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Stefan Zweig Tolsztojról írt esszéjében arról is szó l,
hogy a nagy orosz író .J élek lázító, népl elkii s
meret-ébresztő volt, annyi bizonyos". A kormány,
megérezve a veszé lyt, betiltotta Tolsztoj polemi
kus írásait , "de azok -leginkább a hazacsempé
szett külföldi kiadván yoknak köszönhetően 
írógépen készült és sokszorosított másolatokban
kézről-kézre jártak (lopóz takl), s mennél nagyobb
hévvel követelt egy új, igazságosabb rendet fele
bará tai részére, anná l hevesebben árad t feléje az
emberiség mind en örömh írre nyitott szíve". Már
csak azért is, mert az író élesen bírálta a c árt, az ál
lamot és az egyháza t, tehát a régi rend összetevőit.

Ané lkü l, hogy Tolszt ojh oz hasonlítan ánk,
ilyesmit mondhatunk Márai Sándorról is, hiszen
kön yvei sokáig tilalmi listán voltak, s egész éle
tében kem ény kritikával illette a mindenkori
rendszereket, 1948 után pedi g az egész kommu
nista ideológiát és diktatórikus államot. Ennek
a sze nvedé lyes bírálatnak is vannak megszívle
l endő go ndo latai, az életmű ped ig még mindig
kimeríthetetlen kincsesbán yája a kutat ásn ak, ho
mályos pontjainak, rejtett összefüggéseinek fel
tárása azé rt is fontos felada t - már-már kö te
lesség - , mert napja inkban Márai világszerte a
legism ertebb magyar író, művei a legkül önfélébb
nyelveken érne k meg újabb kiadásokat. E kut atá
sok vezéral akja kétségkívül Fried István , akinek
kötete az író életével,műveivel és motívumaival
foglalkozó, az utóbbi években írt tanulmán yait
tart almazza.

Ebben a mostani kötetb en legelőbb az író
"kö ltészetta ná ról" olvas ha tunk. A fiatal Márai
másk ént látta a költ észet értelmét és kifejezés
mód ját (a ném et expresszioniz mus hatásától is
meg érintve), mint a 40-es évek befu tott írója (Ver
seskÖllyve m éltánkeltett figyelm et), s utóbb a ma
gyarságához ragaszkod ó, anna k tragikumát is
megjelenítő, hazájától távol élő alkotó (kinek Ha
lotti beszl!demegrendítő vallomás) . A lírai tap asz
tala tok a prózaírót sem hagyták érintetlenül (s
mos t nemcsak arra gondo lunk, hogy legnagyobb
költem ényének motívumai cikkében és színmű

vében is felbukkanunk), az az ideá lja, hogy a re
gényhősnek a va lóság fölött kelllebegn ie, ese tleg
lírai foga nta tású elképzelése, mint ahogy alko
tásm ódjának az a jellegzetessége is, hogy leírá
sait sokszor költői szé pség lelkesíti át.

A tanulmán yok sorából szá mo mra a legizgal
ma sabb egyebek mellett A gyertyák csankig ég
Ill.'kkel is foglalkoz ik. Szávai Ján os érdekes és ta
nul ságos elemzése sem győzött meg arró l, hogy

72

e páratlan sikereket aratott mű Má rai legjobb
írásai közé tartozik, már csak ezért is fontosnak
vé lem, ahogy Fried Ist ván nem csak M árai,
han em közép-európai írótársai alko tás mód jára
is kiter jeszti az "egészelvűség" megszűnésének

követk ezm ény eit. (Ez a felism erés egyébként a
mai világirodalom egyik, ha nem a legfontosabb
mozgatója.) Ezek a művészek, ír ók, filmkészítők

"olya n közösn ek látszó IlyelvélI szólalta k meg,
ame ly a Monarchia-irodalorn jellegzetességének
tetszik, nevezetesen a so kféleképpe n érthető

cen trum és per ifér ia so hasem békés, sohasem
idill i, mégis egymást kölcsön ösen feltételező,

egymásra épü lő világát jártá k be műveikben .

Részben tem atikailag részben go ndo lkodástör
ténetileg, valamiképpe n ahhoz hasonl óan , ami
ként később Márai tett e A gyertyák escnkig égnek
című regén yében ." Ebből a nézőpontból úgy
muta tkozik , hogy a jóm ódú tábornok és a sze 
gé nysorból kiemelkedő Konrád beszélgetéséből

föltáru l a centrum-peri féria ellen tét is, valamint
a társad almi-szellem i megosztottság, ame ly ma
gába n rejti a befogadás és a kiközösítés esé lyé t.
(Utóbbi lett a kiszo rított Márai so rsá nak irányí
t ója.) S ez nemcsak az egyén, hanem n épk özös
ségek sorsá ra is érvényes volt (s ma is az).

Ebből a perspektívából megnövekszik és nap
jainkig érvényes az a konfliktus, am ely a Monar
chia létezésének idején némiképp látens maradt,
utóbb azonban a felszínre tört és meghatáro zta a
kisebbségi élethelyzetet. Ebben a tágas összefüg
gés ben a tábornok és Konrád esz mecseré je be
ágyazód ik a közép- európai történ elembe. Szá
momra azonban továbbra is nyitott kérd és: mint
regény, ezektől az összefüggésektől nem elvonat
koztatva, han gsúlyozom, mint regény, valóban
oly magával ragadó-e A gyertyák escnkig égnek,
mint sikere és olvasottsága mutat ja. (Nem Fried
Istvántól várnám erre a vá laszt, hisz nem azért
foglalkozott itt Márai műv ével , hogy m űv észi

leg ért ékelje.) Persze Márai ese tében nem feled 
kezh etü nk meg arró l sem - er re is utal Fried
Istv án A levelező emigráns című kitűnő tanulmá
nyában -, hogy "a szemé lyes-politikai tapasz
talat egy úttal esz tétika i tapasztalat" , azaz a Lu
kács Gyö rgy által ellene megind ított tám ad ások
nem csak az irodalomból történő kiszorítását cé
lozták, han em személyébe n is veszélyeztetve
érezhette magát , s számta lan európai írótársá
hoz hasonl óan ok kal vá lasz totta az emigrációt.
Ebbe n az éle thelyzetébe n is menedéke maradt a
magyar nyelv, am elyn ek tiszteletével és m űv é

szi használatával máig péld aad ón k. Ezért is tel
jesen jogos, hogy Kakuszi B. Péter az íróról szól ó



könyvének címében is nyomatékosítja értékőrző

szerepét.
Mielőtt e kötet rövid méltatására térnék,

hadd mondjam el, hogy Fried István tanulmá
nyai méltóak Máraihoz. Címében akár némi iró
niát is érzékelhetünk. "Siker és félreértés kőzőtt"

- mondja a cím. A sikeres írónak legendája lett,
amit ő maga is buzgón ápolt. A félreértések egy
részét pedig bízvást nevezhetjük szándékos fél
remagyarázásnak. Ennek - Lukács György írása
is jelzi- az volt a célja, hogy a polgárság íróját ki
iktassák a magyar irodalomból. Elóbb őt a szel
lemi életből, utána pedig a magyar polgárt a tör
ténelemből... S ha Márai jelentségét méltatjuk,
annak nem elhanyagolható eleme épp a polgári
kultúráért és létformáért vívott küzdelme, amely
ugyan manapság politikai felhangot is kapott, de
szellemi összefüggései nagyon is időszerűek.

Márai évekig küzdött a széppróza írásának
nehézségeivel. amelyek az ő számára elsősorban

abból adódtak, hogya valóságban ismert figu
rákat miként lehet egyesíteni, általánosabb ösz
szefüggésbe emelni. S ez a kérdés különösképp
azért foglalkoztatta, mert sikeres újságíróként
teljes mértékben a valósággal kellett szembesí
teni olvasóját, míg a regények sikerének titka
abban rejlik, hogyan haladja meg az író a natu
rálist. (Ezért áldozott le oly hamar a naturaliz
mus csillaga.)

Kakuszi B. Péter Márai Sándor pályakezdé
sével, újságcikkeivel is szembesít, de az író jel
lemzőnek érzett motívumaival is foglalkozik. Az
újságokban közre adott ezer és ezer cikkének
egy része még feltáratlan, épp Kakuszi B. Péter
érdeme, hogy korai cikkeiről. elsősorban a né
met nyelvterületeken megjelentekrőlegyre több
ismerettel rendelkezünk. A párizsi tartózkodása
idején írt hasonló jellegű publikációi még felde
rítetlenek, az Ujságban közölteket viszont is
merjük. (A sok-sok Márai-cikket tartalmazó lap
közűl azért az Ujságot említern. mert ebben fej
tette ki publicisztikai tevékenységének legjavát
- itt jelentette meg például remek Hitler-port
réját, a Messiás a Sporipalastbnnc -, s a lap füg
getlen szellemisége nyilván ínyére volt.)

A fiatal Márai-cikkek stíluselemzése értékes
ismeretekhez juttatja az olvasót, akinek néhol az
az érzése, hogy bizonyos következtetéseket egy
szerűbben is megfogalmazhatott volna a szerző

annak tudatában, hogya korai írások egy még
kiforratlan publicista kiséretei. némely üresjára
tuk így szinte természetes. Igaz viszont, hogy
épp a stílusával való szembesülés nyomatéko
sítja szernlélet- és hangváltását, ahogy mind tá
volabb került az expresszionizmustól.

Az a tény, hogy Kakuszi B. Péter motívum
e!emzésekre is vállalkozik, jelzi a Máraival fog-
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lalkozó kutatások előre haladását, amelynek
során Fried István nyomán és példájára mélyfú
rások is történnek. Eredeti megfigyelések sorát
találjuk A megváltás moiiouma Madácll ésMárainál
című elemzésben, elgondolkodtató, ahogy az
árulás motívumát követi nyomon a Szentírás Jú
dásra vonatkozó részeiben és a Harminc ezüst
pénzben, bibliai és profán motívumokra bukkan
az író két egyfelvonásosában, s néhány megszív
lelésre érdemes megfigyeléssel gazdagítja az
Erős(tő értelmezését.

A Harminc ezüstpénz egyik fontos mondani
valója valóban az árulás mikéntje. [údásé sok
vonatkozásban arra adott alkalmat az írónak,
hogy árulásnak minősítse a kommunista rend
szerrel való együttműködéstés kiegyezést (ez
esetben alighanem túl szigorúan ítélkezett), s
ahogy Júdást ábrázolja, abban érezni lehet a kér
déskör alapos ismeretét, amely napjainkban
ismét új gondolatokkal gyarapodott. Az is nyil
vánvaló, hogy az Ó- és Ujszövetséget elejétől
végig alaposan ismerő író t lenyűgözte Jézus
alakja, s a róla tervezett regénynek szellemében
jelen lévő alakjává tette, de a mű végül mégsem
a Megváltó regénye lett. Az esszéregény elem
zése a különben is jelenlétős könyvnek talán leg
izgalmasabb tanulmánya, Kakuszi B.Péter anyag
ismeretének, hozzáértésének bizonyítéka.

Márai Szindbád hazamegy című regényében
egy kérdés erejéig felbukkan József Attila alakja.
A nemrég sajnos elhunyt Domokos Mátyás
"hattyúdalaként" az ő összeállításában és utó
szavával jelent meg az IllyésGyulaJózsef Attiláról
című, rendkívül izgalmas gyűjtemény, amely
talán lezárja a két nagy író fel-felizzított perét.
Szándékosan élek a .felizzított" jelzővel,hiszen
Illyésen ütni József Attilával lehetett, és sanda
ellenfelei (ellenségei) nem haboztak kihasználni
az alkalmat. (Még színdarab is készült, amely
Illyést mutatta vádlottként.)

A két barát elhidegülésének magyarázata Fló
rához fűződő kapcsolatuk volt, s bár Illyés
Gyula késöbb leírta kiengesztelődésük történe
tét, ellenfelei (ellenségei) nem volt hajlandók tu
domást venni erről. Flóra Illyést választotta, s
ezt a döntését senki sem vonhatta kétségbe, v~7

szont könnyu volt Illyést csábítónak mutatni. O
pedig így összegezte ezt a paradox kapcsolatot,
amelynek árnya élete végéig fölötte sötétlett:
"Fájdalmas életút József Attiláé az elmaradt mél
tánylás miatt. De bántalom, írói támadás, kor
társi legyalázás... megkiméIte. A különbség köz
tünk: rám záporoztak. Mintegy természetadtán,
hiszen még az ő részéről is."

A harmincas években az akkori új magyar
irodalom két nagy alakja került szembe egy
mással. Egyfelől a minden műnembenjelentőset



alkotó, Babits örökösének számító Illyés, másfe
lől a század egyik legnagyobb, de meg nem ér
tett, a Nyugat köréből kivetett József Attila, aki
- hogy finoma n fogalmazzunk - nehéz ember
volt. Azzá tette folytonos okoskodása, kioktató
modora, amelyek, mint egyéb negatívumai,
folyvást súlyosbodó betegsége következményei
is lehettek. Bár Tersánszky Józsi Jenő a Nagyár
nyakról bizalmasan írva, óriási felháborodást keltve
ugyanezeket a személyiségjegyeket korábbra is
érvényesnek mutatta. Tény azonban, hogy leg
több kortársa nem egészen épelméjűnekvélte, s
már csak ezért sem ismerték föl jelentőségét,

még legközelebbi barátai szerint sem volt "nagy
költő". Domokos Mátyás utószavában teljesen
hiteles jellemzését adja a betegsége elhatalmás
kodását felismerő költőnek, és Illyés Mária se
gítségével sikerült olyan képet megalkotnia.
amelye kapcsolat monográfiáját is helyettesít
heti, s mérsékelheti a különféle elfogultságokat,
amelyeket a rosszindulatú emlékezések és meg
jegyzések indukáltak.

Ultek vádlott-társakként a bíróságon. Talán
biccentettek egymásnak, de lehet, hogy nem. EI-

idegenedésük egyik oka, hogy Illyést meghívták
Moszkvába, József Attilát nem. S a fiatalabbik
pályatárs egy a költőtársát támadó cikkel lázadt
különböző lapoknál. "Ezt is, azt is tíz perc alatt
helyére tehettük volna" - írta 1973-ban Illyés.
Erre a Szárszóra készülő József Attila halála előtt

nem sokkal került sor. Későn.
Illyés Gyula egyébként az Egy mtmdaia zsar

nokságról után lett a nemzeti érzület legnagyobb
jainak egyike, s csak örűlhetünk, hogy e verse
szinte önálló életre kelve, különféle kiadók jó
voltából folytonos része lehet nemzettudatunk
nak és önismeretünknek. (Fried István: Siker és
félreértés között. Márai Sándor korszakok határán.
Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2007;Kakuszi B. Péter:
Márai Sándor - a forradalmártól az értékőrzőig.

Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2007; Illyés Gyula József
Attiláról.Nap Kiadó, Budapest, 2006; Egy mondata
zsarnokságról. Jövendő Kiadó, Budapest, 2006).
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