
Annyiban különbözött más náciellenes íróktól, hogy soha nem eszményítette Nyugat
Európát. Noha már az Egy polgár vallomásai második kötetében leszögezte, hogy a
nácizmus szervesen következett abból, hogy a németeknél a rend csak külsöség, ezzel
egyidőben állapította meg, hogy a franciák vidékiesen elfogultak, az angolok pedig
képmutatók, és később sem festett előnyösebb képet e két nemzetről.

Távol állt tőle, hogy származási (etnikai) szempontot vessen föl saját örökségének
megfogalmazásakor. A szerves városi kultúra, "az organikus, évszázadok alatt fejlődött

urbanitás" (Napló [1968-1975]. Torontó, 1976.221. o.) elkötelezettje volt, s ezt az
elfogultságát rendkívül nyíltan vallotta meg, azt hangoztatván, hogy "mindig, mindent a
városi emberek adtak az emberiségnek: a babyíoníaí, a görög, a római, a karthagói, a Hansa
és a lombard városköztársaságok emberei ( ... ). Az emberiség történetének nagy
mondatait nem a legelőkön gondolták és mondottak el, hanem a forum-on." (Napló
(1943-44]. i. k. 272. o.).

Jegyzetek: 1. Georges Gusdorf: .Condíríons and Limits of Autobiography". )ames Olney, szerk.:
Autobiography. Essays 1beoreticaland Critical. Princeton: Princeton University Press, 30. - 2. Igor
Stravinsky and Robert Craft: Expositions andDeoetopments. Berkeley and Los Angeles: University of
CaliforniaPress, 1981, 13. - 3.)ean-)acques Rousseau: Lesconfessions. Paris: Garnier, 1879, 199. - 4.
Henry)ames: Autobiography. NewYork: Criterior Books, 1956, 12. - 5. Alain Robbe-Gríllet: Le miroir
qui revient. Paris: Minuit, 1984,8. - 6. Babits Mihály: Keresztül-kasul az életemen. Budapest: Nyugat,
é. n. (1939), 18. - 7. Márai Sándor: Napnyugati őrjárat. Tizedik ezer. Budapest: Révai, 1943,50.

RÓNAY IÁSZLÓ

Jelek a pusztulás után
Kétség és boldogság sejtelme az 1945 utáni Máraioál

Verses könyv (1945)

A Napló egyik bejegyzése szerint Márai "belső emigrációban", Leányfalu és Budapest
közön ingázva is hatalmas munkát végzett. BÍZotta túlélésben, tervek sokaságát latolgattá:

"Tervek:
Két regény: -A nővér- és -Mana, vagy a detektívregény-o S -A sérl6döttek- második és

harmadik kötete.
Színdarab: -Varázs-o Aztán: -viadal-, Vendégjáték Bolzanoban (versekben) s kamara

dráma, hat szereplövel, Marcus Aureüusról, az emberről, aki aktáknélkül, erkölcsi elvek
jegyében uralkodik egy világbirodalom fölött, minden reggel elhatározza, hogy neveléssel
megmenti az embereket, s minden este kénytelen aláírni halálos ítéleteket.

Akadémiai székfoglaló: -Ihlet és nemzedék-. (Egy műveltség személyfölötti íhletéröl. )
Egy kötet: -7egnap és Ma-. Egy kötet elbeszélés; mindkét kötet anyaga együtt, de a

gondos átdolgozás elkerülhetetlen.

364



Mindez, ha az élet módot ad reá, egy évtized munkája." (70-71)
Mindebből elkészült: A nővér, a Varázs; Viadal helyett Egy úr Velencébőlcímen a

Vendégjáték Botxanooan verses átdolgozása; megírta és elmondta székfoglalóját, megje
lent cikkgyűjteménye, s megírta a nagyregény második és harmadik kötetét is (a
harmadikat bezúzták). Azt a három és fél évet, amit 1945-től itthon töltött, végigdolgozta.
Amikor a Magyárok hasábjain az írók hallgatásának okairól folyt vita, ő kötetbe gyújtve
megjelentette a háború utolsó két évében írt költeményeit, Verses könyv címmel.
Előzetes megjegyzése szerínt ,e versek keltezese 1944 és 1945", a hetvenkét költemény
nagy része azonban 1944-ben született. Rímes, jambikus, nyolcsorosokban visszatérő

variációkat ír ugyanazokra a gondolatokra, amelyeket már aNaplóban is kifejtett. "Ahogya
hetvenegy nyolcsoros verset és a hozzájuk fűzött epilógust olvassuk, és benne - milyen
öröm ez híveinek! - az -Ég és Föld- és a -Négy évszak- írójával találkozunk, újra
megvilágosodik az eddig is sejtett hátterű,de sohasem tisztázott válság oka: Márai a fekete
esztendőkbenmindjobban a szavakfelé fordult."! Thurzó Gábor finom érzékkel tapintott
rá a Verses könyv egyik alapvető rétegére. Ebben, kötöttebb fonnában ugyan, de prózai
múveihez hasonlóan művészetfelfogásáróls a szavakhoz való viszonyáról tudósít az író.
Ugyanaza felismerés érlelődöttmeg benne, ami a magyar költészet egy részét is áthatotta,
s különösen a felszabadulás után indult fiatal ijrikusoknállett formáló poétikai elv:a szavak
elveszítették hitelüket, az írónak tehát szembe kell néznie e tény következményeivel,
választania kell szö és hallgatás között: ,.A szó a hallgatásban lesz hatalmas I Mint a
górebben a tenyészetekIBoruljarccal a nedves földre, hallgassIIsten csak ennyit mond:
"Enyésszetek"! I SZavak nélkül mondd el a mondhatatlant I Aki hallgat, az angyallal
beszélgetISokan a szélbenjárnak sfütyörésznek IA haldoklók némán nézik apaplant. "
(Tizenkettő)

"Aszö meghal s nem hív vissza téged" - írta, s ő maga is életelvévé tette a kétértelmű

"elhallgatást", a némaságot, mely - legalábbis a versek tanúsága szerínt - titkos, belső
tudást, a lényeg közelébe való hatolás esélyét rejtette számára: "Élj úgy, mint akit titkos
szó hozottIHallgass, mintaki tud valamirőliAnémalsten térdén könyököliA szavakat
belepi a homok. " (Huszonöt)

Csak a titkos tudás, a ráérzés teremthet áramkört az író és olvasója között. Márai nagyon
józanul mérte föl, hogy a költő nem képes cselekvőenszembeszállni a pusztulással, nincs
olyan hatalma, mint a mítoszi korban, amikor Jerikó falai összedőltek a kürtszöra, A
magányba húzódó költő számára mégis vigasz, hogy egy-két lélek tétován visszhangzik
szavára. Nagy szavakban nem volt ugyan hiány ezekben az években, de a harsogók
értékhiányos fogalmakat formáltak mondatokká, az általuk mondottak elveszítették
hitelüket. Azok az eszmék, melyek Márai számára fontosak, sőt meghatározök voltak,
kiürültek, közhelyesek lettek Egyre szilárdabb lett benne az érzés, nem szabad ezeket a
megromlott közegben kimondanía: ,,Az eszelőszaj felveri magányodI Barlangod előtt

nyögnek a sakálok I Bűzös nyál és frecskelő lepedék I Rondítja az írástudók kezét I
Kereszténység! - 'fikoltják, - Haza! Fajta!IKét telt pofára lakmároznak rajta IÉs 
úgy fát hogy nem mondod ki azóta - I SZennyes szájukban jelszó Európa".
(Hatvanegy)

Mit tehet mégis az író? Van-e fog6dzója ebben az apokaliptikus időszakban, melynek
tárgyi valóságát korai kötészetének expresszionista stíluselemeihez való visszatérésével is
érzékelteti Márai. (Ebben a vonatkozásban legkifejezőbba Kettő és a Három képvilága, a
"sápadt angyalok", a "tengerek indulata", a "holdfényben" fuvolázó néger, a holdra
"vonító" oroszlánok rajza.) Aválasz a versekben ugyanolyan egyértelmű, mint aNaplooan:
a fegyelmezett magatartás, a higgadt, józan távolságtartás, az irodalom idejébe való
visszahúzódás rejti a tisztaság, érintetlenség lehetőségét:"Pecsét van rajtad és kemény
ítélet IMegparancsoltak neked valamitIS ha csontod latra, húsodfontra méredINem
szabadulsz magadtól soha itt". (Hat)
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Magányos őrálló képébe stilizálja magát, amint emlékeit és "vad magányát" őrzi.

Magatartására, a világhoz való viszonyára jellemző a több változatban is visszatérő, a
kagylóban "épülő" gyöngy képe. Képzeletében ugyan hatalmas, romantikus látomásokat,
kozmikus víziókat teremt, azokban keresi a világ tükörképét, annak hiteles, még romlatlan
mását, mely épp emlékvoltában áll ellen a pusztuIásnak (Negyvenegy). Romantikus az a
mód is, ahogy képzeletében megjelenik az emberiség pusztulásának, a világvégi csendnek
víziója: ,,Azemberiség meghalésapotban]Gyíkok osonnak bosszú libasorlJan."(Négy)

A vég, a halál, a pusztulás strukturáló elve a Verseskönyvnek. A "széttört világban" élő

költő nagyra növesztett képekben ábrázolja a végső állapotot, azt az időszakot, amikor az
embernek már csak nyomai lesznek felismerhetők, s egy-egy bujdosó jelenik meg az
érintetlen természetben: "Vigyázz, egy ember! Bukj le! A bozót / Sűrű, s a vad erdő is
befogad tán / Sörényével eltakar az oroszlán / Hiéna nem bántja a bujdosót / Feküdj
kígyáboz, tigrisbez, görényhez / Mutasd, bogy dög vagy, s a jó puma nem mer / Falni
bel61ed! A sás veled érez - / Vinnyogj, szűkölj, rejtózz! Vigyázz! Egy ember!"
(Huszonhét)

Az érintetlenségükben felemelő, tiszta emlékek és a komor romok valóságának
ellentéte végigvonul a versesköteten, s annak egyik legfőbb feszültségi tényezője. A
"romok közül" a "csillagokra" tekintő magányos személyiség az "igazabb haza", a virtuális
Európa igézetében száll szembe a romlással, mely mindenütt jelen van. Tárgyi valóságával
mind többször szembesül a költő: "Feküdj le, ez a város ravatal mostfAz ijjúságpiben e
romokon / Ezer házból rakták e katafalkot / A kék szalont márfölverte a gyom / Egy
templom ésegy ló tetemeásít/Egyférfi könnyűgyermektestnekás itt/Olcsó sírt, s vén nő
dúdolgat, rekedt - / A szél üres szobákban sepreget". (Harmincegy)

A versekben a reflektáló lírai én köré rendeződneka világ díszletei, s ez némiképp
beszűkíti a költemények teret, még abban az esetben is, amikor bibliai helyzetekbe éli
bele magát s mitológiai sztereotípiákat idéz vissza. Egybefonódik ugyanis a szemlélödö,
gondolkodó magatartása a lírai költő teremtő ihletével, s a kettő inkább gyengíti, semmint
erősítiegymást, az ihlet spontán áradását fékezi a készen választott téma, a néhol nagyon is
tudatos rímelés, s az a magatartás, melyet a Napló éppúgy idealizált, mint a Verseskönyv, s
amely lehetetlenné tette, hogy Márai közvétlenül folyassa át magán az eseményeket, s
azokra az igazi lírikus hevületével reagáljon. Létszemléletének, reménytelenségének,
irodalomfelfogásának mindenesetre hűségesképét adják a versek, s az epilógus szoronga
tó hitellel szólaltatja meg a magányos ember végre való nyitottságát:"A világ végén ülök,
Babilon / Partján, már a halált hallgatom / Az ég, a föld, a víz mind zengenek /
Gyászoljon jól, ki világot temet / Sirasson jól, aki mindent sirat / Amit ma toll ír: mind
sírfelirat". (1944. Karácsonyeste)

A magatartás válsága: a Varázs

A felszabadulás után Márai számára döntő felismerést jelentett, hogy az a polgári réteg,
melyhez tartozónak vallotta magát, s amelyet kultúrateremtőés -megörzö erőnek vélt,
ábráZolt, marginális helyzetbe került: elveszítette felhajtó erejét. A polgárság bizalmatla
nul figyelte a változásokat, nem azonosult a megújulásnak azzal a láZasvárakoZásával, mely
a hatalom birtokába jutott osztályokat jellemezte. Később, visszatekintve ezekre az
esztendőkre, így ábrázolta a változásokat: "A történelmi osztály tagjai iparkodtak szepen
veszteni, - legalábbis nem állottak oda, kalappal a kézben, kérni valami maradék
csekélységet azoktól, akik mindenéből kiforgatták. Itt laktak és udvariasan, elegánsan
pusztult el az osztály - mindenesetre több rangérzékkel. mint azok a bugrisok, akik
szereplehetőséget szimatoltak abban a rendszerben, amely meghirdette, hogy köteles
sége a polgári osztályt szerepestül elpusztítani."! Mit is tehetett éppen ő? Hiszen a háború

366



előtt írt műveibena tömegek hatalomra jutasának lehetöségét is tragédiának nevezte, a
hagyományos európai szellem végveszélyének mutatta. Meggyőzódésévé érlelte a
félreértést: a váltoZás a humanizmus végét jelenti. Azzala hamis tudattal élt és alkotott,
hogy "amit a humanisták - Erasmus, Pirckheimer, Thomas Morus és még jó néhányan 
meghirdettek, a nagy tanítas nem hat többé".' Az eszményének érzett műveltség

megsztint a polgári osztályok privilégiuma lenni. Az értelmiségi középosztály, mely
llianon után elsősorbanBudapesten vetette meg a lábát, s az "intelligenciát" alkotta, ezt a
Márai számára elhatározóan fontos réteget (mely alighanem csak virtuálisan létezett a
valóságban), jóvátehetetlen vérveszteségeket szenvedett a második világháborúban, már.
nem rendelkezett azzal a lehetöséggel, hogy aktívan vegyen részt a kulturális megújulás
ban. A kezdeményezés az élet minden területén a feltörekvő és a hatalmat megragadó
osztályok kezébe került. Márai idegenkedve, továbbra is belső emigrációjának magá
nyából figyelte a változást, Mind többször írt arról, hogy könyveiból bástyát épít maga és a
világ közé, Miközben az egész országban lázas lendülettel megindult az újjáépítés, ő ezt
"torz honfoglalás"-nak' érzékelte, vadregényes kalandnak, melyből mielőbb igyekezett
kivonni magát. Néhány sérült bútorának romjait s megmaradt holmijait budai sZük
séglakásban helyezte el, ideköltözött feleségével és fiával. 1948 augusztusáig élt itt, "nagy
csendben, de nem éppen elégedetlenül". A régi, elpusztult lakásból könyveinek egy részét
is sikerült megmentenie. Megnyugvással észlelte, olyan lakásban alkothat, ahol a falak
mentén könyvek sorakoznak. "AsZükséglakásban lehetett lakni és bizonyos rendtartással
még írniIs lehetett ... Hitegettem magam, hogy a változott körülmények között úgy élek
és dolgozom, mint azelőtt. A romok közül libasorban előkerülteka régi barátok. Mégis,
valami lényegesen megváltozott az életemben."
Műveiben és későbbi emlékezéseiben "unalom"-nak nevezi a változást. "Nem láttam

semmiféle útmutató jelet az égen sem, a földön sem. Minden nap sok minden -történt- ...
És egy napon megdöbbenten észleltem. hogyvelem is -történík- valami, hogy unatkozom.
Az unalom nagy veszély. Erkölcstelen és életellenes. Addig soha életemben nem
unatkoztam. Megéltem egy és mást, a magam módján. De az unalmat nem ismertem.
Magamba néztem, aztán körülnéztem. csodálkoztam: mí történt? Csak később értettem
meg: unatkoztam, mert állandósult a gonoszság, s buta és csökönyös tisztességtelenség
vett körül. Semmi sem olyan unalmas, mint a bűn."6 Ez az érzése nem későbbi stilizáció
szülötte. Már a Medvetáncban fejezetet írt az unalomról, a kínzó kielégítetlen feszült
ségről, amit az unatkozó, a kívülálló ember érez.7 Nem volt képes megszokni a tettre
orientált magatartást, mely körülvette, úgy érezte, hogy a műveit fogadó kemény
bírálatokat nem esetleges és tényleges gyengéik váltották ki, hanem a személyisége iránti
gyűlölet.A tömegek hatalomra kerülése számára a gyűlölség elszabadulását jelentette: "X
kérdi, mi az, ami odahaza a legnehezebben viselhető? Csak azt felelem, a gyűlölet. Az
anyagi gondok, a társadalmi berendezkedés gyermekbetegségei, egy műveletlen társada
lom veszélyes reflexei az idő kérdéseire: mindezt el kell viselni. De a gyűlölség légköre,
amely otthon körülvesz, csakugyan nehezen viselhető el. Osztályok, felekezetek, fajták,
mindenki gyűlölmindenkit ... ebben nehéz élni, lélegezni, embernek, írónak maradni."8

Egyre szilárdabb lett meggyőződése:az ösztön erősebb,mint a szellem. A változásokat,
a hatalom átrendeződését,a tömegek előretörését,a nincstelenek födhöz juttatását úgy
élte végig, mint a romboló ösztön győzelméta tiszta szellem fölött. .Benda -1t'ahison des
eleres-magyarul. Tíz év után most olvasom másodszor. A magyar kiadó Babits tanulmányát
nyomtatta a könyv elé. Ez a tanulmány is délibáb. Nem igaz, hogy a -Szellem erősebb,mint
az Ösztön•. Samit - az Ösztön akarata ellen és fölött - évtizedeken át épített a Szellem:
hová omlik? ... Ha csak építeni tud, -megövni- nem, igazibb erő-e? Babits maga írja, hogy
az Akarat és az Ösztön csak szerzódtették a szellemet, mint egyféle agyafúrt diplomatát,
hogy kendőzze - ideig-óráig - gyanús vállalkozásaikat a világban. De a Vállalkoz:lse- ..
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értelme mind nyilvánvalóbb: önpusztítás, melyhez a Szellem erejét kéri kölcsön az
Ösztön, a végső pillanatig, amikor atomjaira hullik szét mínden, ami emberi. "9

Márai háboru utáni magatartása voltaképp már a második világháboru előtt kialakult, a
háboru eseményei és embertelenségének látványa miatt feloldhatatlan válságérzésének
meghosszabbítása. Amit elmond, amit darabjában, regényeiben, jegyzeteiben fejteget, új
társadalmi környezetben ugyan, de többnyire régebbi elveinek ismétlése. A még itthon
töltött három és fél éve nem jelent pályaváltást, módosítást is alig. A liberális polgár
csődérzékelésétfejezte ki, annak a szemléletmódnak továbbörökítését, mely az európai

• irodalomban sem volt ritka. Franz Werfel is azt fejtegette, hogy az alkotáshoz függet
lenségre van szüksége, s mint jellegzetesen polgári író szkeptikus minden idea megva
lósításával kapcsolatban, mert .míhely; megvalósul, rneghal".!? "Aki egyszer eljött a
művészetbe, ne menjen vissza többé" - mondja Márai A bűvész című elbeszélésének
höse, annak a gondolatnak az igazolásául, hogy az élet és a művészet, azaz a szellem,
antagonisztikus ellentétben vannak egymással.II Ezt a felismerését már korábban írt
Varázs című színművében is megfogalmazta. 1945-ben adta ki könyv alakban s 1946-ban
játszotta a Pesti Színház. A darabban a művészet elbukik az élettel szemben, az ösztön
erősebb,mint a csoda és a kaland. A varázsló, az öregedő Krisztián a "szeretet és otthon"
eszményét vetíti a fiatal, tündöklően szép Estella elé, így akarja őt magához kötni. A
varázslat azonban nem sikerül: hiába hajlik a szavakra a lány lelke, teste nem engedelmes
kedik. Krisztián, a müvész, kapcsolatot akart találni az élettel, s ez lehetetlen, mondja
fájdalmas kiábrándultsággal az író. A darab befejező jelenetében a reményeiben és
törekvéseiben csalatkozó varázsló eltemeti eszközeit.

Talányos befejezés. A Prospero-idézetet úgy is lehet értelmezni - erre figyelmeztetett
Lengyel Balázs'? -, mint a darabban is nagy szerepet játszó szavakkal való szakítást. Az
életnek, a valóságnak szavakkal, igazságok kinyilatkoztatásával való helyettesítése Márai
sokat emlegetett válságának volt egyik tünete. A darabban sok aforizma hangzik el életről,

az igazságról. Krisztián gesztusa kétségkívül kétértelmű: jelentheti a valóság tényeinek
elfogadását, de a magatartással való teljes és végleges szakítást is. A későbbi tények azt
mutatják, hogy Márai az utolsó jelenetben inkább az utóbbi megoldás felé hajlott. A
színmű "egy nagyvárosban" történik, "alkonyattól estélig", benne a szellem erejében és
hatalmában csalódott müvész ábrázolja a háboru éjszakáját és annak számára is keserű

végkövetkezményeit.
A Varázs mégsem a háboru utáni Márai lelkiállapotát tükrözi, inkább csak elölegezí azt.

1943-ban Kassán, egy kávéházban kezdte írni. Akkor még gondolni sem mert arra, hogy
előadják. Keletkezésével kapcsolatban azt is elmondja: nem törődött írása közben a
színpad és a dramaturgia törvényeivel, mert valamit ki akart mondani vele, egyszerűen.
csak a gondolatra összpontosítva: " ... szeretném úgy megcsinálni, mint Periklész idejében
csinált egy fazekasmester egy kis bögrét: valami nagyon egyszerűt, ami nem vetélkedhet
Pheidiasz szobraival, de mégis gondosan készül, egyszerűségében, s ha bögre is".
Miközben írta, boldogan ébredt rá, hogy újra tanul .dadogni", küzdeni az anyaggal, mely
már túlságosan könnyen találta meg kifejezési formáit. A küzdelem nemcsak abban
mutatkozott meg, hogy a megvalösult müben eszmék ütköznek meg egymással, s ezek
bősége elnyomja a drámai akciót. Írása közben új és új válságokkal, nehézségekkel kellett
szembenéznie az írónak is: 1943 végén arról panaszkodott, hogy a befejezés előtti utolsó
pillanatban minden "összekuszálódott". Az év végén zárta le a kéziratot. A címével
kapcsolatban ennyit mond: "Ez a cím általános, de a színdarab belsőbb, titkosabb
hangulatából tömören fejez ki valamit."13

Színre kerülésénekpillanatában mondanivalója, rejtett üzenete nem volt időszerű, mert
a háboru alatt eszményeiben csalatkozott író vallomása a nyilvánosság elé kerülve az adott
kor tagadásának mínösülhetett.
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A belső tökéletesedés eszménye: A nővér

A regény ugyancsak a háború alatti Márai gondolatvilágát idézi. Guy de Pourtales Wagner
könyvét olvasgatva, egy Chopin-hangversenyközvetlen élménye nyomán kezdett írásához.
A hangversenyt "nem annyira hallgatta, mint nézte", nyilván figyeimét az előadó

személyisége és gesztusai kötötték le, melyek a műben is szerepet kaptak. Este papírra
vetette a regény vázlatát. 14

A nővér főalakja Z., zeneszerző és világhírű zongoraművész. Kis havasi vendégfogadó
ban tölti a karácsonyi ünnepeket, elzárva a világtól, hóviharban, érdektelen társaságban.
Váratlan és eleinte megmagyarázhatatlan öngyilkosság kavarja föl a fogadó nyugalmát, a
nyárspolgár és a vele lévő, alig hozzá illő asszonyvégeznek magukkal. A háttérben felsejlik
kettejük giccses hétköznapi szerelmi története, melyet az író rögtön elejt, s így e
hatalmasra növesztett expozíció érdektelenné, funkció nélkülivé lesz.

Akövetkező részben, mely új kezdete A nővérnek, az író reflexiói révén ismerjük meg Z.-t,
a hangversenyéletből váratlanul eltúnt csodálatos tehetségűművészt.Szavaitaz író reflektált
tudatmozgása közvetíti. párhuzamos esszéket olvashatunk életről, hitről, a tömegek
barbárságáról, a háborúról, mely a rádióhírek és az újságközlések szintjén ugyancsak jelen
van a regényben. A művész az író feladatának kivételes nehézségeit ecseteli: az eseményeket
aránylagkönnyű leírnia, de nehezebb megragadnia az okokat. Aztán az író elutazik, s egy más
közegból pergeti vissza a hegytetőn töltött két utolsó napot, amikor már nem találkozott a
művésszel, ném látta furcsa masináját, a fonográfot, mellyel népdalgyűjtő útjaira járt. Új
környezetében már-már elfelejti kísérteties találkozásukat, hosszú beszélgetésüket, amikor a
déli újságból értesül a hírről: "Z. egy svájci fürdőhelyen meghalt." Három héttel később
vaskos borítékot kézbesít a posta: benne Z. kézirata, melyet végrendelete szerint az íróra
hagyott. S itt indul harmadszor a regény: Z. naplójával.

A háromszori indítás, a teljesen funkciótlen bevezetőrész, majd az író és Z. beszélgetése
meglehetős bizonytalanságról árulkodik. Felkeltik ugyan az olvasó kíváncsiságát, de ki
nem elégíthetik. A beszélgetés pedig - igaza van Szentkuthy Miklösnak'> ~ "a könyv
legingoványosabb fejezete": "Mindaz, ami itt figurában, mozdulat-elernzésben, tájkép
utalásban történik, hamis misztérium, pözos titkolódzás, magvatlan ködösítés - csak
valami álünnepélyesség teszi fonákká az egészet -, itt a stílus is híg, az erek ugyan jók, de
sápadt folyadék, ami bennük láposodik; nem a szív löki, hanem a tehetetlenségi nyomaték,
a sehová se vezető mellérendelések iszapjába. Az elemzés irgalmatlan tömörítéseí helyett
azok a legtávolabbi, eléggé erőtlen gyűrűk ezek a téma körül, melyek a VÍzbe dobott kő
után keletkeznek: ahelyett, hogy egy igazság vagy egy kép torkára szorulnának, inkább
oldódnak és eltévednek"16

E valóban szervetlen és gyengébb, inkább rutinból írt bevezető részek után hirtelen
megemelkedik a regény. Z. naplója egy beteljesületlen szerelem és egy megnevezhetetlen
betegség történetét mondja el. A művész útra kel az első világháború Európájában;
hangversenyt készül adni. Arra gondol, tennie kellene valamit a maga eszközeivel az elesett
Varsóért, a lengyelekért. Chopinre gondol és Bethoven Apassionata-szonátájára, mert az a
két világ, melyet e két zeneszerző képvisel, a béke szellemét jelképezi, amikor két nemzet, a
német és a lengyel "halálos ölelésben fonódik össze". E.-re gondol a vonaton, aki mellett
"sértődötten"vállalt egy szerepet, aztán megérkezik Firenzébe, a hangverseny színhelyére,
és kitör rajta betegsége. Ennek leírása a regény egyik legszebb része, a prózai sorok költőiek,

emelkedettek; mintha Kosztolányi versét hallanánk vissza, a Száz sor a testi szenvedésről-t.
"Ennek a lénynek külön élete van az én életemben: így éreztem. Van valamilyen .

különös, torz-fonák értelme is. Bizonyosan van akarata; vannak szeszélyei; néha ötletes és
meglepő. néha tunya és közönyös, Mindig alamuszi, kegyetlen, könyörtelen, de néha
játszik velem, mint egy vadállat áldozatával, vagy egy kínai hóhér az elítélttel, akit kényre
kegyre átadtak neki. Néha a vadállat vagy a kínzömestér is elfárad, nyűgös lesz, ásít,
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unatkozik. Néha meglapul, mert a beteg összeszedi nunden erejet :o u:: ~~I__'

felszólítja, hogy elég volt, hagyja már abba. Ilyenkor sunyin elhallgat, elkotródik valahová,
elrejtőzik rejtekeiben. Mert máskülönben kívánesi - így tapasztalom - s a területet,
ahová belopódzott, egy besurranó tolvaj óvatos-éber fürgeségével és szemfülességével
kalandozza végig. Most itt kopogtat, majd arrább nyitogat egy kilincset. Érdekli a szem, a
fül, a gyomor, a szívtájéka. Váratlanul kirándul a belek vidékére, majd a végtagokban keres
szállást. Aztán elunja magát, egy időre nyoma vész. Mintha elköszönt volna. Hol rejtőzik

ilyenkor? ... Órákon, hosszú napokon át nem ad életjelt. A test gyanakszik, de a lélek már
ocsúdik, úgy érzi, csoda történt, megmenekült. Már terveket sző az éjszakára, vagy
másnapra. .. Aztán, az első álom révületében, váratlanul, íszonytatöan és ugyanakkor
gyermekes-borzasztóan szügyön üti áldozatát a fájdalom, mint valamilyen baromi kamasz,
aki ilyen otrombán és kegyetlenül játszik egy tehetetlen és gyanútlan pajtással. Röhögve,
kipihenten, új ötletekkel fűszerezveszörnyü játékát, égetni, fűrészelni, csípni, nyöggetni
kezdi a testet, amely - az első iszonyat riadalma után - idővel már készségesen nyújtja
tagjait kínzója felé. Sközben mintha beszélgetnének, a fájdalom és áldozata." ( 136- 137)

Az élet és halál peremén egyensúlyozó zeneművészelőtt megnyt1ik az orvostudomány.
Lelkéért - teste betegségét ugyanis a lélek gyengesége okozza: E.-hez fűződő furcsa,
beteljesületlen, hideg kapcsolata - két angyal küzd folyvást. Időnként megjelenik ágyánál
a professzor, új és új gyógymódokkal próbálkozik, s némi cinizmussal ad felvilágosítást
állapotáról; a másik orvos, a jó angyala, tudja, hogy akkor végzi jól a kötelességét, ha
nemcsak a betegséggel száll szembe, hanem a beteg embernek is ad valamit: reményt, jó
szöt, vagy egyszerűen jelen van szenvedései közeperre. Ez az orvos tudja, nem tehet meg
.rníndent" a betegért: hiába száll szembe a kórokozókkal, hiába alkalmazza a legkorsze
rűbb terápiákat. A .minden" ennél több: azt jelenti, hogy a betegnek köze van az élethez,
élni akar, s tisztázza önmagában életéhez való viszonyát. ,,A minden ... az a többlet, amivel
az egészség legyőzia betegséget, a cselekvés legyőziaz élet és a mindenség alján lappangó
tunyaságot; a minden az alkotás, az a mély áram, mely áthat egy embert, mikor köze van
Eroszhoz." Aki megőrzi az élettel való kapcsolattartás Iehetöségét, aki ismeri munkája
boldogságát, az erőt vehet a halálos koron, meghosszabbíthatja, értelmessé teheti földi
létét. Azorvos példázatot mond el egy beteg íróról, aki megbénult, mégis nyolc évig élt és
dolgozott, felesége a szeméből értette meg, melyik billentyűt akarja leütni az írógépen, ő
ütötte le helyette, s az író így írt bírálatokat és tanulmányokat, lefordította héberről a
Bibliát. Mert a szenvedő, a végre nyitott és azzal eljegyzett ember belekapaszkodhat a
szellembe és annak segítségével mindig tud adni a világnak. Csak így lehet legyőzni a
betegség idejét, azt a merőbenmás és ismeretlen dimenziót, melyet csak az ismerhet meg,
aki átélte, s csak az tudhatja legyőzni, aki élni, adni akar.

Márai szerint csak az önmagunkból való adakozás vágya teszi lehetövé, hogy legyőzzük

életünk közhelyeit, a "hazugságot", mely ránk rakódik, s megmérgezi a léttel való elemi
kapcsolatteremtésünk lehetőségét.Egyik lesze bb, legmélyebb önvallomását fogalmazza
meg A nővérben a "jó angyala", a névtelen orvos: ,,A hazugság. .. az a hazugság, aminek
tegnap még munka vagyfeladat, becsvágyvagy szerelem, családi élet volt a neve. S ezer és
tízezer nap és éjszaka kellett, hogy egy testben s azon belül egy idegrendszerben, az
érzékszervekben ez a hazugság átalakuljon az élet egyetlen elviselhetetlen valóságává, s
aztán a szervezet, az egész ember, egy napon valamilyen kínos nyögessel világgá kiabálja,
betegség alakjában ezt a pánikérzéssé átalakult elviselhetetlen hazugságot, ami életében
már az egyetlen valóság. Azt, hogy nem bírja környezetét vagy tulajdon hiúságát, vagy az
életmódot, mellyel elbódítani igyekezett élete ürességet, nem bírja már azt a gépies
gyakorlatot, amivé életében és testében átalakult a tehetség, mellyel Isten egy napon
megajándékozta. S akkor nyögni kezd, ordítani, mert nem bírja tovább a testi nyavalyává
átváltozott hazugságot. Ésémelyeg, mint akit megmérgeztek. Scsakugyan, megmérgezték,
a legkomiszabb méreggel, amilyent a firenzei Mediciek kuruzslói sem ismertek, sem a
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Borgiák .. , Az élet méreg, ha nem hiszünk benne. Az élet méreg, mikor már csak eszköz
arra, hogy a hiúság, a becsvágy, az irigység beteljenek vele." (210-211.)

A kitörés, az izolációból való kilépés esélyét rejti e példázat, melynek azonban
ellenpontját is tartalmazza a mü. ugyancsak az orvos figyelmezteti ZA: ne féljen a
boldogságtól, mert "talán ez az emberiség nagy nyavalyája: nem a fájdalom, hanem a félelem,
mely megakadályozza, hogy boldog legyen". Hogyan lehet megtalálni a kettő egyensúlyát:
miképp lehet legyőzni életünk közhelyeit és rátalálni a boldogságra? - ezt a kérdést
többször is végiggondolja az orvos és betege, s végül egyetértésre jutnak: ,,Acél: a tökély. S
annak mindent oda kell adni, az egész élet gyakorlatát s magát az életet, szöröstül-böröstül."
Ez az életeszmény a N~loDóI is ismert: szűkebb, távlattalanabb, ha a megélt élet
teljességével szembesítjük, de helyette a lélek és a rnű harmóniáját ígéri. Az igazi
tökéletességhez csak a szenvedély forróSágávallehet eljutni, erre figyelmeztet Z. naplójának
egy látszólag szervetlen, megszakított betoldása: nAZ értelem semmi. A szenvedély minden.
Talán az, amit Goethe Idee-nek nevezett és Platón és a többiek, akik tudták, hogy a valóság
értelme a szenvedély, amely világít a formák rnögött, A szenvedély több, rnint a kéj. De ezt
nem mondhatom meg senkinek. Talán ha még egyszer a zene .. " (232)

Z. lázá1maibólkísérteties, jól egyénített figurák bukkannak elő: a tudós, bölcsességében is
szánalmat keltő professzor, a .fél-mísztíkus" alorvos, a nővérek, akik a szépség és az
esendőség princípiumát hordozzák, segítik, szánják a beteget, de a vattát is, melyet a
kezeléshez elhasználnak. Afélálomban élő, folyvást E.·re, a frigid nőre gondoló Z. ágya körül
két nővér is vívja harcát, mint a rontás és a békesség angyalai: Cherubina a finomság, a
mosoly, a derű jelképeként csökkenti kínjait, Charissima pedig féltékenységbőltúladagolja
gyógyszerét, s ezzel majdnem a halálát okozza. De ez a sokk egyben a gyógyulás pillanata is:
életszerű fordulatot ad a hatalmas gondolati tömbökből összeállított regénynek. Z.-t
ráébreszti arra, hogy a tökéletességet sosem találhatja meg E.oldalán. Betegsége meggátolta
abban, hogy egyikujját használni tudja, azaz:bezárult előttea zene kapuja, cserében azonban
megnyílt előtte egy újszerű életvitel lehetősége, melyből hiányoznak a régi közhelyei. E.
elveszti varázslatos vonzását, s a regény egy ugyancsak félbeszakított gondolattal végződik,
melynek végpontja az "élet" szö, s az a gazdagság, amit e szö jelent.

A nővér a háborús életérzés kínzó kétségeit is megfogalmazza. Felépítése, hangulata,
mint a "haláljáték" -é; elmúlás és megmaradás között egyensúlyozó hősének nincs módja
befolyásolni az esernényeket.!? A kérdések, melyeket felvet, olykor kényesek, az író
azonban ugyanolyan egyensúlyérzékkel oldja meg őket, mint A zendül6kben. Z. álom és
ébrenlét lebegő állapotában fogalmazza mondataír, s ez különös szépséget kölcsönöz a
leírásainak és gondolatainak. Ismét megszólal a műben a márais dallam, melyet annyira
szerettek hívei. Az utóiratban, melyet Z. naplójához fúz, maga is a dallamról elmélkedik,
mely szerenesés pillanataiban többet mond el az élet lényegéről, mint az események
leírása. "Elkallódott zenei kézirat"-nak mondja az utóirat Z. naplóját. Valóban zenei
szerkezete van va1lomásának, melyben újra meg újra felhangzik a főtéma: a boldogságra
kérdez rá Z. és vele az író, s egyetértésre jutnak abban, hogy a boldogságot szenvedésekből
kell kiküzdenie az embernek.
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