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AMERIKA DÉLIBÁB
Márai Sándorról sok bőrt lehet lehúzni. Meg-
megjelenik a Teljes Napló egy-egy kötete, a cikkei,
aztán különféle műveiből válogatások, amelyek
pompás bevételt jelentenek a Helikon Kiadónak. Eb-
ben a sorozatban jelent meg Márai Amerika délibáb
című antológiája Mészáros Tibor gondozásában és
előszavával.

Az író valóban délibábnak látta Amerikát Eu-
rópából, de mikor az Újvilágba költöztek, a délibáb
elenyészett. Amerika — kivált New York — elve-
szítette varázsát, legalábbis az ő számára. Ame-
rika menedékük lett. Befogadta őket, védelmet
adott, de nem lett „otthonuk” a szónak abban az
értelmében, hogy „van hazatérni otthon”. Lélekben
és gondolkodásában európai maradt: európai pol-
gár abban a világban, amely a kultúrát árucikknek
tekintette. Az amerikai érdeklődött a kultúra, a mű-
vészetek iránt. Esetleg büszke volt arra, hogy ne-
ves, világszerte megbecsült íróik, művészeik van-
nak, megszemlélte a kiállításokat, elzarándokolt
egy-egy hangversenyre, amelyen illett ott lenni. Az
amerikai Márai szemében lassan érő kamasz volt,
egyetlen kedves játékszere pedig a pénz. Ezt a lel-
kületet nem tudta megszokni, nem is akarta, kívül -
álló maradt, mint az emigrációban született regé-
nyeinek némelyik hőse, aki hitetlen kívülállóként
szemlélte Szent Januárius vércsodáját, mégis a
nyüzsgő, kíváncsi tömegben érezte magát otthon.
Kicsit óvatosabban fogalmaznék, mint Mészáros Ti-
bor, aki szerint Márai tudta, hogy az európai pol-
gá ri kultúrának vége, lelkében ugyanis sosem
sza kadt el ettől a kultúrától, s a gépek fantasztikus
fejlődését csodálva is fontosabbnak gondolt egy jó
könyvet, amely ebbe a polgári hagyományba gyö -
kérzett, és a lassan elsüllyedő lelkiség üzenetét őriz-
te száműzetésbe vonult fia számára. Amerika
min dent elért, amire vágyott, de Márai számára so-
sem lett a lelki azonosulás terepe.

A válogató 16 fejezetre osztotta az antológiát. Le-
hetett volna húszra vagy háromra. Az utóbbi meg-
 oldást az indokolhatta volna, hogy az újságíró Má-
rai először a híreket kommentálta, értelmezte, majd
kétszer töltött hosszabb időt Amerikában emigrá-
ciója során, és benyomásairól bőséges ismereteket
szerezhetünk különféle műfajban írt alkotásaiból.
Sok következtetést vonhatunk le abból, mit hagyott
el, ugyanakkor azonban életének epizódjait sze-
repelteti a rövidebb naplókban, ezek a teljesebből
viszont hiányoznak. Arra persze aligha nyílt le-
hetősége, hogy a Teljes Naplót megjelentesse, ezért
aztán azon is el lehet merengeni, miképp érvé-

nyesítse a kiadó az ultima manus elvét, némely el-
hagyás azonban nehezen magyarázható. Nyilván
jó néhánynak az az indoka, hogy semmiképpen
sem akarta megsérteni a befogadó országot, de
akadnak egyéb furcsaságok is.

Térjünk azonban vissza azokra az évekre, ami-
kor Márai még csak hallomásból és a sajtó-rádió hír-
adásaiból szerzett ismereteket Amerikáról, amely
iránt azért is nagy figyelemmel viseltettek a mé-
diumok, mert sok-sok „Ábel” fogott vándorbotot,
hogy az itteni reménytelenségből és szegénységből
menekülve a tengerentúl próbáljon szerencsét.
Még akkor is alkalmazkodtak az amerikai életfor-
mához, ha Máraihoz hasonlóan elfogadhatatlannak
vélték a New Yorkban tapasztalható igénytelen-
séget, érdektelenséget és közömbösséget. Erre ki-
tűnő érzékkel hívja föl a figyelmet Mészáros Tibor.
Idézi is az író 1935-ös cikke részletét: „Az a szem-
léletből, szokásból, nevelésből hamisan értelmezett
és kérlelhetetlenül megtartott civilizációból ösz-
szehabart unalom, mely az átlag amerikai életét át-
hatja, a templomi prédikációkból, kegyetlen plety-
kaságból, morális ellenőrzésből, mozi-káprázatból,
pálinkából, elfojtott nemi indulatokból, szakmány -
ban csicsázott rekordrögeszméből lepárolt neuró-
zis, melynek ez az új amerikai irodalom hangot ad,
megmagyarázza a háromnegyedóránként funkci-
onáló, szabályos gyilkost” (A szabályos gyilkos). Eb-
ből a kicsit „felhabosított” cikkből azokat a közhe -
lyeket halljuk vissza, amelyek Amerika negatívu-
mait emelték ki. Valójában azért voltak az itteni
szemléletnek olyan pozitívumai is, amelyeket az eu-
rópai civilizáció neveltje csak szorongattatásában,
személyes tapasztalatai nyomán ismert meg. Előbb
szerezhetett lesújtó ismereteket a keleti mentali-
tásról, amely erőszakkal és fallal védelmezte ma-
gát az európaiság szellemétől, amely ugyan észre -
vehetően teret engedett az amerikai befolyásnak,
de a szabadság megtestesítőjének és védelmező-
jének is az Újvilágot tekintette.

A kezdeti írásokból arra következtethetünk,
hogy Márai figyelte Amerika történéseit és nyitott
volt irodalmi értékeire. Nagyon meggyőzően ösz-
szegezte benyomásait Theodore Dreiser Amerikai
tragédia című művéről, azt is megvallotta, hogy év-
ről évre újraolvasta. Jellegzetes, „márais” hangvé-
tellel méltatta, miért tett akkora hatást rá: „Évek-
kel ezelőtt olvastam, s kénytelen vagyok időről-idő-
re visszatérni hozzá. Valami együtt növekszik ez-
zel a könyvvel, egy megismerés, amelyet senki sem
mert még Dreiser előtt kimondani. Dosztojevszkij
kerülgette és mondogatta, de a krisztianizmus eny-
hítő oldatával keverte. Tolsztoj megrettent, nem
merte nevén nevezni. Dreiser az első a világiro-
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dalomban, aki kimondta. Mit mondott ki? Azt, hogy
az ember bűnös. Nem így vagy úgy bűnös, s nem
ezért vagy azért. Hozzátette azt is, hogy bűnére
nincs mentség, a büntetés sem mentség, a vallomás
sem. Miért bűnös? Dreiser nagysága, hogy erre a
kérdésre csaknem együgyűen felel, s közben sze-
medbe néz, nem szegezi pillantását sem az égre,
sem a földre. Az ember azért bűnös, mert az. Nem
tud másként. A bűn bennünk van” (Könyvek között).

Figyelmesen követte az amerikai filmezés ese-
ményeit. Nem azokat a filmeket dicsérte, amelyek
a „giccs világkrízisének” jelei voltak. Ezekkel etet-
te Amerika a világot, amely hovatovább megcsö-
mörlött tőle, s egyre szomjasabb érdeklődéssel fi-
gyelte a különleges, merőben új érzéseket keltő te-
hetségeket, a pókerarcú Buster Keatont, a „pesszi-
mista bohócot” és a cikkeiben sokszor felbukkanó
Chaplint, aki azonban olykor áldozata lett Holly-
wood szellemiségének, amely „angolkóros koszt-
ra fogja a világirodalom remekeit”, s Greta Garbo
kedvéért „nadrágszerepet csinált a Faustból”! Má-
rai irtózott minden olcsótól és giccstől, de bár-
mekkora hévvel küzdött is ellenük, lassacskán el-
árasztották a piacot, s az író ettől kezdve nem a pi-
acon vásárolt, hanem a múltban kereste (és találta
meg) az értékeket. Környezete értetlenül szemlél-
te, gőgösnek, magának valónak vélte, ahogy a San
Gennaro vére főhősét, de büszkén vállalta a perem-
vidéki létet, hiszen ott még voltak tavak, és vissza-
visszatért kedvenc hattyúja. Mégis azért fohász-
kodott, hogy Amerika fogadja be őt és sorstársait:

Új földet adj, Sorsosztó, új munkát és hazát is,
hazátlan kergetett új húszéveseknek, nekünk.
Fogadj be, boldog földrész; hajóid öble teljék
embertestekkel újra s kivándorlók dalával
dagadjon esti tenger dagálya Nyugat felé:
világot átfogó hullám reng át a légen,
fogd fel, Amerika! Antennád megremegjen!
A magyar Hortobágy s a pirenneusi sziklák
felkönyörögnek ,,S.O.S.” — Mentsd meg a lelkeinket.

(Amerika)

Ebben az óriási, gazdag államban, amely elnö-
ke szavára megmozdult és beláthatatlan méretű
fegyverkezésbe kezdett, itt-ott azért fellobbantak
a független szellemiség apró fényjelei. „…egy tu-
dós nem nyugszik bele az emberek szűkülő, zavart
és értelmetlen, pusztító és pusztulásra hajlamos
szándékaiba, hanem rövidlátó és aprólékos ma-
kacssággal hajol a létezés titkai fölé, s mikor a gyű-
lölet és rosszindulat elhomályosítja az emberek nagy
tömegeinek látását, egyetlen ember élesebben akar
látni, biztosabban akar érzékelni. Ez a megrendí-
tő az amerikai hírben” (A nagyító). Így élt, viselke-
dett Márai is Amerikában. Szemben a tömeghisz-
tériával szembesített önpusztító világ látomásával,
Kassa szellemiségéhez hűséges európai értelmi-

ségiként, aki Arany nyelvén beszélt és Krúdy
mód jára álmodozott.

Amerika gazdagsága már korábban is eszébe
idézte a világban és Magyarországon tapasztalható
szegénységet, amely A szegények iskoláját, e jobb-
ról és balról egyaránt támadott esszékönyvét ösz-
tönözte. Bár Amerikában írók is tapasztalatokat sze-
reztek a szegénységről. Márainak igaza volt, egy
író, mint Upton Sinclair, nem képes arra, hogy bár-
hol megszüntesse a nyomorúságot, nem is ígérhet
ilyet, mert az irodalom szavahihetőségét veszé-
lyezteti. Neki is kötelessége felhívni a figyelmet a
jelenségre, mint mindenkinek, aki szembesül vele,
de megoldását nem kínálhatja, annak lehetőségét
a gazdagok és a politikusok birtokolják, nekik vi-
szont kisebb gondjuk is nagyobb, mint az, hogy
csökkentsék a szegénységet. A vágyait A játékos
című versében összegezte, korokon átívelő igény-
nyel: „mélyebbnek lenni, / szabadabbnak lenni, / em-
berebbnek lenni, / jónak lenni: / embernek lenni lenne
jó”. Az ember megtanult szenvedni és szeretni, erre
a gépek sosem lesznek képesek, bár meglehet, hogy
ezekkel az ismereteinkkel is csak olyan torzító tük-
re vagyunk Istennek, ahogy a miénk a Televox (Az
új rokon). Ebben az európai szemmel döbbenetes
gyorsasággal fejlődő világban, amely azért is tel-
jesít nagyot, mert nem széttagolt, mint Európa, s
gigantikus szerelőműhelyre emlékeztet, amely
egy sportpályából nőtt ki. A szellem emberének
küldetése a humaniórák következetes képvisele-
te: „Ez a humanitás az agyoncivilizált átlag ame-
rikai számára talán nem is olyan közömbös, mint
ideát sokszor hiszik” (Európa elrablása). Sokan él-
nek napjainkban is abban a tévhitben, hogy a hu-
mán tudományokon takarékoskodva, a pénzeket
átcsoportosítva lehet megteremteni a fejlődés le-
hetőségét. Márai tudta és sokszor leírta, hogy az
ember, ha szárnyait levágják, sosem repülhet…

Személyes tapasztalatai rádöbbentették arra,
hogy a technikai forradalom alapvetően változtatja
meg az emberi kapcsolatokat, az érintkezés ha-
gyományos formáit. Mégis megőrződött valami
abból a szellemből, amelyet az európaiak impor-
táltak Európa békésebb vidékéről. Az 1954-es Tel-
jes Naplóban írta: „Ez a franciskánus templom a
Csendes-óceán partján elhozta magával Szicília íz-
lését, stílusát, életformáját — a padrék elhoztak egy
építészeti stílust, életmódot, amit az aztékok és
indiánok világában addig nem ismert senki. A spa-
 nyol és olasz szerzetesek — ide olasz kevés ér-
kezett — elhozták Itália és Spanyolország leve-
gőjét, valami valóságosat csináltak itt, elhoztak egy
kultúrát, használati tárgyaival. A jenki, majd
előbb az orosz és az angol, mikor jöttek, nem hoz-
tak semmit, csak egy vad, rabló szándékot. De a
spanyol-katolikus világ puha volt, az angolszá szok
a missziók után érkeztek, ami ma Kalifornia és San
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Francisco. A szép itt, az spanyol. Ami erős, tevé-
keny, az amerikai, angolszász.” A prospektusok
szuperlatívuszokban magasztalják Houston fel-
szereltségét, kényelmét, de az egymillió lakos „rút,
hosszú utcasoron vándorol”. Az igazi kultúrát
máshol kell keresni, „a csendben, a természet aján-
dékai között”. Amerika nagyobbik részében az
irodalomban is a harsányság hódított: „Amerikai
iroda lom. Itt »kezdődött« Concordban, Salemben,
aztán New Yorkban. Mit adott a világnak száz év
alatt? Néhány remekművet: Hawthorne Scarlet
letterét, Melville Moby Dickjét, Whitman verseit,
O’Neill drámáit, Dreiser Amerikai tragédiáját és leg -
utóbb Hemingway elbeszélését, az Old man and
the sea-t. Ez nagyon sok száz év alatt, és ez mind
»amerikai« irodalom volt, nem az európai isko-
lák vetülete. Most lármás csend van: a bestselle-
rek harsogó lármája és körülötte csönd és üresség”
(A Teljes Napló, 1971). Van-e, lehet-e kiútja az Ame-
rikában élő európai írónak? Ez a kérdés, illetőleg
a rá adható válaszlehetőségek vissza-visszatérnek
Márai műveiben és főként naplóiban. Minden-
képpen meg akarta őrizni szellemi szuverenitását,
amelyet szívesen nevezett magatartásnak, s amely
szálkának minősült támadói szemében. Ezért —
a különbözés és a bírálat jogának fenntartásáért
— vállalt egyre kelletlenebbül szerepet a Szabad
Európa Rádió vasárnap déli adásaiban, de ennél
sokkal biztonságosabb és ismerősebb otthonát je-
lentette a magyar nyelvhasználat, amelynek ha-
láláig elkötelezettje és mestere maradt. Sokat el-
árul magatartásáról egy 1967-es bejegyzése: „New
Yorkra nem tudok másképpen gondolni, mint »tar-
tózkodási hely«-re, nem »éltem« ott, csak tartóz-
kodtam. Több volt olyan, »amitől« tartózkodtam,
mint az, amiben részt vettem.” Egy művelt eu-
rópai, a szellem embere képtelen volt megszok-
ni az amerikai mentalitást, pontosabban rögesz-
mét, hogy „a Pénz: értékmérő”. Ez a meggyőző-
dés azonban beszivárgott és lassan uralkodóvá vá-
lik Európa egyes részein — így nálunk is —, s kö-
vetkezményei, például az erkölcs relativizálódása
és a szegények iránt tanúsított érzéketlenség
egyre inkább a humánus magatartás ellen hat.

Lehetséges, hogy az európai értékrend azért ke-
rült veszélyeztetett helyzetbe, mert Amerika vé-
gül gazdagságával legyőzte a Szovjetuniót és el-
takarította a vasfüggönyt? Napjaink eseményei
arra utalnak, hogy Oroszországot mégsem lehet
legyőzni, megszelídíteni is csak látszólag, Euró-
pa viszont nagyon is sebzékeny, kivált a két nagy-
hatalom közé szorulva. Ott és akkor Márai Ame-
rikában reménykedett, és rövid távon neki lett iga-
za. De hogyan vélekedne itt és most? Igaz, akkor
is súlyos kritikát mondott a nagyhatalmakról,
amelyek cserben hagyták az ’56-os forradalom so-
rán az egész világnak példát mutató kis Magyar -

országot, amelyek önző érdekeiket követve cso-
dálkozva és értetlenül figyelték, milyen nagy dol-
gokra ösztönöz a szabadság megszerzésének
vágya. Egyik legszebb, hittevő versében, a Menny-
ből az angyalban írta:

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik —
Ők, akik örökségbe kapták —:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?…

Rettenetes fájdalmat okozott lelkében a gyö-
kértelenség: „Európában nem hív semmi. Itt
nem tart semmi” — jegyezte föl 1966-ban. Több
mint húsz évig, kisebb-nagyobb megszakítások-
kal, ebben a „semmiben” élt és alkotott. San Die-
 góban, utolsó élethelyén talán több minden em-
lékeztette Európára, ám itteni tartózkodása ké-
szülődés is volt az elmúlásra. „Azok az erők, amik
vitték az embert: becsvágy, irodalom, kifejezni ma-
gát, az egyéniségét megtalálni, aztán szerelem, is-
meretek szerzése, mindennek megvan a határa”
— mondta Furkó Zoltánnak immár a halála kö-
zelségében 1988-ban. Próbálták hazahívni, de böl-
csen és fáradtan elhárította az ajánlatokat: „Lá-
togató, aki Pesten járt, dicséri, mennyivel jobb az
élet a Kádár-féle kommunizmusban, mint volt a
Rákosi-félében. Ha egy Prokrusztész-ágyat lószőr
matraccal bélelnek, kényelmesebb a fekvés, mint
volt matrac nélkül. De az ágy Prokrusztész ta-
lálmánya marad” (Napló, 1984).

Öregsége úgy alakult, hogy személyesen is át
kellett élnie Prokrusztész ágyának fájdalmait.
Előbb feleségét, majd fiát veszítette el. Embert már
ritkán látott, romlott a látása. „A magány körü-
löttem már olyan sűrű, mint a téli köd, tompíta-
ni lehet. A halálszag már a ruhából is árad” (Nap-
ló, 1988). A halálközelségben így összegezte írói
törekvéseit: „…volt egy réteg, amit elkereszteltek
polgárnak. Ami alkotó réteg volt, amelynek a lég-
köre nemes és jó volt. Hasa volt a »burzsujnak«,
de a légköre az jó volt, és néhány száz év alatt fel-
épített egy műveltséget. És ez a légkör elpusztult.
Ezt az elpusztult légkört iparkodtam rögzíteni ab-
ban, amit néha itt-ott megírtam” (Nyilatkozata Fur-
kó Zoltánnak).

A légkör valóban elpusztult, ám évről évre fáj-
dalmasabb érzéssel gondolunk elvesztésére.
Ilyenkor Márai könyvei után nyúlunk, és visz-
szalépünk egy igazibb, emberibb korba.

RÓNAY LÁSZLÓ
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