
kényszerítése a katonai diktatúra eszközeivel és
a pápa levele Wojciech [aruzelski diktátorhoz,
amelyben kérte őt, vessen véget a vérontásnak
és folytassa az 1980-ban elkezdett, társadalmi
megújulást célzó tárgyalásokat - párhuzamot
vonva a "szükségállapot" és a hitleri megszállás
között. Ez év tavaszán Vatikánban egy merénylő

nem véletlenül próbálta megfosztani életétől a pá
pát. 1983-ban ismét Lengyelországban járt, talál
kozott Walesával. kifejezve, hogy a Szolidaritás él.
A kommunista tábor gyors összeomlása váratlanul
érte. 1991-ben már demokratikus hazájába látogat
hatott el, viszont fájdalmat okozott neki, hogy két
évvel később a választásokon a kommunisták utó
dai szereztek többséget. 1991-ben hozzánk is eljött,
amiró1 sajnos nem értesülünk a könyvből. Későb

bi romániai látogatásáról, amelyen az ottani ró
mai katolikus magyarok problémáira nem volt
ideje vagy lehetősége figyelmet fordítani, rövid
említést találunk.

Dziwisz alapvetőnek tartja II. János Pál újfaj
ta szemléletének megismertetését, az egyház ka
rizmatikus, világi és közösségi elemeinek elő

térbe állítását, a fiatalok, a nők, a különböző

mozgalmak, közösségek jelentőségének hang
súlyozását. A pápa sokat tett a keresztény és
más egyházak békés együttéléséért és együtt
működéséért. Fájt neki, hogy az Európai Unió
elutasította kérését, hogy a közösség alkotmá
nya hivatkezzon kontinensünk keresztény gyö
kereire. Keveset tudhatunk meg a Szentatyának
a kultúrával kapcsolatos nézeteiről, az pedig itt
nem lehetett cél, hogy szépirodalmi munkássá
ga is szóba kerüljön.

Az életmű tanulsága: "Az egyháznak ott kell
jelen lennie, ahol az emberek vannak. Az egy
ház mintegy elkíséri az embert és a társadalmat
életének útján, de azt mindig erkölcsi szinten
teszi. A közvetlen politikai tevékenységben nem
szabad részt vennie! Az viszont egyenesen köte
lessége, hogya társadalmi és politikai jelensége
ket erkölcsileg megítélje." (Ford. Koncz Eva; Uj
Ember, Budapest, 2007)

D. MOLNÁR ISTVÁN

MÁRAI - ÉVSZÁMOK NÉLKÜL?

Nem vagyok Márai regényeinek olvasója, semmi
kifogásom, de inkább aVendégjáték... gimnazis
ta-korombéli élménye maradt meg, aztán Mándy,
Mészöly Miklós, Ottlik jött, a fél nagy-irodalom (a
"világ", jó, csak a fele, de ... a klasszikusokkal) ...
és mostanság a reklámozandó könyveket olva
som csak, főleg, már Baudelaire, Poe, Stevenson,
Babits, Bierce és Dosztojevszkij, no meg Simenon
kivételével, tehát Márai nem jött.
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Még a könyvesboltban is, ahová tavaly be
botlottam, és Márai műveit kínálgatták, megje
gyezték hamar: "Jaj, kinek mondjuk ezt ... maga
és Márai. .." De az Irók, köItóK, irodalom című

munkát (Helikon, 2002, a remek Urbán lászló
válogatása) megvettem.

Jól tettem.
No, persze, híres forrásokból voltak Márai

információim. Meg is írtam. Ottlik rajongott érte,
Orley hamarosan már nem, mert a Flocsek-kötet
be válogatott, Márait sok szempontúan elemző

dolgozata a felszínesebbé, klasszicizálódó, szín
padi szerzőként hígabb írót mutatta be ... el tu
dom hinni ítéletét. Hanern újságcikkeit, néha
esszéit. .. nagyra tartotta Orley István is.

Ezt el is feledtem, jószerén, s miért lapoztam
bele számomra mindig elemi erőt jelentő "írók...
irodalom" kifejezés mögöttesébe?

Meg ugyanily elemi erejű nekem a veréb, s
van egy - sajtónkban már bőven ismertetett
sánta madárkám, egy kétnapos korában ki
Eottyant, törött lábú, akkor még sebes, pőre, az
Allatkert szakértő kezei-lelkei által megmentett
fióka, ma szép és "ép" (szellemű) kis hím veréb,
és most az övé a hajdani 30. éve madaraknak
adott dolgozószobám, és mert két szobánk s egy
hallunk van itt a lakásban, bent összenyitva a két
szoba, a gázfűtés melege száll át hozzá ... mert
nála villanykályha van, s egész télen azzal fűte

ni. .. komoly honoráriumemelkedést igényeIne.
.. Babits, Kosztolányi, Simenon, Szabó Lőrinc

"Orök barátaink", ismétlem, Baudelaire van ott
egy asztalon (meg még 300 könyv, filozófusok,
szépművészek, regényírók, sakkszerzök stb. a
polcokon), meg Márai említett kötete ... ez utób
bit nyitottam ki egy nap (míg szállt bent emin
nen-oda a melegebb, a hűsebb).

De jól tettem!

Persze, a csodálatos mester, Fried István rég
megismertetett a Kosztolányi-Márai kapcsolattal
(ezt másutt említettem), s azonnal a Kosztolá
nyi-cikket kerestem. (Ezek itt "csak" újságcikkek
- ah, remekművek, úgy 80 százalékig.) Koszto
lányi, írja Márai a nagy költő halála után rög
vest, író volt. Igy kezdi. Ennyivel. Iró egy oly
korban, mikor az írót épp csak eltűrik ... un
ják... nem fizetik meg... kisöpörnék (én mon
dom: mint Kafka éhezőművészének maradvá
nyait a rohadt szalmával a ketrecből), ezt nem
szó szerint idézem, mert Márai a cikkeiben, kü
lönféle megfogalmazásokban, ötször elmondja
legalább. Haha, engem csúfolnának, hogy min
dig önmagamat ismétlem. Márai nincs így "pé
cézve" maiak által, hát nyugodtan leszögezem:
miért ne ismételte volna legfontosabb "lejtmotí
vumát" a lejtő-emelkedő évek során hol itt, hol



amott, hol ugyanott? A kor megtagadja a szelle
met, írja (rendben, a mai kor sem tagadhatja
meg teljesen, a tűrés valami foka megvan), s
csak azt nem tudom, mennyire volt érzékeny az
a "kor" - manapság, tapasztalatom, semmit
sem hagynak megválaszolatlanul az épp az "én
oldalamon" lenni látszó sértődékenyek.Márai a
fenyegető rémségek árnyékában élt már (nem
cserélném el vele ezt a kacat kort arra a rettenet
be-fúlóra, majd csak megleszek valahogy), még
is maximalista maradt. Az írók, az irodalom, a
szellem maximalistája.

Szép Ernőt nemcsak nagyra tartja, az elsők

közé emeli, de azt is megállapítja, hogy "non
plus ultra" (szavam), amennyire magyarul tud.
(Ah, nyögne Szép odatúlról, fiam, ne túlozd el.)
De Márai semmit sem túloz el.

E hasábokon még nem írtam talán (vagy
mégis?) Graham Greene mennyire nem értette,
lenézte Virginia Woolfot, a nála sokkal nagyobb
és maradandó íróné regénybeli lényegét. Márai
érti! Az óriások közt látja A hul/árnak, a Mrs.
Dal/away, az Orlando, A világítótorony szerzőjét.

Szellemi üdülés ily tisztánlátással találkozni.
Es sorolhatnám. Thomas Mann, Gide - ahol

kell, éllel, kritikával -, Hauptmann (politikai
elemzéssel is, méltányosan, emberien) terítékre
kerül. És a magyarok: Berzsenyi, Arany... má
sutt nem olvasható igazlátások egyre-másra.
Ady, Madách - a hazafiság változó alapfogal
mairól. De Móricz Zsigmond is a helyén van,
áradó anyagbőségénekértékelésével. Es Török
Gyula, Surányi Miklós - mindegyikük a maga
értéke szerint.

A legszebb dolgozatok egyike a Hevesi And
rásról szóló. De mélyebbet Szomory Dezsőről

sem olvastam soha. Amelyen érzékenyen hullá
moztatja az érték és a bizarr összefonódó ele
meit!

Külön izgalom a Tolsztojné-dolgozat. Keres
sük elő azt a még nem kaphatatlan könyvet. Po
éneket nem árulok el.

Aztán ahogy magáról az olvasásról szól.
Mark Twain, aki méltán van divatban. mondja,
mert a tiszta nevetés apostola, nem az epéé, nem
a kort kiszolgáló durva vagy avuló éké.

Zola hogyaláhanyatlott, s joggal, állapítja
meg. Nem bántja Márai itt "az ortegai tömege
ket", lázadásukat vagy alacsony nívójukat. mégis
érthető a szava. Azé Zola, aki kéri magának.

Jobban jár Anatole France, kicsit megkapja a
magáét Shaw. Tagore ugyanúgy nem íróm,
mint Márai nem regényíróm (eddig). Hát nem
tudom. Kayserlingről derül ki, hogy jobban
kéne lapozgatni, értéket keresve. Paul Valéry:
"Költészete úgy fénylik az élet és az irodalom
iszapos, dögletes mocsara fölött, mint... " Akkor
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is ilyen volt? ezt kérdi barátom, aki ezt elolvas
sa. Jaj, jaj, öcsi, mondom neki, ezt Márai mond
ta, aztán 1936-ban.

Barbusse - a riporter - a baloldali: helyén
van, egyezés híján is. Milyen széles kört fed át
Márai szelleme.

Az osztrákok... Nestroy. Grillparzer ...
A kereszténység Chestertona, a krimi "pap

ja". Csodákat olvasunk.

Nem annyi az egész, hogy rengeteg hasznos
tudnivalóhoz jutunk itt. Több és fontosabb, hogy
a szellem elevenségét ünnepelhetjük. Csak a leg
tisztább párlat ilyen.

Legtisztább párlat? Napi- és hetilapokba
stb.?

Ez Márai esszéista-csodája. Mert, ismétlem,
Kosztolányi körömköltészetének megfelelően

köröm-esszéizmus ez. De nem a foggal-köröm
mel létrehozott, célzatos, harcos rnű, működés

példája egyik munka sem e válogatásban.
Márai végig a kor kérgén lépked, a szilárdulat
lan vagy szilárdultabb iszapon, csodacipővel.

Glancosan. suvickoltan tündöklő lábbelir61 szó
sincs. Inkább jó túrabakancsról. Ah, ezt még Sza
bó Lőrinc se tudta így, a vele-kortárs, nem
ennyire. Márai irodalmunk egyik legnagyobb el
méletírói értéke.

Hanem hát elmélet ez, amit ad?
Nem, az sem. Ahogy Pilinszky cikkei a lélek

és a köznap együtteseiről, ahogy csak igen ke
vesek tűnődéseinek zárt burkú foglalatai 
ezek a Márai-művek (mert ezek művek!) úgy
érvényesítik az irodalmon túlit.

Azt, amiért az irodalom van (volna). Túl az
életmocsáron, túl a perc-életeken, a hívságokon.
és mégis ... például "belül" azon, hogy egy Má
rai-féle írónak igenis jelen kellett lennie, hangját
hallgatnia ... Bíztatom magam: olvass a hall vi
lágosán, ne csak ücsörögjél a sötétben.

Eliot, másutt írtam, ezt kéri a Fensőbb Szel
lemtől: taníts törődni, nem törődni, megülni
csöndben. Nem! Is. De szakmainak lenni. Azt
sem szabad felednünk. Ez éleslátást jelent, nem
virulást (lásd Rilke, erről), ez homályunkat jelen
ti talán, fáradalmunkat. de ami elemi igazsággal
tört elő, tudnunk kell, remélheti a Márai-sorsot.
Neki, íme, megadatott.

TANDORl DEZSŐ

REFORMÁTUSOK BUDAPESTEN

Kósa László szerkesztésében hatalmas vállal
kozás beteljesedéseként két kötetben, nagyon
mutatós kivitelben jelent meg a budapesti re
formátusok történetét feldolgozó tanulmányok


