem kevésbé tanulságos az egy-
korú írásbeli ismertetések átböngészése, a skála a feltétlen 
elismeréstől a denunciálásig terjed, a szellemtörténeti okfej-
téstől a napi politika durva nyelvéig, a vitatársak között 
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Kodolányi János, Joó Tibor, Mi-
lotay István tetszenek a „legjelentősebb nevek"-nek. S még 
jóindulatúnak kell tartanunk azt a nézetet (mert az), amely 
csupán dilettantizmust, szakszerűtlenséget ró föl, illetve azt, 
amely a recenzenseket azért hibáztatta, mert nem vették tu-
domásul: író alkotásával állnak szemben, nem profi politi-
kuséval vagy közgazdászéval.18 Ami azonban föltűnő, hogy 
Márainak nem elsősorban közgazdasági jellegű, valóban in-
kább esszéisztikus, mint szűkebb értelemben vett „szakmai" 
megállapításait (odavetett megjegyzéseit) vitatták, hanem 
még ezekben is a kikövetkeztetett „ideologikumot", és főleg 
az alábbi témakörökben fejtették ki a vitapartnerek Márai 
érvelésével, ötleteivel, gondolatmenetének vélt vagy valódi 
zökkenőivel szemben kialakított véleményüket: 

1. A kollektív és az egyéni felelősség kérdése a háborúban; 
2. Magyarország helye és „hivatása" a háború utáni Euró-

pában és a Duna-medencében; 
3. Ki az igazi műveltség hordozója? 
4. A nemzetnevelés konkrét teendői (a népi és a polgári 

műveltség problémaköre - igaz, a „népi" és a „polgári" 
fogalma nem mindig fogalmazódik meg a szükséges egy-
értelműséggel !) 

A Márai által felvetett és a bírálók által megkérdőjelezett 
problémák megteremthették volna a lehetőséget arra, hogy 
időszerű kérdésekről konstruktív vita bontakozhassék ki. 
Még a lillafüredi előadások, korreferátumok is ebbe az 

17 A szombathelyi egyházmegye tanítósága különös határozatot 
hozott Márai Sándor röpiratáról. Független Magyarország 1943/13. 

18 Ervin Gábor: A művész és a nemzet nevelése. Jelenkor 1943/2. 8. 
Ugyanitt Veres Pétertől kérdezik: „Vagy csak tréfál, mikor éppen 
Máraitól félti a nemzetet?" 1942/12. 12. 
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irányba mutattak, legalábbis, nem csekély illúzióval, így 
fogta föl Márai: 

„. . . Az íróktól ebben az országban nem kér mást és többet — az 
államhatalom sem —, csak azt, hogy maradjanak hűségesek szelle-
mük legmélyebb értelméhez, a magyarság megmaradásának szolgá-
latához s azokhoz az eszményekhez, melyek az emberi együttélést 
emberhez méltóvá teszik."19 

Ilyen szellemben értelmezte A kassai polgár okát Lányi Vik-
tor is, szerinte Márai 

„mai problémának látja a kérdésfelvetést: A művész dolga, hogy a 
veszély és a válság pillanatában az embereknek lelkiismerete le-
gyen."20 

Ám Márai röpiratának vitája mégis célt tévesztett. Nem a 
nemzet legjobb erőinek összefogását eredményezte, hanem 
érzékeltette a szellemi és politikai megosztottságot, a szellemi 
és a politikai tájékozódásban és annak közvetlen hasznosí-
tásában mutatkozó, áthidalhatatlannak tetsző ellentéteket. 
A Magyar Csillag ugyan tömörítette a más „eszme-barriká-
don" aligha találkozni képes írókat, közös nyilatkozat ki-
bocsátásában egyesítette a nemrég szembenálló feleket (pél-
dául Kodolányit és Márait),21 de mind az eltérő fogalom-
használat, mind pedig a személyes és világnézeti beállított-
ság különbözősége szüntelen kitetszett, jelezte a konszenzus 
hiányát, olykor még a megértés szándékát is. A Márait ért 
bírálatokban több korábban hangoztatott kifogás is tükrö-
ződött. Például a szélső jobb ritka következetességgel tá-
madta: Oláh György már az Egy polgár vallomásait is elma-

19 Márai Sándor: A rabszolga könyve. Pesti Hírlap 1942. novem-
ber 29. Kötetben: Ihlet és nemzedék, 2 7 0 - 2 7 6 . 

20 Pesti Hírlap 1942. december 6. 
21 Kodolányi elismerő megjegyzése Márairól: Magyar Élet 1943/6. 

9. Igazságtalan kitétele Kosztolányiról: uo. 10. Ez Márait mélyen 
sértette: Napló, 65. Az „együttes vallomás" első lelőhelye: Magyar 
Csillag 1943. 573-574. Újraközölve: Illyés Gyula Emlékkönyv. Bp. 
1984. 1 2 5 - 126. 
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rasztalta freudizmusban, cinizmusban, felelőtlenségben, in-
tellektuális nihilizmusban;22 az Ég és földnek az Egyedül 
Vagyunk recenzense rója föl nyílt politikai állásfoglalását a 
„liberális demokrácia, a zsidó freudizmus mellett".23 

Ezekután nem árt megismerkednünk a röpirat néhány 
gondolatával,24 elsősorban azokkal, amelyek valóban a Má-
rai-életműben gyökereznek, s így kétségtelenül kihívták ma-
guk ellen a Márai pályáját rosszallással kísérő vitázok ellen-
szenvét. Az a példány, amelyet olvastam, Zolnai Béla magán-
könyvtárából került a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának állományába.25 Zolnai — szokása szerint — 
ceruzás aláhúzásokkal és megjegyzésekkel látta el a kötetet. 
Igen tanulságos megfigyelnünk, hogy egy liberális beállított-
ságú, franciás műveltségű és érdeklődésű tudós miképpen 
értékelte ezt a művet. Talán azt a véleményt is megkockáz-
tathatjuk, hogy Zolnai Béla egy bizonyos értelmiségi állás-
pontot képviselt, Márai röpiratához fűzött megjegyzései a 
Kállay-kormány politikáját fenntartásokkal helyeslő, a ná-
cizmust és a szélső jobboldali irányzatot erőteljesen bíráló 
nézeteket fejeznek ki. Különösképpen helyesli Zolnai Márai-
nak ama véleményét, amely a háború utáni Magyarországot 
a nyugat-európai nemzetekhez fűződő kapcsolatai szerint ér-
tékeli, tehát a művelt Európával való elkötelezettségben. 
Zolnai — megjegyzései a tanúk - értékeli Márai német el-
lenességét: „Hitler terve ellen"; „Hallatlanul bátor és Hitler-
ellenes", másutt: „Erre haragszik a magát folyton eladó 
Milotay"; „Ezt Milotay, a szoknyahős tagadja" stb. 

22 Oláh György: Egy polgár vallomásai (Márai Sándor pöréhez). 
Új Magyarság 1935/146. 3. (A budapesti büntetőtörvényszék 2000 
pengőre ítélte Márait önéletrajza egyik fejezetéért.) 

23 Egyedül Vagyunk 1942/12. 
24 A röpiratot kivonatolta Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Ma-

gyarországon 1939-1944. Bp. 1983. 208-213. Vö. még: Uő: Ma-
gyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet 1938— 
1944. Bp. 1987. 47. 

25 Jelzete: 474.829. Zolnai megjegyzései 1942 novemberéből va-
lók, Márai 1942 júliusa és szeptembere között írta a röpiratot. 
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Zolnai tanúbizonyságát hitelesnek fogadhatjuk el, a röp-
iratban található s ma már csak aprólékos szövegvizsgálattal 
kimutatható utalások a kortársak előtt még egyértelműek 
voltak. S bár sok mindent valóban lehetett közölni, mégis 
tekintettel kellett lennie Márainak a létező háborús cenzú-
rára; már 1939-ben nem engedte a cenzúra megjelenni a 
Jónás könyvéről írott újságcikkét.26 

Márait leginkább az foglalkoztatta,27 mi lesz a magyarság 
sorsa a háború után. A második világháborút az emberiség 
legnagyobb szerencsétlenségének tartotta, amelybe a magyar-
ság belesodródott. A magyarság sorsa összefonódott Euró-
páéval, itt, a történeti határoknál kezdődik Kelet. A felelős-
ség kollektív, bár a magyarság sosem volt imperialista. Nem 
Bécset vagy Belgrádot akarta-akarja elfoglalni, hanem Zá-
gont. Történelmi sorsa óvatosságra és méltányosságra taní-
totta. A cél: a megmaradás. Történeti arányérzékével kivá-
lik a Duna-medence népei közül, mivel „páratlanul józan, 
mértéktartó, sosem volt politikai gyújtogató" ; nem szerezni 
akart, hanem megtartani. Ide átterjedt az Európát felgyújtó 
tűzvész. A szellemi szint emelése erőt adhat az anyagi képes-
ség növelésére, a magyar szellem vezetőszerepre rendeltetett; 
a röpirat más helyén konkretizálja Márai: a Duna-meden-
cében hivatása van a magyarságnak. 

Ezekután a Spenglernél és Ortegánál, a Madariagánál és 
Huizingánál olvasott eszméket illeszti bele a röpiratba, a 
tömeg-ember és a technikai civilizáció Európát és Európa 
egységét szétzúzó szerepét fejtegeti, a liberalizmussal szemben 
a kollektív elv érvényesülését, gyógyírként a mennyiségi 
szempontok helyettesítését ajánlja a minőség szempontjával. 

26 Vö. : Ihlet és nemzedék, 219—222. Márai Jónás könyve-élmé-
nyéről: Tizennégy magyar író 1939 könyvéről. Független Újság 
1940/1. 

27 Márai indítékaira lehet következtetni A kakasülőn című cikkből 
(Pesti Hírlap 1942/204.): „ez a háború totális, minden és mindenki 
háborúja a földgolyón (. . .) Nincs kakasülő többé, csak közös szín-
pad van és közös szerep." 
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A civilizáció ellenében a kultúra jelentőségét hangsúlyozza, 
ama kultúráét, amely mindig szintézis. A ma emberét a fél-
műveltség jellemzi, erőfeszítés nélkül jut hozzá az ismeretek-
hez, a „tömegkommunikáció" ontja az információkat, így 
- mint Márai sokszor kifejti — legfeljebb „jól értesült" lesz, 
de nem művelt. A mai ipar jelszava a „rekord", a béke ellen-
ben a természetes életütemhez igazodik. Európa egységét a 
nemzeti öncélúság is veszélyezteti; és ez a háborúban öltött 
testet. Csak visszapillantva tetszik a XIX. század idillnek, 
mélyén ott ringott a háború, mely csak „végszó volt". 

Márai számára a bolsevista állam kollektív rendje nem 
vonzó. Erős a hadserege, de — Márai szerint — fanatizált 
egyénekből áll, a bolsevizmus felszívja az egyéni élet minden 
tartalmát. Ezzel szemben az európai embert az öntudat jel-
lemzi. A jövőben új gazdasági szerkezetre van szükség, na-
gyobb gazdasági egységekbe kellene tömörülni. Az ellentétek 
nem moshatók el, hiszen csak ott mozog az élet, ahol ellen-
tét van. De a gazdasági békekötés, a nyersanyagok elosztá-
sának ésszerűbb formája, a tömegek igényének figyelembe-
vétele anélkül, hogy feladnánk a minőségelvet: a jövőben 
megvalósítandó képlete lehet az össz-európai együttműkö-
désnek. Mindehhez hangsúlyosan járulhat hozzá a vízum 
nélküli utazások megvalósítása. A szellem embere számára 
pedig nélkülözhetetlen a szabadság. 

A magyarságot „múltja, képességei, sajátos szellemi alkata 
alapján" minőségi vezetőszerepre szánta sorsa. Ha nem tudja 
ezt betölteni, „válságos sorsfordulatok elé kerül". A szent-
istváni állameszme minden itt élő népnek biztosítja a jogot, 
Márai párhuzamot lát az angol és a magyar alkotmányos 
jog terén. „Magyarnak lenni nem állapot, hanem feladat és 
hivatás"; „a magyar államélet ( . . . ) szabad erők és kölcsö-
nös szerepek összjátéka". A nemzetiségek nem lehetnek hűt-
lenek a szentistváni állameszméhez, hiszen ez képviseli igazi 
érdekeiket. A magyar nemzetiségi politika elkövetett ugyan 
hibákat, de ezek a politikai hibák „eltörpülnek a jelen faji és 
nemzeti türelmetlenségéhez képest". A magyarság Délkelet-
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Európában a kiegyensúlyozó erő. A nemzet lényege nem a 
faj és a vér, hanem a nyelv, tiszta fajú nemzetek nincsenek is, 
legfeljebb tiszta vérűek. A magyarság hivatástudatát és tör-
ténelmi küldetését igazolja védőbástya szerepe, itt ér véget 
az a terület, „ahol az occidentális sorsközösség öntudata még 
igazán él" ; az európai hivatásérzés öntudata itt erősebb, mint 
a szomszéd országokban. Magyarország „az utolsó kultúr-
terület, ahol az európai keresztény műveltség hivatásérzete 
egyértelmű a nemzet életformájával". A magyar: egyéniség, 
a nemzeti eszme itt a minőség jegyében áll. 

A jövőben Európában két nemzetnek lesz igen fontos sze-
repe: a franciának és a magyarnak. Még a németek is lehe-
tőséget biztosítottak az általuk megszállt francia területen az 
irodalomnak, mert érezték, hogy szükségük van a francia 
irodalomra. „A franciák dolga lesz, igényérzettel tölteni meg 
az eltömegesedett Európa szellemi, művészi és tudományos 
életét." A magyarságnak viszont önismeretre van szüksége, 
a gyakorlati pedagógia új és erőteljes módszereire. El kell 
búcsúznia a „tetszetős káprázat"-tól, a „pátosz"-tói és az 
„öncsalás"-tól, „az elérzékenyült önimádat"-tói. „Egy nem-
zet mindig szerződéses állapotban él az emberiség"-gel, 
egyként bűn a spekulatív szellemű hazafiság és a közösséget 
megtagadó. Egyként veszély a sallangos és üzletes nemzeties-
kedés, valamint a nyegle és meddő ál-intellektualizmus. 

Márai nem mulasztja el, hogy ne vesse föl életművének 
egyik, őt talán leginkább gyötrő problémáját, a polgárét. 
Szerinte a polgár szabja meg a „siker" és a „bukás" érték-
mérőit, viszont rámutat a hazai kispolgári ízlés sekélyessé-
gére, mint ahogy keserűen állapítja meg: a középosztály 
(amelyet nem azonosít a polgársággal) műveltségi szintje el-
marad a XIX. századi elődöké mögött. Több értéket lát az 
alsóbb néposztályokban. A középosztály ízlésének nevelése 
roppant feladat, s ezzel együtt fejlesztésre szorul szellemi 
igényérzete és erkölcsi felelőssége. Nem kevésbé megoldásra 
váró kérdés a gazdasági és a társadalmi viszonyok kiegyen-
lítése. Márai nemzetkarakterológiájában a magyarság keleti 
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vonásait emeli ki, ebben az időben olvasta Lin Yu Tang két 
könyvét, erre kell gondolnunk, amikor az alábbiakat olvassuk : 

„A magyar lélek megőrzött valamit a keleti ember élet- és halál-
szemléletéből — nem becsüli túl egyéni életét, akár a kínai." 

Ám Márai hamar visszatalál a magyarság Európához való 
tartozásának kérdésére, s azt a műveltséget tartja a nemzet-
nevelés céljának, amely tartalmával úgy nemzeti, hogy az 
európai kultúrákkal közös vonásokat is a magáénak tudja. 
A műveltség ellenszere, visszavonulási területe és védelmet 
biztosító lényege lehet a magyarságnak. „Mert a műveltség-
hez bátorság kell ; igen, az igazi műveltséghez hősiesség kell. 
A műveltség a béke hősiessége." A magyar pedig bátor nép. 

Ezekután tér rá a népnevelésre, amelynek reformját ki-
kerülhetetlennek tartja. Zilahy ötletével, a „kitűnőek isko-
lájáéval szemben a néptanítóknak szán Márai kulcsszerepet, 
a népiskolákban kell kezdeni „az egyetemes, átható magyar 
műveltség" megalapozását. Ehhez azonban — elismerve a 
néptanítók áldozatos munkáját — emelni kell a néptanítók 
szintjét. A svájci, a holland és a dán példákra irányítja a 
figyelmet. A két világháború között — gondolja tovább 
Márai — Magyarországon valóban volt „irodalmi élet"-
szinte csak itt volt, mondja, de a kiadók munkája elmaradt 
az irodalmi élet színvonala mögött, hiszen főleg ízlésromboló, 
bestsellereket adtak ki. Ennek a helyzetnek megváltoztatása 
szoros összefüggésben van az általános nemzetneveléssel. 

28 Vö.: Ünnepi tanácsok. Uo. december 20.: „meg kell maradni 
meg kell védeni az ország határait , társadalmi rendjét, minden esz-
közzel." Itt és másutt Márai a szélsőségek ellenében kísérli meg 
eszményei őrzését. Hogy nem a társadalmi status quóról, hanem egy 
reformált polgári világról van szó, arra vonatkozólag vö. Napló, 
369. : „én az európai humanizmusban hittem, s abban a polgári 
szocializmusban, mely minden dolgozó számára tisztességes élet-
szintet, szabadságot és műveltséget nyújt." 1942— 1943-ban Márai-
nak tekintettel kellett lennie a működő cenzúrára, így megfogalma-
zásai óvatosabbak, mint az önmagának írt naplóban. 
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Hibát követünk el, ha részben a megvalósult történelmi 
események, részben a mai történelmi kutatások szemszögé-
ből vizsgáljuk Márai röpiratát, s megmosolyogjuk azokat az 
illúziókat, amelyek 1942-ben nemcsak Máraira voltak a jel-
lemzők. Az akkorra kialakult országhatárok védelmét ter-
mészetesnek tartotta,28 mint ahogy alapelve volt, hogy „min-
den élő nemzetiség tehetsége és képességei" szabadon érvé-
nyesülhetnek Magyarországon. S bár sokan vitatták, egye-
sek ironikus elképzelését a „műveltség" nemzetmentő szere-
péről, ezt azonban a minőségelv testet öltött példájának 
kell tekintenünk. S ezt érezte meg pontosan a Zolnai által is 
említett Milotay, aki éppen ezen a ponton támadta szerzőn-
ket. S bár Márai valóban viszonylag keveset értett a közgaz-
dasághoz, elképzelései a nagyobb vámterületről éppen ko-
runkban látszanak megvalósulni a Közös Piac törekvéseiben 
(bár éppen ezt a gondolatát is szóvá tette a kritika). 

A Márait ért bírálatokat aszerint csoportosíthatjuk, mi-
lyen mértékben fogadták el elképzeléseit. Viszonylag röviden 
adhatunk számot azokról az ismertetésekről, amelyek ma-
radéktalan egyetértésüket fejezték ki. így Balla Antal ki-
emeli a „nagy tárgyszeretet"-et, a „tudományos felkészült-
ség ié t , az „intuíció"-t és a „bölcs nemzeti konzervativiz-
mus"-!.29 Lévay Endre „bátorhangú írás"-ként méltatja Má-
rai művét, „bőkeretű, csillogó tervezet"-nek, bár „a gyakor-
lati megoldás lehetősége hiányzik belőle", valamint „a ma-
gyar mélykultúra alapvetése".30 A Mai Nap cikkírója „rend-
kívül időszerű és helyenkint feltűnően bátor" írásként aposzt-
rofálja a röpiratot, „mert eljön majd a pillanat, amikor ismét 
aktuálisakká válnak Márai mondanivalói".31 Flórián Tibor 
fontosnak tartja, hogy Márai „kilépett hűvös zárkózottsá-
gából anélkül, hogy félredobta volna európaiságát". így 

29 Balla Antal: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Pesti Hírlap 
1942/244. 5. 

30 Lévay Endre: Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés érdekében. 
Kalangya 1943. 9 2 - 9 3 . 

31 k. i., A Mai Nap 1942/252. 
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érkezett meg az író a magyarsághoz. „Sosem iparszerűen 
hazafias", figyelmeztetését „hatalmas"-nak nevezi.32 Kühár 
Flóris dicsérő szavai: „a legnagyobb magyar nemzetnevelők 
gondolatvilágával tárja fel a magyarság sorskérdéseit, a ma-
gyarság és Európa, a magyarság és a nemzetiségek vi-
szonyát".33 

Az ismertetések másik csoportjában a méltatás és a bírá-
lat váltakozik, többnyire Márai szándékát értékelik, írásával 
azonban nem tudnak egyetérteni. Vándor Gyula megemlé-
kezik Márai mély felelősségérzetéről, de a dolgozatot „túlsá-
gosan elvont"-nak és „gyakorlatiatlannak" minősíti, írója 
csupán a célkitűzésig jutott el. Márainak „kevés kapcsolata 
van a széles néprétegekkel, s ezért nem is tud igazi közösségi 
nevelést elképzelni".34 Joó Tibor „tisztelettel, rokonszenv-
vel és gyengédséggel" áll a mű előtt, értékeli, miként fejlő-
dött a lokálpatrióta, világpolgári humanista valódi naciona-
listává (Joó Tibor fogalmi szótárában a nacionalizmus nem 
mai jelentésében szerepel, hanem kb. a ma használatos pat-
riotizmuséban). Rámutat arra, hogy Márai kritikusai pár-
tokat képviselnek, így nem értékelhetik eléggé a szerző „leg-
nemesebb indulat"-át, „jószándék"-át. Egyes részletekben 
egyet ért, másokban nem. Mint történetbölcselő a rendszert 
kéri számon Máraitól; neves alkotókból merített, de olvas-
mányai nem „egyesülnek nála szervesen". Ezért a gondola-
szövés bizonytalan és ötletszerű. A kollektív felelősség nem 
illik bele Márai gondolatrendszerébe. A kereszténység indi-
vidualista elveken alapszik, mindenki egyénileg felelős. Joó 
szerint Márai nem értette meg Ortegát, ugyanis Ortega 
„tömege" nem szociológiai fogalom, metafizikai jelentéssel 
rendelkezik, akár az elit. Márait „fatalizmus"-ban marasz-

32 Flórián Tibor: Márai Sándor röpirata a nemzetnevelés ügyében. 
Erdélyi Szemle 1942/11. 8. 

33 -rf-: Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Katholi-
kus Szemle 1943. 3 0 - 3 1 . 

34 Vándor Gyula: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Délvidéki 
Szemle 1943. 4 1 - 4 3 . 
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talja el, leegyszerűsíti azt, ami bonyolult, egyoldalúan gaz-
dasági—szociális szemszögből vizsgálódik. Egyet ért a ma-
gyarság vezetőszerepének kérdésében. Végeredményben 
azonban Márai inkább „érzelemből, aggodalomból és 
szükségérzetből ír", nem fejt ki „racionális rendszeres 
terv"-et.35 

Bajcsy-Zsilinszky Endre széljegyzeteket fűzött Márai röp-
iratához.36 Szerinte a magyarságot évezredek nevelték olyan-
vár, megnyilatkozásaikban „magyar szellem" vezesse őket. 
Példái: Ady Endre: Petőfi nem alkuszik, Bartók, Krúdy, 
Móricz Zsigmond művei. Az író nem ad(hat) gyakorlati ta-
nácsot, sem kompromisszumra ötletet, ez számára ingová-
nyos terület. Itt Kossuth, illetve Petőfi a példák, mint a po-
litika és az irodalom feladatvállalásai. Márainál „az eszmény 
szétolvad a szép szavak örvénylésében", s ennek következ-
ménye, hogy jóhiszeműsége és jóízlése ellenére néhány ponton 
félrecsúszik a mondandó. Bajcsy-Zsilinszky vitatja a kollek-
tív felelősséget, ehelyett az egyéni felelősséget hangsúlyozza. 
Márai hibája tömegiszonya, amelyet Le Bon, Ortega és 
Huizinga olvasásából vezet le. Ellentmondást lát polgár-
bírálata és az eltömegesedés ideálja között, és hibáztatja 
Franciaországról alkotott diagnózisát. Az új Európa „lét-
alapja" nem a védővámok eltörléséből lesz majd megvalósít-
ható. Ezzel szemben Bajcsy-Zsilinszky hisz egy igazságosabb 
békekötés lehetőségében. Márainak Croce tanulmányozását 
ajánlja figyelmébe. A nemzetnevelési program általános; s 
kínos hatást kelthet, hogy Márai lapokat szentel a nemzeti 
önérzet túlzásainak, a nemzeti hiúság széchenyis ostorozásá-
nak, pedig számottevőbb bajnak az idegenmajmolás tetszik. 

Márai nem válaszolt közvetlenül egyik bírálójának sem, 
csupán Bajcsy-Zsilinszky egy félreolvasását tette szóvá egy, 

36 Joó Tibor: Márai és a nemzetnevelés. Magyar Szemle 1943/186. 
103-111 . 

36 Bajcsy-Zsilinszky Endre : Jegyzetek Mái ai Sándor nemzetnevelési 
röpiratához. Magyar Nemzet 1942. november 15. 7—8. 
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a szerkesztőhöz írott levélben.37 Úgy vélem, hogy valamennyi 
vitapartnere közül Bajcsy-Zsilinszkyt becsülte a legtöbbre, 
hiszen mások több fejtegetését értelmezték helytelenül, még-
sem emelte föl szavát. 

Feltehetőleg kínosan érintette írónkat a katolikus-liberális 
Jelenkor szinte ellenséges reagálása.38 Márai munkatársként 
is közreműködött a lapban, általában jól fogadták írásait, s 
az a szellem, amely munkatársai (többek között Gyergyai 
Albert, Szabó Zoltán, Kunszery Gyula, Keresztury Dezső, 
Bálint Sándor, Oltványi Imre, Szekfű Gyula, Zolnai Béla, 
Szilágyi János György) révén áthatotta a folyóiratot, Márai-
hoz közel állt. Ambrus Géza elismeri, hogy Márai szeretne 
kitörni a maga rajzolta polgári körből, de a röpirat alap-
fogalmainak tisztázatlansága ezt megnehezíti. Összekevere-
dik a két haza: Európa és Magyarország; s a kollektív felelős-
ség hangoztatásával együtt is szükséges a Márainál elmaradt 
differenciálás: nem mindenki egyformán felelős. A magyar 
nem „kis" nép, feladata nemcsak a megmaradás, s itt Amb-
rus szerint Márai önmagával kerül ellentmondásba, hiszen 
röpiratában megemlékezett a magyarság hivatásáról is. 
Márait a bíráló közgazdasági tudatlanságban marasztalja el, 
a magyarság létérdeke a védővámokat igényli. Nem világos, 
hogy Márai szerint ki a műveltség hordozója: a középosztály 
vagy a munkásság. S az utolsó mondat keserű gúny: „Márai 
miért áll ki, ha nem áll ki, és miért nem áll ki, ha kiáll?" 

A lapban aztán felemás módon védték meg Márait, aki 
továbbra is híve lesz annak a gondolatnak, amely a Jelenkor 
más szerzőinek tollán oly sokszor fejeződik ki: a szellemi 
ellenállásának, de annak az elhatárolódásának is, amely kissé 
differenciálatlanul tekintve a népi írók mozgalmát, a több 
ágra szakadt magyar populizmus ellenében a liberális ha-
gyományok jelentőségét hirdette. 

37 Uo. 261. 10. 
38 Ambrus Géza: Egy-két szó Márai Sándor röpiratáról. Jelen-

kor 1942/24. 9. Vö. még: 18. számú jegyzetben i. m. 
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Kodolányi János valójában megtisztelte Márait alapos re-
cenziójával.39 Bár szinte nincs olyan pont, amelyben egyet-
értenek, a bírálat bírálni érdemes munkáról szól, az alap-
fogalmak értelmezésének különbözősége egyben kétféle tá-
jékozódásról tanúskodik. Kodolányi is tagadja a kollektív 
felelősséget, s e probléma fölvetését gátolja, hogy Márai olyan 
erkölcsi kategóriákkal méri a tömeget, mint az egyént. A há-
borúért egyének felelősek, s az egyének felelősek a kollek-
tívumért is. „Márai teljesen a modern autonóm emberi fo-
galmi rendszerében gondolkodik. Nem hisz a csodában." 
Kodolányi vitatja Ortega tételeinek igazát, s nem érez kö-
zösséget az „occidentális kultúra" Márai kifejtette értelme-
zésével sem. Ehelyett korunk jobb megértése érdekében az 
olvasót Dosztojevszkijhez utalja, aki a „sigaljevizmus"-ban 
pontosabban érzékeltette azt, amit Ortega „tömegembere" 
képvisel. Ennek következtében a válság egyetemesebb, mé-
lyebb, mint Márai hiszi; Márai Európája csupán a múlt. 
A magyarságot állapotnak véli, s legfeljebb a magatartás le-
het európai. így létezik „magyar alkat" (Németh Lászlóra 
és Lükő Gáborra hivatkozik), a polgárság pedig semmikép-
pen nem kultúrahordozó réteg, mivel nincsen „transzcendens 
szimbólumrendszere". Ezért — állítja Máraival szemben — 
nincsen igazi irodalmi élet, sem valódi kritika. Kodolányi 
a „magyar mítosz"-ban gondolkodik, az Árpád-házi kor-
szakban még élt az „ősi türk kozmikus rend földi megvaló-
sításának szándéka"; a magyarságnak „ősi transzcendens 
szimbóliumrendszere volt s töredékeiben még ma is van". 
Márai túlságosan felszínesen szemléli Európa állapotát, il-
lúzióin csüng. 

Kodolányi „alapfogalmai"-t természetszerűleg egybe le-
hetne vetni történelmi regényeinek sugallataival, valamint az 
1930-as esztendőkben új erőre kapó ősmagyarkutatással. Itt 
azonban Márai röpirata áll érdeklődésünk középpontjában, 

39 Néhány megjegyzés Márai Sándor röpiratához. Magyar Csillag 
1942. 437-439. Innen a Vízöntő Márai-karikatúrájáig egyenes útvezet. 
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s az 1940-es években kavargó nézetek kereszttüzében került 
írás visszhangját keressük. így nem térünk ki az egyes vitázó 
felek álláspontja forrásainak problémájára, érintkezésére a 
koreszmékkel. Csupán a korábban említett szellemi-politikai 
megosztottságot dokumentáljuk a recenziók ismertetésével. 
Szitnyai Zoltán Zilahyhoz képest elismeri Márai érdemeit, 
de álláspontjáról ironikusan nyilatkozik : 

„Mára i nem vegyül a harcolók közé, ő kényesen elkerüli a töme-
geket, s elkülönülő gyalogsétáinak járdaszegélyéről nézi az úttesten 
hömpölygők viaskodását. Aztán hazatér szemlélődésének csillag-
vizsgáló tornyába, tárgyilagosan összegzi a látottakat s hűvös tiszta 
aggyal, okos következtetések széljegyzeteit fűzi hozzájuk. Nem vesz 
részt az események keletkezésében s mint tudós, úgy gyűjti ő is a 
jelenségek élményanyagát."40 

Parajdi Incze Lajos41 „a nagypolgári meghasonlások kró-
nikásadként szól Márairól, aki most találkozott a politikum-
mal. „Olyan formában beszél következetesen a nemzetről, 
hogy a nép nem látszik ki belőle" ; „. . .ott is nemzetet és ci-
vilizációt emleget, ahol népet és kultúrát, vérközösséget és 
műveltséget kellene mondania". Márai „az egyén elkalló-
dását és az élet eltömegesedését látja veszedelmesen köze-
ledni". A recenzens pozitív példaként említi az olasz és a 
spanyol államszervezést, mint amely elgondolkodtathatja a 
magyar elmélkedőket. „A polgár vitán felül a legértékesebb 
része a nemzetnek", itt találkozik véleménye a Máraiéval, 
„de a föld népe és a munkásság volt magva önfenntartási 
terveinknek". Márai elmulasztja a népi gyökerek keresését, 
„okos gyűjtögetés" a röpirat, bőven lelhetők benne féligaz-
ságok, fogalomzavar is jellemzi, Móricz Zsigmond, Szabó 
Dezső, Németh László, Féja Géza, Zilahy Lajos és Makkai 
János több megszívlelni valót mondott a népnevelésről. Má-
rai „műveltségnek tekinti, amit a szórakoztató ipar minden 
gépi berendezésével a piacra dob . . ." (Főleg ez az utolsó 

40Szitnyai Zoltán: Az ember és műve. Pest 1942. 116. 
41 Parajdi Incze Lajos: Nép és nemzet Márai röpiratában. Termés 

1942. (Ősz) 100-103. 
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mondat sérthette Márait, hiszen az előzőkben más alapállás 
tetszett ki, de itt alapos a félreolvasás, mégpedig nem is egé-
szen szándéktalan, hiszen a kor terminológiájában egyértelmű 
volt, kit és miért tekintenek a szórakoztató ipar képviselő-
jének. Márai is küzd a maga módján e szórakoztató ipar, 
például a „ponyva" ellen, de egészen más meggondolá-
sokból!) 

A legszélső jobb pergőtüzet zúdított Máraira és röpiratára, 
az Egyedül Vagyunk 1942-es évfolyamának egyik „főszerep-
lője" éppen Márai. Elkezdődött ez a támadássorozat akkor, 
amikor Márait a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 
választották. Ekkor a szerkesztőség előbányászta Márainak 
egy 1919-es cikkét.42 Itt jegyezzük meg, hogy írónk a Vörös 
Lobogónak munkatársa volt, „zendülő"-ként minősíthetjük, 
aki lázadt osztálya, családja ellen, s olykor véres szájú cik-
kekkel támogatta a Tanácsköztársaságot. Amikor az Egye-
dül Vagyunk nem csekély örömmel Márai fejére olvasta 
1919-es szereplését, az író előbb a Pesti Hírlapban, majd az 
Egyedül Vagyunkban nyilatkozatot tett közzé.43 Egyik nyi-
latkozat sem válik Márai dicsőségére. Mert igaz ugyan, hogy 
messze került 1919-es énjétől (s nemcsak ő, más is); s az is 
igaz, hogy a „kommünben" lehetőséget látott „az elszakí-
tott területek visszaszerzésére" (nemcsak ő, más is), az azon-
ban nem vall bátorságra, hogy megtagadja cikkeit. Azt állítja, 
nem is mindig ő írta azokat, csupán anyagot szállított, a szer-
kesztőségben gyakran átírták. A Tanácsköztársaságtól elha-
tárolja magát, egy idő után hazamenekült szüleihez Kassára. 
Különben is mindig „antibolsevista" volt, „nem mentem 
soha sem szélsőbalra, sem szélsőjobbra, hanem megmarad-
tam az úton, melyet származásom és meggyőződésem végzet-
szerűen kijelölt".44 Az Egyedül Vagyunk nem elégedett meg 

42 Van-e két Márai Sándor? Egyedül Vagyunk 1942. 11. 
43 Márai és a Vörös Lobogó. Uo. 12. 
44 Vö. még: A röpcédula. Pesti Hírlap 1942. 210. 

13 it 9 0 / 2 - 4 
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Márai magyarázkodásával, idézett egy Tanácsköztársaság 
alatt közölt Márai-cikkből, s folytatta támadásait.45 

Nem egészen érthető, miért ment bele Márai ebbe a vitába. 
Hiszen újságcikkeiben és röpiratában elég határozottan fog-
lalt állást a nácizmus, a fajelmélet, a szélső jobboldal ellen, 
és sosem tagadta meg „franciás"-nyugati-liberális elkötele-
zettségét. így magyarázkodásaiban sem. De — finoman fo-
galmazva — nem mondható szerencsés ötletnek, hogy éppen 
az Egyedül Vagyunkban ír „antibolsevizmusá"-ról, tagadja 
meg múltját (amelyet egyébként egész írói működése taga-
dott). Igaz, hogy 19 esztendős volt csupán, és szépirodalmi 
műveiben, zsengéiben nem találjuk nyomát szélső baloldali 
megnyilvánulásainak, legfeljebb újságcikkeiben, rövid meg-
tántorodása azonban nem vet rá jó fényt. Csak találgathat-
juk az okot: a magános, sehová sem tartozó író egyik tábor-
tól sem várhatott védelmet. Az agresszív hangú jobboldali 
sajtó alpári módon támadta, naplójából idéztük: közvetlen 
fenyegetéseknek is ki volt téve. Enyhítő körülményeket to-
vább is találhatunk, „felmentést" azonban nem adhatunk. 
Mindez azonban nem csökkenti röpirata tendenciájának ér-
dekességét, éppen a jobboldali támadásokból tetszik ki, hogy 
a Márai képviselte „harmadik út", polgári liberális álláspont 
mennyire irritálta a magyarországi „ötödik hadoszlop" dics-
telen képviselőit. Ilyen támadássorozatnak kevés író volt ki-
téve. Dunántúli „szakvéleményéében46 tagadja a kollektív 
felelősséget, nevezetesen azt, hogy mindenki, minden kor-
mány felelős a háborúért. Márai egyik fő bűne, hogy „előre 
bizalmat szavaz a Roosevelt-féle Chartának". Tömeg- és 
népfogalma azért hibás, mert nem tanulmányozta az olasz 
és a német szakmunkákat, Ortega-olvasása félrevitte. „Mint 
író, ő is évek óta a gyökértelen nyugati világvárosok levegő-
jét szívja". Thomas Mann lübecki polgárvilágának bűvöleté-

45 Egyedül Vagyunk 12. ; Palásthy Béla : Márai könyvet írt az átkos 
koreszme tapintatlan megnyilatkozásai ellen. Uő : 22. 

46 Dunántúli : Szélmalomharc a korszellem ellen. Szerény szakvé-
lemény Márai nemzetnevelő kiállásáról. Uo. 1942. 23—24. 
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ben él, és elfelejti, hogy az igazi lübecki polgár Sztálingrád-
nál „vállalja a munka nehezét". Márai nem a „dómépítő 
polgár"-ok leszármazottja, csak sóvárogja a polgárt, majd 
Márait a humanizmus vétkében marasztalja el. 

Oláh György a Márai —Zsilinszky-vitához szól hozzá,47 

mindkét felet támadja, gúnyolja. Mindenekelőtt szóvá teszi, 
amit Márai a franciákról ír, „szellemi színvakság"-ot róva 
föl. „A magyar nép mint ismeretlen mély tenger áll előtte." 
,,Az író nem akarja a hic et nunc magyar feladatokat meg-
látni", „elkendőzi és letagadja, hogy mindenütt bátor szívre 
van szükség elsősorban, mely megvédi a műveltséget nem-
csak a külső ellenség, hanem belső bomlasztok ellen is" 
(aligha kétséges, hogy Oláh az utóbbiakhoz sorolta Márait). 

Ezzel azonban nem ért véget a szélsőjobb Márai-ellenes 
hadjárata.48 Nagyágyúként Milotay Istvánt is a csatába kül-
dik, aki két részből álló vezércikkel hadakozik a veszedelmes-
nek tudott polgári szerző ellen. Márai - Milotay szerint — 
nem fél eléggé a bolsevizmustól, nem hangsúlyozza eléggé 
Német- és Olaszország szerepét, „nagy szövetségestársaink-
ról megfeledkezett". Arról sem szól, kinek a győzelmét várja-
reméli, s mintha az angol politikusok érveit ismételgetné a 
gazdasági szövetségről. 

„Régi történet ez az egész kapitalista világábránd, a világbíráló (!) 
angolszász és zsidó nagytőkének, mint rendező, békét, igazságot, 
biztonságot, egyenlőséget, méltányosságot hirdető hatalomnak ez a 
messiási küldetése és önzetlensége." 

Milotay szerint a németek háborúja jogos. Márai nem beszél 
a zsidóság szerepéről, a politikában kontár. Majd így foly-
tatja: „Majdnem azt mondhatnánk, nem is akarja ezt a győ-
zelmet, fél tőle, mint valami brutális, művelt emberhez, főleg 
a művelt európai humanistához nem illő szörnyűségtől". 
Márai egyik kevésbé markáns, ártatlanabb tünete (!) a 

47 Uo. 25. 
48 Milotay István: A „műveltség hősiessége". Új Magyarság no-

vember 8. és 15. (253. és 259.) 

12* 
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Huxley, Bromfield, Dreiser, Sinclair, Barbusse, Gide, R. 
Rolland, Merezskovszkij nevével jelezhető íróegyüttesnek. 
Valójában a dekadens polgári kultúra szerzője. Egy időben 
ez a polgári kultúra a szociális regény tömegimádatát fogadta 
el, most a „tömegek betörése" ellen emeli föl szavát. Az aláb-
bi idézet pedig még világosabban láttatja, Milotay miféle 
álláspontból kiindulva veti el a Márai-típusú írók humaniz-
musát, és azt is tanúsítja: az Ortegára hivatkozó (és valóban 
„polgári" szemléletű) írók —gondolkodók valójában a szel-
lemi honvédelem élvonalában álltak: 

„Ennek az íróságnak nálunk csak akkor kezdtek a minőségi ver-
seny, a humanista kultúra, vagy a magyar alkotmány védelmében és 
féltésében aggodalmai támadni, a tömegekkel, a »barbárokkal« szem-
ben, mikor az olasz és német nemzeti és népi forradalmak nyomán a 
fasizmus és a hitleri szocializmus összefogó, teremtő, a tömegeket 
fölemelő, a hatalmas, régi népeket a társadalmi és politikai anarchiá-
ból egy új virágzás, egy új élet magasára lendítette." 

S bár az egykorú terminológia elhomályosítja már szá-
munkra, Milotay mit kifogásol Márai magatartásában, nem 
nehéz fölfejtenünk a bombasztikus, jelszavakkal dobálózó 
stílus mögött meghúzódó tartalmat: az anarchia ebben a 
kontextusban a parlamenti demokráciát jelenti, a gondolat-
közlés szabadságát, amelyet Márai a Napnyugati őrjáratban 
hirdetett, a humanista kultúra pedig annak a (nyugatias) 
európai örökségnek Márai képviselte formája, amelynek 
gesztusában legközelebbi rokona például az Illyés Gyula 
szerkesztette A francia irodalom kincsesháza című antológiá-
ban fedezhető föl. így a továbbiakban Milotay Márai sze-
mére veti: nem érti, mi a hősiesség. S minthogy írónk a 
,,műveltség"-ben látta a hősiességet a fasizmus képviselte 
„veszélyesen élni"-elvvel szemben (azaz a militarizmussal, 
az imperialista, hódító politikával szemben), Milotay szemé-
ben dekadensnek, gyökértelennek és nemzetietlennek bizo-
nyul. A „népi" Milotay ködös fogalmazásában olyan „nem-
zeti", amely a fajelméletre alapozódik, s egyben elveti Márai 
,,nyugatias" tájékozódását. Kitérőképpen, de egy bizonyos 
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szemlélet dokumentációjaként itt idézem Féja Géza iroda-
lomtörténetének49 néhány passzusát, amely akarva-akarat-
lanul is az Egyedül Vagyunk ideológiáját erősítette. Féja sze-
rint Márai „magatartása mélyen jellemző a magyarországi 
asszimiláns írótípusra". S bár Féja jó érzékkel sorolja Má-
rait a „magánosok" közé (Németh Lászlóval együtt), s érzé-
kelteti ekképpen Márai külön útját a magyar irodalomban, 
részben közhelyeket ismétel, részben pedig a némethlászló-i 
tipológia sekélyesített változatát adja: a mély- és hígmagyar, 
valamint a jött-magyar (Márait a Rómában történt valami 
című, emigrációban írt regénye szerint mélyen sértő) nem 
egészen egyértelmű képletét alkalmazza fejtegetéseiben. S 
amiképpen az Egyedül Vagyunk nem tartja Márait elég nem-
zetinek, elég magyarnak, akképpen Féja is megkockáztatja, 
miszerint „Márai mindenképpen német életanyagot és él-
ményanyagot hordoz, és mindenütt a földkerekségen német 
élmények jelenvalóságát keresi s szeretné bizonyítani". S ezt 
nemigen lehet németellenes felfogásnak tartani, sokkal in-
kább Grosschmied Sándornak címzett és ideges-türelmetle-
nül elvetett polgári humanista beállítottság bírálatáról van 
szó. Ami Máraiban „polgári", az a világirodalom egy vonu-
latához kapcsolódó írói viselkedéskultúra művészi megfogal-
mazása (Várkonyi Nándor például a Varázshegy és a 
Thibault-család mellett tudja Márai teljesítményét50), ideo-
logikus változata a Kassai őrjáratban és a röpiratban ragad-
ható meg. Továbbá az újságcikkekben, amelyben a francia 
és az angol élet (bár messze nem ideálisként) aposztrofáltatik, 
s a nácizmus hatására történő balkanizálódással szemben az 
európai örökség folytonosságát érzi feladatnak. Féja szerint 
Márai „tudatosan tagadja a fajelmélet jogosultságát", „ön-
tudatlanul azonban annál merészebben érvényesíti". Ellene 
vethetnénk, hogy ha ez valóban így lenne, az Egyedül Va-
gyunk kolumnistái dicsőítenék. Más kérdés, hogy Féja a 

49 Féja Géza: Nagy vállalkozások kora. Bp 1943. 406-414 . 
50 Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom 1880—1940. Bp. 

1940. 4 7 1 - 4 7 6 . 
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„polgári dekadencia" vádját is Márai ellen szegezi, s ez 
aligha egyeztethető össze az expanzív-agresszív fajelmélettel. 
Annyi bizonyos, hogy a zavarosságba fúló és prekoncep-
ciókra épülő nemzet- és népszemlélet sokkal arisztokratiku-
sabb irányzatot képvisel (hiszen meghatározott kritériumok 
alapján rétegek és vallás szerint osztályoz, s kizáró jellegű), 
mint Márainak műveltségkoncepciója, amely lényegében 
középosztály-ellenes, és ideálpolgárja nem a társadalmi osz-
tályok fölött lebegő lény, hanem az ellentéteket kiegyenlítő, 
cselekvő és a műveltség címszó alatt összefoglalt liberális 
eszmék áldásaiban mindenkit részesíteni kívánó magatartás 
megtestesítője. S ha a metaforák és allegóriák nyelvén is, már 
1939-ben hangot adott röpiratot vezérlő eszméinek, neveze-
tesen az emberibb-polgáribb jövőt elképzelő vágyának: „nem 
marad más tennivalónk, mint amit a halott költő fejezett ki 
most már klasszikus verssoraiban: meg kell szervezni a 
«termelő erőket odakünn s az ösztönöket idebenn (!)»".51 

Milotay (és részben Féja) polgári dekadenciának, szépel-
gésnek, tartalmatlan humanizmusnak látta azt, ami Márainak 
örökség, megőrzendő érték, kultúrahordozás és -közvetítés. 
Márai „németségé"-re Féjának az Egy polgár vallomásai II. 
kötete szolgáltatott kétes hitelű bizonyítékot, ott ugyanis 
Márai arról vallott, mennyire otthon érezte magát a szerve-
ződő weimari Németországban. Továbbhaladva a Márai-
életműben, újságcikkek sora, a röpirat, majd a Sértődöttek 
mutatja meg, nem is szólva a naplóról, mennyire idegennek, 
létét fenyegetőnek, az egész európai kultúrára nézve vesze-
delmesnek látta azt, ami 1933 után Németországban történt; 
s bár félreérthető módon, arra szólított föl, hogy Magyar-
ország társadalmi rendjét meg kell védeni, röpiratából és 
naplójából kitetszően a javak és a jogok igazságosabb elosz-
tását igényelte; s igaz ugyan, hogy a népi írók egyikénél-
másikánál kevésbé radikális átalakulásra gondolt, maga sem 
hitte, hogy konzerválható lesz az 1919 utáni Magyarország. 

61 Márai Sándor: A fasor. Pesti Hírlap 1939. 233. 
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Amitől Márai félt: a szélsőség, akár jobb, akár baloldali jel-
legű lenne is az. S ami Márait (és Németh Lászlót) megté-
vesztette, az a Kállay-kormány biztosította időleges szélcsend, 
Márait ráadásul Kassa visszatérése is egy ideig illúziókkal 
töltötte el. Tehát nem arról van szó, hogy az igazság minden 
esetben Máraié ellenfeleivel, ellenségeivel szemben. S azt is 
el kell ismernünk, hogy Márai röpirata nem minden ponton 
kidolgozott politikai bölcsességeket tartalmaz, bőséggel akad-
nak túlságosan aforisztikusra sikerült megállapítások, kifej-
tetlen gondolatok, ábrándok, nem mindig sikerült a külön-
böző helyekről származó elméleti tételeket egységbe forrasz-
tani. Azonban nem lehet észre nem vennünk, hogy a röpirat 
is a szellemi honvédelem eszméit népszerűsíti (hadd utaljunk 
vissza Zolnai megjegyzéseire) a kormány részéről kiindult 
kezdeményezéseket továbbgondolva, azokat messze meg-
haladva, a magyarság jövőjéért érzett felelősségtudattól meg-
határozottan. 

S ha a röpiratban olykor a „szép szavak" valóban örvény-
lenek is (Bajcsy-Zsilinszky szellemes megjegyzését kölcsön 
kérve), s ha a korszak terminológiájától Márai nem tud (és 
talán nem is akar) megszabadulni, a lényeg mégis a magyar-
ság integrálása az európai együttesbe az európai kultúrát ta-
gadó veszedelmes világnézettel szemben. Babits és Szabó 
Zoltán nézetei állnak a legközelebb a Máraiéihoz, a liberális 
eszmeiség és a szellemi honvédelem gondolatai indították 
szerzőnket arra, hogy iszapos területre lépjen, kitegye magát 
a jogos bírálatoknak és az otromba támadásoknak. Amit a 
röpirat mond, azt mondták korábban a Márai-regények is. 

A „műveltség hősiessége" így vagy úgy az útirajzoknak, az 
újságcikkeknek és az 1940-es esztendőkben született regé-
nyeknek az alaptétele, bár ez utóbbiakban e hősiesség re-
ménytelen volta is. Az igazi (melyet Féja a legtipikusabb 
Márai-regénynek érzett) a bukás regénye is, a főszereplő 
műveltsége nem képes legyőzni az ösztönöket, s ha a magán 
élet szférájában is, a műfajára nem találó férfi kétségbeesett 
küzdelmét ábrázolja az igazi fölleléséért (jóllehet igazi talán 
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nem is létezik). A magán életi válságok kifejezője a társa-
dalmi—gazdasági—politikai válságok leírójaként jelentke-
zik, s a leíráson túl a nevelésben jelöli meg az orvosságot. 
Ezért érezte följogosítva magát a Magyar Pedagógiai Tár-
saság,52 hogy vitaülést rendezzen Márai röpiratáról (az elő-
adó a külpolitikai elgondolásokat tekintve egyetértett Márai-
val, hangsúlyozva, hogy a szerző nem tesz különbséget tömeg 
és nép között, s felhívta arra a figyelmet, miszerint nem lenne 
szabad a falut elárasztani a város kultúrájával); pedig Márai 
csupán nagy vonalakban vázolta föl elképzeléseit a néptaní-
tók és így az elemi és népiskolák színvonalának emeléséről. 

Talán feltételezhetjük, hogy a Máraira oly nagy hatással 
lévő Jónás könyve53 késztette arra az írót: álljon ki a nyilvá-
nosság elé. S a közvélemény feltehetőleg ennél szabályosabb, 
rendszerezettebb állásfoglalást vár, mintegy politikai tézise-
ket, a gyakorlati megvalósítás receptkönyvét, avagy művelő-
déspolitikai programot. Ehelyett az újságokban ugyan a napi 
politika kisebb és nagyobb fordulataihoz hozzászóló-kom-
mentáló, de inkább esszéisztikusan az egyes eseményekben 
az emberi-európai lényegre utaló mozzanatokat kiemelő mű-
vész fejtegetéseit kapta, jóllehet nem rapszodikus eszmefut-
tatásokat, hanem logikusan megkonstruált érveket. Oly nagy 
területet fog át Márai, annyi mindenről mondja el vélemé-
nyét, hogy szükségszerűen lett hiányos és utalásszerű a röp-
irat. Emellett olyan fogalmi apparátussal dolgozott, amely 
csupán egy szűkebb értelmiségi elit számára volt ismerős (itt 
Spengler és Ortega terminusaira gondolok), s amely önma-
gában is félre értésekre adhatott alkalmat. Például Ortega 
„tömeg"-fogalma könnyen keveredhetett a „nép" fogalmá-
val, s a tömeg rálátása a népre Márait a népellensség gyanú-
jába hozhatta. Mint ahogy a „műveltség" hangsúlyos szere-
pét sokan szintén egy szűkebb elit kiváltságainak védelme-
ként értelmezték, ahelyett, hogy ebben az új barbárság ellen 

52 Dékány István Márai Sándor könyvéről. Uo . 1942. november 24. 
53 Márai Sándor: Útinapló I. Uo. 1943. április 25. 
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emelhető védőgátat láttak volna, amely alkalmas lett (lehe-
tett?) volna az európaibb magyarság értékeinek megőrzé-
sére. Ugyanígy a magyarság hivatásának gondolata is vissza-
vezethetett a neonacionalizmusig, a félremagyarázott „kul-
túrfölény"-ig, pedig itt egy illúzióval terhelt nemes látomást 
kellene tudomásul vennünk: a világháborúban is (1942-ig) 
viszonylagos belső békét, látszólagosan független, külön 
állást biztosító Magyarország ábrándjáról gondolkodik az 
író. Olyan országról, amely elég érettnek bizonyul a szélső-
ségek között hányódó Európában a bölcs közép megvalósí-
tására, s így példát mutathat a nemzeti öncélúságban kime-
rülő szomszédoknak. 

Ne felejtsük el, hogy 1941—42-ben a szomszédos Szlová-
kiában, Horvátországban, Romániában a magyarországinál 
jóval jobboldalibb rendszer jött létre, úgy is mondhatnók: 
Hitlernek jóval hűségesebb csatlósai kormányoztak, mint a 
hintapolitikát képviselő Kállay. S az a ragaszkodás a francia 
és az angol kultúrához, amely ekkoriban például a magyar 
könyvkiadást jellemezte, a valóságosnál nagyobb jelentőség-
hez jutott Márai gondolatvilágában.54 Márai (ha más úton 
is mint Németh László) azt a „harmadik utat" vagy „harma-
dik oldalt" kereste, amely a német vagy az orosz ösvény kö-
zött vezethet el a külön álló magyar világig; s ennek doku-
mentuma a röpirat is. A megmaradás erkölcsi parancsa az 
író számára a „kötelességteljesítés"-é;55 a magyarság hiva-
tása erkölcsi jellegű, s csak ezen túl rendelkezik politikai és 
gazdasági vonatkozásokkal. Márai (Németh Lászlóval szem-
ben) a magyarság részére nyugati típusú demokráciát vél kö-
vethetőnek, s ennek gazdasági biztosítéka lenne a szélesebb 
területet felölelő vámszövetség. Ennek a nyugati típusú de-
mokráciának előzménye ama virtuális polgári létforma,06 

amely a vidéki magyar városokban létesült, s amely szemben 
állt a magyar feudalizmussal. E magyar feudalizmussal szern-

54 U ő : A tények. Uo. január 21. 
55 Uő : Útinapló II. Uo. május 1. 
50 U ő : Pipatórium. Uo. január 14. 
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ben kell nevelni és fölnevelni a magyarságot (s itt távoli ro-
konság mutatkozik a népi írók egyikének-másikának néze-
teivel); a nép- és nemzetnevelés a demokrácia, azaz a mű-
veltség iskolája. 

Az I. világháborút követő békeszerződés gyógyíthatatlan 
sebet okozott Márainak (is), ezért nem igazságos a csehek-
kel. Ám ezen túl a magyar történelem egységében gondolko-
dik, s egy méltányosabb és bölcsebb nemzetiségi politikát 
olvas ki a magyar történelmi hagyományokból. Ezen a pon-
ton nemcsak Németh László jutott messzebb Márainál, ha-
nem az Apollo fiataljainak köre is, amely pedig általában 
Márainak nagy tisztelője volt (gondoljunk Bóka Lászlóra). 

Márai röpirata számos félreértésre adott alkalmat. Azok, 
akik tüntetően hangsúlyozott polgár-magatartásának jogo-
sultságát vonták kétségbe, kitűnő alkalmat találtak arra, 
hogy ízekre szedjék Márai gondolatmenetét. S még olykor 
azok is, akik esetleg a más megfogalmazások, hangsúly-
eloszlások ellenére is szövetségest fedezhettek volna föl 
Máraiban, ismét elmulasztották a lehetőséget: Márai ma-
radt az a magános író, aki volt. Pedig Márai nem bújt író-
asztala mögé, folyamatosan ott leljük azok táborában, akik 
cselekedtek, mentették, ami menthető. 1932-ben éppen úgy 
aláírta a halálbüntetés elleni felhívást, tiltakozott a statárium 
ellen,57 mint ahogy az adatok tanúbizonysága szerint Illyés 
és Zilahy társaságában sikerrel járt el a vezérkarnál Kovács 
Imre kiszabadítása érdekében;58 cikkeiben éppen úgy föl-
emelte szavát az „erkölcsi bátorság", az „erkölcsi maga-
tartás" érdekében,59 mint ahogy (ameddig tehette) segítette 
az üldözötteket, részt vett mentésükben. Szemérmesen végre-
hajtott akciói, kevéssé látványos kiállásai a röpiratban is meg-
fogalmazott — írói - magatartásának következményei. 
S amikor önmagának 1942 vészterhes karácsonyára ajándé-

57 Kortársak József Attiláról (1922-1937). S . a . г.: Tverdota 
György. Bp. 1987. I. 339. 

58 Szabó Zol tán: i. m. 271. 
59 Márai Sándor : Bátorság. Pesti Hírlap 1943. október 31. 
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kot kíván, merengôn sóhajt föl, békét szeretne, Lovrana és 
Medea között fürdeni, eljutni Ragusába, Vicenzába, Párizs-
ba ; „hogy mégegyszer az életben bűntudat nélkül tudjam 
élvezni a nagy, tiszta zenét, a nagy művészek alkotásait, s ne 
kelljen közben arra gondolnom, hogy emberek milliói és 
milliói szenvednek". Majd alább ismét: 

„Add vissza a művészetet; a zenét, a tiszta irodalmat, a nemes 
gondolatokat, a tökéletes képeket és szobrokat, add vissza, bűntudat 
nélkül."60 

Ezt a kort sürgette Márai, ezért állt ki Jónásként, mert nem 
akart maga is a cinkosság vétkébe esni. Sajnálatos, mennyien 
értették félre, 1945 után is,61 s szinte kényszerítették: napló-
jában leírt legkeserűbb gondolatai szerint cselekedjék, hagyja 
el örökre hazáját. 

FRIED ISTVÁN 

A SZÍNPADI SZATÍRA LEHETŐSÉGE 
ÉS LEHETETLENSÉGE 

(KÍSÉRLET 
A M A G Y A R POLGÁRI VÍGJÁTÉK M E G T E R E M T É S É R E 

T O L D Y ISTVÁN KÉT DRÁMÁJÁBAN) 

1872-ben a magyar politikában és gazdaságban olyan jelen-
ségek bukkantak fel, amelyek arra mutatnak, hogy az előző 
öt évben hozott törvények az alapot ugyan megadták ahhoz, 

60 Uő : Az ajándék. Uo. 1942. december 24. 
61 Dénes Tibor: A vízválasztó. Bp. 1948. 73—75. a szelídebb bírá-

latok közé tartozik, Lukács György és Szigeti József erősebben 
nyomta meg tollát. Erről azonban és ennek „filológiai" hátteréről 
másutt szándékozom írni. 
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hogy Magyarország mint nemzet és mint gazdasági egység 
Európához tartozzék, de erre az alapra nem lehet olyan 
gyorsan, egyszerűen és lendületesen felépíteni egy stabil 
államot, mint ahogyan azt néhány éve látták. Az állami 
költségvetés deficitje már ötödik éve növekedett. Ehhez 
járult a sorozatos rossz termés és a gabona világpiaci árának 
csökkenése, s mindez együttesen hozzájárult a kormánypárt 
válságának erősödéséhez, miközben az ellenzék magatartása 
sem adott alapot arra a reményre, hogy a jövőben esetlegesen 
belőlük alakuló kormány megtalálja majd a válságból kive-
zetőutat. A huszonnyolc éves Arany László ilyen körülmé-
nyek között írja meg a Kisfaludi Társaság pályázatára 
A délibábok hőséi, a Nemzeti Színház pedig ekkor mutatja 
be az úgyszintén huszonnyolc éves Toldy István két politikai 
vígjátékát: márciusban A jó hazafiakai, októberben Az új 
emberekel} 

Toldy István, néhány gyermekkori próbálkozásától elte-
kintve,2 ekkor kezdi voltaképpeni szépírói tevékenységét. 
A két vígjáték mellett ebben az időszakban írja legjelentősebb 
művét, a korántsem tág horizontú, de a formai és gondolati 
igényesség jegyeit kétségtelenül magán hordozó regényét, az 
Anatole-1. A publicista Toldy István azonban már korábban 
megjelent az irodalmi életben : 1861-ben lefordította németből 
Eötvös József egy politikai értekezését, és, bár az azt követő 
években fordít regényt is, drámát is franciából, érdeklődése 
egyértelműen a politikai publicisztika felé fordul. 1867-ben 

1 A jó hazafiakat név nélkül nyújtotta be Toldy a Nemzeti Szín-
házhoz, N. N. kézjeggyel. A Pesti Napló kritikusa szerint az előadás 
meglehetős siker volt. (Pesti Napló 1872. Ili. 25.) Az új embereket, is 
jól fogadta a közönség. (Pesti Napló 1872. X. 20.) Mindkét darab 
megjelent A Nemzeti Színház Könyvtára sorozatban 1872-ben. A jó 
hazafiak olvasható még: Magyar drámaírók 19. század. Szerk. : 
Nagy Péter. Bp., 1984. 

2 Toldy István drámaírói működéséről az összefoglaló jellegű 
kézikönyvek mellett: Legifj. Szász Károly: Toldy István mint dráma-
író. In: Beöthy Emlékkönyv. Bp., 1908. és Kramer Marianne: Toldy 
István. Bp., 1933. 
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Frankenburg Adolffal és Pulszky Ágosttal megalapítja az 
1848 című lapot, néhány év múlva pedig a Századunk 
munkatársa lesz. Jogi tanulmányai is ebbe az irányba, a 
politika felé vezetik. Értekezéseket ír az állam és az egyház 
viszonyáról, az egyházi reform és a polgári válás szükséges-
ségéről, és, bár néhány dolgozatának a témáját a magyar 
történelemből választja, leginkább az aktuális viszonyok 
foglalkoztatják. A kiegyezés nyújtotta társadalmi és gazdasági 
lehetőségeket lelkesen üdvözli, s az 1870-es évek elején fenye-
gető csőd okát is helyesen elemzi a történész-publiciszta. 
A dráma- és regényíró más szemszögből vizsgál, és csak 
részben jut ugyanarra a gondolatra, mint a történész. Az 
Anatole központi problémája nagyon hasonlít A délibábok 
hősé ben megfogalmazott kérdésre: miért nem tud a fiatal 
generáció a helyes utat megtalálva beépülni a társadalomba 
úgy, hogy életkorának és történelmi korának lehetőségeit 
kihasználva, alapjaiban szakítván az elavult, de túlságosan 
meggyökeresedett szokásokkal, egy más, új életet, egy libe-
rális polgári életformát teremtsen magának és maga körül. 
Arany László persze mélyebbre lát és jobban bánik az anyag-
gal. A lírába átcsapó szatíra a kívülállás, s ugyanakkor a 
szubjektív azonosulás lehetőségét biztosítja számára. Ettől 
lesz Hübele Balázs több mint egy kordokumentum, s több 
mint a társadalmi korlátok között útját kereső és elbukó 
egyén tragikumának hordozója: az objektív és szubjektív 
gátak között tévelygő emberi jelentékenység és kicsiség 
szimbólumává válik. 

Az Anatole-ban azonban Toldynak nem sikerült megvaló-
sítania azt a célt, amelyet maga elé tűzött a regény előszavá-
ban. Saját kora társadalmi problémáinak gyökereit ez a 
regény nem tárja fel, sőt, voltaképpen a problémák bemutatá-
sával is adós marad. Mégis, a történet és a jellemek által 
kibomló történelemszemlélet és morál, valamint a narráció 
között meghúzódó ellentmondás érdemes és jelentős kísérlet-
té teszi az Anatole-1. Művészi szempontból a komolyabb cél 
kitűzése több eredményt hozott, mint amivel vígjátékaiban 
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találkozunk. Ezek azonban élettelibbek, elevenebbek, s 
helyük a magyar dráma történetében ugyanaz, mint az 
Anatole-é a magyar regényében: folytatóra nem találó 
kísérletek maradtak. 

Az Anatole-ban az írói célhoz kevés és nem túlságosan jól 
válogatott életanyag, két vígjátékában azonban éppen a tár-
sadalmi vígjáték műfaji sajátosságai kötik gúzsba Toldyt. 
Dramaturgiai és szcenikai szempontból mindkét darab jó 
színvonalú, a Kisfaludy-hagyományt követi; a jellemek ki-
dolgozása többnyire nála is hiányzik, a szereplők majd 
mindegyike sematikus, és egy jobbára már ismert típus meg-
testesítője. A közéleti-politikai és a szerelmi szálat azonban 
mindkét darabban nagyon ügyesen kapcsolja össze Toldy. 
Ez az eljárás az az új szín, amelyet ő hoz a magyar vígjáték-
irodalomba, technikailag máris szinte tökéletesen. Ugyan-
akkor a magyar drámai hagyományban meggyökeresedett 
konvenciók és a végiggondolatlanul maradt ötlet lehetetlenné 
teszik egy igazán jó vígjáték megírását. 

A jó hazafiak konfliktusa reprezentatívan aktuális volt. 
A magyar kormány 1867/68-ban 85 milliós, 1871-ben 30 
milliós kölcsönt vett fel vasútépítésre. A magyarországi vasút-
hálózat fejlesztése elsődleges fontosságú volt mind az ipar, 
mind a mezőgazdaság számára, ösztönözte a szénbányászatot, 
a nehézipart és lehetővé tette a külföldi gazdasági kapcsola-
tokat. Bár harminc év kellett ahhoz, hogy a magyar vasút-
hálózat vonalsűrűség tekintetében felzárkózzék a nyugat- és 
közép-európai országokéhoz, 1870 és 1873 között a vasút-
vonalak hossza csaknem megduplázódott. A kiegyezés után 
valóságos vasútépítési láz tört ki, mert a biztos meggazdago-
dás reményében sokan vágtak bele a nagy jövedelmet hozó 
ágazatba, az országgyűlés ugyanis államilag garantált öt-hat 
százalékos profitot. 

Egy efféle gazdasági visszaélés csírájában való elfojtása 
köré épül A jó hazafiak története. Egy Világos után Ameriká-
ba menekült magyar arisztokrata fia friss mérnöki diplomá-
val a zsebében hazatér Magyarországra, hogy tudásával 
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a hazáját szolgálja. Egy kissé szentimentális monológban el 
is mondja, hogy tudja, milyen sokat köszönhet Amerikának, 
„a nagy köztársaságnak", és hogy Magyarországon kevésbé 
fényes lehetőségekkel kell beérnie, mégis hazajött, mert ez 
ősei földje, és mert itt van igazán szükség az ő képességeire 
és munkájára (I. felvonás 9. jelenet). Pestre érkezvén, a 
társaságban megismerkedik egy miniszterrel, aki azonnal 
felelősségteljes munkával bízza meg: az egyik megye egészen 
felbolydult azon, hogy a vasútat a megye melyik részén 
építsék. Ebben az ügyben a fővárosból dönteni lehetetlen, 
mert a helyi viszonyok ismeretében csak egy nem részrehajló 
szakember tudja megítélni, melyik vonal szolgálná jobban az 
ország gazdasági érdekeit. Ez a pártatlan és hozzáértő ember 
lesz tehát a fiatal mérnök, Kovács Aladár, akit már a megyébe 
érkezése pillanatában igyekeznek megkörnyékezni és meg-
vesztegetni a két párt képviselői. A szituáció magában hor-
dozza a szatíra lehetőségét: a vasútvonal két lehetséges 
helyét két tábor pártolja, természetesen mindenki saját, önös 
érdekeinek megfelelően. S mindannyian eszerint tartoznak 
egyik vagy másik politikai párthoz is. A kormánypárti 
azonmód ellenzékivé lesz — határozza el —, ha a vasút nem 
ott megy, ahol neki hajt hasznot. Az ellenzéki a kormány-
párthoz csatlakozik, ha a miniszter embere döntésével az ő 
malmára hajtja a vizet. 

Az I. felvonás 11. jelenetében a kormánypártiak, a 14. 
jelenetben az ellenzék használja, a másikról mit sem tudván, 
ugyanazt a demagóg érvelést: a kormány feladata a nép 
érdekeit szolgálni, ők pedig azokat képviselik. Mint minden 
demagógia, ez is igaz egy bizonyos szempontból. Ott, ahol a 
vasút megépül, idővel fellendülne majd a mezőgazdaság, 
esetleg valamiféle ipar is, s ez jobb körülményeket teremhetne 
az ottlakók számára. S az is érthető, hogy a birtokos arisz-
tokrácia képtelen saját pillanatnyi haszna elébe helyezni egy, 
még csak most bontakozó, nagyobb gazdasági egység érde-
keit; főképp, ha ez egzisztenciájukban érinti őket. Nem annyi-
ra a cinizmus beszél belőlük, mint inkább — s főként a 
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kormánypárti tábor esetében — saját létük védelme. Úgy 
tűnik, a vasút az utolsó szalmaszál, amelybe kapaszkodhat-
nak, annak segítségével tudnák visszaszerezni az elkártyázott, 
elmulatott, elherdált vagyonnak legalább egy részét. Toldy 
ezzel a kérdéssel nemigen foglalkozik, a második felvonástól 
kezdve úgy tesz, mintha vegytiszta volna a képlet, mintha két, 
már jóllakott kutya marakodnék egy zsíros koncon. így ért-
hetővé válik, hogy miért nem rokonszenves Toldy egyik párthí-
veivel sem: hiszen ezek úgy csatlakoznak egyik vagy másik tá-
borhoz, ahogy az számukra több haszonnal jár. A mérnök gú-
nyolódva meg is jegyzi, hogy ezek számára „ . . . a valódi elv-
hűség éppen abban áll, hogy elveinket a körülményekhez ké-
pest változtatni tudjuk". Joggal nem is törődik az ő problémá-
ikkal Toldy, hiszen mi közük ezeknek a közügyekhez egyálta-
lán ? A törvényjavaslatokhoz vagy az alkotmányjogi vitához? 

így aztán a darabnak ez a része annyira kidolgozatlan 
marad, hogy hamarosan maga Toldy is megfeledkezik róla. 
Ez a kérdés szinte észrevétlenül szűnik meg probléma lenni, 
mihelyst megkezdődik a szerelminek álcázott, később valóban 
azzá váló gazdasági intrika, s ezzel Toldy kiaknázatlanul 
hagy egyl ehetőséget: a szatíráét. Igaz, ha nem így tenne, talán 
túlságosan belegabalyodnék saját dramaturgiájának háló-
jába. Ahhoz, hogy egy vígjáték érdekes tudjon maradni, és a 
nézők figyelmét lekösse, kell, hogy a problémának legyen 
tétje. De ahhoz, hogy vígjáték is maradhasson, a végére ki 
kell derülnie, hogy a vesztes sem veszít olyan sokat. Ezt itt 
Toldy úgy oldja meg, hogy a darab végén a néző figyelme 
teljesen elterelődik arról, hogy az egyik párt elveszítette a 
lehetőséget arra, hogy helyreállítsa egzisztenciájának gazda-
sági alapját, a másik párt azonban egyenlőtlenül sokat nyert: 
vasutat ugyan nem kapott, de a mérnök csodálatosan vissza-
szerzett, óriási apai örökséggel házasodott be a családba. S ez 
a befejezés egyenes következménye a küzdő felek egyenlőtlen 
erejének. 

Egyik párt sem állt ugyanis tétlenül. A vesztegetésnél 
egyszerűbb, és főként olcsóbb utat választották: egy-egy szép 
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fiatal nővel akarták elcsábíttatni a mérnököt. Világos tehát az 
ellentétes cél és akarat, de alapjában véve mindkét csoport 
azonos eszközzel igyekszik a magáét megvalósítani. A konflik-
tus ütközőpontjában a mérnök áll, az ő szerepe pedig éppen a 
konfliktus megoldása, s igazából ő lenne az eszköz mindkét 
párt kezében. Csakhogy ezt az eszközt nem olyan egyszerű 
használni, ezért iktatódik közbe a két női szereplő — mintegy 
katalizátorként. Egyik sem éri el azonban a kívánt hatást, 
a mérnököt nem sikerül egyik irányban sem befolyásolni. 
Az egyik iránt érzéketlen, a másik iránt azonban túlságosan 
is érzékeny. De így sem engedi, hogy érzelmei uralkodhanak 
döntésén. A véletlen hozza meg számára az egyedüli meg-
oldásnak számító jó véget, a konfliktus pedig úgy simul el, 
hogy egyik párt sem nyer a másik rovására a vasút kérdésé-
ben. A mérnök szinte égből pottyant öröksége azonban fel-
szabadítja a szelíd, kedves, szép, szeretetre méltó és szerelmes 
lány apját a hozománygyűjtés kényszere alól. A szerelmesek 
is egymáséi lehetnek, s minthogy ez a darab utolsó pillanatai-
ban derül ki, ki is törődne itt a hoppon maradottakkal. 

Mái- a vígjáték dramaturgiai vázából is látszik a buktató, 
amellyel Toldy István nemigen tudott megbirkózni. A deus 
ex machina természetéből fakadóan, a konfliktust csak a 
cselekmény felszínén oldja meg. Ebből adódhat a befejezés 
kidolgozatlansága is. A mindent eldöntő utolsó jelenetben 
a két párt szót sem kap, csak egy „ah"-X mond mind, és 
„(általános levertség)". És ez a deus ex machina nem ugyan-
az, mint például a Tartuffe-ben. Toldy, mint láttuk, nem 
feszíti végsőkig a húrt, épp csak hogy megpendíti. Külső 
segítségre sem azért van szükség, mert a cselekmény és a 
jellemek felépítése egyértelműen egy belülről megoldhatatlan 
helyzet felé viszi a darabot. Itt a konfliktusban szembenálló 
két fél közül egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál - ha 
pusztán a konfliktus szempontjából nézzük őket. A vasút 
dolgában egyiknek sincs inkább igaza, mint a másiknak. 
Ezt a mérnökkel együtt megtudja a néző is, rögtön az első 
felvonás elején. Egy, a pártharcokon kívülálló, teljesen 
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kiábrándult öregember, apjának ifjúkori barátja, Sólyom 
Benedek világosítja fel a mérnököt és minket a helyi viszo-
nyokról. Az pedig, hogy az egyik párt, mondhatjuk úgy, 
csalétkébe beleszeret a mérnök, csak egy gyenge dramaturgiai 
lehetőséggel ad többet. A konfliktus tehát feloldhatatlannak 
látszik már a darab elején, és megoldhatatlan marad a darab 
végén. 

De mire volt jó akkor a négy felvonás? Természetesen 
szórakoztatásra, csipkelődésre, de legfőképpen egy fiatalos 
és igazán szép hit illusztrálására: igaz, hogy a gyakorlati 
politikai viszonyok még zavarosak, és hogy az előző gene-
ráció felfogása nemigen alakítható át, mégis, olyan gazdasági 
és emberi feltételek és egy olyan alkotmányos alap áll rendel-
kezésünkre, amelyet ha racionálisan használunk fel, nincs 
messze az elképzelt, ideális cél, s íme a példa arra, hogy az út 
göröngyös bár, de azért egyenes. 

Ugyanennek a tételnek egy másik megközelítése Az új 
emberek. Az idő itt is a „jelenkor", a téma ismét egy fontos, 
aktuális probléma: kire számíthat az új rendszer gazdaságilag 
és politikailag, hol keresse bázisát, melyek azok a rétegek, 
amelyek nemcsak anyagi, de elvi meggyőződésből is támogat-
ják. Toldy válasza egyszerű és logikus: a felvilágosult, fiatal 
arisztokrata és az emancipált zsidó nagypolgár kettőse viszi 
a helyes úton az országot. 

Az új emberek helyszíne egy fürdőváros vagy inkább falu. 
A miliőt jól jellemzik a szereplők elfoglaltságai: udvariassági 
látogatások és kilovaglások délelőttönként, este színház, s ha 
már végképp nem tudják elütni az idejüket, elsétálnak a 
közeli forráshoz. Ez is mutatja, hogy bár éppen most került 
sor a képviselőválasztásra, a - gondolhatnánk — fontos 
esemény sem tudja a társaság nagy részét kizökkenteni 
haszontalan mindennapjaik kellemes eltöltéséből. Vagy 
inkább csak úgy mellékesen foglalkoznak a korteshadjárattal, 
mintha nem volna jelentősebb esemény, mint egy lovastúra. 
Talán ez az a vonás, amellyel Toldy legjobban jellemzi 
szereplőit, hiszen a cselekmény fő vonala a követválasztás, 
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szinte az egész darabon búvópatakként vonul végig, előtérbe 
kerül a szerelmi bonyodalom, s ezáltal a közéleti és magán-
életi szál összekapcsolása a lehető legszerencsésebb. A törté-
net a következő : a Csipkeyvé lett gazdag Spitzernek (aki épp 
most kapott nemességet érdemei elismeréséül, minthogy oly 
sokat tett a „hazai gabonakereskedelem előmozdításáért") 
legfőbb bánata az, hogy szép, fiatal és főképpen nagyon 
gazdag, özvegyen maradt lányát a férje után még mindig 
Krauthubernénak hívják. Pedig a fent felsorolt, igen meg-
nyerő tulajdonságai alapján könnyedén férjhez mehetne egy 
magyar arisztokratához. A fiatal özvegynek azonban három 
udvarlója közül egyik sem tetszik, s mert egyszer az apja 
kedvére ment férjhez, másodszorra már csak olyanhoz akar 
menni, akit megszeret. Hamarosan fel is tűnik egy ilyen férfi, 
az egyik udvarló unokaöccse. Épp most érkezett Pestről, ahol 
képviselőként elárulta saját családját és osztályát egy újság-
cikkben, amelyben vadul ostorozta a születési arisztokrácia 
intézményét. Most pedig azért jött haza, mert a szomszédos 
választókerület megürült képviselői posztjára egy hozzá 
hasonlóan liberális érzületű embert szeretne megválasztatni. 
Ennek az embernek az öreg Csipkeyt szemelte ki, akivel 
ugyan még sohasem találkozott, de már hallott róla. О és 
Csipkey lánya megszeretik egymást, s az intrikák következ-
ményeként az is kiderül, hogy Csipkey fia sokkal alkalmasabb 
liberális képviselőnek, mint az apa. így aztán minden való-
színűség szerint őt fogják megválasztani, hiszen mindenki, aki 
szóba jöhetett a választásokon, az ő javára mondott le a 
jelöltségről. 

Első vígjátékával ellentétben, amelyben a főszereplőn és 
Sólyom Benedeken kívül a szereplők alig rendelkeztek 
bármiféle sajátos arcéllel, amely megkülönböztette volna 
őket a többiektől, Az új emberek szereplőiben Toldy, ha nem 
is jellemeket, de különböző típusok képviselőit állítja elénk. 
A jó hazafiakban, mint láttuk, a két tábor tagjait ugyanazok 
a motivációk vezetik, ugyanolyan származásúak, nevelteté-
sűek, és ugyanúgy viselkednek egymással szemben, hiszen 
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ugyanazt a célt akarják elérni, ugyanazzal az eszközzel. 
A darab irányzatos volta pedig nem hagyott helyet semmiféle 
egyéni jellemvonás kialakításának. Az új emberek szereplői 
azonban mind mások. Csipkey lányának, Metellának az ud-
varlói egy gazdag, öreg konzervatív arisztokrata, egy j ó anyagi 
háttérrel rendelkező világfi, és egy lecsúszott, elszegényedett 
nemesi család sarja. Mindannyian elvennék az asszonyt, ha le 
tudnák győzni előítéleteiket. De csak ez a közös bennük, 
mert mindhármukat Metella más és más tulajdonsága 
ragadta meg. Az öregnek leginkább Metella bája tetszik, a 
világfinak a hideg szépsége és büszkesége, a főispánok 
koldusbotra jutott utódjának pedig természetesen a nő pénze. 
Végül mindhárman megkérik a kezét, mégpedig rájuk jel-
lemző módon: az első egy Metella barátnőjének gondolt 
nő által, a második levélben, a harmadik pedig az apához 
fordul. Ezek között nincs tehát nagy különbség, de amennyi 
van, az egy alapvetően közös világnézet háromféle megjelenési 
formája egy-egy adott egyéniség, pillanatnyi egzisztencia 
keretei között. Az előbbi példa főként a tradíciónak az egyé-
niségen való átszűrését mutatta, a gazdasági és társadalmi 
státus szerepe leginkább a politikához való viszonyukban 
jelenik meg. A gavallér nem akar mindenáron képviselő 
lenni, a másik kettő igen. A nagybirtokos arisztokrácia tagja 
őseire, történelmi hagyományokra hivatkozva indul a kép-
viselőválasztáson, az elszegényedett nemességhez tartozó 
Darlay számára a politika az egyetlen terület, ahol egy ön-
maga előtt nem megalázó pozícióba kerülhet. Legalábbis 
— nem sok sikerrel ugyan —, ő ezt a látszatot szeretné kelte-
ni. Emögött valójában inkább az húzódik meg, hogy mivel 
semmihez sem ért, semmilyen iskolát sem végzett, nagyszerű 
főispán lehetne belőle. Épp, mint őseiből. Ő kizárólag azon 
érzi a világ megváltozását maga körül, hogy azért nem lesz ő 
főispán, mert újabban az állam iskolák elvégzéséhez kötik ezt 
a hivatalt. Úgy látja, egyetlen lehetősége maradt: egy jó parti. 
О úgy halad a korral, hogy akkor is elvesz egy gazdag nőt, 
ha annak nincs famíliája. S ha ez a házasság képviselőséggel 
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is jár majd, annál jobb. Erre ugyan még nem goldol, amikor a 
fiatal liberális Kövesdynek elmondja, hogyan képzeli el 
jövőjét, hiszen elsősorban anyagi jóléte biztosítására törek-
szik, amire Kövesdy indulatos szövegével Toldy István teszi 
ezt a megjegyzést: „Ázsiába veletek: Ennek a fajnak ki kell 
vesznie, különben a magyarnak nem lesz jövője." 

A gazdag, konzervatív arisztokrata, a közügyekkel mit sem 
törődő gavallér és az elszegényedett nemesből hozomány-
vadásszá lett léhűtő típusa mellett, vagy inkább velük szem-
ben ott áll az ifjú Kövesdy alakja. Még meg sem jelent a szí-
nen, de már sok mindent megtudunk róla az expozícióból. 
Nagybátyja szerint ő egy „véres szájú demagóg", aki a felső-
házat múmiagyűjteménynek nevezi, holott jól tudja, hogy 
annak nagybátyja is tagja. De húga megvédi, igaz, más szem-
pontból. Számára Kövesdy a legkedvesebb, legderekabb 
ember az egész megyében, hiszen, mint az később kiderül, ő 
neveltette a húgát apjuk halála után, szakítván addigi léha 
életvezetésével. A húg, Irma, azt persze nem tudhatja, hogy 
Kövesdy Pesten már többször kellemetlenkedett Metellának 
(és talán másoknak is) azzal, hogy minden udvariasságot 
nélkülözve követte őt az utcán, mint egy akármilyen haszon-
talan világfi. 

Kövesdynek azonban ez is megbocsátható. О semmiféle 
előítélettől nem hagyja magát befolyásolni, Metellát sem a 
pénzéért szereti meg, és számára ugyanolyan fontos az ország 
érdeke, mint a magánélete. Szilárdan hiszi, hogy az új idők, 
melyek a törvényekben benn vannak, a lelkekben még nin-
csenek, ezért kellenek „új elemek a törvényhozásban", s ő 
azért jött haza, hogy megtegye a kötelességét. Ugyanúgy, 
ahogy Kovács Aladár mérnök A jó hazafiakban. Kövesdy is, 
a mérnök is, hazája iránti felelősségérzetből cselekszik, 
csakhogy Kovács Aladár nehezebb helyzetben van. Egyrészt 
ő csak most tanulja a hazai viszonyokat, másrészt magánélete 
így rövid időre összeütközésbe kerül közéleti feladatával, 
harmadrészt pedig egy kontkrét, gyakorlati kérdésben kell 
döntenie. Kövesdynek semmiben sem kell döntenie, ő kész 
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elhatározással érkezik, s csak azt kell megvalósítania. S ah-
hoz, hogy magánéletét is rendezze, csak húga előítéleteit kell 
legyőznie. De végül ez a feladat sem hárul rá, mert Metella 
jó szíve, büszkesége és jótékonysága fegyverezi le Irmát. Eb-
ből is látszik, hogy a női szereplők sem kevésbé sematikusak. 
Metella minden tette olyan nemes szívű nőről árulkodik, aki 
megmaradt egyszerűnek és őszintének, még azután is, hogy 
óriási vagyont örökölt öreg férje után, akit úgy ápolt, mint 
egy szent, apja akaratából feláldozván fiatal éveinek egy 
részét. Kövesdy húga, Irma egy tisztaszívű, előítéletein 
végül is győzni tudó, tévedését elismerő fiatal lány, akinek 
helyén van az esze, hiszen ő látja meg Metella udvarlói szá-
mára a házasság és a képviselőség összekapcsolásának lehető-
ségét. Három vasat is tart egyszerre a tűzben, amikor bár-
melyikkel elvetetné Metellát csak azért, hogy bátyjától elté-
rítse az asszonyt. Végül azonban nem szégyelli megkövetni 
addigi legnagyobb ellenségét, amikor belátja, hogy félre-
ismerte. A jó hazafiak nőalakjai sokkal halványabbak nála. 
Az egyik párt csalétke egy érzéketlen szépasszony, aki elté-
kozolta a vagyonát, és aki azt hiszi, ért a politikához és a 
férfiakhoz, és nem is jön rá, hogy tévedett. A másik pedig egy 
fruska, aki azt gondolja magáról, hogy nincsenek érzelmei ; 
mindaddig, amíg szerelmes nem lesz. 

Az új emberekben van egy igen jól megrajzolt figura is: az 
öreg Csipkey. Ő az egyetlen, akinek az alakjában harmoniku-
san vannak jelen erények és hibák egy időben. Büszke arra, 
hogy honnan küzdötte fel magát, de még inkább arra, hogy 
mivé. Nem véletlen, hogy a Spitzer Csipkeyvé magyarosítot-
ta, mert nem volt oka múltjával gyökeresen szakítani, hiszen 
becsületes munkával jutott oda, hogy most elégedetten olvas-
gathatja a nemességét bizonyító okiratot. De a tevékeny 
élettel nem hagyott fel: megvett olcsón egy, az előző tulaj-
donos gazdatisztjeinek kezén tönkrement birtokot, melyet 
fia segítségével rövid idő alatt mintagazdasággá változtatott. 
Fiát iskoláztatta, jó gazdát csinált belőle, ugyanakkor libe-
rális magyar polgárnak nevelte. Ő az, aki saját gazdasági 
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érdekeit tökéletesen összhangba tudta hozni azzal, ami az 
ország számára kedvező. Ő ezt az állam el is ismerte, igaz, 
úgy, hogy egy elavult intézménybe való beilleszkedés lehető-
ségét biztosította számára. Ezt gyermekei nem is tartják 
fontosnak, ő maga azonban nem is tudott volna a nemesi 
címnél nagyobb jutalmat elképzelni; s bár sok pénzébe került, 
gyermekes örömmel gondol rá. Ő az élő bizonyíték Kövesdy 
igazára, aki szerint a születési arisztokráciánál még a pénz-
arisztokráciának is több értelme van. Igaz, Csipkey hiú és 
túlságosan jóhiszemű. Örül és büszke, hogy képviselő lesz, 
mert így nem mondhatják majd rá, hogy „virilista, mert 
pénze van, hanem képviselő, mert bíznak benne a polgár-
társai, van népszerűsége", gondolja. Ez is azt mutatja, hogy 
az állami megbecsülésnél majdnem fontosabb számára a 
körülötte élő emberek véleménye, s főként a liberális érzületű-
eké. Hiszen maga is az tulajdonképpen, ugyan a lányát pusz-
tán anyagi érdekből belekényszerítette egy rossz házasságba. 

Csipkey, éppen jellemének kétarcúsága miatt, nagyszerűen 
alkalmas a karikírozásra, s Toldy ki is használja ezt. Csipkey 
naivitásában lemondana a képviselőjelöltségről, amikor azt 
hallja, hogy ellene van a néphangulat, és még verekedésekre is 
sor kerülhet. Annyit jegyez meg, hogy „az lehetetlen, azt 
tiltja a törvény". Mert ő, aki tiszteletben tartja a törvényeket, 
nem tudja elképzelni, hogy mások másként cselekedhetnek. 
Az pedig igazán bohózatba illő jelenet, amikor a fia életéért 
aggódik — feleslegesen —, aki éppen az ő becsületéért vív 
párbajt a felfuvalkodott Darlayval. Itt valóban elnézően 
mosolygunk rajta, hiszen az érző szívű, bár kissé gyáva, de 
szerető apa beszél belőle. 

A fiában azonban az apából csak az erények találhatók, sőt, 
mintha az öreg Csipkey hibái is jó tulajdonságokká változtak 
volna gyermekében. Egyesíti magában a liberális nagypolgár-
ság ideálját és a nemesi virtust. Kiváló gazdálkodó, felvilá-
gosult hazafi, szerény, de büszke férfi, és a kardforgatáshoz is 
jobban ért, mint a legjobb vívó hírében álló arisztokrata. így 
aztán az, hogy milyen megsemmisítően győzte le párbajban 
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Darlayt, egykettőre mellé állítja a közhangulatot. Képviselő 
is lesz belőle, mert az utolsó jelenet báli forgatagában a két 
ellenfél (Kövesdy konzervatív nagybátyja és Csipkey) elis-
meri, hogy öregek ők már „az efféle mulatságra", tudniillik 
a táncra, de értsd: a képviselőségre, és mindketten egyhangú-
lag lemondanak a fiatalember javára. 

* 

Az alig árnyalt jellemek és az itt-ott előforduló dramatur-
giai hanyagságok ellenére. (Az új emberekben pl. egy szerep-
lőről teljesen megfeledkezik Toldy : az Irma által Kövesdynek 
szánt Etelkáról a darab végén semmit sem tudunk meg.) E két 
dráma új lehetőségeket hozott a magyar vígjáték számára. 
De e megteremtett új lehetőségek kihasználatlanul maradtak. 
Az aktuális politikum és a magánélet összekapcsolódásának 
polgári szempontú megírása ilyen színvonalon nem talált 
folytatásra. A népszínmű és az új romantikus dráma mindent 
elhomályosító sikere és Csíky más nézőpontú darabjai 
gyorsan elfordították a figyelmet Toldy vígjátékairól. De még 
ha lett volna is érdeklődés, a drámaírók között egy sem akadt, 
akinek igazán lett volna hajlama és tehetsége ennyire nyílt 
politikum ilyen jó színvonalú drámává formálásához. (Dóczi 
Lajos sokkal később megpróbálkozik egy, Az új emberekéhez 
hasonló probléma megírásával, 1889-ben a Vegyes párokban, 
de az anyag annyira idegen tőle, hogy nem is tud vele mit 
kezdeni.) Az arisztokráciáról rajzolt Toldy-féle kép sem 
található meg másnál. Ez nem is különös, hiszen éppen ez 
tükrözi legjobban Toldy sajátos szemléletét, amely szerint: 
a jogilag már lehetővé tett társadalmi változás során le kell 
számolni az előző generáció maradi nézeteivel. De a vígjáté-
kaiban mindenki iránt elnéző, megbocsátó; Darlayt kivéve. 
Ennek oka az, amiről mindkét darab szól: Toldy hisz saját 
nemzedékének lehetőségeiben, mert, ahogyan egyik röpiratá-
ban megfogalmazza, „várakozásunknak racionális alapja 
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van",3 hiszen „szabadságért [küzdünk], melyben mások 
szabadsága is támaszra talál; — nem pusztán múlékony, 
helyi természetű érdekekért, hanem örökigaz általános 
eszmékért, melyeket magáénak vall az egész szabadelvű 
világ".4 Ezért nem kerül Toldy az illúzióvesztésnek A délibá-
bok hősé ben megfogalmazott állapotába, és ezért is marad el 
kidolgozottságban az Anatole Arany László műve mögött, 
s ez az oka annak, hogy két vígjátékából nem lesz szatíra. 
Toldy észreveszi ugyan ennek a lehetőségét, de megvalósítani 
nem tudja. Mégpedig éppen az általa oly őszinte pátosszal 
megfogalmazott hitből fakadóan, amely szerint az előző 
nemzedék a kiegyezéssel jóvátette minden hibáját, s a fiatal 
generációnak (a sajátjának) most az a dolga, hogy a rendel-
kezésére álló alkotmányos és gazdasági alapból kiindulva 
Magyarországból európai országot teremtsen. 

E két vígjátékban a fiatalok mozgatják a szálakat. A mara-
di öregeket legyőzik vagy meggyőzik. Mert nekik megvan a le-
hetőségük és a tehetségük átvenni az irányítást. К övesdy köny-
nyedén alakít pártot „Szabadelvűek ide mellém, pecsovisok 
oda !" felkiáltással. A fiatal mérnök is hamar talál magának se-
gítőtársat, a fiatal Csipkeyt pedig mindenki gyorsan megszere-
ti. Ezért nem vizsgálja a honi viszonyokat szatirikusán Toldy. 
Aki a fejlődés gátja, az így vagy úgy, de félreáll. Toldyt nem ér-
dekli a kívülrekedtek problémája, csak addig fordított rájuk 
figyelmet, amíg a haladás, a haza érdekeit szolgáló fiatalok út-
jában voltak. Darlayt kivéve mindegyik fiatal szereplő szabad-
elvű, de őt meg is szégyenttik alaposan, mégpedig saját közegé-
ben. Egyedül iránta nincs kegyelemmel Toldy. 

E két darab tehát, mint láttuk, egy korábbi történelmi 
pillanat dokumentuma, Toldy számára azonban az egyetlen 
elfogadható világnézet tükre. A vígjátékok hibái ezért 
(talán sietős megírásuk mellett) az ő alapjában naiv politikai 
szemléletének következményei. A jó hazafiak és Az új emberek 

3 Toldy István: Mit kell az 1848-iki törvényeken változtatni? Pest, 
1866. 50. 

4 Toldy István: i. m. 3 1 - 3 2 . 
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Toldy jó atmoszférateremtő képessége, ügyes, szellemes 
párbeszédei és a színpadi komikum iránti valódi érzéke elle-
nére azért nem lesz a felnövekvő generáció igazába vetett hit 
megörökítésénél több, mert Toldy nem lát az események 
mögé. Nem veszi észre, mennyi véletlen szerencsés összeját-
szása hozta létre vígjátékai szituációit, és hogy talán az 
emberanyag tekintetében is közelebb áll a társadalmi való-
sághoz Bérezik Árpád : A közügyek című darabja, melyben, 
amikor egy fiatalembernek választania kell, hogy politikus 
legyen-e, vagy nősüljön, természetesen az utóbbi mellett 
dönt, mondván : „Nem kell nekünk vasút, gyalog megyünk a 
mennyországba!" Azaz, az emberek többsége magánéleti 
boldogulását érezte a fontosabbnak. 
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