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A két háború közötti magyar próza egyik legnagyobb hatású, legsikeresebb prózaírója volt Má
rai Sándor. 1945 és 1947 között - külföldre távozásáig - hét könyve jelent meg itthon: egy vers
kötet, két regény, egy kötetnyi karcolat, esszéinek gyűjteménye, útinaplója, s a Napló 1944-1945.
A felszabadulás utáni három év termése mennyiségileg is imponáló; semmiképpen sem elhanya
golható teljesítménye az 1945-től I949-ig terjedő periódus gazdag, sokszínű, nagy lendülettel új
rainduló magyar irodalmának, S mint Ferenczi László írta Márairól szóló úttörő jelentőségű ta
nulmányában, a két háború közti irodalommal kapcsolatban: "E korszak tudományos feldolgo
zása elképzelhetetlen Márai művének számbavétele nélkül ... Lehet Márai véleménye bármi,
egy mű értéke független alkotójának politikai felfogásától, különösen abban az esetben, ha a
művek létrejöttét és a politikai állásfoglalást évtizedek választják el egymástól".

A háború utáni évek, az 1945-től 49-ig terjedő irodalomtörténeti periódus színképe is szegé
nyebb volna a Márai-művek nélkül. Az itthon megjelent írásokban nyomát sem találjuk az új,
demokratikus berendezkedésűMagyarország iránti ellenséges érzületnek; s ha ebben az esetben
nem beszélhetünk is "évtizedekről", mely a politíkai állásfoglalást és a műveket elválasztja,
mindenképpen helytelen, történelmietlen módszer volna az 1945-től 1947-ig megjelent műveket
későbbi események és állásfoglalások visszfényében, mintegy az időben fordított irányban deter
minálva vizsgálni és értékelni. Nyilvánvaló persze az is, hogy az események, az életút mozzanatai
összefüggenek; egymásból következnek, tehát Márai I948-as döntése - az országból való távozása
- is szervesen illeszkedik addigi magatartásához és elveihez. Döntése az adott viszonyok között
teljesen érthető, logikus lépés volt; ugyan mit is kereshetett volna a magát makacsul és meg
rögzötten polgárnak valló, a kommunizmust idegenkedve szemlélő író, a végletesen individualista
alkotó a "fordulat éve" utáni Magyarországon? Az ötvenes évek politikai gyakorlata sem volt
különösebben alkalmas arra, hogy az eleve kételkedőket meggyőzze a szocializmus igazságáról.
Kezdetben bizonyos fokig érthető tehát a később sem szűnő ellenséges indulat is, amely idővel

talán magának az írónak is nyomasztóvá vált, de makacs következetességgel kitartott mellette.
Más polgári írók más utakat választottak: itthon maradtak és hallgattak, vagy éppen - alkati

sajátságaiknál fogva - igyekeztek megfelelni az akkori idők irodalompolitikai követelményei
nek; itthon maradtak és írtak. Márait emberi-írói alkata valószínűleg egyikre sem tette volna
alkalmassá.

A Napló

Írásait valóban úgy olvashatjuk, mint egyetlen, végtelen hosszúságú regényt, mely a Polgárról
szól. A Napló is szerves része ennek a széles, hol erőteljesebb, hol lanyhább sodrású hömpölygés
nek. Sokarcú könyv, sokféle olvasata lehetséges. Önvallomás, műhelytanulmány, kordokumen
tum - mindenekelőtt azonban a háborús Budapest regénye és egy lelkiállapot, egy életforma raj
za: egy budapesti íróé, polgáré, aki maga Márai Sándor. Ez a mű kulcsfontosságú az 1945-1948
között megjelent Márai-művek sorában; világosan és egyértelműen nyilatkozik meg benne az író
által képviselt magatartás jellege, az író egyénisége, s hibáival, tévedései vel is fontos dokumentu- .
ma a kornak, melyben született: egyfajta -Tehetséges -látószöget kínálva történelmünk e viha
ros és tragikus szakaszához.

"A naplókat soha nem szívelhettem igazán; nem az én műfajom. Ha a napló értelme annyi,
hogy mindennap írni, sa feladat mellett, mintegy firkantva feljegyezni a melléktermék értelmét
is, megőrizni a pillanat forgását, akkor e jegyzetek az én számomra a naplót jelentik, de nem tu-
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dok másként írni, csak a láthatatlan nyilvánosság számára, úgy, ahogy e jegyzeteket papírra ve
tem; tehát címmel, szándékkal, megszerkesztett tartalommaL.. Hiúság ez? Vagy a mesterség
egyfajta kényszere?" - írta Márai az Ég és föld című kötet Napló-jegyzetében.

A Napló 1943--44 minden tekintetberi megfelel ennek az öndefiníciónak. Nem az asztal fióknak
íródott, hanem a közönségnek : reflexíói a magánélet belső, intim köreit csak megszűrve engedik
át. Őszintesége mégis csorbítatlannak tűnik: a belső, lelki folyamat, amelyet ábrázol, spontán
módon, öntörvényűen bontakozik ki az olvasó előtt. Nemcsak letisztult, végleges megfogalma
zásokat enged át a mesterség kontrollján az író, hanem a belső vívódás, töprengés gyakran el
lentmondásokba keveredő reflexióit: a fájdalom, a kétségbeesés, a szégyen, az elkeseredés hiteles
szavait is.

Ez a kötetlenség, az érzelmek direkt kifejeződése azonban nagyon is tudatosan formálódik
Márai kezén; a stílus fegyelmezettsége, a megfogalmazás pontossága uralkodik az anyagon. Má
rai, az iró és stiliszta szünet nélkül ellenőrzésealatt tartja Márait - az embert. A napló par excel
lence szubjektív műfaj, tárgya maga az író személyisége, életének eseményei, hangulatai, érzései
- áttételezés nélkül. Márai azonban nemcsak egyszerűen önmagát adja, kívülről is látja azt a sze
mélyiséget, amelyet rajzol. Talán túlzás ezt mondani, de inkább feltételezhetjük, hogy viselkedé
sét korrigálja, alakítja az elérendő és felmutatandó összkép érdekei szerint, mint hogy megharni
sitsa a valóságot. S talán nem tévedünk akkor sem, ha feltételezzük, hogya Napló sorait valami
féle életösztön is dik tálhatta az írónak; hiszen a króni ká snak túl kell élnie az eseményeket, hogy
számot adjon, tanúskodjon a világ előtt. Amikor Márai 1944 karácsony táján így ír: "Aki most
nem számol le mindennel, az gyermek. Mindent, de mindent úgy kell tekinteni, mintha már em
lék lenne: otthont, hazát, Budapestet, Európát, munkát, az életet is. Minden nap? - nem: - min
den perc ajándék." Az írás tényével voltaképpen ennek az ellenkezőjét bizonyítja: azt, hogy igen
is túl kell élni - s ő hisz a túlélésben! - a háborút, a bombákat, a körülzárt város ostromát, a nyi
las vérengzést- s nem szabad "leszámolni mindennel",

"E kertelő, vádoló, gyilkoló világban az író őrizze meg pártatlanságát; ne kerteljen ; ne vádol
jon; s ha feléje sújt tőrével az orgyilkos, fedje el arcát kezével, néma mozdulattal. A lázadó idővel

szemben nincs más fegyverünk többé, csak a magatartás" - hirdeti Márai a passzív rezisztencia,
a kívülállás álláspontját a Napló ötvenedik oldalán, az 1943-as esztendő kezdetén. S másutt:
"Egyetlen fegyverem a világgal szemben: hogy nem akarok tőle semmit. S még azért sem kö
nyörgök, hogy békében hagyjanak." Ehhez a magatartáshoz Márai nem egy világirodalmi példá
tól kereshetett és kaphatott mintát és önigazolást. Legfőképpen két kedves szerzőjétől: Mon
taigne-től,és a legnagyobb mestertől s példaképtől, Goethe-től. Hiszen Montaigne, mint az Ihlet
és nemzedék (1946) egyik esszéjében olvashatjuk, a legvadabb világnézeti harcok idején is "meg
maradt birónak és pártatlannak. mint Erasmus"; hiszen az ő "dolga annyi, hogy egy korszak
ban, amikor mindenki agyon akar verni rnindenkit, s ezt a meggyőződés hevével cselekszik, - s ez
a legveszedelmesebb - megirja Essais címen mindazt, amit az emberekről rnegtudott" . A háború,
az öldöklés" ... a világ dolga. Az én dolgom, hogy összeillesszem az alany, állítmány segítségé
vel a fogalmakat, --akkor is, vagy éppen akkor, ha összedől a világ." S Márai igyekszik megfelel
ni a vállalt szerepnek; akkor is, amikor már közeli a veszély. Mert amint sokasodnak a Napló be
jegyzései, úgy foszlik semmivé a titkon táplált remény, hogy a háború megkíméli Magyarorszá
got, hogy az megmarad a légörvény közepén az egyetlen nyugalmi pontnak ... Márai ír és olvas,
a szirénák vijjogása közben is - szenvtelenül és megingathatatlanul őrzi a magatartást, amelyről
úgy véli: az egyetlen lehetséges, morálisan elfogadható felelet a világ kihívásaira. De az esemé
nyek egyre gyakrabban zökkentik ki nyugalmából : "Két nap, mikor nem bírok odafigyelni 01
vasmányaimra ... Szicíliát megtámadták az angolok." De aztán megint csak dolgozik, "napi
irodalmi penzurnát" végzi - s tisztában is van e magatartás fonák voltával, magyarázatra kény
szerül: .Jparkodom ezt hűségesen és alázatosan csinálni, tehát nem hetykén, nem is szinésziesen,
mint aki megveti a veszélyt és »utolsó pillanatig munkája fölé hajol«, nem".

A Szovjetuniónak szóló hadüzenet mintha tényleg kizökkentené a közöny állapotából. Márai
ekkor felháborodik; felháborodik egy svájci újság cikkén, melyben ez áll: "Soha kis nép nem
üzent még hetykébben hadat nagyhatalomnak, mint Magyarország a Szovjetuniónak ... " "Kis
nép? A kis nép nem üzent hadat senkinek. Még a nép nevében határozó országgyűléssem üzent
hadat. Egy kis klikk űzent hadat, a nép és az országgyűlés megkérdezése nélkül, néhány vak,

943



becsvágyó katona és politikus." S ettől kezdve szenvedélyessé válnak a feljegyzések. A németek
megszállják Magyarországot; a zsidóüldözés egyre nagyobb méreteket ölt; dühöng a nyilas ter
ror, az ország a vesztébe rohan. "Szégyen élni. Szégyen a napon járni" - jajdul fel az író. S egyre
égetőbben merül fel a felelősség kérdése, s egyre növekszik a magyarság további sorsának előre

vetülő, cseppet sem biztató árnyéka, a "Hitler utolsó csatlósa" megbélyegző szerepének követ
kezményei: "Az ország elmerült a bűnben. Hírét, becsületét nemzedékek sem tudják visszasze
rezni. S még csak azt sem mondhatjuk, hogy mindezt végső, idegen kényszer alatt cselekedtük."

Márai számára a teljes létbizonytalanság, a kiúttalanság és reménytelenség állapotában egyet
len biztos pont: az Isten; Isten jelenléte a világban, melyet az idők nehezebbre fordultával egyre

. nagyobb bizonyossággal érez ... A hit azonban nem ad számára teljes felmentést a felelősség

alól:
"Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell

benne, hogy »madárka tolla sem hull ki« az ő akarata nélkül, de nincs jogom 'vaksi bizalommal
mindent az ő kezébe tenni le... " ,

A második világháború, s maga a fasizmus mindent felforgatott, ami még megmaradt az első

világháború előtti "boldog békeévekből",Vége volt annak az életformának, melynek nyomaira
Márai a felvidéki városokban még rábukkant; a csendes, szemlélődő, évszázados formák és rítu
sok által szabályozott életnek; a gondtalan, mégis szerény polgári bőségnek, a család és a vallás
létforma-meghatározó szerepének.

Az utolsó, igazán békebeli jelenet az Egy polgár vallomásailapjain tünik elő, felejthetetlen éles
séggel: a Kert, a gyermekkor paradicsomi kertje, a mézet csorgató, málnát kínáló, fehér és kris
tálycsillogású uzsonnaasztal, körülötte a nyaralók gondtalan biztonsága. - Ezt az idillt töri szét
pillanatok alatt a szarajevói merénylet híre. .. De még később is, a háború után is, termettek
ilyen pillanatok. A háború utáni Európa polgárságát még egyetlen nagy családnak érezhette az
idegenbe vetődött író.

A Napló: a háborús Budapest regénye. De a háborús jelen hatalmas szobra körül, mint valami
görög fríz, húzódnak a béke, a nyugalom és biztonság visszaálmodott jelenetei.

Sajátos kettősség; az író tudatosan tartja ébren ezt a relativitás-érzetet, de nem adja fel háború
előtti értékrendjét. Larbaud békebeli sopánkodása, hogy vajon mit is tégyen unalmas életével,
nem válik számára érdektelenné: " ... ez a sóhaj talán frivol sokunk szemében, kiknek, így vagy
úgy, nyakára tette az idő a kést. S mégsem oktalan, nem is időszerütlen. Gondolj csak 'vissza az
úgynevezett mély-békére l Gondjaidra! Vágyaidra ! Félelmeidre l"

S Márai visszagondol. A hajdani élet egy napja: bőség, kényelem, a mindennapi élet, a kör
nyezet választékossága és szépsége. S mégis: "Elalvás előtt, ásítva, megállapította az ember,
hogy a vacsora' rossz volt, a társalgás urlalmas, az irodalmi élet szintje süllyedt, s az élet, úgy
amint van, valóban elviselhetetlen.

Tudja Isten; talán csakugyan az volt ... "

A Verses Könyv

Nemcsak a Napló idézi a halál árnyékában nosztalgikus sóhajjal a béke színhelyeit és jeleneteit
- hanem a háború alatt írt versek is. A Napló és az l945-ben megjelent Verses Könyv - melyet Ba
lázs Béla lelkes kritikával fogadott - minduntalan összerímelnek, felelnek egymásnak: "Hogyan
él az ember egy városban, amely kifejezetten bombázási célpont?" - kérdezi Márai a Napló-ban.
A prózai felelet: lényegében ugyanúgy, mint máskor, jobb időkben. Sajátos, mégis természetes
módon az élet nem áll meg; látszatra minden olyan, mint békében, a vendéglőkben esznek, a
színházban játszanak - az emberek fegyelmezettek és nyugodtak.

A .frontváros't-ban "a kávéházakban, pótkávé és műtea mellett ... emberek ülnek, tárgyal
nak és fecsegnek... A színházak és a mozik játszanak, a lapokban hírek jelennek meg arról,
hogy ez vagy az a művésznő nem fogadta el és visszaadta a szerepét. "

És mit mond a vers?

Az emberek elmúltak, mint az álom,
A házak elrepültek könnyű szárnyon
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Ez a négysoros strófa a Verses Könyv mottója. A Verses Könyv-ben látszólag szerkesztetlenül, ta
golatlanul ömlenek a csak számmal jelzett nyolcsoros strófák: a szeszélyesen hullámzó lírai fo
lyamot azonban jól elkülöníthető hármas szerkezet tagolja. Az első huszonnyolc strófa szimbó
lumoktóI zsúfolt, egzotikus világa a költő és a világ viszonyát, a költészet, az alkotás titkait ku
tatja, az élet, a halál, Isten, szenvedély és szerelem örök témáiról szól - szimbólumokkal dúsan,
keleties, egzotikus tájakat és jeleneteket idéző metaforák kal. Indiánok, beduinok, zöld körmű

.. gésák, rózsák, pálmák, tevék és számumok, fuvolázó négerek ... Mintha a század eleji szecesszió
. buján tenyésző ornamentikáját támasztaná fel szántszándékkal a költő - hogy ezzel a szertelenül

tobzódó díszítéssel egy komor és sötét vakablakot leplezzen: a történelmi jelen idő sötét kilátás
talanságát. A huszonnegyedik strófában váratlanul bukkan elő a nyers valóság. A "darabokra
tört világ"-ban már nemcsak a szilvafák nyögnek tanácstalanul, hanem minden szimbolikus, me
taforikus szépítés nélkül "a vagonban sírnak a gyerekek".

Az egzotikus, időtlenné stilizált táj a következő négy versben őrült látomásként jelenik meg - s
ezáltal válik valóságossá. A föld "reszket, mert emberláb tapossa" ; itt kígyó, tigris, görény és pu
ma is veszélytelenebb, ártatlanabb, mint az ember. "Ez a világ" - vonja meg a mérleget a hu
szonnyolcadik strófa, s a huszonkilencediktől kezdve már ennek a világnak a konkrét, földrajzi
lag és történelmileg meghatározott koordinátái kőzött mozog a költő, egymásnak feleltetve meg
a múltat és a jelent, a most és az akkor képzeteit. "Itt egy lakás volt. .. "Itt volt a színház ... ",
majd: "Feküdj le, ez a város ravatal most . . . " "Ez volt a ház!" "Ez volt a híd." "Vigyázz, itt vér
be lépsz" - így sorjáznak az egymás után következő strófa-kezdetek. Semmi sem maradt ebből a
konkrét, körül határolható világból- s a költő ismét az örök, a végső dolgok és a belső világ felé
fordítja kereső szemét: "A hold, a hold! Ö megmaradt ... Holdfény, mutasd a kút tükrén a hol
dat / Világ, tükrözd, amit a szív keres... "

Csalóka, tovatűnt képzetet idéz hát, mégis megkapaszkodik benne: feleleveníti az ifjúságot, a
külföldi kóborlásokat, s ezzel együtt az ifjúkor eszméit, az értelem, a műveltség, a haladás, a sza
badság hitét - mindazt, amit a művelt Európa, s vele a költő magáénak vallott.

A negyvenharmadik strófától kezdve - helyenként szociografikus pontossággal - az életút ál
lomásai elevenednek meg, egy-egy lírai pillanatba sűrítve. Számvetés ez is; akárcsak az Egy pol
gár val/amásai ..a magyar író számvetése önmagával és a világgal. A külföldi bolyongásból meg
tért költő "magyarul akar szólni magyarokhoz" - otthont teremt: "a Krisztinában polgár", "ho
nos szerkesztő úr s részháztulajdonos".

Az időben előrehaladva, ismét ajelenhez közeledik a lírai történés; ahhoz a Napló-ban is meg
örökített időszakhoz, amikor érvényüket vesztik a halhatatlannak hitt eszmék; "az Értelemnek
nincsen szava már" - s a költő számára kétségbeesett bizonyossággá válik, hogy "hasztalan hívsz
segítséget a dallal". Visszaérkezett hát a kiindulóponthoz, az elembertelenedett, irracionálisnak
tűnő világhoz, ahol furcsán keverednek emberi és állati lények -"a szélben költők járnak, far
kascsordák nyínak" - a különbség elmosódik az értelem nélküli káoszban. A kör bezárult.

Márai, a költő - ellentétben a prózaíróval- soha nem tudott teljesen önálló versvilágot terem
teni, bár kétségtelen, hogy verseinek hangvételében van valami jellegzetesen .márais''. Sokféle
költői kifejezésmódból ötvözi ezt a hangot; a szikár tényközlést Szabó Lőrinctől, az impresszio
nista színezést Kosztolányitól, a versmondat-szerkesztést Babitstól, a szimbólumokkal dolgozó,
patetikus drámaiságot a századelő költőitől tanulta. De képvilága, metaforarendszere mintha
már az "újholdas" nemzedék 1945 után kibontakozó új kifejezésformáit előlegezné, nyelvi fe
gyelmezettsége, pontossága, szerkesztése - mely csak ritkán hagyja cserben - szintén ebbe az
irányba mutat. A Verses Könyv színvonala nem egyenletes; egy-egy strófában megbicsaklik a
hang, lírai üresjáratok tűnnek fel - de ez alig csökkenti az egészmű lendületét, a lírai feszültség
vibráló intenzitását. A feszültség biztosítéka és forrása: a lírai én, a költő egyénisége, személyisé
ge, az ábrázolt belső történés hitelessége. Lírájában a drámai és az epikai elemek igen nagy súly
lyal vannak jelen; a versek nagy része epikai leíró funkciót vállal; más része drámai monológ
ként is felfogható. A Verses Könyv szerkezetét is egy belső történés folyamata tagolja; ezek a
szubjektív érzés- és gondolat, hangulat- és emlékezés-mozzanatok, vetülnek ki a költői önmeg
szólítás, az egyes szám második személy állandó szerepeltetésével egy grammatikailag objektív,
epikai-drámai közegbe.
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A Sértődöttek

A Napló ésa Verses Könyv az írói szubjektum autentikus megnyilatkozásai: mindkettő egy belső

folyamatot, lelki történést ábrázol, alanyi módon. A külvilág, az események - a történelem és
társadalom - ezen az egyetlen nézőponton, az író személyes nézőpontján megszűrve jelenitődik

meg.
A Napló és a Verses Könyv írása közben Márai két regényen is dolgozott: A Sértődöttek-en és

A nővér cimű regényen. A Sértődöttek : egy trilógia harmadik, torzó darabja. Ez a trilógia
- melynek egyes részei csak igen lazán kapcsolódnak egymáshoz - ugyancsak a polgárról, a Má
rai típusú szernlélődő és passzív értelmiségiről szól; helyszínei és figurái az Egy polgár vallomá
sai-ból ismerősek. Önéletrajzisága azonban az első két részben igazán szernbeszökő és evidens; a
Zendűlők-oen és a Féltékenyek-ben. A Zendülők a kamaszkori lázadás, a társadalomból való ki
vonulás könyve, a Féltékenyek a polgári eszmények nosztalgikus felmagasztalásáé. Mindkét re
gény félreérthetetlenül az író szülővárosát, Kassát idézi - s azt a környezetet, társadalmi miliőt,

amelyben Márai felnőtt, s amit elhagyott. A Féltékenyek: a visszatérés, a megtérés könyve; a
szűlőföldhőz, a Városhoz és a Családhoz való megtérésé.

Garren Péter, a főhős, apjától búcsúzni utazik Karnakba; otthagyja bonyolult, tisztázatlan
kapcsolatait, elkötelezettségeit, a kissé excentrikusan bohém, lebegő világpolgári életvitelt, mely
hez egy démonikussá növesztett személyiségű, felmérhetetlen hatalommal és gazdagsággal ren
delkező iparmágnás biztosít megfelelő anyagi hátteret.

A Város, ahova megtér, pusztul, romlik, s vele együtt romlik az apa állapota is. A pusztulást
az Idegenek idézték elő: a jöttmentek, a betolakodók, akik mások, mint az őslakosok. S nemcsak
az évszázados épületek falán keletkeznek megmagyarázhatatlan repedések: repedezik az évszá
zadokra visszatekintő kultúra és műveltség egysége is. A család, a szülői ház, s maga az apa alak
ja nem csupán a polgári tradíciók letéteményesei, hanem utolsó, megmaradt szigetei ennek a
pusztuló kultúrának. Ezért nem egyértelműen a polgári világ és társadalom eszrnényítését olvas
hatjuk ki ebből a regényből ; noha bizonyára ez is benne foglaltatik. De fontosabb ennél az évez
redes európai kultúra folytonosságának rnegtörése miatti megrendülés, amelyet a Város is meg
testesített hatalmas, gótikus dómjával, patríciusházaival s a tiszteletet parancsoló Városházával.

A Sértődöttek ennek az európai kultúrának az összezúzását, megsemmisítését érzékelteti; a
német fasizmus természetét, amely összeférhetetlen e kultúra hagyományaival. Márai a trilógia e
darabjában függetlenedik leginkább a személyes élményektől, s közeledik a társadalom teljesség
igény vezérelte - noha nem realista - ábrázolásához.

A Sértődöttek polgárhősét, Garren Pétert Párizsban legyinti meg a fasizmus és a háború elő

szele: Hitler hangja, amint a rádión keresztül türelmetlen üzeneteit küldi a világnak. Majd mi
után megismerkedik a német szentimentalizmus és ridegség sajátos vegyülékével egy Párizsban
élő német családban, a pártfogó megbízásából elindul Németországba, hogy rnegbizonyosodjön
róla: mi is készülődik valójában? A tapasztalatok eredményeképpen küldi az iparmágnásnak a
tájékoztató táviratot: "Műveltség meghalt stop. Nihil él".

Garren Péter regénybeli magatartásában a passzív szemlélődésben, a dolgok és jelenségek
puszta regisztrálásában tulajdonképpen hitelesen tükröződik a harmincas évek európai polgár
ságának a fasizmussal szemben kialakított álláspontja. Lukács Györgynek. aki a megjelenése
után kritikát írt a Sértődöttekről, nyilvánvalóan igaza volt abban, hogy Garren Péter individuá
lis, szubjektív módon éli meg és értékeli a fasizmus és a háború közeledtének előjeleit. Nem sza
bad azonban figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogya polgárság nagy többségére éppen ez az
attitűd volt jellemző, s azt sem, hogy Garren-Márai nemcsak saját biztonságáért. nyugalmáért,
kellemes közérzetéért, apró örömeiért aggódott, hanem az európai civilizáció jövőjéért is.

Márai valóban nem látta pontosan a fasizmust és a háborút előidéző társadalmi és gazdasági
okokat; sok más kortársához hasonlóan. Nyilván nem is állt szándékában olyan realista nagyre
gényt írni a fasizmus kialakulásáról, amely ezeket felméri, ábrázolja; elemzése elsőrendűen pszi
chológiai megközeIítésü.

Itt egy rövid kitérő erejéig érdemes elidőznünk a Sértődöttek korabeli kritikai visszhangjánál,
mely erőteljesen érzékelteti, hirtelen hogyan változott meg a levegő Márai körül. A Csillag 1948.
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januári számában például ezt a lesújtó véleményt olvashatjuk Pálóczi Horváth György tollából:
"A könyv legfeljebb mint tudományos forrásmű érdekes, azok számára, akiknek van idejük a
rothadó polgári kultúra betegségi tüneteivel elbibelődni",

Figyelmet érdemel Lukács György fentebb már említett kritikája. Hogy viszonylag terjedel
mes, elemző kritikát közölt a Sértődöttek-ről a Forum hasábjain. mutatja, hogy Lukács fontos
irodalmi eseménynek ítélte a regény megjelenését; holott a polgári irodalom meglehetősenkívül
állt érdeklődési körén. A bírálat hangja is arra vall, hogy Lukácsjelentős írónak, az irodalmi élet
fontos tényezőjének ismeri el Márait. Az elismerés természetesen nem jelent egyetértést; Lukács
igen erőteljesen bírálja a regényt. Vitatkozik Máraival a fasizmus jelenségének megítélésében;
részlegesnek és elvontnak ítéli a regény társadalomrajzát ; az elbeszélő nézőpontját pedig szub
jektívnek és önzőnek, hiszen: .Világégés készűl. De ezt a katasztrófát kizárólag a Garren Péte
rek, a Mirza Ray-k önző, csak saját képzeletükben központi jelentőségűvé felfújt rétegérdekei
nek nézőpontjából szernléli." Lukács feltárja a világnézet, magatartás és művészi forma viszo
nyát is a regényben; s a mű esszéjellegét, folyamatszerű ábrázolásmódját is a világnézeti hiányos
ságokból eredezteti.

Kritikája azonban nem nélkülözi az elismerő hangsúlyokat sem; s nem vonja kétségbe az író
jóhiszeműségét, őszinteségét: "Hazugságból, öncsalásból még komolyan megvitatható alkotás
sem jöhet létre. Vitánk Máraival ennek a jóhiszeműségnek és meggyőződöttségnek elismerését
foglalja magában."

A Csillag 1948. márciusi számában jelent meg Horváth Márton összefoglaló értékelése A ma
gyar demokrácia irodalmi életének mérlege címmel. Ebből a cikkből is Márai irodalmi munkássá
gának fontosságára - mondhatni ku1csfontosságára --derül fény; máskülönben hogyan szerepel
hetett volna, mint a korszak két legnegatívabb minősitést nyert alkotója közül az egyik? "Mind
kettőjük számára a halál képeit idézte a felszabadulás s a paraszti vagy polgári különbség csak
annyiban volt meg, hogy Illyés a halál mögött itt-ott megpillantja az élet jeleit, de Márai számára
a felszabadulás egyértelmű a pusztulással."

Ez az egyértelműen aktuálpolitikai jellegű elmarasztalás (akárcsak Pálóczi Horváth fentebb
idézett kritikája) Márait egyszerűen .Jesöpri a porondról" - több más sortársával - köztük Illyés
Gyulával - egyetemben.

(Folytatjuk]
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MÁNDY IVÁN: TÁJAK, AZ ÉN TÁJAIM. A
könyv címlapjának bal alsó sarkában a szerző áll
karba tett kézzel, felette, körötte- pillantásának
horizontjában - egy pesti. valószinűlegjózsefváro
si bérház körfolyosói. Ez az ő tája. ez az ő világa.
melyet oly hitelesen rajzol le, mint Bocaccio Firen
zét, Goethe Wei mart. Tolsztoj a borogyinói csata
teret. S vallja - hihetünk neki -, hogy az emberi lé
lek mélyein itt is olyan csodák rejtőznek, mint az
imént említett történelmi színhelyeken. Mert ahol
ember él. bármily szürkén és köznapian, ott tetten
érhető a história. Az öröm és a szenvedés. A biza
lom és a kétely. A csend és a lárma.

Mándy tájain - a mosodában, a liftben. a trafik
ban, a villamoson. a mosdókban és a vécékben
- nem történik semmi különös, csak (csak?) az élet
szele legyinti meg az olvasót. Előmászik. leroskad
egy öregasszony az asztal mellé, természetes. hogy

a szék is megreccsen alatta; ő már túl nehéz ennek
a földi gravitációnak. A szeplős kisfiú, vállán bő

kalauzkabártal, fején tányérsapkával. kezében vas
bottal elindul a vágányok között és szóra bírja a si
neket - érezni rajta. mindenre képes. A férfi této
ván néz körű] az ócska trafikban. mint valami házi
~úzeumban; számára a jelen már múlttá foszlott,
a jövő jelenné. Mindhárman remélnek valamit, s
mindhárman cselekednek. Tesznek egy lépést, egy
kézrnozdulatot, előre néznek vagy hátra. Tudják,
mit kell tenniük, hiszen az embernek megvan a
maga dolga a mosodában, a trafikban, a liftben, a
villamoson. Élnie kell; boldogan vagy kiábrándul
tan, de élni muszáj. Mándy tájai - születő, vergő

dő, haldokló világok - egyként ezt sugározzák.
(Magvető Kiadó, 1981)

B. B. A.
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