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Tereza Worowska

egy fordító vallomásai

Életem nagy fordítói kalandja egy jelentéktelen májusi napon kezdődött, amikor levelet kaptam 
egy varsói nagy könyvkiadótól, amely érdeklődött egy bizonyos Márai Sándor nevű magyar író 
iránt. Róla én akkor csak annyit tudtam, hogy létezett, de még egy könyvét sem olvastam. A le-
vél  csupán egy – minden ígéret nélküli – felkérést tartalmazott, hogy válasszak ki és fordítsak le 
Márai bármelyik művéből 10 oldalnyi szöveget, csak úgy, szúrópróbaszerűen, mert szeretnének 
tájékozódni, hogyan ír az illető. 

Beleolvastam Márai több könyvébe, és egy héten belül eldöntöttem, hogy az Egy polgár vallo-
másai utolsó három kis fejezetét fogom lefordítani. E választás mögött leginkább az intuíció állt, 
nem pedig az életmű ismerete; annak ellenére szerencsés döntés volt. Arra élénken emlékszem, 
hogy az első mondattól kezdve az átültetés valahogy „magától ment”, nem kínlódtam a szöveggel, 
könnyedén megszületett a próza belső ritmusa, és a lefordított rész mondanivalóját hatvanöt év 
elmúltával is érvényesnek éreztem.

De aztán eljött a nyár, a nálam szokásosan sok programmal, és teljesen megfeledkeztem az 
egészről. Szeptemberben megint jelentkezett a kiadó, a beküldött részlet megtetszett nekik, je-
lezték, hogy szívesen kiadnák a könyvet, kezdjem el fordítani. Jó érzés volt, tudtam, hogy ez kü-
lönlegesen értékes mű, és a felkérés azt jelenti, hogy az éppen induló évet egy roppant izgalmas 
személyiség sugárzásában fogom eltölteni. 

Az Egy polgár vallomásai Márai Sándor második könyveként jelent meg Lengyelországban. 
Előtte kicsivel ugyanez a kiadó postán kapott egy felkérés nélkül lefordított A gyertyák csonkig ég-
nek szöveget, amely szintén elnyerte tetszésüket, megszerkesztették, és még a Polgár előtt kiadták. 
Mind a két könyvet nagyon jól fogadták az olvasók (jól fogyott), és a recenzensek is. Nemcsak a 
szokásos „egyenszövegű” ismertetések voltak, hanem - különösen a Polgárra vonatkozóan - sze-
mélyes, elmélyített kritikák, elemző, összevető írások. 

Az Egy polgár vallomásainak köszönhetően hamar világossá vált, milyen erejű írót van módjuk 
a lengyeleknek megismerni: „Több, mint jó irodalom, egy nagy diagnózis-regény, amely meg-
fogalmazza az európai civilizáció változásait, rátapint a fejlődési vonalakra, amelyeket elfed a 
mindennapi eseményfolyam.” Az elemzések egy része túlment a hagyományos recenzió határain, 
különféle metszetekben tárgyalták a könyvet: mint fejlődési regényt, mint családregényt, mint 
társadalmi freskót, mint az otthontalanság és a szüntelen otthonkeresés történetét; felvetették a 
hatalom versus a társadalmi és személyes rend keresésének témáját, a külső és belső menekülés 
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motívumát. Külön nagy téma lett a regény érzelmi feszültsége és ambivalencia a saját osztályával 
kapcsolatosan; ezt a motivumot többen észrevették, ami érthető, hiszen a lengyeleknek erről a 
témáról saját izmos irodalmi hagyománya van, tele erős individualitásokkal, amelyek közül a ma-
gyar olvasónak nem ismeretlen például Witold Gombrowicz neve. Világirodalmi párhuzamok 
és nevek bukkantak fel a recenziókban – mint várható volt, felmerültek utalások Thomas Mann, 
Proust, Lampedusa és Lev Tolsztoj műveire. Aztán külön nagy témává lett az értékelésekben az 
Európához való viszonyulás: „Egy európai polgár ikonja” vagy „ilyen lehetne egy kiegyensúlyo-
zott közép-európai, ha kigyógyulna a kelet-európai neurózisból és a nyugat-európai apátiából”. 
Párhuzamokat fedeztek fel Czesław Miłosz Szülőhazám, Európa és Issa völgye könyveivel. Az el-
beszélő személye mások szerint rokonságot mutat a Zbigniew Herbert (magyarra is fordított) 
verseiben szereplő Cogito úr sztoikus, magányos alakjával, aki rémülettel szemléli a tömegcivili-
zációt, és védekezésül saját világot épít magában emlékezésből, kulturális hagyományokból, érzé-
kenységből és imaginációból.

Az Egy polgár vallomásai kapcsán kicsit részletesebben idéztem a fogadtatás hangjait, de fon-
tos tudni, hogy gyakorlatilag minden Lengyelországban kiadott Márai könyvnek volt visszhangja, 
ennek az írónak idővel saját „rajongói tábora” alakult ki ott. Azóta, hogy 2000-ben a lengyel olvasó 
kézbe vehette az első Márai könyvet, ma már húsz mű felett járunk.

*

Nem szokás, de amikor kész lettem a vallomások első részével, elküldtem a kiadónak. Nem szo-
kás, mert a szerkesztő úgy szereti elkezdeni a munkát, hogy az egész anyag már a kezében van, 
nem várhatóak semmiféle meglepetések a majd még megérkező részekben – de én nagyon kíván-
csi voltam, milyen lesz az első benyomás, a fogadtatás. Nemcsak biztató szavakat kaptam, hanem 
mindjárt egy kérdést is, amelyre valahogy közben készültem már: mi lenne a következő Márai 
könyv, amit ajánlok és szeretném lefordítani? A felkérés óta több művét elolvastam, és az a 
meggyőződés alakult ki bennem, hogy a Napló – amelyet pedig akkor még csak a Helikon által ki-
adott 6 kötetes változatban ismertem – egy rendkívüli írói teljesítmény, amelyet feltétlenül érde-
mes bemutatni a lengyel olvasónak. A kiadó első válasza nem volt valami biztató, valahogy nem 
hitték, hogy ez az írói napló annyira érdekes lehet. Erre kivonatosan lefordítottam az 1943-as év 
jegyzeteit, vázolva és jellemezve a feljegyzések egészét, elküldtem a kiadónak. A válasz nagyon 
gyorsan érkezett – igen, kérik, hogy készítsem el a Napló válogatását és a fordítást.

„Ez volt számomra az elmúlt év egyik legfontosabb könyve. Ezt a nevet okvetlenül meg kell 
jegyezni” – jelentette ki a Márai Sándor Naplójáról Adam Zagajewski, az egyik legismertebb len-
gyel költő, aki terjedelmes írásában új európai klasszikusnak nevezte a magyar írót. Sokan voltak 
ezen a véleményen, rengeteg kritika, recenzió látott napvilágot, még hosszú hónapokkal a könyv 
megjelenése után is. A Napló volt az a Márai könyv, amely mindeddig a legnagyobb visszhangot 
váltotta ki Lengyelországban.

*

Amikor azon gondolkodom, mi segíti a mai világban egy ismeretlen külföldi író bemutatását és 
elfogadtatását, nevének megjegyzését, az egyik legfontosabb tényezőjének az információk át-
adását tartom: nemcsak fordítani kell a műveket, hanem írni is kell róluk. Márai Sándor ritka jó 
fogadtatásához, meggyőződésem szerint, nagyban hozzájárulhattak a részletes utószavak, ame-
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lyekkel minden esetben elláttam az általam fordított műveket. Gazdag tényanyaggal igyekeztem 
segíteni az olvasó tájékozódását, és számos recenzióban „láttam vissza” az eredményt. Az életrajzi 
anyagok nemcsak lehetővé tették Márai elhelyezését a kor irodalmi panteonjában, hanem legfő-
képpen segítették a magyar hátteret nem ismerő lengyel olvasónak feltárni írásainak kortörténeti 
és személyes kontextusait, feltérképezni és értelmezni prózájának számos lényegi vonását, motí-
vumát. A recenzensek többsége kiemelte Márai európai látásmódját és magatartását, nem köny-
nyű, igényes hazafiságát, az egyetemes kultúrában való otthonosságát, pontos megfigyelésekből 
kiinduló, és rendkívül frappáns módon megfogalmazott ítéleteit. Számomra a legértékesebbek 
azok az írások voltak, amelyek nemcsak üdvözölték, ismertették, értékelték és ajánlották a meg-
jelent könyveket, hanem összevetették Márait más alkotókkal, és megkeresték a helyét a korszak 
irodalmi világában. Műfajilag erre leginkább a Napló teremtett lehetőséget, arról jelent meg a 
legtöbb írás; az egyik irodalomkutató nagyobb elemzést írt Márai, Witold Gombrowicz és Gus-
taw Herling-Grudziński naplóiról, egy másik Thomas Mann és Gabriel García Marquez naplóival 
hasonlította össze. Az egyik író a Naplóból megismert idős Márait regényének egyik szereplőjévé 
tette. Mindegyik esetben azt lehetett látni, hogy a magyar író „beépült” a kritikusok irodalmi vi-
lágképébe, saját helye lett, és viszonyítási ponttá vált. „Csak sajnálhatjuk, hogy nem ismertük meg 
ezeket a könyveit korábban, a szerzőjük életében; ebben mindnyájan vesztesek vagyunk”, foglalta 
össze reflexióit Zagajewski.
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*

Amikor ezek után elkezdtem dolgozni a Föld! Föld! fordításán, már biztos voltam benne, hogy 
sikere lesz, de az egyik recenzióban felbbukkanó „bestseller” szó azért meglepett: „Az emigránsok 
miért írnak bestsellereket?“, „Megirigyelhetjük Márait a magyaroktól. Ilyen könyv, mint amilyen 
a Föld! Föld! nincs a lengyel irodalomban.” „A Föld! Föld! Márai legradikálisabb regénye és ugyan-
akkor az egyik legradikálisabb elszámolás, amely a II. világháború után megszületett. Egyfelől az 
előrelátó és találó politikai diagnózis, másfelől – az írónak önmagával való könyörtelen szembené-
zése. Darócosabb, kevésbé villogó, mint a Doktor Faustus, de személyes hangja miatt szívszorítóbb.”

Én nagyon szeretem ezt a könyvet, fontos megértésekhez segített hozzá. Példa előttem Márai 
igénye arra, hogy saját pártatlan véleménye legyen az oroszokról; amikor közeledett a front, és vele 
együtt az orosz hadsereg, képes volt félretenni saját, régebben szerzett összes ismeretét, előítéletét, 
eltekinteni a terjesztett valódi és kiszínezett történetektől, és kizárólag a személyes benyomásaira, 
tapasztalataira hagyatkozva próbált véleményt alkotni. Lengyelországnak, ahol terjedelmes az oro-
szokról századokon keresztül összegyűlt tapasztalat, valamint a nekik szentelt irodalom, Márai újat 
tudott mondani. Szerintem nagyon fontos ebben a könyvben a kommunizmus természetének igen 
pontos előérzete; döbenetes nemcsak a találó, érzékletes példákkal való bemutatása, hanem főleg 
a vörös és a barna terror közös gyökereinek rendkívül korai, sok mindenkit megelőző felismerése. 
Erre a párhuzamra csak évtizedekkel később ébredt rá Európa, de a mai napig vita tárgyává tud 
válni, mintha nem került volna nyilvánosságra ennek elegendő bizonyítéka. Milyen ismerős volt 
keserű hangja a Nyugattal való konfrontációt leíró fejezetekben; a csalódás okait a lengyel szerzők 
is több fontos írásban kivesézték, mert ez közös, közép-európai csalódás volt. És nagyon fontos, 
ráébresztő itt még Márai jellemzése a régi értelmiségről, amely ebben a korszakban is megőrizte 
nemcsak a nemzet legfontosabb értékeit, hanem tartását, autonomitását, stílusát.

*

A lengyelek kezükbe vehettek egy olyan „Márai könyv” fordítását is, amely Magyarországon ere-
deti formájában nem létezik. Ez a könyv – W podróży, vagyis Úton. Márai publicisztikája egy 
külön nagy világ, amely szerintem nincs még igazán felfedezve, noha több kötet jelent már meg a 
Helikon kiadó jóvoltából. Nagy élmény ezeknek a kis írásoknak az olvasása, mert így, összegyűj-
tötten, több kötet anyagának ismeretében hiteles képet ad arról, mennyire sokoldalú volt Márai 
érdeklődése, milyen gyorsan vett észre fontos jelenségeket, hogyan tudott apró jelekből meglehe-
tős pontossággal következtetni a majdani következményekre, ráadásul milyen röviden, frappán-
san, humorosan vagy ironikusan tudta ezeket megfogalmazni. Kezdetben a feladat egyszerűnek 
tűnt a számára: „A világ, minden jel szerint, tele volt érdekesnél érdekesebb »anyaggal«; igazán 
csak meg kellett írni, csak győzze az ember.” Később mélyebb meglátásra jutott: „Valami elmond-
hatatlanul fontos és becses megszűnőben volt körülöttem. Úgy féltem, ahogy egy fiatal állat félhet 
a földrengés előtt. Akkor nem olvastam még Spenglert s nem gyűjtöttem »elméleteket« .Sürgős 
dolgom volt, látni akartam még valamit »eredeti állapotban«, mielőtt bekövetkezik az a félelmes, 
meghatározhatatlan változás. Útra keltem.” 

Éppen ezeket az utazási jegyzeteket és tudósításokat szeretem különösen, és egyszer csak eszem-
be jutott, hogy legalább egy részüket érdemes lenne külön kötetben összegyűjteni. Ez új perspektí-
vát ígért, hiszen az évek során Márai töbször járt Firenzében, Velencében, Párizsban, Londonban, és 
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mindegyik utazása során feljegyezte a benyomásait. Érdekes kép rajzolódik ki például csak abból, 
milyen változásokat észlelt ezekben a városokban a huszas évek elejétől a harmincas évek végéig. Úgy 
merülhetünk el az ezeknek az évtizedeknek az atmoszférájában, hogy közben tudjuk, mi történt ott 
később. E két évtized tudósításai mutatják már, milyen nagy lehetőségeket talált Márai ebben a mű-
fajban, és milyen izgalmasan fejlesztette azt. Némely írás egyenesen mestermű. Ilyen – több recen-
zens szerint – a berlini nagygyűlés leírása, amelyiken Hitler beszédet mondott (Messiás a Sportpalast-
ban). Ezekben a jegyzetekben nem annyira a leírás realitása a megnyerő, mint inkább a megfigyelő 
rendkívüli érzékenysége, amelyhez a klasszikus kultúra ismerete és ritka intuíció párosul. Ezeknek 
köszönhetően Márai felfigyelt saját korának nyugtalanító apró jeleire, amelyek már jósolták a bekö-
vetkező történelmi méretű változásokat. Írói nagyítója alatt jól kivehetőek a mindennapok morzsái, 
ahogy megelevenednek és megmutatják az olvasónak azt a világot, amely örökre eltűnt.

*

Még egy Márai könyvet említenék meg, amely felejthetetlen olvasói és fordítói élményt jelentett 
a számomra – ez a Szindbád hazamegy c. ékszerdobozka. Aki szereti Krúdyt, annak élvezetes 
lesz legfőképpen a kisregény nyelvezete, a tökélyre vitt Krúdy stílus; engem vonzott még az el-
tűnő világ egyes helyszíneinek utolsó felvillanása, mozaikkockái a regényben megteremtett vi-
lágképnek, a szép, boldogtalan, valójában nagyon szegényes, de a képzelőerőnek köszönhetően 
fantaziadús élet.

Feltűnt nekem, hogy Szindbád alakjában Krúdy – és az ő nyomán Márai is – Don Juan saját-
ságos magyar változatát teremtették meg. Ez a nyugtalan természetű, magányos és szerepjátszó 
férfi, aki a szokványos életmód szürkeségétől menekülve, folyton az egyik helyről a másikra uta-
zik, mert minden új helyen, minden hódításban életesszenciát remél meglelni, végül sehol nem 
tud megmelegedni, mert nincs az a nő, aki képes lenne elaltatni a lelkében újból és újból ébre-
dő, vándorlásra kényszerítő ösztönt, így tehát mindegyiktől továbbáll. Az utazások és a kalandok 
egyszerre jelentenek keresést és menekülést, örök izgalom, de egyszersmind mindenhol örök 
idegenség érzetét hozzák. A mindennapok reményelenségétől menekülve új élményeket keres, 
amelyek megszínesítik, megízesítik az életét, de romantikus szeretőt játszva hiába hazudik, hiába 
kóstol új étkeket és új szerelmeket – a végén mindig csak csalódás éri. Ezen a szinten az élet unott 
szürkeségét nem képesek tartósan megváltoztatni sem a hangulatos légyottok, sem a megterített 
asztal örömei. (Ezt a kulináris vonatkozást specialis magyar hozzájárulásnak érzem a Casanova, 
Don Juan egyetemes archetipus portréjához.) A Márai kisregény öreg Szindbádja nekem izgal-
masabb az élete delelőjén levő archetípus alakjánál – ő már nemcsak tudja, hogy az összes szerepe 
üres, hamis volt, hanem már nem is akarja ezeket játszani, felfogja, hogy az örök függetlenség és 
szabadság voltaképpen elvették tőle a mélyebb kötelékek megteremtésének lehetőségét, sőt, aho-
gyan öregszik és az egészsége romlik, egyre inkább értékelni képes az „unalmas” rendszeres élet 
jótéteményeit. Az öregedő „Don Juan” józan, bölcs, illuzióktól szabad, sztoikus gondolkodású 
férfivá lesz. Ennek az „utolsó felvonásnak” a megmutatását nagy értéknek érzem ebben a különös 
Márai könyvben.

*

A könyvolvasásban az a legjobb, hogy képzeletben megannyi világot járhatunk be, és belelátunk 
megannyi ember lelkébe, sorsába. 
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Ami az olvasónak lehetőség, az a fordítónak bizonyos értelemben feladat. Munkájának minő-
sége nem kis mértékben attól függ, milyen az azonosulási, beleélési képessége. Így válik a fordítás 
nemcsak intellektuális, hanem nagy szellemi, sőt, érzelmi kalanddá is – de csak akkor, ha igazán 
jó könyvről van szó. 

A fordítást megelőző szövegelemzés során, akármennyire meglepő, nagy segítséget nyújthat 
a Szent Ignác-i imamód ismerete, pontosabban a Szentírás szemlélődésének ignáci útmutatása. 
„Létem teljességét belevetem ennek a tapasztalatnak a megelevenítésébe”, mondja, amikor elmé-
lyül az evangélium egy-egy részletében. „Engedem, hogy hasson rám ez a kép. Próbálok teljesen 
jelen lenni a színhelyen, hallom a kérdéseket, látom az arc és a szemek kifejezéseit, nézem a gesz-
tusokat és mozdulatokat, amelyek olyan sokat árulnak el a jelenlevő személyről.” (…) „Ilyen mó-
don, vagy ahogy a legjobb nekem, próbálom beleélni magam az ottani helyzetbe, és beszélgetek 
a jelenlevőkkel.” Hasonlóképpen, mint a való életben, amikor „a látáson, halláson, szagláson, íz-
lelésen és tapintáson keresztül” tájékozódunk, itt „a belső érzékeken keresztül” tesszük ugyanazt. 
Szent Ignác ezt a módot „érzékek alkalmazásának” hívja.

Ha tehát egész lényünkkel, testünk-lelkünk minden receptorával beleolvadunk a kiválasztott 
evangéliumi történetbe vagy jelenetbe, ott vagyunk, szereplővé válunk, átengedjük magunkon a 
jelenlevők minden szavát és gondolatát – akkor lesz az imánk igazán személyes, és azokat a dolgo-
kat érinti meg a bensőnkben, amelyek gyógyításra várnak.

Egyszer csak rájöttem, hogy tulajdonképpen ezt teszem a fordítandó szöveggel, és hogy ez 
mennyire jó, mennyire fontos így eljárni – „be kell lépni a jelenetbe”, befogadni annak emóció-
it, átszűrni a képzelőerőnk és érzelmi világunk szövetén. Akkor lehetséges a szöveg legmélyebb 
megértése és a lehető legjobb értelmezése. Csak azután tudjuk igazán mintegy „megismételni” 
mindezt az anyanyelvünkön.

De ez már a folyamat következő fázisa, a másik nyelv köntösébe való átöltöztetés. Ilyenkor 
patikamérlegre tesszük a kifejezéseket, szétszálazzuk a jelentéseket, elválasztjuk egymástól szi-
nonimák emocionális holdudvarát, próbálgatjuk a szavak pozícióját a mondat más-más tájain, 
fáradságosan föl- és százszorosan átépítjük a mondatokat.

Ez pedig hűvös, világos, érzelemmentes, céltudatos gondolkodást kíván. Munkája során a for-
dító e két állapot között feszül szét: egyfelől a lehető legteljesebb érzelmi élményre törekszik, 
másfelől reflektál, józanul mérlegel és tesz-vesz szakmai műhelyében. És mind a két művelet csak-
nem egyszerre történik benne.

Sokáig csak érzékeltem ezt a – számomra izgalmas – helyzetet, de nem tudtam volna megfo-
galmazni. Míg rátaláltam a leírására Márai Szindbádjában: „tudta, hogy éppen ő, az író és hajós, 
nem engedhette meg magának az érzés és a szenvedély dolgában az okosság, a hűvös és mérle-
gelő értelem fényűzését: az ő dolga éppen az volt, hogy emlékezzen, hangokat halljon, a tűzbe 
bámuljon, mely az emberi szívek alján parázslik, s közben mindig odaégesse magát ahhoz a láng-
hoz, mely az emberi öntudat alján füstölög. (…) Oda kellett perzselni magát az élet lángjához, s 
ugyanakkor meg kellett menteni a lelkében azt a szemléletet, melynek szirtfokáról oly hidegen, 
beavatottan és indulat nélkül nézte az emberek tébolyodott párharcát, verekedésüket a nőkért, a 
pénzért, a becsvágyért, a hiúságért, múló és romlandó javak birtokáért, az aranyfüstért, címért 
és rangért, mellyel teleaggatták az életüket és a szalonkabátjukat, ahogy a kivándorló nézheti a 
búcsú pillanatában az elhagyott haza fátyolos, ismerős tájait. Szindbádnak az volt a dolga, hogy 
mindent megéljen, amit a Kárpátok bércei között  akartak, cselekedtek és álmodtak az emberek, s 
ugyanakkor távol maradjon mindentől, amire az emberek feltették lelkük üdvösségét; úgy nézze 
azt, amit szeretett, mint a műértő a tájképet a tárlaton.”
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Valahogy így kell ezt csinálni, folyamatosan hintázni a két tudatállapot között, a fordított szö-
veg képeivel ébredni és elaludni, a benne sokszor előforduló szavakat, a stílusára jellemző for-
dulatokat ismételni, beépíteni a mindennapi társalgásba, egyszóval valahogy ideiglenesen szelle-
mileg összevegyülni a fordított mű irodalmi anyagával – és aztán kilépni belőle, lerázni, kívülről, 
irgalmatlan szigorúsággal szemlélni a fordítást, milyen az „szövegileg”, és húzni, változtatni, átírni, 
igét, jelzőt, hasonlatot cserélni, ízeket keresni, szinonimaszótárt bújni és érzelemmentesen, ide-
genként kezelni. És ha ebből a szemszögből nézve hellyel-közzel igent tudunk rá mondani, akkor 
– mondjuk – kész van a fordítás.

*

Érdekes és kicsit titokzatos az a belső folyamat, belső történések sora, amely lezajlik bennünk, a 
fordítókban, amikor annyira intenzíven, amennyire a munkánk igényli, érintkezünk a másvalaki 
által írt szöveggel. Lehet, hogy nem minden fordító éli meg ezt így, csak az, aki egy időre úgy 
összenő a szövegel, ahogyan ezt feljjebb megfogalmaztam.

Az első három Márai könyv fordítása más volt számomra, mint minden eddigi és azutáni 
munka – mert én is más voltam. Volt bennem valami megilletődöttség, csendes ünnepélyesség, 
amely abból a felismerésből eredt, hogy elsőrendű íróval van dolgom, milyen szerencsés lehető-
ség tehát, hogy nekem adatott közreműködni lengyelországi bemutatásában. Ez a tudat különö-
sen a Napló válogatása közben volt jelen, mert itt találkoztam Márai legszemélyesebb hangjával. 
Azaz: hangjaival. A hat Helikonos kötetből csak kb. hatszáz oldalas könyvet kellett összeállítanom. 
A mérlegelés, kételyek, bizonytalanság és a felelősség néha nyomasztott. De a szövegek gondolat-
gazdagsága mindig felvillanyozott. 

Különösen a Föld! Föld! fordítása közben sokszor eszembe jutott, hogy csak néhány évvel va-
gyok idősebb a szerzőnél, aki ennek a könyvnek az első változatát írta. Nem lehetett elkerülni az 
összevetéseket – természetesen nem a helyzeteinket hasonlítottam össze, hanem a saját sorsunk-
hoz való viszonyulást, amikor az ember életkanyarban találja magát. Ha erre a könyvre gondol-
tam, belső látásomban a repedés, a kettéválás képe jelent meg. Akkor minden végletesen kettésza-
kadt az eddigre és azutánra. Nemcsak Márai élete és írói sorsa, hanem kitűzött feladatának víziója 
és megvalósítási módja is. Éppen azokban a hónapokban visszatérő olvasmányaim az élet delelője 
kríziséről szóltak, ez a kérdés erősen foglalkoztatott. Ennek a krízisnek több nyomát fedeztem fel 
a regényben, és ezért jobban azonosultam az írójával – de erre az összefüggésre később jöttem rá, 
amikor hozzáláttam az utószó megírásához. Márai esetében az eddigi élettől vett drámai búcsúja 
ténylegesen, egész anyagi valójában megtörtént: az országra rászakadó kataklizmus és a szemé-
lyes létének anyagi alapjat jelentő írói pálya kettétörése összezúzta az eddigi egzisztenciáját. És 
miközben értette, hogy mindent előről kell majd kezdenie, nem volt boldogtalan! Hanem szabad. 
Abban az időben hasonló belső utat kellett bejárnom. Milyen nagy távolságban volt ez az ember 
az egójától, gondoltam, milyen kipróbált sztoicizmussal volt képes szemlélni az eseményeket, 
hogy mindent elveszítve, belevágjon az új életszakaszba. Idegenben, bizonytalan talajon, elsze-
gényedvén, kilátások nélkül. Igazán volt mit tanulni Máraitól. A mindennapi intenzív kapcsolat 
a szöveggel, amit megkövetel a fordítás, elmélyedés a körülményekben, amelyek között beért, 
konkrétrizálódott és lezajlott benne a változás, amely aztán végső következtetésekre és döntésre 
bírta az írót, nagyon sokat segített nekem személyesen is. Kicsit olyan volt ez, mintha egy idős ba-
rát elmesélte volna, milyen módon verekedte át magát egy komoly életakadályon akkor, amikor 
én még annak előtte állok.
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*

A mai könyvpiacon igen sok a kísérleti szöveg, amelyek művészi verifikálása tulajdonképpen nem 
történik meg, hiányzik is hozzá a szükséges időtávlat meg összehasonlító anyag, de az olvasó is 
elbizonytalanodik, mert a bevált kritériumokat általában elvetik. Ennek egyik következménye az, 
hogy az alkotást a mindig és mindenáron újszerűt hozó aktivitással azonosítják, amelyhez azon-
ban nem feltétel sem a tehetség, sem pedig a szakmai tudás. Az így kialakult helyzetet – amely 
mellesleg a mindennemű szélhámosok és tehetségtelen kóklerek paradicsoma – nagyfokú gon-
dolati és művészi káosz jellemzi, amelyet eufemisztikusan „alkotói szabadságnak” neveznek, ám 
kifelejtik, hogy annak lényege tudatos intellektuális gesztus és érték felmutatása. Ha tehát olyan 
íróval találkozunk, aki minden kétséget kizáróan nemcsak tehetséges volt, hanem komoly írói 
tudás birtokában alkotott – ez ünnepélyes pillanat. Ezt én pontosan így élem meg. Márai műveket 
fordítani nagy szellemi kaland, intellektuális, néha filozófiai, és mindig az stilisztikai értelemben 
is. Nem minden könyve lett számomra alapmű; mint sok más író esetében, az ő életművében 
is előfordulnak kevésbé remek alkotások. De akkor is, írásainak minden oldala azzal az érzéssel 
ajándékoz meg, hogy egy „igazi” íróval van dolgom, aki keresi a dialógust az olvasóval, mert lé-
nyegi tartalmakat akar vele közölni, és eközben sok gondot fordít közlése mikéntjére. Megtisztel 
bennünket vele.

Számomra a művészeti alkotások egyik legfontosabb vonása az, hogy időben hatnak; már 
elhagytuk a kiállítótermet, becsuktuk a könyvet, átvettük a kabátot a koncertterem ruhatárában, 
de az, amit láttunk, olvastunk, hallottunk, tovább él bennünk, inspirál, elgondolkodtat, vígasz-
tal, visszatér másnap, egy hét múlva, évek elmúltával… A Márai könyvek, azt hiszem, így élnek 
tovább az olvasóiban; a gondolati kovász az egyik legnagyobb ajándék, amelyet ettől az írótól 
kaptunk.


