1

Mészáros Tibor: Márai és a művészetek
„…a természet csodáján túl van még valami, ami többlet”
(Néhány pillantás Márai Sándor és a művészetek kapcsolatára)

1. Az olvasó, tájékozódó és műélvező Márai. Az utazás mint (mű)élvezeti forrás
…elindultam szállást és emlékeket keresni. (Egy viszontlátásra)

Meglehetősen nehéz helyzetben van, aki nagy tudású, széles látókörű, sokat olvasó-utazó, hatalmas
életművel rendelkező és teljes szövegében máig kiadatlan alkotó műveit vizsgálva próbál a szerzőre,
életműre érvényes megállapításokat tenni. Márai Sándor esetében külön nehezíti ezt még az a tény is,
hogy életpályáját 1948-ban ketté vágta az önkéntes, de kényszerű emigráció, ami egészen más
életformát, stílust, műfajokat jelentett számára e dátumot megelőzően és azt követően. Néhány szellemikulturális életjelenség azonban jelen van élete mindkét szakaszában: az olvasás, az utazás, a műélvezet
különböző formái elkísérik őt élete végéig, naplója tanúsága szerint minden nap olvas valami újat vagy
éppen öröket; utóbbi a Bibliát éppúgy jelentheti, mint „házi szerzőit”, kedvenceit (Goethe, Epiktétosz
vagy Szent Ágoston). „A könyvvel a mi házunkban áhítatosan bántak. Számon tartottunk minden egyes
kötetet, volt »katalógus« is, vászonfedelű füzet, melyben följegyeztük a kölcsönadott könyvek címeit.
Akkoriban, ha egy polgári sorú asszony unatkozott, nem kártyázott, nem szaladt a moziba vagy kávéházba, hanem elővett egy könyvet és olvasott. Apám estéi is így teltek el, könyvvel a kezében.”1 E
„kultúrakényszert” elsősorban az igényesség, a műveltség és tájékozottság folyamatos szinten tartása
indukálja, (talán nem tévedek nagyot, ha ezt polgári neveltetésének, gondolkodásmódjának tudom be),
és megköveteli tőle az önképzést, a találkozás lehetőségét a művészettel és egy szellemi tartományon
keresztül önmagával.
Mindehhez az élményhez sokszor a látókört tágító utazás adja a lehetőséget, s nem véletlen, hogy Európa
komorodó és önpusztító időszakában őrjáratokat tart, mert „sötétedni kezd a drága táj felett”,2 ami e
műveltség és kultúra bölcsője, és amit a földrajzi értelmén túl is európainak hívnak. Márai életében
mindig kulcsfontosságú volt az európaiság és a hagyományok őrzésének kérdése, melynek egyik
formája az utazás. Ennek meghatározó jellegét életében nem kell különösebben indokolni, elég annyit
felidézni, hogy négy év németországi (1919–1923), majd öt év franciaországi, főleg párizsi (1923–1928)
tartózkodás után3 sem bír meglenni a felfedezés e formája nélkül. Európa utazásai során sok évig
elsősorban nem földrajzi táj, hanem magatartás, érték kifejezője, humanista műveltség és hagyomány,
polgári lét és gondolkodásmód. A harmincas években a II. világháború kezdetéig hol Olaszországban,
hol Londonban, Párizsban vagy éppen Bécsben találjuk őt. 1933 nyarán egy nyilatkozatában így vall az
utazásról: „Két esetben szoktam utazni: ha nagyon vágyom valahova, ahol nem vagyok, és ha nagyon
unom azt a helyet, ahol vagyok. Így aztán nem kell attól tartanom, hogy valaha is kiapad az utazási
kedvem.”4
Természetesen (e kijelentés frappáns voltán túl) az utazás kaland is, a felfedezés örömét, a múlt
értékeiben való részesedést és a jelen embereiben való tükröződésüket vagy éppen annak hiányát is
jelenti számára, ezzel az élet egyik legkézzelfoghatóbb jelensége. Ez válik sorssá 1948 után, mely az
Egy polgár vallomásai. Bp. 1934. 57.
Búcsú? = Pesti Hírlap, 1939. szept. 3. 203. sz. 7–8.
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Ezen időszak alatt jár a Közel-Keleten is, élményeit előbb több napilapban folytatásokban, majd könyvformában
Istenek nyomában (Bp. 1927. Pantheon.) címmel adta közre
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utazóból száműzötté teszi őt – így lesz az irodalomból élet és így strukturálódik át a műélvező szerepe
is mássá: ugyanazon szoborral való találkozása gyökeresen mást jelent a mindent átalakító emigrációs
évszám után. Füves könyve 192. epigrammája (Arról, hogy mindig útközben élsz) lírai módon
fogalmazza meg azt a sorsot, mely prófétaivá váló jellegének e sorok lejegyzésekor nem lehetett
tudatában. „Örökké városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban, sem tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy
félórára útközben. [...] Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.”5
Az 1948-as év átalakító jellege az egyes városokhoz való viszonyban is megmutatkozik, még ha
korábban nem is járt élete egy későbbi állomáshelyén. A Paulay Erzsinek6 írt levél részlete mélyebben
belevilágít ebbe: „Hazát foglalni soha nem volt előkelő dolog. Az előkelő dolog mindig az volt, ha az
embernek már van hazája. Amiben kételkedem, van-e még egyáltalán haza. Azt hiszem, nincs. Vannak
többé-kevésbé biztonságos tartózkodási helyek. A haza nagyon összetett valami volt: számomra például
egyszerre volt Budán és Bécsben, Párisban és Firenzében, aztán könyvekben, ágyakban, évszakokban,
tehát geográfiailag nehezen meghatározható térfogatokban – és persze volt és lesz halálig, a magyar
nyelvben. De minden más zavaros és homályos.”7
Azaz más utazni valahová és más élni valahol, s emellett természetesen vannak árnyalatok, átmenetek
az egyes városok vagy tartózkodási formák szerepe között is. Mert az emberi élet (a művészeké is, vagy
az övék még inkább) történésének színhelyei liturgikus emlékek gyűjtőhelyeivé válnak – akár pozitív,
akár negatív töltésű élmények fűznek oda. Ezek az élmények és emlékek kötődést vagy éppen taszítást
jelentenek, de egy író esetében művek alapanyagává is válhatnak. Nápoly múzeumaival, a kulturális és
történelmi emlékekben gazdag tájjal, nem utolsó sorban a Parco Virgilianóval, természetes módon válik
Márai számára az európai kultúra bölcsőjévé, ahol bárhová lép, a múlt egy darabjával találkozik
műalkotásban, épületben, természeti környezetben, légkörben egyaránt. Itthoni szellemi kitekintései a
hazai és külföldi folyóiratokon, a kortárs- és klasszikus irodalom és a világra való érzékenységén
keresztül élvezetes, tanulságos olvasmányt jelentenek kora újságolvasói számára, akik cikkeit olvasva
(az író korlátait is tudomásul véve) egyben biztosak lehettek: nem átlagos szintű és mélységű elemzést
kapnak, ha Márai szemüvegén keresztül pillantanak a világra.
Írókról és irodalomról tett megállapításai, színházi előadásokat bemutató kritikái vagy a harmincas évek,
erőteljesen és lehengerlően teret nyerő új műfajai, a fotóról és a filmről tett megállapításai, mindig
többek voltak egyéni vélemény kifejtésénél. A különféle művészeti ágakról szóló írásai legalább annyira
jelentették kora analízisét, mint egy fontos felismerés kimondását: az ember technikai fejlődése messze
meghaladja erkölcsi állapotát, előrelépését. Ennek következtében (egy idő után talán túlságosan is
egyoldalúan) számos alkalommal fejti ki véleményét a hanyatló társadalom és Európa, s benne az
elszürkülő, személyiségből egyéniséggé váló (tömeg)ember kapcsán. (Teljesen jellegzetes gondolata,
amit utolsó, életében megjelent kötete előszavában ír: „A középosztály, amely az eltömegesedett és
technikailag öncélúsodott világban a polgárt követte, már nem alkot, csak fogyaszt, »konzumál«,
megteremtette a konzumcivilizációt. A polgár csodálatos városokat alkotott; az eltömegesedett világban
a középosztály a városokat megtömte cementbe burkolt légköbméterekkel, melyeket lakásnak neveztek.”8
Nem véletlen, hogy „házi filozófusai” (Nietzsche, Ortega, Spengler) valamennyien a krízis egy
dimenzióját megfogalmazó „próféták” közül kerültek ki, akik kicsiben vagy nagyban a személytelenné
váló, a személyiségből csak egyéniséggé, a személyiségekből álló osztályokból tömegemberré váló
emberről, általában a hanyatló kultúráról értekeznek műveikben. A műélvezőből kultúrafogyasztóvá lett

Füves könyv. Bp. 1943. 205–206.
Paulay Erzsi (1886–1959) színésznő, Paulay Ede lánya
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ember tipikusan XX. századi élménye sok naplóbejegyzése témája, legtöbbször saját (könyv-, film- és
kiállítás) élménye kapcsán.
Ez is oka annak, hogy Márai még intenzívebben fordul az alkotás felé és a világtól részben
elforduló/elszigetelő művészeti ágak irányába, s amíg teheti, az utazás felé. Emellett a század
kataklizmái is sokszor sodorják egy sűrített élménnyé váló „művészeti” találkozás felé, mely az adott
személyes/történelmi pillanatban fontos kérdésekre adott választ jelent. Ennek köszönhetően lesz pl.
egyik londoni útja során kiemelt cél egy festmény meglátogatása, amivel „dolga van”, így lesz a
humanista polgári eszméket óvó és hirdető szentéllyé Európa több, csillagtérképet alkotó katedrálisa,
mely utolsó bástyája egy eszménynek, vagy menedékké Michelangelo Pietàja egy eltiport forradalom
után, ahol a műalkotás imára hívja őt.
Az előbb említettek (elemzés, bemutatás, a folyamatok megfigyelése és rögzítése) mellett a „kassai
polgár” természetesen műélvező alkotó is, aki mindig örömmel nézi meg pl. Turner képeit, ugyanakkor
sohasem mulasztja el megróni Picassót, aki egyes korszakaiban csak úgy ontotta a képeket, üzletté téve
mesterségét, nem különösebben adva azoknak művészi hátteret, légkört. Márai eszménye az igényesség;
ahol „alibi-művészetet” érzékel, ott irgalmatlanul ítél. Minőségeszménye oly szigorú alapokon
nyugszik, hogy csak nagyon kevesek válnak állandó, kikezdhetetlen kedvenceivé. Írói felfogásában ez
a minőségeszmény minél emelkedettebb megvalósítására kötelezi őt is, ami a gondosan kiválasztott
témában, a stílus és a megírtság egyediségében és engesztelhetetlenül magas színvonalában éppúgy
megmutatkozik, mint a való életre kiható egzisztenciális döntéseiben.
Dolgozatomban Márai egyes művészeti ágakhoz való viszonyában az író azokról vallott, jellemzőnek
tartható összegzését kívánom nyújtani, élettörténetén és e témákat megfogalmazó írásain keresztül.
Természetesen nem teljes képet mutatok be pl. a szobrokhoz való viszonyáról, hanem néhány
kiemelkedő alkotáshoz fűződő kapcsolatán keresztül kívánom láttatni a jellegzetes jegyeket. A zenéhez
kapcsolódva az általam említettnél több és más nézetet is megfogalmazott, azonban az itt idézendő
alapszövegek az író legjellemzőbb gondolatait hivatottak demonstrálni.9 Még inkább igaz ez az
irodalommal való viszonyára, egyes alkotóiról szóló megállapításaira. Tanulmányom mindössze
mintavétel a hatalmas életmű alapján, melyben szépirodalmi alkotások éppúgy közvetítik szemléletét,
mint az egynapi halhatatlanságot jelentő tárca10 közlései. Emigrációja után kiemelt szerepet kap A Teljes
Napló, melyben több ezer oldalon keresztül számol be napi műélvezeteiről vagy éppen azok hiányáról
és elemzi (s ez mindig egzisztenciális- és társadalom analízis is!) azokat tanítás vagy ítélet formájában
önmaga és olvasói számára is.
Az életmű hatalmas volumene (kb. 3500 cikk, 8000 oldalnyi napló, több száz vers, ötven kötetnyi
regény, esszé, több száz levél) és részbeni kiadatlansága, fontos részterületek feldolgozatlansága (pl.
alig foglalkoztak átfogó módon publicisztikájával), az életmű monografikus, teljes életpályát bemutató
íve megrajzolásának csak részben megoldott feladata (a legutolsó monográfia 2005-ben jelent meg
Rónay Lászlótól, de ez lényegében az 1990-es kiadás szövegekkel bővített változata) mind azt diktálja,
hogy jelen tanulmány a jellemző és fontos ténymegállapítások megtételére tegyen kísérletet: a lényeg
kiemelését tartsa szem előtt és ne a teljesség már csak kétesnek sem nevezhető ígéretét teljesítse be.
Mivel ez egyes művészeti ágakról nem azonos arányban jegyzett le sorokat, ebből adódóan az egyes
fejezetek sem lehetnek teljesen arányosak: az irodalomról vagy a fotóról lényegesen többet írt, mint a
szobrokról, ugyanakkor igaz, hogy utóbbi találkozásai életrajzi-egzisztenciális szempontból nagyon
jelentős pontokon találhatók. S hogy mennyire nem lehet teljesen végleges megállapításokat tenni írónk
esetében, azt az is jelzi, hogy számos írása máig kiadatlan, elsősorban a Szabad Európa Rádióban
elhangzott jegyzetei, de idesorolhatók egyszer, éppen aktuális napilapjában napvilágot látott cikkei is,
Ugyanakkor törekszem arra is, hogy az egyes művészeti ágak kapcsán ne ugyanazokat a jegyeket emeljem ki,
tehát pl. a színházról, egyes előadásokról vallott nézetei közül éppen az átlagostól eltérő Márai-véleményt
ismertetem
10
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melyek jelentős része máig nem került kötetbe. Dolgozatom témájában (kivéve az irodalmi vonatkozást)
kevés szakirodalom született, eddig nem igazán ihlette meg e lehetőség az irodalomtörténészeket, így
meglehetősen kevés szakmunkára tudok hivatkozni, de hátha éppen a lentebbi oldalak inspirálnak majd
szerzőket elmélyültebb tanulmányokra. Elemezni való bőségesen van, hiszen írónk mindenhol
megfordul, ahol festmény, zene, színházi előadás vagy a film jelenti az attrakciót. És folyamatosan
olvas, reflexióit lelkiismeretes gondossággal jegyzi le Naplójába.
Ő maga így foglalta röviden össze a művészetekkel kapcsolatos alapállását:
„Ha csak teheted, élj mindig úgy, hogy az emberi szellem kristályba faragott remekműveinek egyikét
mindennap megszemléld, s ha néhány pillanatra is! Ne múljon el egyetlen napod, hogy nem olvastál
néhány sort Seneca, Tolsztoj, Cervantes, Arisztotelész, a Szentírás, Rilke vagy Marcus Aurelius könyveiből. Mindennap hallgass néhány ütem zenét, ha másképp nem lehet, szólaltasd meg a zenedobozon
Bach, Beethoven, Gluck vagy Mozart valamely tételét. Ne múljon el nap, hogy nem nézegetted néhány
percen át valamilyen jó nyomat tükrében Brueghel, vagy Dürer, vagy Michelangelo valamelyik festményét vagy rajzát. Mindezt oly könnyű megszerezni, s oly könnyű megtalálni a félórát, mely a remekművekhez szükséges! S oly könnyű megtölteni lelked az emberi tökéletesség boldog összhangjával! Gazdag
vagy, akármilyen nyomorult is vagy. Az emberi szellem teljessége a tiéd is. Élj vele, mindennap, ahogy
lélegzik az ember.”11
2. Az olvasó és író alkotó. (Márai és az irodalom)
Polgárok között lakott, egyszerű emberek között élt, csak egy kissé izoláltan, mellettük, de nem velük; egy levegőt
szívott velük, de másképpen szívta. (A csapóajtó)

Márai Sándornak – író lévén – az irodalom par excellence az a közeg, mely a legtöbb témát, lehetőséget
és kihívást jelenti. Jelen tanulmányomban elsőbbséget kap az irodalmat olvasó, a portrékat,
tanulmányokat szerző, a nemzeti literatúrákat maga számára rangsorba állító író. Nem foglalkozom tehát
az idekapcsolható, de jelen keretek között ettől a körtől távolabb eső hatalmas témával, a nagyepikai
műveket, drámákat alkotó Márai portréjával. A legreménytelenebb lenne összefoglalni néhány oldalban,
mit gondolt, vallott a magyar- és világirodalomról, alkotókról, irányzatokról. Ezért egy sajátos módszert
követve az általa kiemelt alkotókat említem elsősorban és irodalomszemléletének azon vonásait, melyek
jellemzőek idehaza és száműzetésben egyaránt, valamint egyes nemzeti literatúrák jeles képviselőit,
melyek és akik állandó olvasmányaivá lettek. A műveket alkotó íróról ehelyütt annyit azért
megjegyeznék, hogy az alkotás parancsa olyannyira alapja életének, hogy amikor lehetetlenné válik
számára hazájában a szabadon alkotás lehetősége, döntő lépésre szánja el magát és (végleg) elhagyja
Magyarországot, mert „Ez volt az idő, amikor megértettem, hogy el kell mennem az országból – nemcsak
azért kell elmenni, mert nem engednek szabadon írni, hanem elsőbben és még sokkal inkább azért, mert
nem engednek szabadon hallgatni. Ha egy író ebben a rendszerben nem tagad meg mindent, amibe
született [...] néha élő halottat, néha [...] fizikai halottat csinálnak belőle. [...] Minden ilyen rendszer
krónikájában elkövetkezik a pillanat, amikor a „szellemi munkás” jelenléte puszta tényével igazolást ad
a rendszernek”.12 Más megközelítésben, az alkotási folyamat felől megközelítve: „Az életet irodalommá
tenni, irodalomba »preparálni« – ez számára mindenekfölött magatartás kérdése. Nem az emberekre,
az élet tényeiből fakadó megoldandó feladatokra kell az írónak tehetségét, szemléletét összpontosítania,
hanem mögöttesükre, melyet ő »látomásnak« mond.”13
Az olvasó és ezt valamilyen formában rögzítő Márai portréja is fontos, mert a műveltség, az önképzés
a világban való tájékozódás és nem utolsó sorban az íráshoz szükséges „táptalaj” nélkül is
107. A remekművekről. = Füves könyv. Bp. 1943. 120–121.
Föld, föld!... Toronto. 1972. 280.
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elképzelhetetlen az írói arckép helyes felvázolása. „Általánosságban elmondható, hogy olvasási stratégiáját meghatározza, éppen mi foglalkoztatja, mihez keres igazolást, amit olyképpen is megfogalmazhatnék, hogyan akarja erősíteni, elfogadtatni, ismét meg ismét „kanonizálni” Márai a maga (változó)
írásmódját, irodalomszemléletét.”14 Mikó utcai lakásukban mintegy 4000 kötetes könyvtára volt, ami a
bombázások következtében szinte teljesen megsemmisült. (A lapok is megírták maradék könyvtárának
kiárusítását,15 saját maga számára mindössze pár kötetet tart meg, mint aki a nagy szükség idején
kiválogatja azokat a műveket, melyek nélkül nem tud élni.)
„Akkor is ír, ha sétál az utcán, vagy fellép egy villamos peronjára. Vezércikket fűz a cipőjébe reggel,
regénytémákkal beretválkozik. Úgy áll készen az írásra a nap minden percében, minden porcikájában
oly ideges remegéssel, mint versenyparipa startnál futásra” – írta róla Bálint Jenő 1933. májusában A
Reggel című lapban, a vele készített interjú bevezetéseként.16 Rendszeres olvasója világlapoknak és
éppen olvasottságának, érdeklődésének és az értékes irodalomra való érzékenységének és
nyitottságának köszönhetjük, hogy 1920-ban ő lesz Franz Kafka első magyar fordítója.17 Az
emigrációban még fontosabbá válik számára a „tájékozódó olvasás”, új alkotókat, műveket fedez fel (pl.
Orwell, Szolzsenyicin), a „táplálkozó olvasás” (régi művek rendszeres vagy újra olvasása ad erőt az
emigráns léthez, alkotáshoz) és az „alkotó olvasás”, mely művei megírásához jelent alapot. Utóbbi
legpregnánsabb példája a Béke Ithakában „segédkönyvtára”: regényéhez naplója tanúsága szerint
tanulmányozta Erwin Rohde: Psyche, a Pauly–G. Wissowa–W. Kroll nevével fémjelzett hatalmas
vállalkozás addig megjelent köteteit (Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,
összességében 84 kötet!) és Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Die Heimkehr des Odysseus, Neue
Homerische Untersuchungen című művét is. Az előmunkálatokhoz „természetesen” kapcsolódnak még
a homéroszi himnuszok és persze az Odüsszeia. „Minden reggel a Bibliát olvasom, s aztán száz-százötven
sort magyarul. Legtöbbször Aranyt, Vörösmartyt. Legritkábban Petőfit. Most – hányadszor? – az
Odüsszeiát, Devecseri fordításában.”18 A Navigare necesse est szellemiségében élő, alkotó és olvasó író
számára kenyér-élmény az olvasás. „Az író, aki így imádkozik: „Add meg nekem mindennapi oldalamat”
– írja naplójába.19
A magyar irodalomból kiemelkedik két, a személyes kapcsolatban is megjelenő idol: Krúdy Gyula és
Kosztolányi Dezső. Előbbi (a személyes találkozások mellett) ideálokban, életvitelben (kocsma, fürdő,
kávéház), a nosztalgiában, az élethez való szemlélődő-távolságtartó viszonyban fontos számára.
Helyenként műveik stílusában vannak közös pontok, de pl. Krúdy ösztönös alkotói módszere éppen
ellenkezője Márai hihetetlen tudatosságának. Krúdy maga is „múlt századi” alak, míg „tanítványa”
elsősorban vállalt szerepként, vonzódásként tekint az előző évtizedekre: a kassai származású író urbánus
volta ebben merőben eltér Krúdy viszonyulásaitól. Ami Krúdynál élet, Márainál életforma, ami előbbi
stílusában szabad és „természetes” áradás, az utóbbinál imitáció, hagyománykövetés (vagy éppen annak
tagadása) – hogy csak néhány különbözőséget említsünk az egyébként kézenfekvőnek tekintett Krúdy–
Márai párhuzam kapcsán.
Márai Krúdyhoz hasonló hiedelemvilágról, „mitológiáról” ír a budaiak, óbudaiak, tabániak kapcsán. Így
ír a Tabán dolga című írásában: „A tabániak meglehetősen gőgös emberek. A Szarvas téren, abban a
házban, ahol most a patika működik, hetven évet élt egy Tóni keresztnévre hallgató nagybátyám,
bizonyos dohányjövedéki igazgató, aki arról volt híres Tabánban, hogy életében soha, egyetlenegyszer
Fried István: Író esőköpenyben. Bp. 2007. 164.
Veress Endre: Márai Sándor könyvtárának kiárusítása. = Szivárvány, 1947. febr. 19–25. 8. sz. 17.
16
Bálint Jenő: Márai Sándor. = A Reggel, 1933. máj. 29. 22. sz. 12.
17
Megjegyzendő, hogy a Márai által magyarra fordított elbeszélések és német költőktől származó versek jelentős
részét más fordítónk is tolmácsolta, s szövegközléseknél kivétel nélkül az ő fordításukat veszik alapul, s nem
Máraiét. Pl. Francis Jammes költeménye – Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a paradicsomba – Szabó
Lőrinc fordításában vált ismertté
18
A Teljes Napló 1950–1951. Bp. 2009. 98.
19
A Teljes Napló 1974–1977. Bp. 2016. 224.
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sem járt odaát Pesten. Gyanús volt neki.”20 Márai számára Krúdyban (különösen a negyvenes évek
elejétől) annak jelkép volta vált fontossá: a kevesek által becsült, egykori, a valódi Magyarországot
megidéző (tehát szükségszerűen a tegnapokban élő, elvágyódó, menekülő) és magányos író, aki nem
találja helyét a jelenben. Fried István is felveti a Márai-életutat bemutató kötetében e problémát: „Kiváltképpen a Szindbád hazamegynek tulajdonított imitatív eljárás gondoltatja el a kritikával a Krúdy–
Márai rokonságot, és tereli el a figyelmet a Kosztolányi–Márai összevetés esetleg produktívabb feltételezhetőségéről.”21
Továbbgondolkodásra késztető e kérdés részletesebb vizsgálata, mert míg Krúdyról (a tiszteletére
született regény mellett is) jó néhány cikket írt, addig Kosztolányiról csak néhányat, s míg előbbiek
hangja a nosztalgiával vegyes tiszteleté, addig Kosztolányiról sokkal inkább szól a kritika, a
távolságtartás és nem titkolt tisztelete módozatával; ez alól talán csak a róla írt nekrológja és a Föld,
föld!... néhány passzusa jelent igazi kivételt. „Kosztolányi Dezső író volt. Halála órájában ez a
megállapítás nem értékelés, hanem figyelmeztetés. Író volt, egy korban, amely nem sokat törődik a
szellemmel. Író volt, egy kétségbeesett korban, amely a halálfélelem feszültségében él, egy korban, amely
a szellem emberét csak eltűri, talán megbocsát neki, de nem figyel többé igazán reá. Magyar író volt, s
egyszer, már betegen és csüggedten azt mondta: „A magyar író Trianonba hal bele.” Úgy értette, hogy
az író a család legérzékenyebb tagja, nem bírja el halálos sebesülés nélkül a család tragédiáját.”22
Összességében úgy tűnik, Kosztolányival sokkal bensőségesebb kapcsolata volt, s követni is inkább
tudta őt: stílusában, ha nem is tudott olyan könnyed lenni, mint Logodi utcai szomszédja, ugyanazzal az
igényességgel, egyes köteteiben tökéletesre csiszolt mondatokkal vált Kosztolányi követőjévé.23
Hasonló szerepet tulajdonít magának, mint amit leír egykori szomszédjáról, aki „…olvasás közben
állandóan elcsent valamit a magyar nyelv számára.”24 Didével való rokonsága megmutatkozik az író
szerepének megítélésében, a világhoz való hasonló hozzáállásukban, a magyar nyelv művészi szintű és
megformáltságú használatában, annak tiszteletében, polgári-intellektuális irányultságában. Mindezek
belső azonosságot hoznak létre kettejük között, mely sokkal valóságosabbnak tűnik, mint a Krúdyval
való párhuzam.
Néha Kosztolányi is a nosztalgia jegyében jelenik meg Márai írásaiban. A legszembetűnőbb a Föld,
föld!... kétfejezetnyi része25, de ide sorolható a II. Vilmos halála alkalmából írt cikke, A Kaiser is26,
melyben felidézi az Édes Anna írója egykori találkozását a császárral, s e kettős megidézés alkalmat ad
utalni egy valaha létezett kor érték teli kultúrájára és költőtársára. Példa lehetett Márai számára a
publicista Kosztolányi is: ugyanaz a termékenység, szellemesség, az olvasóval való összekacsintás, az
aktuális témában az örök felfedezése és felmutatása jellemzi mindkettőjüket. És feltétlenül fontos
kapcsolódás kettejük között az írói szerepfelfogás. „Olyan erővel volt író, olyan felelősségérzettel, úgy
vállalta a szerepet, mint aki tudja, hogy egyetlen példányban él csak a földön, feladatát senki nem
végezheti el helyette. Mit ad egy költő a világnak? Az álmot, a látomást. Kosztolányi látomásaiban
minden kép élesen megvilágított, valóságszerű. A világosság írója volt, az értelem költője.”27 S végül:
ahogyan Kosztolányi, Márai sem bocsátott meg a szellem ellen vétőknek, mert sem az írástudó, sem a
befogadó nem lehet árulóvá vagy tömegvéleményt képviselővé.

Tabán dolga. = Ujság, 1933. márc. 29. 71. sz. 4.
Fried István i. m. 37.
22
Kosztolányi Dezső meghalt. = Ujság, 1936. nov. 4. 252. sz. 7.
23
Nem véletlenül ír Rónay Mária éppen A gondolatok gyémántköszörűse címmel kritikát A négy évszakról.
(Literatura, 1938. júl. 1. 13. sz. 227–228.)
24
Föld, föld!… Toronto. 1972. 102.
25
i. m. 99–114.
26
Pesti Hírlap, 1941. jún. 5. 126. sz. 5.
27
Kosztolányi Dezső meghalt i. h.
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Több szempontból példaképnek tartotta és a napi politikához való kapcsolatban is megjelenik a Faust
írója. Weimarban járva cikket ír róla,28 megverseli Goethe anyjának sírját,29 de legközelebb már a
fajelmélet alapján férfiatlannak nyilvánított író védelmében jegyzi le sorait Méhely Lajos30
fajbiológussal, a „fajában él a nemzet” eszme hirdetőjével szemben: „Goethe, aki nyolcvanesztendős
korában még szoknya után szaladgált, Goethe férfiatlan Méhelynek! Az ember csettint az ujjával, ha
elgondolja a herpetológusnak a férfiassággal szemben való igényeit.”31 Meghökkentő módon köti össze
az új idők „prófétáját”, Hitlert, és Goethét, egyik meghatározó jelentőségű cikkében „…földgolyó szerte
emlékeznek meg most márciusban Goethe halálának századik évfordulójáról, s e hó 13-án választ Németország Hitler és Hindenburg között. A két eseményt csakugyan nem kapcsolja egyéb, mint a véletlen
időrendi összeakadás. Mégis, így egymás mellé téve, a legkitűnőbb alkalom, hogy emlékezzünk németekről. Az a száz esztendő, mely eltelt, mióta a weimari házban Goethe lehunyta szemét, a felismerhetetlenségig megváltoztatta, atomjaira bontotta, lényegében megsemmisítette azt a Németországot, mely
Goethe halálának pillanatában se közjogilag, se formailag, de a németség számára mégis legvalóságosabban: spirituálisan létezett. Ez a spirituális Németország nincs többé.” 32
Irodalmunk más alakjaihoz való viszonyát következetes antipátiák (Petőfi, Illyés) is alakítják, az
emigrációban „életben tartó” társak (Arany János, Vörösmarty Mihály) lesznek a hazai, „pusztán”
olvasmányélményekből. Ebben a tekintetben panteont és panoptikumot épít egyszerre, s ezeket a mini
portrékat prózai epigrammát tartalmazó köteteibe33 mindig beépíti. Vasárnapi krónikájában34 is felidéz
írói arcéleket, Ambrus Zoltán, Török Gyula mellett Karl May és Roger Martin du Gard is helyet kap itt
egy-egy mű vagy említésre méltó jelenség (például egy letűnt világ kiveszőfélben lévő írótípusa)
kapcsán.
Ugyanakkor azt sem hiszi, hogy ez az írói panoptikum hazájában mindenkinek fontos lenne: az olvasói
átlagszínvonal nem az igazi írókat tartja el elsősorban, sokkal inkább a szerényebb színvonalat képviselő
ponyvaszerzőket, a szórakoztató irodalom alakjait. Ezért is ír szkeptikusan egyik cikkében: „Angol
illusztrált újság számol be nagy fényképfelvételekkel az újításról, amivel a legnagyobb londoni
panoptikumok egyike kedveskedik most híveinek: megcsinálták az „írók termét”. [...] Méltóztassék
elképzelni, hogy egy budapesti panoptikumnak eszébe jutna kiállítani a magyar írók viaszfiguráit,
mondjuk Herczeg Ferencet és Kassák Lajost karöltve vagy Móriczot és Pekárt egy asztalnál alsósparti
közben, vagy Nádas Sándort, amint égnek emelt három ujjával a nemzet szabadságára esküszik, vagy
Szép Ernőt, amint kivont karddal, lóháton vágtat felfelé egy dombon a kápolnai csatában, szóval az
egész galériát viaszból, életnagyságban, eredeti kosztümökben és élethű szemölcsökkel, ahogy a nemzet
elképzeli nagy fiait: százat teszek egy ellen, hogy az érdekelt írókon és rokonaikon kívül a kutya nem
látogatott volna el a mutatványoshoz, már csak azért is, mert az utca publikuma Budapesten azt sem
tudja, hogy az írót eszik-e vagy isszák. [...] Pesten, ahol az élő írót se nézik meg, ha piheg, egyelőre
korai lenne felmérni az írók népszerűségét a rablógyilkosok publicitásával. Aki jobban megnézi az új
angol panoptikumot, elcsodálkozhat azon, hogy szerencsésebb országokban a tömeg, a mob, az utca
már attrakciónak fogja fel az író személyét. Boldog társadalom, ahol a panoptikum igazgatósága lát
annyi vonzerőt France-ban, mint a hasfelmetszőben! Nálunk már a hasfelmetsző se üzlet.”35
Többek alakját felvillantva azok nagyságát, kiemelkedő szerepét említi, máskor azonban nem hagyja
szó nélkül az irodalom, az írók életének, magatartásának visszásságait. Külön tanulmányt érdemelne
A kegyelmes. = Kassai Napló. 1923. márc. 25. 69. sz. 10–11.
Mindent tudok. Bp. 1927. 91.
30
Méhely Lajos (1862–1953) kiváló zoológus, egyetemi tanár, de nézetei miatt meglehetősen ellentmondásos
egyéniség
31
Ujság, 1930. febr. 26. 47. sz. 6.
32
Weimari emlék. = Ujság, 1932. márc. 6. 54. sz. 5.
33
A négy évszak (1938), Ég és föld (1942)
34
Bp. 1943. Révai.
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Panoptikum. = Ujság, 1928. augusztus 2.
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Márai Illyés Gyulával való kapcsolata, mely meglehetősen változatos volt, jóllehet a köztudatban
leginkább az él, hogy „az utolsó polgár” nem szerette a Puszták népe íróját. Pedig többször együtt
mulatoznak,36 Márai verset ajánl neki,37 több alkalommal írnak egymás műveiről kritikát, ugyanakkor
Márai 1945 után engesztelhetetlenül bírálja a népi írót megalkuvónak tartott magatartásáért, az
elfogadott díjakért. Ahogyan Lőrinczy Huba fogalmazott: „Nem író és író, férfi és férfi közt támadt
»túlságos nagy szakadás«, hanem alkat és alkat, magatartás és magatartás, eszmerendszer és
eszmerendszer között. Márait – a dokumentumok tanúsága szerint – elvi, világszemléleti okok fordították
szembe Illyéssel, olyas dolgok, amelyek erősen elütő származásukból, neveltetésükből, viselkedésükből
(stb.) is következtek.”38
Az emigráció kései időszakában végleg szakít szellemileg is a „nemzet Gyuszijával”39, aki irodalmi
szempontból szép teljesítményekre képes, de emberi-erkölcsi tekintetben egy író működésének
mélypontját látja benne. 1946-os naplójában még egyfajta megbecsülés és részvét is kifejeződik vele
kapcsolatban: „Illyés a legszomorúbb emberi jelenségek egyike, akivel a magyar irodalomban
találkoztam. Ez a tehetséges, értelmes paraszt nem bír hiúságával; a nemzet őrangyalának érzi magát, a
haza szeráfjának; a valóságban csak egy harácsoló szabadcsapat regöse. Keserves ébredése lesz. Kár
érette.”40 Alig későbbi naplófeljegyzésében már kategorikusabban fogalmaz a kínos szerepeket is vállaló
költőtársról: „Illyés verset adott közzé, melyben a Parasztpárt prominenseinek családnevét szedte
rigmusba. Szomorú kép: egy költő, aki tallózó bandavezérek nevével ékesíti fel verseit.”41 Talán ez is
hozzájárul ahhoz, hogy írónk megfogalmazza szállóigévé vált bon mot-ját: „Tapasztalatom, hogy minden
író annyit veszít írói és erkölcsi súlyából, amennyi az általa kiszorított politikai szerepkör súlya.”42
Tehát Márai számára messzemenően nem az urbánus-népi ellentét nyomvonalán jelentett problémát
Illyés, hanem moralitásában, s benne nem a népiest veti meg, hanem a népi köntösbe öltözött alkotót.
Mindezzel együtt érdemes odafigyelni Lőrinczy Huba már idézett tanulmányára és figyelmeztetéseire,
melyek rámutatnak a kassai polgár szemléletének egyoldalúságaira is. Utóbbit írást idézve: „…az áruló
írástudót látta benne, aki megcsúfolta tehetségét, túlbuzgón s mégis gyáván a cselekvés terepére
tévedt…”43
Nevezettekhez kiegészítő módon társul Kölcsey, Csokonai, a feladataira, az irodalomszervezésre
koncentráló Kazinczy44, akiről meglepően finom sorokat ír le éppen tevékenysége végeredményét
illetően: „Miért szeretem ilyen gyöngéden? Talán mert Kassán kezdte pályáját, vagy mert a
börtöncellában vérével írt, vagy talán, mert hitt Berzsenyiben. Felvidéki ember volt. Svádája volt. Ebből
a svádából virult ki a tünemény, melyet ma e néven ismerünk: magyar irodalom.”45 Élete utolsó éveiben
magától értetődő természetességgel talál rá a remeteségében párhuzamos életutat befutó Berzsenyi
Dánielre is, akiről már idehaza is azt írta, hogy „nem írt le egyetlen hanyag sort sem.”46 Márai
igényessége (amit ítészei sokszor mondanak finnyásságnak) kiemeli őt a társak közül. E „finnyássággal”
kapcsolatban (ami tehát inkább a nívó elvárása mindenkivel szemben), érdemes felidézni egy
nyilatkozatát: „Ez a kor áhítat nélkül való. A művészet elsorvad, ha nem érez áhítatot egy korszak
Pl. a Délivasút kávéházban 1935-ben egy asztalnál ülve folytatnak eszmecserét a hitlerizmus terjedéséről és a
végén komává fogadják egymást. In.: Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1929–1945. Vál., szerk. s.a.r. Illyés Gyuláné.
Bp. 1986. 80.
37
Az ég. = Pesti Hírlap, 1942. júl. 26. 168. sz. 5.
38
Lőrinczy Huba: „Illyés az egyetlen, akivel beszélhetnék…" Márai Sándor Illyés-képe avagy: Egy elfogultság
története. = Forrás, 2002. nov. 11. sz. 45.
39
A Teljes Napló 1974–1977. Bp. 2016. 518.
40
A Teljes Napló 1946. Bp. 2007. 267.
41
A Teljes Napló 1946. Bp. 2007. 281.
42
A Teljes Napló 1945. Bp. 2006. 291.
43
Lőrinczy i. m. 48.
44
A feladat. = Kisfaludy Társaság Évlapjai 1940. 60. köt. 257–262.
45
Kazinczy. = A négy évszak. Bp. 1938. 61–62.
46
Berzsenyi. = Ujság, 1935. márc. 5. 53. sz. 7.
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embereiben. A művészet célja nem lehet az, hogy kiszolgálja a valóság igényeit. Egy művészi cselekedet
értékét inkább az ellenálláson mérhetjük meg, mellyel a valóság ellen fordul. A korszak és az emberiség
ügyét akkor szolgálom leghasznosabban, ha ellenállok és különbözöm.”47
Az irodalmi közélet mindig az író érdeklődésének középpontjában állt és különösen sok megállapítást
tesz ezzel kapcsolatban naplóiban. Az eszmények, példaképek mellett nyughatatlan olvasóként a friss
termést szemlézve megemlékezik a szélsőséges politikai irányokhoz köthető irodalmi fércmunkákról is,
melyek nevetségessé teszik szerzőjüket, ugyanakkor, bármekkora publicitást is kapnak, kárt okoznak az
olvasók formálásában, nevelésében, ami Márai szerint egy írónak mindig kiemelt feladata marad. A
művészet védelme, az igényesség elvárása önmagával és mással szemben mindig alapállása marad. A
szélsőséges irodalmi megnyilvánulások mindig ironikus, epés megjegyzések forrásaivá válnak számára.
A már korábban idézett ironikus fajvédő Goethe-írás mellé csak két rövid példát sorakoztatok fel a
szélsőségek világából, kommentár nélkül. „Hetek óta az első irodalmi hír a lapokban: a »Harc« című
zsidóellenes szaklap, »Európa legjobb antiszemita hetilapja«, hirdetésben közli, hogy új számában »az
utóbbi idők egyik legszebb antiszemita versével jelentkezik A. G., a kiváló költő».48 A hírt megkönnyebbüléssel olvasom. A magyar líra él.”49 Színvonalában a másik sem különb: „Egy folyóirat »Végre
nyomtatásban« címmel bejelenti, hogy Sz. Z. költő versei, – melyeket a nyilas és náci rémuralom
esztendeiben csak titkos összejöveteleken ismerhetett meg a közönség, – végre napvilágot látnak. Mutatóba
közöl néhány lírai szemelvényt. Az első vers, melyet elolvasok, így kezdődik: »Adolf, Adolf, te viszketeg,
Bőrbeteg szörnyeteg…«, s a folytatása is ilyen lendületes.”50
Márai számára a politika sokkal inkább téma volt, mint egy személyes program következetes
megvalósítása. Felelős írástudóként nem egy párt véleményének a kifejtője, ezért is írja le rendszeresen
véleményét az irodalom vállalt vagy kényszerű politikai vonatkozásait illetően. „Napi politikai
kérdésekről nyilatkozva is megőrizte Márai kívülállását, nevezhetnénk úgy is: nem pártatlanságát,
hanem párttalanságát, politikai párt(ok)tól való távolságát.”51 Néha a politikumtól sem mentesek
irodalmi tárgyú írásai, és amikor ezeket a kérdéseket veszi górcső alá, sok minden érdekli: a jelenség
(egy konferencia, országgyűlési beszéd), az eszmék (kommunizmus, fasizmus): „Tamás volt az első a
Garrenek között, aki jelvényt viselt; soha egyetlen Garren nem akadt még az évszázadokban, aki valaha
is kitűzött volna valamilyen jelvényt. [...] e világban egy Garren, aki jelvényt visel, csak áruló lehet."52
Az idők változása hozta technikai fejlődés miatt saját korábbi elképzelését kényszerűen újra kell
fogalmaznia, mert 1937-es gondolatait felülírja az idő: „Nem hiszem, hogy az írott szót, az újságot,
valaha is pótolni tudja a rádió, a hangos filmhíradó, a távolbalátó készülék, vagy mind a korszerű
csodák, melyekkel a technika a jövőben még megajándékozhat. A nyomtatott szóban van valami
bizalmas, személyes, amit nem pótol a képszerű látás, sem a hallás akusztikai élménye. Igaz, az újságíró
betűje elpárolog a pillanattal; de az olvasás pillanata bensőségesebb élmény, mint a látás vagy hallás
pillanata.”53 Emigrációs rádiós ars poétikáját munkája elején így fogalmazza meg: „Akik ezt a munkát
elvállalták [...] magyarok, akik számot vetettek a magyar költő szavával és tudják, hogy bűnösök közt
cinkos, aki néma.”54 Az emigráció idején, különösen Szabad Európa Rádiós időszakában (1951–1967)
az itthoni irodalmi életben való tájékozódáshoz, tallózásokhoz több hazai lapot (például a Csillagot,
Irodalmi Újságot, Magyar Nemzetet, Népszabadságot, Köznevelést) vásároltak számára.55
Újságolvasásai „eredményét” igen hamar közkinccsé teszi a rádió hullámain keresztül, sőt, néha
Lukács Gyula: Márai Sándor: A féltékenyek. = Színházi Élet, 1937. máj. 16–22. 21. sz. 59.
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nyomtatásban is megjelennek ezek. Így emlékezik meg Kónya Lajos idehaza született verséről, mely
fanyar, intellektuális humorával Márai egyik legjobb, emigrációban megjelent publicisztikája.56 „A
magyar irodalom minden időben elsőrendűen lírikus irodalom volt, s ezért kötelességünk ma is, otthon
és az idegenben, minden olyan magyar irodalmi megnyilatkozást, mely líránk fejlődéséről ad hírt, illő
érdeklődéssel szemügyre venni.
„Merengek arcán, szép szakállán,
vas akarat reám mered.
S mert élő lelkiismeret
E gipsz keményebb, mint a márvány.
Lámpám eloltom, legutolsó
tekintetem reá esik
s nyugodtan alszom reggelig
az álmom tisztavizű korsó.”
Nem kétséges, hogy új lírai műfaj született: az érzéki líra, melynek politikai szenvedély ad ihletet. [...] A
magyar költő, akit Lenin szakálla érzéki indulatokkal tölt el, aki költőműhelye éjszakai csendjében nem
kedvese képmásának imádott vonásait vizsgálja, hanem Lenin mellszobrából szívja az ihlet mámorát,
úgy hazai, mint világirodalmi szempontból új és érdekes szellemtünemény. Új műfaj ez, az érzéki
politikai líra műfaja. Sztálin bajsza, Marx busa szemöldje, mindez éppen úgy serkentője az új lírai
műfajnak, mint volt a múltban az imádott kedves bogárszeme vagy hó keble. A lírai hevület olyan
áradatával állunk szemközt, melyet nem fékez többé szemérem. A náci birodalom költői iparkodtak
kiszolgálni a Párt világnézeti követeléseit, de nem tudunk arról, hogy Hitler pamacs-bajsza, vagy Göring
dús, hó keble ódák alkotására ösztönözte volna a náci költőket.” A befejezés, a következtetés is „méltó”
az előzményekhez: „Nagy kár hogy Rákosi beretválkozik, mert elképzelhető, milyen ódák alkotására
lelkesítené a magyar szovjetköltőket, ha már Lenin mellszobra így fel tudott ajzani egy fiatal magyar
poétát. A költészet, amint látjuk, titokzatos ingerekből táplálkozik. De lehet az is, hogy ezek az új műfajok
csak úgy nőnek már elő a magyar irodalomból, mint a halottból a szakáll.”57
Az emigráció időszakában minden irodalmi irányzatot figyelemmel kísér: a hetvenes évektől kezdődően
szemlézi az avantgárd irodalom friss terméseit, ír a szamizdat irodalom lehetőségeiről, de előbbit
vadhajtásnak, öncélúnak, utóbbit politikai irányítással engedélyezettnek tartotta. Simányi Tibor
történész, (barátja és levelezőpartnere), egy 2000-ben rögzített beszélgetésben azt mondta, hogy Márai
„Mély alázattal tudott beszélni egy-egy műről, amely megérdemelte a »mű« nevet. És ugyanolyan mély
megvetéssel fordult el mindentől, ami igaztalan volt, hazug, rossz vagy pedig úgy tűnt, neki, az
olvasónak, hogy egy »eszme« vagy pláne »rendszer«, egy párt szolgálatában írt rejtett propaganda.
Nem. Ő az ember helyét kereste a világban, az ember helyét az embernek emberhez való
viszonyában…”58 Összességében meglehetősen negatív véleménnyel van az ekkori irodalmi
jelenségekről. „A mátészalkai cigány kupleráj magas erkölcsi színvonalú intézmény lehetett ahhoz
mérten, amit ma »irodalmi élet«-nek neveznek, – ott végül is szomorú papnők, szerény díjazás ellenében,
egy hatalmas istenséget, Erószt szolgálták, – de ezek a hím és nőstény prostituáltak, akik ma »irodalom«
bárcájával árulják kecseiket, órabérrel, a Literatúra utca sarkán, rosszabbak.”59 Emigrációs időszaka
legtöbbet olvasott és emlegetett írói azért is lehetnek erőforrások, mert részben hitet adnak számára

E szarkasztikus verselemzése népszerűnek bizonyult, több emigráns lapban is megjelent. Pl. Lenin szakálla. =
Szabadság (Cleveland), 1952. febr. 29. 50. sz. 2.; Világ (Brüsszel), 1952. aug. 31. 11. sz. 3.
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idegenben is magyarul alkotni, részben pedig olyan tulajdonságokat emel ki személyük kapcsán,
melyekkel jórészt maga is rendelkezik. Csak felsorolásszerűen és önkényesen kiemelve néhány alkotó:
Arany János, aki „a maximumot akarta, a csúcsot, az elérhetetlent, a legtöbbet, amit író akarhat”60;
Krúdy Gyula, aki „egy korban, amikor a betű teljesen megbukott, tántoríthatatlan tisztaságú művész
tudott maradni”61 vagy Kosztolányi, aki „A világosság írója volt, az értelem költője.”62 Írókról szóló
portréi egyébként szinte mindig emberi jellemzések is, igyekezvén egységben látni és láttatni őket
művészi-alkotói mivoltukkal.
Végül vessünk egy pillantást az általa legolvasottabb nemzeti irodalmakra, azok egy-egy sokat említett
alakjára. A német literatúrában Goethe mellett Thomas Mann alakja és neve bukkan fel legtöbbször.
„…olyan érzés kinyitni könyvei valamelyikét, mintha egy emberszabású ember lépett volna a szobába.
Nem él az Olümposzon, mint Goethe, sem a szenvedés alvilági gyehennájában, mint Dosztojevszkij, feje
nem ütközik a csillagokba, mint a boldogtalan óriás, Tolsztoj feje. Kevesebb is, több is, mint ezek.
Ember, aki a szellem, az irodalom, a mérték, az erkölcs, a derű, az öröm problémáit ember módra
látja.”63 1935-ös budapesti látogatásakor ő az egyik, aki kíséri A varázshegy íróját a budai Várban és
részt vesz Hatvany Lajosnál, a Mann tiszteletére rendezett esten is. Lelkes vezércikkben üdvözli
mesterét: „Milyen az ember? Tiszta és nemes, ítéletében kemény és mértéktartó, spleenjében szerény,
gyengéd és megértő. Amit később a hivatalos szereplésen túl mond munkáról és szerepről, az
engesztelhetetlenül őszinte és szerény.”64 Az írásról Mann is megemlékezik naplójában: „Üdvözlő
vezércikkek a lapokban. A legjobbnak Márai Sándorét mondják az Ujságban. De a Pester Lloyd-é is
meglepően ünnepélyes és szép.”65 A Frankfurter Zeitungnál munkatársak, Mann családregénye
példaként áll előtte a Garren-család történetének írása során, számos cikket ír Márai a német zseni
műveiről, emigrációjáról, ugyanakkor 1948 után naplójában meglehetősen sokszor bírálja Mann
magatartását, hangnemét, önmutogatást látva abban.
Párizsi időszaka jegyzi el örökre Márait és a francia irodalmat: André Gide, Julien Green, Jules Renard
írásai szellemi panoptikumának kiemelt résztvevői, ezért állandó olvasmányai lesznek. „Páris
életszükségletemmé vált. Szeretem a széles horizontokat, nyíltabb levegőt, az őszinte szótól visszhangzó
nagy tereket. Szeretem Párist, lármájával, kultúrájának széles lehetőségeivel, minden őszinte bűnével
együtt.”66 Sokszor kerül a kezébe Montherlant valamelyik műve, akiről azt tartotta, hogy „Hajlandó
belehalni abba, amit ír. Ez nagyon fontos. Itt kezdődik és itt végződik az író.”67 Talán
legkiemelkedőbben a francia irodalmat olvassa, kedveli és bírálja egyúttal.68 „Közepes író volt, de óriási
erővel és szenvedéllyel volt az. Nem volt mély gondolkozó, de hihetetlen erővel tudta elgondolni azt,
amit megismert, s ami az eszébe jutott. A kortársait elképesztette, az utókort gondolkozóba ejtette egy
olyan túlzásával a termékenységnek, ami csak a kívülállónak imponál, a céhbelit mindig gyanakvásra
ingerli. Nem lehet egészen büntetlenül húszezer oldalt írni egy életben”– írja Balzac kapcsán.69
A spanyol irodalomban Cervantes és örök hősének alakja mindenki más fölé magasodik: az íróban
példát („Nincs más fegyvere és szerszáma, csak az írótoll”70), a furcsa regényhősben sorstársat lát: „De
ennek a tébolyodott manchai lovagnak van valamije, ami élesebb és erősebb, mint e vesszőfutásos útra
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felöltött vért és fegyverzet: hite van. Eszméi vannak, melyek nem egyeznek többé a kor uralkodó
eszméivel, s ő mégis hisz bennük, egészen, az őrültség erejével, ahogyan eszmékben hinni kell. Minden
másféle magatartás végül is lehet érdek, tapasztalás. Don Quijote-nak nincs érdeke; ő csak hisz.”71
Márai biztosan nagy átéléssel jegyzi le e sorokat is 1944-ben, amikor írása először megjelenik: „Nem,
ez a bolond nem kinevetni való. Ez a megszállott és hibbant hős mindenestül a legemberibb ember, akit
az irodalom valaha is elénk állított. A könyv hatása ez az emberi sugárzás: senki nem térhetett ki
előle.”72 Tud és mer korszerűtlen lenni Cervantes – és Márai is.
Végül csak megemlítem, hogy az angol irodalom óriása (Shakespeare) mellett több, sokszor olvasott
szerzője ismert: Evelyn Waugh, Charles Morgan, Charles Dickens. Az itáliai irodalmat Dante,
Boccaccio, Leopardi képviseli főleg, s kortársi szerzők közül csak néha emel ki alkotókat, sokkal
szívesebben nyúl vissza az e tájhoz kötődő antik példaképekhez (Vergilius, Horatius stb.)
3. Ember és történelem. Márai és a fotó
„…az utolsó húsz esztendő története, amely valamennyiünknek a bőrére ment…” (Dormándi László)

„A műveltség Márai számára nem kizárólag »könyv«-műveltség: naplói számot adnak tárlatlátogatásairól, képzőművészeti érdeklődéséről. Továbbá mind publicisztikája, mind naplói igazolják, hogy mind
az élő, mind az élettelen (természet)tudományok számos kérdése foglalkoztatta” – állapítja meg Fried
István Márairól írott könyvében.73 Valóban: az író különböző művészeti ágak iránti érdeklődése,
viszonya írói habitusából adódóan, teljesen természetesnek tűnik – magatartás, mely leginkább a saját
maga alkotta polgárfelfogásából ered.
A fotókkal kapcsolatos nézetei elsősorban a publicista kíváncsiságából következnek. Az újságíró Márai
a harmincas évek elejére egyre markánsabban mutatja az érett író stílusbeli jellemzőit: a
hétköznapiságból az irodalom szintjére emelt témafeldolgozás, az éleslátással megfogalmazott
gondolatok, a tökéletesre csiszolt nyelvi megformáltság és az ironikus, gyakran cinikus látásmód,
valamennyi alkotóelemét képezi stílusának. „Néha azzal kezdjük, hogy láttunk az utcán egy lovat, s
legnagyobb meglepetésünkre azzal a heves és dühös követeléssel végezzük, hogy a kormány azonnal
mondjon le” – jegyzi le merész asszociációját A cikkírás titka című írásában.74 Mivel ars poétikája
szerint az újságíró közelről látja a mindennapi élet nyomorúságát75, arra kötelezett, hogy szolgálja
olvasóit mindazzal, amennyivel nagyobb rálátása van az élet, a világ eseményeire és azok értelmezésére.
A lehetetlenre vállalkozik, amikor néha két-három írással is jelentkezik lapja egy számában: a napi
sajtóban megragadni a végtelent, és maradandóvá tenni azt, ami elenyészik, mindezt az írott szó
felelősségének tudatában... „Nem az eseményt írtam meg, hanem azt, amit bennem mindenkor kiváltott”
– nyilatkozta egy interjúban.76
Márai szenvedélyesen újságíró, saját megfogalmazása szerint „újságba író.” Mindaz érdekli, amiből
tanulni és tanítani lehet, ami gazdagítja a tudást, szélesíti a látókört, érthetőbbé (és sokszor
elfogadhatóbbá) teszi az őt körülvevő világot. Ezért rendeli meg a nyugati sajtóorgánumok
jelentősebbjeit, s ezek között előkelő helyet foglalnak el az illusztrált lapok, folyóiratok. A képek, a képi
világ iránti érdeklődése egybeesik és következik abból a kiszélesedő információ-forrás választékból is,
amit a rádió, a film és mozi, a folyóiratok növekvő száma és lehetősége jelent ekkor. Ha még nem is élő
tudósítások, de már elég „ember-közeli”, elrettentő képek, (és filmhíradók) jelzik az új kor egyre bővülő
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lehetőségeit, s mutatják be az emberi történelmet, azok fő- és mellékszereplőivel.77 „Gyűjteményemben,
mely szerény, de alapos, őrzöm e neves kortárs egyik arcképét: Al Capone e képen csíkos pizsamában,
szájában szivarral, puffadtan és kövéren ül jachtja fedélzetén s horgászik. Feje fölött repked a csillagos
amerikai lobogó. […] A képet tegyük el emlékbe, a többi mellé, mely korunk panoptikumának torz hőseit
mutatja, életük és pályájuk diadalmas, majd megtérő pillanataiban. Az ijedt ember, a börtön kapujában,
szemben a szabadsággal és a világgal, melytől visszahőköl […] hiába töltötted ki a büntetést, nincs
menekvés, Al Capone, nincs kegyelem. Állj csak be a sorba, közénk, a büntetlenek közé, és szenvedj”78
– írja le verdiktjét az amerikai gengszter börtönből való szabadulása alkalmából.
Tehát részben a hírek, a világ eseményei, az ember változása hozza számára közelebb a fotókat is,
amelyek még jobban kinyitnak a világra, még közvetlenebb tudósítást adnak eseményekről, mint a betű.
Lelkesedése egészen addig töretlen az új médium irányában, amíg jönnek az először csak áprilisi
tréfának tekinthető vicces képek, majd már a tényeket is meghamisító szituációt rögzítő felvételek. A
becsaphatóság, a torzítás lehetősége előbb megriasztja őt, majd bizalmatlanná teszi a fényképek iránt,
ezzel együtt csodálatát sem rejti el az új lehetőségeket nyújtó műfajjal kapcsolatban.
„Általában jobb szeretem azt a fajta újságírást, amely hasonlít a költészethez, mint azt a költészetet,
amely hasonlít az újságíráshoz. […] Szeretem ezt az idegállapotot, szeretem a pillanatot, mikor úgy
érzem, meg tudtam ragadni a múló időből valamit.”79 Márai szeretné föltárni, elemezni, megragadni a
világ sokszínűségét, mindezt hihetetlen fegyelemmel, igényességgel, érdeklődéssel, számára ezt jelenti
„újságba írni.” Megragadni a megragadhatatlant: erre kiváló eszköznek bizonyul a kép, mely egy
pillanatot rögzít az örökké megállíthatatlan időből. Ezért természetes, hogy a közel-keleti utazását
megörökítő Istenek nyomában első kiadásának (1927) képeit (minden bizonnyal) ő maga készíti.80 (Az
útirajz további kiadásaiból a fotók kimaradnak.)81 Mindehhez társulnak utazásai, melyek felgyorsítják,
és tovább erősítik azt az igényt, hogy rögzítse a múlttá váló jelent és a jelenben értelmezést kívánó
múltat. „Életünk hulladékai között válogatok: el kell dönteni, mit érdemes még őrizni. Fényképek,
levelek, apró emléktárgyak között néha egy pillanatra megelevenedik a személy emléke, aki ötven vagy
hatvan év előtt voltam. Ez a személy számomra idegen. Nem érzek azonosságot az ötven vagy akár
harminc esztendő előtti magammal. A fényképekről idegen alak néz vissza reám, mint egy futó ismerős,
akivel találkoztam valaha. A másik „én”, a személyiség, aki a valóságban vagyok, nem változott. De
ennek nincs arca.”82
Éppen a fényképező objektívje és a valóság szubjektív érdekből történő megváltoztatása miatti
feszültség okozza idegenkedését a „hamisított” fotókkal kapcsolatban és egyfajta felháborodással ír már
a mesterségesen beállított felvételekről is: „X. Y. magas rangú egyházi méltóság és udvari lelkészeinek
kara hallgatják itt a Szentatyának a rádióban mondott beszédét. […] nem tetszik nekem, hogy egy ilyen
pillanatban egy ilyen magas rangú úr odaül teljes segédlettel a fotografus elé, s amíg Őszentsége beszél,
eltűri, hogy őt magát meg itt Párisban lefotografálják, amint áhítatos arccal hallgatja a Szentatyát. […]
Persze a képen mindenki úgy pillant maga elé, mintha fogalma sem lenne arról, hogy fotografálják…”83
Aztán egy jól értesült fotós felvilágosítja: „»Csak nem tetszik elképzelni, hogy egy ilyen magas rangú
úr abban a pillanatban, mikor Őszentsége először beszél a rádióba, megjátssza a fotografus előtt a
beállítottság tudatlanságát, a fesztelen elmélyedést?« […] A felvétel egy nappal elébb készült, mint
mikor a Szentatya beszélt… Ugyanennek a fényképügynökségnek archívjában böngésztem, mikor egy

Talán ekkor kezdődik annak az egzisztenciális vákuumnak időszaka, mely mára, a hírtelevíziók háborús
közvetítései, különböző katasztrófa-tudósításai elé étellel és itallal ültetik a ma emberét
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1931-es évjáratú felvétel került kezembe, ezzel a felírással: Dr. Kurt Ziezke, a híres leipzigi pszichológus
gondolatátviteli kísérleteket végzett 2000 kilométer távolságon át. A kísérletek elsőrangúan sikerültek.
[…] Úgy rémlett, hogy valahol olvastam már erről a dologról. Ebben a pillanatban megint odajön
hozzám a fent említett kitűnő fotóriporter… »Ezt csak eldugom. Még akadhat valaki, aki komolyan fogja
fel s leadja valamelyik lapban. Ez ugyanis április elsejére készült, áprilisi tréfa a magazinok számára.«
[…] Erről az emberiségről már mindent el kell hinni lassan – még a legjobbat is.”84
Így válik számára a század egyik csodája a megtévesztés, a meggyőzés eszközévé, ezáltal pedig a
befolyásolás lehetőségévé.85 Cikkeiben írástudói felelősséggel törekszik a legpontosabb fogalmazásra,
a nyelv adta lehetőségek maximális igénnyel történő felhasználására, ezért minden csalást vagy arra
alkalmat adó lehetőséget elvet. Márai azt ismeri fel és arra próbál rádöbbenteni, hogy valóságnak
fogadjuk el, amit annak állítanak be, s nem gyanakszunk, kérdezünk a látottak valóságtartalma után,
mert hiszünk a szemünknek, kész tényként kezeljük a látottakat. „…a fotóval jobban lehet csalni, mint
az írott szóval, mert közvetlenebb a hatása – aki látja, úgy érzi, hogy nem lehet vitatkozni vele, tökéletesen megbízható dokumentációt kap, mert hiszen ez a »valóság«, mely »nem hazudik«. A valóság persze
hazudik, különösen, ha a valóság egyes darabkáit önkényesen ragasztják össze. [...] Ilyen lesz az új
háború, mondják. Különszám az utolsó ítéletről, mely – technikai okokból – elkészült már egy kis idővel
az esemény előtt.”86 Ezért bírálja pl. Kassák Lajosék „tendenciózusan fényképezett” kötetét, mely
pártosságával hazudik, s írónk szemében az ilyen típusú elfogultság legalább akkora bűn, mint egy
szellemi produktum színvonal alatti megvalósítása.
[Kassák] „…összeegyeztethetőnek tartja-e művészi lelkiismeretével, hogy minden írást, festést vagy akár
fotografálást mint »időtöltő játékot« tegyen le, mihelyst más a tárgya, mint »az ő életükből« merített s
más a szemlélete, mint a szocialistáké. […] Ugyanakkor megmutatják e fotók, hogy az »objektív« milyen
kevéssé érdemli meg csak nevét s mennyire nem objektív, ha propaganda-célokat szolgál. […] A gép
tökéletesedett, nem a fotografus, s talán éppen ez a technikai tökéletesség a veszte a fényképezésnek – a
régi, »tökéletlen« objektív ugyanis homályosan látott, azaz pontosan oly homályosan, mint az emberi
szem. […] Vagy talán az is meghittebbé teszi Hill és Nadar remekműveit, hogy az emberi arcot korszerű
tendencia nélkül iparkodtak visszaadni: talán mégis ez a szándéktalanság az, mely minden időben
művészetté emeli az emberábrázolást.”87 Írónk nem hajlandó a pártosságot elfogadni a művészetben,
mert szemben áll a művészi önmegvalósítás szabadságával, s az előzetes szándékkal írt vagy fotózott
mű kétes értéket hordoz számára. Ezért is érdekes a később bővebben bemutatásra kerülő Képeskönyv,
mely nem akar befolyásolni, csak bemutatni, dokumentálni. Márai írói, tehát életkoncepciója érvényesül
a fotókhoz való viszonyában is: az előző századot érzi, látja aranykornak, saját korát egy hanyatló,
kétségekkel és ürességgel teli időszaknak. Az író véleményének megosztottsága a fotókkal kapcsolatban
abból is következik, hogy már nem látja őket olyan művészinek, mint az egykori portréfotókat, s
különösen annak „ősét”, a portréfestészetet. (Londonban járva minden alkalommal felkereste Albrecht
Dürer: A festő apja című képét, melyben „…egy kor szól hozzám, egy emberfajta.”)88
„Az emberi arc, melyet a gyorsfényképész megörökít, száz éve változatlanul barátságos. […] Száz év
előtt a fotografusok jórészt öreg szivardobozok segítségével fényképeztek; művészek, mint a skót David
Oktavius Hill vagy a francia Nadar, használt ládákból faragtak masinát, valamilyen hibás és homályos
nagyítóüvegen szűrték át a világképet, amely így, lerögzítve a lemezre, homályos és festői maradt. […]
Az emberiség, kínjában, mosolyog. Ami az arcokban közös, százéves, időtlen, az a zavar. Valamit nem
értenek egész pontosan; az egyéniség zavara ez, a megrögzített mulandóság rosszhiszemű feszengése.
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i. m.
Nota bene: az 1930–1931-ben megjelent Képeskönyvük bár hű dokumentációja kíván lenni az elmúlt
évtizedeknek, de ebben is vannak a kor színvonalán készített vágási technikával módosított fotók
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[...] „Ismerd meg magad!” – mondja a gyorsfényképész. És hozzáfűzi, hadarva, mint aki már maga sem
reméli: »Barátságos arcot kérek.«”89
Az általa jótékonynak nem tartott „csalások”, a felbukkanó anomáliák miatt e területen is a műfaj
klasszikusait élteti, akik a felfedezés újdonsága és az új műfaj kialakulatlansága miatt még eredetit
tudtak és akartak alkotni, és sikereik nem könnyen szerzettek voltak. „A festőit akarták meglátni az
emberi arcban, a halhatatlant, az egyénit… a lelket keresték az arcban. A fényképezés száz év alatt csak
műszakilag fejlődött. Első művészei már halhatatlant alkottak. A kései utód, sokkal tökéletesebb
masinájával, alig tudja visszaadni azt a bensőséges kifejezést, mely a régi képekről sugárzik. […] a
fénykép valamikor megközelítette a festői eszményt. […] Mintha száz év előtt minden ember, aki vitte
valamire a maga világában, nehezebben jutott volna a műveltségnek, ismeretnek és egyéni
életfelfogásnak ahhoz az összességéhez, aminek végső következménye az egyéniség.”90 Hevesy Iván írja
A fényképezés művészete című művében, hogy „A ma embere. [...] Nem látja meg a különbséget a
fotóművészet ritkán születő alkotásai és a milliószámra gépiesen készült emlékkép-gyűjtés vagy
gyakorlati fényképezés termékei között. Ebből a fel nem ismerésből ered tévhite, hogy a fényképezést
mindenki könnyűszerrel megtanulhatja és így valami helyes, titkos önismerettel vonja kétségbe, hogy
egyáltalán művészet lehet az, amit ő is tud.”91 Ugyanakkor nem osztja Lamartine véleményét, aki
kételkedik a fotóművész létezésében, hiszen a képet a nap sugara hozza létre, kézi irányítással. „De hol
itt az emberi teremtő erő? Hol a lélek? Hol a szépségek alkotójának elragadtatása? Talán az
üveglemezben? Egy bizonyos, hogy az emberben nem.”92 Mindezt a véleményt még alá is támasztja a
bulvárjellegű hír: „A fényképező csimpánz. A berlini állatkert majomházának gondozója arra az ötletre
jutott, hogy kedvenc csimpánzát megtanítja fényképezni. Egy Leica-gépet adott a majom kezébe és
szorgalmasan tanítgatta. A csimpánz kiváló tanítványnak bizonyult és néhány hét múltán már
elfogadható képeket készített a ketrecének rácsa előtt bámészkodó és nevetgélő közönségről.”
(Képeslapok közlése, 1938)93
Márai e műfajban is hajlamos a portrék felé fordulni, mert itt a lényeg, a személyiséget tükröző arc kapja a
főszerepet – ezt tartja a festészet legszemélyesebb irányának, ebben fedezi fel a fotográfia értékét is és
nemcsak a devalválódás miatt. Időnként kifejezetten hasznosnak, kor- és személyiségjellemzőnek tartja az
ilyen típusú képeket, ugyanakkor keresi a fotó helyét a világban, e művészeti ág lehetőségeit. „Végignéztem
Párizsban a legmodernebb fotográfusok legújabb kiállítását. Lehetnek vagy kéttucatnyian, s ennek is
csaknem fele magyar. S úgy vettem észre, hogy e nemzetközi versengésben a magyar anyag volt a különb.
Landau Erzsinek,94 Bándynak,95 Kertésznek96 néhány nagyon szép képét láttam. [...] A lemosolygott régi
fotográfus persze unalmasan látta a világot – szemtől szemben, enyhe hajlammal a stilizálásra,
körülbelül úgy, mint egy fölnőtt. Ez a megfiatalodott fotografálás úgy látja, mint valaki, akinek szeméről
lehullott a hályog, s nem bír betelni a látásképesség gyönyörűségével. Ezért olyan friss, amit ad, ezért
olyan megkapó. Ezért olyan erőszakolt, őszintétlen és nyakatekert. Ezek nem fotográfusok többé, hanem
költők. Fényérzékeny költők, akik szavak helyett különösen látott valóságelemeket kennek a papírra.”97
Vérbeli publicistaként örömmel böngészi a friss kortársi híradásokat, melyek időnként kora több, mint kétes
hírű „sztárjait” ábrázolják. Két rövid példa, mely jól mutatja, hogy minden téma érdekli, (ezért mintegy
párbeszédbe elegyedik a fotó szereplőivel), és az arc mögötti élet, a személyiség fontos számára, illetve
az a világ, amiben minden megtörténhet. Az első példa a már idézett Al Capone portré, a második jól
Gyorsfénykép. = Pesti Hírlap, 1939. márc. 5. 53. sz. 5.
A százéves fénykép. = Pesti Hírlap, 1937. júl. 22. 164. sz. 5.
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mutatja, hogy nemcsak bizalmatlan vagy kétséget kifejező a képekkel kapcsolatban: sokszor az élet
humoros pillanataira, helyzeteire ébreszti rá olvasóit. „Az iszákos európai ember elcsodálkozva kérdi,
hogyan lehetséges, hogy a gazdag, polgárainak magas életstandardot juttató puritánhírű, s nem
utolsósorban szárazba tett Amerikának ilyen megdöbbentően magas a bűnözési statisztikája? Eddig
csak azt hallottuk, hogy az alkohol roncsol és bűnbe visz. Tegyük fel, hogy ez igaz; de Amerika, mióta
nem iszik alkoholt, pontosan még egyszer olyan szorgalmasan bűnözik, mint mikor nap nap mellett
leszopta magát. [...] Senki nem iszik magáért az italért [...] hanem tudat alatt keres orvosságot egy
sérülésre, amely valahol, valamikor, esetleg nagyon régen, igen gyakran már gyermekkorában érte
lényét és egzisztenciáját. [...] …egy amerikai illusztrált újságban láttam Mrs. Maude Wilson arcképét,
aki baltával apróra vagdosta annak a vendéglőnek a berendezését, ahol férjének, Mr. Wilsonnak
titokban alkoholt adtak. A városi elöljáróság ezért a hőstettért nyilvánosan virágkosarat nyújtott át a
prohibíció amazonjának. A fényképen ott állanak mind: Mrs. Maude Wilson, egy pápaszemes rézkígyó,
aki mellett Mr. Wilsonnak feltétlenül reá kellett kapnia az alkoholra… [...] Mikor ezt a képet láttam,
rögtön elöntött a méreg, kárörvendve szaladtam a legközelebbi kocsmába, s bosszúból éhomra megittam
egy egész liter bort, mert nekem is vannak sérüléseim.”98
A Képeskönyv története
Dormándi Lászlóval közösen szerkesztik az Így történt! 1914−1930 fényképekben99 című képeskönyvet,
mely 1931-ben Németországban, Franciaországban és Olaszországban, egy évvel később
Magyarországon jelent meg és aratott osztatlan, bár éles kritikákkal tarkított sikert.100 A kötet
forrásainak többsége „életrajzi helyszín” Márai számára, hiszen legtöbbje Berlinből és Párizsból
származik. 16 év története és történelme tablószerűen mutatja be világunkat tragédiáival, nagy
pillanataival, az emberi élet és lét mindennapi valóságával.
Az író koncepcuózusan válogat a különböző hírügynökségek felvételei között, s ebből születik meg a
kötet ötlete. Írói, művészi tudatához hozzá tartozott a mérlegkészítő, értékelő álláspont: mi történt,
hogyan viszonyul mindez az emberi személyiséghez, a világhoz, mi az ember felelőssége. Újságcikkei,
majd Naplói megannyi állásfoglalás, s ilyen véleménynyilvánítás a Képeskönyv is, mely ugyan objektív
világtörténet kíván lenni, de természetesen a Márai által készített képaláírások és a képek kiválasztása
egyúttal szubjektív állásfoglalást is jelentenek. (Ez is magyarázza, hogy a képek válogatásának
elsődleges szempontja nem elsősorban művészi kidolgozottságuk, sokkal inkább dokumentumértékük
és erejük volt.) A Prágai Magyar Hírlapnak a következőket nyilatkozta: „…összeállításán már évek óta
nagy kedvvel és ambícióval dolgozom. Tulajdonképpen véresen komoly világtörténelem a „Politikai
képeskönyv”, sok-sok eredeti fényképpel, s a képek alatt tömören összefoglalt rövid magyarázó
szöveggel. A könyvnek különleges érdekességét a képek sorrendje, a csoportosítások mikéntje fog adni.
Ok és okozat lesznek egy lapra képben egymás mellé állítva, s néhány sornyi szöveggel bevilágítva.”101
A könyv alapötlete az volt, hogy „…az utolsó húsz esztendő története, amely valamennyiünknek a bőrére
ment, egyformán érdekel minden embert. [...] meg kell csinálni ennek a húsz fejtetőre állított
esztendőnek a históriáját, betű nélkül, képpel” – ahogyan Dormándi László fogalmazott.102 „Az idea
Márai Sándoré volt, aki úgy hiszem, legszívesebben egy »Műsoron kívül« cikket írt volna róla, lerázva
ezzel a további munka gondját. […] Képpel nem volt még dolgunk sohasem és teljesen tájékozatlanok
voltunk a fotográfia dzsungeljében. [...] …az összekopírozásnak és más egyéb használatos trükköknek
segédeszközével nem akartunk élni. A Képeskönyv 700 fényképe mind valóságos dokumentum, amely
Erkölcs és prohibíció. = Ujság, 1929. máj. 1. 98. sz. 7.
Bp. 1932. Magyar Hírlap.
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önmagáért beszél. Sem elvéve, sem hozzátéve nincs semmi. [...] …munkatársaink … három és félmillió
képet lapoztak át, amíg összeszedték azt az ötvenezret, amiből végül megmaradt a hétszáz – foglalta
össze Dormándi László, a kötet társszerkesztője.103 Márai úgy jellemezte a képek kiválasztásának
procedúráját, hogy a végén már nehezen tudta megkülönböztetni a mexikói kardinálist az angol
mozdonytól.104 A kötet 700 fotója időben „…a mai gázálarcos és kétszemélyes, kényelmes tankokkal
tarkított békevilágig”105 jut el – nem sejtvén és tudván, hogy egyúttal a rövidesen az eddigi legpokolibb
háború újabb eszközeinek fotóit láthatják az olvasók... Márai lázasan keresi a világot irányító
személyiségek, a mozgatóerők és események titkát, ezért e képes olvasókönyv enciklopédikus módon
mutatja be az I. világháborútól kezdődően az emberiség történetét, kimondatlanul is feltéve több kérdést:
ki az ember? Mivé vált a XX. század első harmadára? Milyen jövője lehet?
„Magyarok-csinálta könyv, de minden országnak szól, minden országról. Egy kis világtörténet vagy
világriport, csupa képekben. Alig lehetne jobban megmutatni, mint evvel a könyvvel, hogy a kép is írás
lehet, a fényképsorozat is valóságos, elbeszélő, ítélkező, súlyos mondanivalókat hordó könyv.”106 Márai
a kötettel nem befolyásolni akar, hanem bemutatni, megismertetni, és tanítani, azaz megértetni. Így
nyilatkozott ezzel kapcsolatban: „Szörnyen komoly tárgya és célja lesz ennek a könyvnek. Be akarom
benne mutatni a világ dolgainak haszontalanságát, s szereplői dicsőségének hívságos múlását. Tükröt
állítok a világ szeme elé: ilyennek láttad magadat, s ilyen vagy! Maguk a képek, a tények, a
következmények fognak beszélni. A szöveg nem annyira magyarázat, mint csak halk kísérőzene lesz.”107
Ha a történelem az élet tanítómestere, ha az ember képes és akar tanulni történelméből, jobbá lehet a
világ, s benne az ember sorsa, véli Márai. Mégis, a fotók, azok elrendezése, a világ eseményei (és az író
cikkei egyre) inkább egy kiábrándult, szkeptikus, az emberben és változni tudásában-akarásában
kételkedő homo sapiens portrét rajzolnak.
A könyv és a bemutatott időszak alapélménye az I. világháború. „Huszonöt éve tart a háború. S még
nem ért véget, egyáltalán nem lehet megmondani, vége lesz-e valamikor, s hogyan lesz vége. Nem lettünk
bölcsebbek e huszonöt évben, nem lettünk boldogabbak, sem jobbak, sem emberebbek” – írja az első
világégés kitörésének évfordulóján és alig több, mint két hónappal a II. világháború kitörése előtt.108
Nem kevésbé tanulságos egy másik idézet sem. Gavrilo Principet ábrázoló képeslapot kapott
Belgrádból, ami elgondolkoztatja a 19 éves merénylő tettéről és következményeiről. Úgy foglalkozik a
fiatal nacionalista személyével, mint akinek ő maga személyesen is „köszönheti” élete irányának,
személyes sorsának alakulását. „A cella közepén, kétsoros fekete kabátban fiatalember áll, inkább fiú
még, illedelmesen a nadrágvarrathoz illesztett kezekkel. […] Közönyösen néz a fényképezőgép
lencséjébe. […] A szemekben szomorúság és a rögeszme lángja. Olyan, mint egy razzián fölszedett
cigánygyerek. […] Tizenkilenc éves volt, mikor felgyújtotta a világot. Mit tudott róla? Mit képzelt, mit
várt tettétől? …ha Princip azon a napon megijed vagy kételkedni kezd, vagy idegei fellázadnak, s nem
süti el a revolvert, vagy nem céloz olyan pontosan?... A kérdés fölösleges. Princip jól célzott. Pontosan
az életünk közepébe.”109
Egybe olvad egyén és közösség sorsa, így személyes üggyé is válik e kötet szerkesztése. Legfőbb
kérdései: miért alakult így a világ sora, az ember fejlődése, kik alakítják a történelmet.110 Találunk benne
képet teniszbajnokokról, autógyárról és lefejezésről, királynőről és robotról. Újságíró és író lévén
mindez sok megírt cikkének ihletője és illusztrációja.
Dormándi László i. m. 333.
Három happy end. = Ujság, 1932. márc. 13. 60. sz. 5.
105
Dormándi László i. m. 334.
106
B. M.: 1914–1930. = Nyugat, 1932. jún. 16. 12. sz. 727–728.
107
Hungaricus Viator i. m. 22.
108
A huszonöt éves háború. = Pesti Hírlap, 1939. jún. 28. 145. sz. 5.
109
Belgrádi képeslap. = Pesti Hírlap, 1937. ápr. 2. 73. sz. 5.
110
A Képeskönyv témái egyébként későbbi naplói tematikáját mutatják: vallás, tudomány, társadalmi élet,
természeti katasztrófák…
103
104

18

A magyar kiadás bevezetőjében Ignotus „szépítés nélkül, természet után lekapott” fotókról beszél. Olyan
ez a bevezető, mintha maga Márai írta volna: a fotók „egy emberöltő nagyságának, s torzságának
ábrázatát képezik.”111 Tehát ez nem pusztán írónk tematikája, hanem egy kor érzésvilága, gondolkodásés látásmódja nyilvánul meg a kötetben. A válság érzete ekkor (s mikor nem e század során?) általános a
gondolkodó emberek körében. „Mi ez a válság? Annyit írtak róla. Most úgy érzem néha, szívem szorongatja ez a kérdés. Egyszerűen arról van szó, hogy vissza kell adni az európai embernek küldetésébe,
hivatásába vetett hitét. Nem igaz, hogy hit nélkül, a küldetés, a hivatás, a szerep hite nélkül lehet élni.”112
A kötet legtöbb fotója Oroszországgal és a Szovjetunióval foglalkozik. Márai tiszteli az orosz
szellemiséget és jeles képviselőit: 1945-ben nem véletlenül menti ki Gorkij és Tolsztoj közös fotóját a
romok alól is113 és ír olyan nagy rokonszenvvel Dosztojevszkijről, ugyanakkor élesen tiltakozik a vörös
diktatúra és a látszat humanizmus minden formája és megnyilvánulása ellen. „Kitűnő kép. Vorosilov
szerelmes pillantással pislog a képen Sztálinra, s a szovjet vezér széles mosollyal, atyafiságos szeretettel
ölelgeti a marsallt. Van még barátság a világon. […] Sztálin a legnyájasabb ember, mint e képek is
bizonyítják; különösen, ha éppen nem akasztat. […] Sztálin arca különösen nyílt és bizalomkeltő. Egészen
biztos, hogy olyan ember, aki egyszerű és nyugodt pillantással szemébe néz mindenkinek. Ezzel a
pillantással bámult éveken át Trockijra. Ezzel a pillantással méregette Zinovjevet. Ezzel az apai, emberi
nézéssel, a szemekben felcsillanó öröm sugarával bámul az idézett képen Vorosilovra. Ezzel a pillantással
bámul a derűs képekről egész Oroszországra, százhetven millió emberre. Micsoda összhang! […] Az
emberek elmúlnak, a fényképek megmaradnak; ezek a derűs kortörténeti képek, melyeken fehér asztal
mellett vagy a vészbíróság előtt farkasszemet néznek a kor nagyjai. […] A fénykép egészen új kelléke a
történetírásnak. Lehet csalni vele, mint mindennel, amit egy zseni feltalál, s aztán a politika kisajátít; de
lehet bizonyítani vele, inkább és jobban, mint szóval és írással.”114
Márai tehát nemcsak a becsapás, az ámítás, hanem a dokumentálás eszközét is látja a fotóban. Ahogyan
egyik Szabad Európa Rádióban elhangzott krónikájában mondja: „A történelmi arcképeket a mi
korunkban nem a hivatalos udvari festők, hanem a fotóriporterek készítik. Ők ólálkodnak, érzékeny
masinájukkal a történelem nyomában, megörökítik az elsőrendű szereplők önfeledt arckifejezéseit,
rögzítik mozdulataikat. A kép, amely egy történelmi alakról így kialakul a kortársak, s később feltehetően
az utókor eszméletében, nem mindig eszményi. Napóleonnak, mint sok elődjének és néhány utódjának a
történelmi időben, még módja van hermelinnel a vállán, babérkoszorúval homlokán állani a művész elé,
aki személyiségét megörökítette.”115
Élete során mindig lázban tartja őt a fotó által rögzített emberi arc; elemzi, mint egy pszichológus, saját
Szondi-tesztet készít belőlük, melyek kifejezik az adott személy érzéseit, lelkivilágát, de egy korét is,
melyben élt.116 Tehát nem annyira a portré iránti tisztelete, mint az arc mögött megbúvó személyiség
érdekli, a fotón, festményen látható, időbe fagyott tekintet. Titkokat, motivációkat, az arcot és
sorsot/sorsokat alakító tényezők után kutat. Különösen élesen jelentkezik ez nála diktátorok portréit
szemlélve, ahol az időnként derűs arcú, máskor komolyságot sugárzó vagy bizalmat keltő alak
megtévesztésre használja a fényképezőgép lencséjét, mint ahogyan elkészült képekről is kiretusálható az
időközben feleslegessé vagy kényelmetlenné vált személy. S mindez a lehető legjámborabb és ironikusan
értelmezhető formában is megtörténhet: egy fotó „Bulganyint és Hruscsovot abban a pillanatban
ábrázolja, amikor lehúzzák a cipőjüket, mert harisnyás lábbal óhajtanak a hindu nemzeti ellenállás nagy
mártírjának, Gandhinak síremléke elé járulni, hogy az erőszakmentes ellenállás nagy hősének
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emlékműve előtt leróják kegyeletüket.”117 A világ történelmét alakító, (de)formáló szereplők mindig
érdekesek Márai számára, mert köze van hozzájuk, beleszólnak saját életébe és egész országok sorsába.
Mit mutatnak a tekintetek, megfejthetők-e, befolyásolhatók-e?
Visszatérve a Képeskönyvhöz: e témák egész életében érdeklik őt, s különösen a diktatúrák fő- vagy
mellékszereplői. A kolozsvári baloldali Korunk kritikusa (érthetően) a kötet szovjet-fejezetét támadja
leginkább: „…Hálátlan Szovjet cím alatt közli azoknak a szovjet vezéreknek fényképeit, akiket ellenzéki
mozgalmuk miatt a Szovjet eltávolított felelős állásaikból. […] a »Szovjet épít« c. fejezet végén, ahol
előzőleg a Szovjet hatalmas építőmunkájának dokumentumait hozza, az éhező asszony és gyerek
csontvázzá száradt testét ábrázoló fénykép ékeskedik: Éhínség a Volga vidékén címmel. […] Ha el is
fogadjuk a fénykép hitelességét, egész bizonyos, hogy az az orosz forradalom kezdeti periódusából
való.”118 – írja a leplezetlenül pártos kritikus „leleplezvén” a Szovjetet „módszeresen támadó” írót. A
kritikus legélesebben azt veti a Képeskönyv „szerzői”, mindenek előtt Márai szemére: „Ugyan, van-e még
valaki, aki 1932-ben elhiszi, hogy Európában mindenütt és mindenki részére boldog vidámság és gondtalan
jólét az élet és az ötéves tervek Oroszországában nincs más, csak pusztulás és éhség… Ezzel szemben tény,
hogy nincs ország Európában, ahol nemcsak, hogy munkanélküliség nincs, de óriási arányokban szívja fel
nagy rekonstruációs munkájának elvégzéséhez Európa, sőt Amerika munkanélkülijeit is.”119 A recenzió
szerzője már írása elején sem hagy kétséget afelől, mennyire tartja Márait autentikusnak a témában:
„Ugyan mi jót lehet várni egy olyan „dokumentum”-tól, melyet ha társként is, de a cinikus álbaloldali
Márai Sándor szerkeszt?”120 Amennyiben írónkon múlott a kötet szerkezete, az egyes fejezetek arányai,
érthető, hogy ilyen nagy teret szentel a cári, majd lenini és sztálini Oroszországnak. Ez adja a később
elkészítendő, de csak 1978-ban Hollandiában megjelent, Oroszországgal foglalkozó képeskönyv ötletét
is.121 (Nem utolsó sorban ez a birodalom arra is alkalmas, hogy – Márai írói, újságírói koncepciójának
megfelelően – a szerző tanítson, értékeljen és csillogtassa irodalmi képességeit.)
S hogy mennyire őrült világ fotóit gyűjtötte össze, csak egy adalék Márai „rágalmazó” kötet összeállítása
mellé: egy 1935. decemberében Sztálinról és Georgi Dimitrovról készült képnek súlyos következményei
lettek. A fotót egy feljelentés nyomán azért vonták ki a forgalomból, mert Dimitrov homlokán a hajtincs a
cenzor szerint horogkeresztet formázott. A fényképész és a lap szerkesztője a gulagra került…122 Ezen
jelenségekre is érvényes tanulsága: „Az emberi faj történelme azt tanítja, hogy az ember erkölcsi fejlődése
nem tart lépést a szellemfejlődés, a tudományos haladás mértékével. A két folyamat – a rendkívüli
tudományos haladás és a csökevényes erkölcsi fejlődés – nehezen szinkronizálható.”123 A Képeskönyv a
világot a maga sokszínűségében, ellentmondásos voltában mutatja be. Márai ráérzett e kettősségre,
ellentmondásra, ezért a szerkesztés során az album koncepciójává tette annak bemutatását. „Ilyen az élet,
ilyenek az emberek, – ilyen volt a múlt, ezzé tettétek a jelent. Ha akarsz – tanulhatsz belőle ember!”124
A gondolkodó és felelősséget érző ember állásfoglalása vezeti arra, amit 1945-ben így fogalmaz meg
egy nála fiatalabb riporternek: „Úgy menj el, mint a régi diákok. Néhány esztendőre, aztán gyere vissza,
tanítsd az embereket, mondd el nekik, mit láttál, s hogyan kell és lehet emberi módon élni. Ez a dolgod
a világban, mert újságíró vagy. Sem több, sem kevesebb.”125 A kötet koncepciója egyértelműen Márai
felfogását, szemléletét tükrözi: a XX. század kezdetével számára véget ér egy korszak, mely
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gazdagságával, kulturális sokszínűségével, az általa felvázolt polgári miliővel együtt maga volt az
aranykor, s ezután (1914-gyel végleg) már csak a hanyatlás következhet. Ezt a véleményét – okkal, ok
nélkül – rávetíti a kultúra, a művészet, az élet több területére. Ez is megjelenik a Kassák-kötet
recenziójában, ahol nem veszi figyelembe, hogy a fotóművészek között nagyon sok tehetséges művész
saját kortársa volt (pl. André Kertész, hogy olyan művészt említsünk, akivel Párizsban ő maga is
kapcsolatban volt.) A fotótól (és fotóstól) ugyanolyan objektivitást, elkötelezett szolgálatot és
felelősségérzetet vár el, mint önmagától, az (újság)írótól. (A Máraira jellemző ellentmondásosság
bemutatásának kedvéért említem, hogy a Bálint Jenő számára adott interjúban viszont ezt mondja: „Író
számára nincs más probléma, csak az írás. Engem nem érdekel az emberiség jövője, csak az érdekel,
milyen könyvet fogok írni.”)126
„Nem, az élet nem utánozza többé a művészetet: az élet átalakult önálló műfajjá. Dante még lesétált a
pokolba, ma nyugodtan itt maradhatna a földön, Münchhausen ostoba fecsegő, kinek hazug lázálmait a
valóság régen túlszárnyalta, Michelangelo látomásai elhalványodnak a mindennapos fényképközlések
mellett. Semmi nem lehetetlen többé, mert abban a pillanatban, mikor az emberről elhiszem, hogy
mindannak pusztulását akarja, amit megalkotott, miért ne higgyem el a tigrisről, hogy fogat húz?... Itt
az ideje, hogy a nagy képes világtörténet helyébe megírják végre a nagy képtelen világtörténetet.”127
Ez a látásmód viszont előhívja belőle a szüntelenül gondolkodót és pesszimista realistát, aki szomorúan
konstatálja véleménye igazát, jóslatai bekövetkeztét. A jövő háborúját bemutató fotósorozat kapcsán ezt
írja: „… a lehetőség gondolatához szoktatgatják a tömegpszichét – anélkül, hogy sejtenék, mit csinálnak.
[…] Lapoz, fejét rázza, elutasítóan mosolyog: hát persze ez képtelenség, Párizs és Berlin romokban…
Majd mit még? Egypár nagyobb középület, persze, vagy egyes negyedek, igen… a háború az háború –
de egész Párizs? Nevetséges! Négy és félmillió ember halottan, micsoda marhaság?”128 (Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy a Vu című lap különszámában, melyben e potenciális háború képeit
közölték montázsok formájában, ahogyan a cikkben Márai megjegyzi, Mussolini „megnyugtató
nyilatkozata” is szerepelt…) Illyés Gyula Sütő Andrásnak ajánlott versének igazsága köszön vissza,
kényszerítő erővel: „A kép / a legcáfolhatatlanabb beszéd.”129
Érdekes, nem a szerkesztők által szándékolt eltérés mutatkozik a francia és magyar illetve német és olasz
kiadás címében. Előzőekben az ott szereplő évszám 1914–1930, egyértelműen az I. világháborút
megjelölve kezdő dátumként, utóbbi kettő címében viszont az 1910–1930 évszám szerepel. Emellett az
említett kiadások záró fotója is eltérő látásmódot és jövőt sugall. Miért ez az eltérés? Németország
vesztes főszereplője volt az ő szempontjából nézve elveszített I. világháborúnak, őt és szövetségeseit
kizárólagos felelősség terhelte a történtekért, ezért egyfajta hárítás az utolsó kép. Bizonyára az utolsó
(Világbéke és új fegyverkezés című) fejezet végkicsengését igyekeztek tompítani, mely a
békekonferenciák mellett a „leszerelő” államok új fegyverekkel való kísérletezését mutatja be.
Természetesen az sem közömbös, mi marad meg a néző-olvasóban a zárókép után. A magyar és a francia
kiadás (már 1931-ben is realitásérzékkel) felsorakozott, rohamsisakos katonák fotójával zárul, a német
edícióban egy a jövőbe bizakodóan tekintő ifjú („olyan »a tej élet, erő, egészség« kép ez” – ahogyan
Márai jellemzi130), egy új háború előszele. Márai a fiúval kapcsolatban reménykedve jegyzi meg előbb
idézett cikkében: „…az elmúlt húsz év eseményei semmi garanciát nem nyújtanak reá, hogy ez a kis
német pfadfinder131, mire felnő, értelmesebb lesz apáinál s a cserkészkalapot nem cseréli fel az
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acélsisakkal. […] viszontlátásra, te kis szőke német gyerek s remélhetőleg nem Verdun előtt a
meszesgödörben.”132
Az olasz kiadásban133 nem a cserkészet vagy militarizmus kelti az utolsó asszociációkat, mivel ők „egy
sovány olajfáról készült felvétellel fejezik be a könyvet. A felvétel alá gyengébbek kedvéért odaírták,
hogy »ulivo« s még egy hosszút olaszul, melynek értelme, hogy ez az olajfa a tripoliszi homokföldben
sarjadt és az olasz békeakaratot és kultúrmunkát szimbolizálja az új világban. Ámen.”134 Itália ugyan
nem vesztesként, inkább időben kiugrottként volt jelen az I. világháborúban, de az ő képváltoztatásuk
is egy békés szándékot akar kifejezni. Cikke végkövetkeztetése adja meg a végső választ a „torzított”
befejezésekre: „…a népek sorsa saját kezükben s könyvek sorsa a kiadók kezében van.”135 Márai tehát
szkeptikus és reális – sajnos. Egy évtized sem telik el a kötet megjelenése után, és az újabb világégés minden
illúziót eloszlat, ami még megmaradt az íróban az emberiséggel kapcsolatban. Bár ki tudja, lehet, hogy
tényleg az volt az aranykor, amikor egy fegyverkezési versenyben élő világban, egy történelmi album utolsó
képeként a rohamsisakos katonák helyett becsempésznek egy mosolygó fiút vagy egy olajfát.136
A fotók kapcsán befejezésül, Márai személyes kötődését demonstrálva, 1945-ös naplóját idézem.
Amikor Leányfaluról hazatér budai otthonába, csak romokat talál lakása helyén: „Szobámban, a kályha
romjai között, megtalálom a fényképet, amely Tolsztojt és Gorkijt ábrázolja a Jasznaja Poljanai kertben.
A séta alkalmával, amikor ez a kép készült, mondotta Tolsztoj Gorkijnak: »Már nyolcvanéves vagyok,
és sírnom kell, amikor arra gondolok, hogy hiába írtam mindent, az emberek nem tanultak semmit és
nem lettek jobbak.« A fényképeket zsebre vágom. Könyveim a padlón hevernek.”137
4. Mesokovezd, Hortolagy. Mozi, film és vidéke
A mozgókép végeredményben mégsem más és több, mint gépies kifejezési eszköz [...] kifejez valamit: hangulatot
vagy álláspontot, vagy álmot, vagy valami megtörténtet. (Napnyugati őrjárat)

A technika fejlődésével az író is igyekszik lépést tartani: moziba jár, filmeket néz, érdekli minden újítás
(New Yorkban televíziót vesznek), a filmen keresztül is elemzi a világot – és aggódik. 1936–1944 között
gyakran közölt filmtárgyú írásokat a Pesti Hírlapban.138 Műfaji kérdések éppúgy szerepeltek
tematikájában, mint a vizuális kultúra feladatairól, a nemzeti filmgyártásról, a filmiparról és a
sztárkultuszról szóló cikkek. Az író a filmet a tömegekre nagy befolyást gyakorló médiumnak tekintette,
ezért különösen érzékenyen reagált minden olyan jelenségre, mely a gondolkodó ember, a személyiség
helyett az arctalanságával jellemezhető tömegemberek számát növelte vagy őket lakatta jól, nem
különösebben magas szintű alkotásokkal. Márai (már a fotókra is érvényes) aggódó realizmusának
alapja, hogy elfogadjuk valóságnak, amit annak állítanak be, s nem is gyanakszunk, kérdezünk a látottak
igazságtartalma után, mert hiszünk a szemünknek. A közgondolkodásban, amit filmen (manapság a
televízióban) mutatnak, az igaz, amit sokszor látunk, az biztos.
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A fotókkal kapcsolatban említettekhez hasonlóan a filmmel kapcsolatban is akad pozitív hangnemű
írása. 1936-ban készült a Hortobágy című film, amelynek egyetlen hivatásos színészszereplője sincs,
hétköznapi emberek játsszák a maguk sorsát és életét. Rajongó rácsodálkozással ír erről az alkotásról,
sokkal inkább szubjektív benyomásait rögzíti, semmint a kritikus hangján szólna. „Egy osztrák volt az,
aki megérezte, lefotografálta, összeállította az első mozgóképet, mely szűkszavú drámaiságában,
primadonnamentes egyszerűségében megéreztet valamit a nép sorsából. Szomorú, hogy nem akadt
magyar rendező, aki megérezte volna ezt a kötelességet [...] Höllering139 látja ugyan a szociális
életfeltételeket, melyek megdöbbentik a nézőt, látja a szegénységet, a betegséget, megszámolja, hány
krajcár lapul a rongyos zsebekben, de nem látja a szociális probléma mellett a lelki és a történelmi
kérdéseket, melyek egységben döntik el, hogy él-e vagy hal ez a nép, vállalja-e sorsát vagy belenyugodott
végzetébe. [...] …negyvennyolc órája nem tudok szabadulni e képek hatása alól, s akarva sem tudnék
másról beszélni most, mert úgy érzem, fontosabb mondanivalónk nem is lehet, mint mindaz, ami e
mozgókép láttára felötlik a nézőben… [...] Mindenekelőtt: ez a film, melynek nincs egyetlen hivatásos
színészszereplője – számadók, gulyások, csikósok, parasztleányok »játszanak«, s pontosan azt beszélik,
amit életük valamely hétköznapján beszélhetnek –, s minden, legkisebb kelléke is magyar, mert az
állatok, a fák, a felhők is odavalók a Hortobágyra, ez a film szomorú vád mindazok ellen, akik eddig
»magyar film« címén jórészt paraszt-operetteket vagy kabaréba való, utálatosan együgyű viccekkel
megtömött ál-művészetet mutattak nekünk. [...] Ennek a filmnek nincs »izgalmas meséje«. Ebben a
filmben nem »pereg« a párbeszéd, s főként nincs megtűzdelve a szöveg húszéves viccekkel, melyeknek
egyetlen tartalma, hogy két ember vitatja, melyik hülyébb kettejük közül. Nincs benne más, csak a
Hortobágy. [...] Ez a film csak képecske abban a képsorozatban, melyet a magyar irodalom, politika,
szociográfia tárnak legújabban a világ elé. [...] Ez a »fölfedezés« igazi értelme. Mintha egy magyar
nemzedék, hosszú idő után először, kegyetlen tárgyilagossággal kiejtené azt a végzetes szót, amelyet az
üzleties ál-hazafiasság politikai vigécei oly szemérmetlenül elhasználtak, s amelyet most, tárgyilagosan
és szemérmesen, de minden következménnyel mond ki egy nemzedék:
– Hazám.”140
Megdöbbentő, de a filmet idehaza csak négy rész kivágása árán engedték vetíteni (külföldön a teljes
változat forgott), mert ízléstelennek ítélték pl. az elpusztult ló temetési jelenetét(!) a cenzorok.141 Márai
a teljes változatot láthatta és az alkotás rá tett hatására jellemző, hogy annak svájci sikere kapcsán
visszatér a filmmel kapcsolatos emlékeire. „Ez a film megment mindent az irodalomból, amit vászonra
lehet menteni a könyvből.”142 Valószínűleg csak elvétve akad hasonlóan pozitív filmes írása, melyben
az irodalom színvonalát véli felfedezni a mozgóképben.
Márai csodálja a filmet, amikor nem hatásvadász módon, egyszerű eszközökkel próbál meg eredetit
felmutatni, ezért a film hőskora a maga egyszerű eszközeivel, naivitásával sokkal nagyobb tiszteletet
vált ki belőle, mint az újabb keletű, technikailag látványosabb alkotások. „Valami bátor ember most
nekilátott megint, s egy házban, ahol éjszaka kivilágított tábla jelzi, hogy szoba kapható a nap bármely
órájában, ahová alig fér több, mint 100–150 néző, röviddel ezelőtt megnyitották a »Studio des
Ursulins«-t. [...] Láttuk az első drámát, amikben a hősök még nyílt lepedőn, cselekmény közben a közönség felé fordultak, és kezüket szájuk elé tartva, »félre« mondtak valamit, amit aztán a felírás rögtön
közölt a publikummal. A felírások akkor még őszinték és egyszerűek voltak, például jelentették, hogy:
»Léon úr kimegy a szobából« vagy »André szerelmet érez szívében unokahúga iránt« – s tényleg rögtön,
minden kétséget kizáróan látni lehetett a képen Léon urat, amint kimegy a szobából, vagy Andrét, amint
szerelmet érez szívében unokahúga iránt. Láttuk az első félreértést, az első elcserélt levelet, a könnyelmű
Georg Michael Höllering (1897–1980) osztrák születésű, Angliában élő filmrendező
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grófot és a végzetes tévedést, az első autót és a hű szolgát, az első gyilkost, aki fogain feni kését, és füleit
vicsorítva közeleg áldozata felé, az első letagadott magzatot és az utolsó szüzet, aki holdvilág mellett
copfjait fésüli. Ez az utóbbi attrakció a mozi fejlődése során végleg kiveszett.”143
Hangulatos „filmes anekdotát” olvashatunk Németh Andortól, a történet 1935 körül játszódik.
„Akkoriban egy King Kong nevű filmet játszottak Pesten, amelynek főszereplője egy óriási nőstény
gorilla volt. A Mignon kávéházban ültünk a feleségemmel és Máraival. Aztán megjelent Zsuzsa, akinek
Márai ezt mondta: már megint el akarja rabolni a barátomat? Olyan fenyegetően jött be a kávéházba,
hogy megfagyott bennem a vér. Maga King Kong!”144
A pozitív hangú példák mellett cikkek sora tesz tanúbizonyságot e témában is Márai
problémaérzékenységéről. Siklós Ferenc filmszakíró már 1929-ben figyelmeztet: „A tömegfilmek, amit
a magyar közönség elfogyaszt, legjobb esetben tíz százaléka tartozik a „filmművészet” fogalma alá.”145
Siklós nagyon kevés filmet tartott értékesnek, nézhetőnek és nézendőnek, mert hamar és túlságosan
szabványossá váltak: „A zsiványnak is vannak nemes emberi érzései, a zsivány is tud szimpatikus lenni,
megjavulni” vagy „a fordulópont pedig (a kínai lányt meggyanúsítják, hogy lopott), teljesen
megokolatlan. Miért vitték ezt a történetet filmre?”146 Ugyanezeket a minőségi (és mennyiségi)
problémákat veti fel 1937 februárjában Márai, amikorra (túl) sok könnyed magyar filmet mutattak be
mozijaink (Hyppolit a lakáj, Janika, Maga lesz a férjem), és egysíkúvá, semmitmondóvá váltak. „A
magyar filmben mindig mulat a magyar [...] Tükröt is tör. Bőgőbe is ugrik. Siessen uram, váltson jegyet
e filmekhez, mert ezt a magyar életet, mely e filmekben tükröződik, már csak vásznon láthatja, és ott sem
sokáig.”147 A hivatásos ítész sem látta ezt másképpen: Bisztray Gyula számára a mélypontot a Vasárnap
délután című film jelentette, melyben a falusi cseléd a becsületét is feláldozza szerelméért, csakhogy az
megszerezhesse a vágyott lovat, s amikor kiderül, milyen áron jutott pénzhez a cselédlány, a halálba
kergeti őt.148
Márai a kritikus hang mellett lelkes is tud lenni, így ír egyik, a nívó emelését célzó cikkében: „A franciák
végre is elunták a hazai filmgyártás átlagát, s elhatározták, hogy – annyi giccs után! – állami
hozzájárulással gyártanak egy nagy, nemzeti filmet. [...] A magyar film átlaga – kár halkan beszélni
erről, mindenki tudja! – esztendők óta változatlan. Ez átlag szintje – miért finomkodjunk! – változatlanul
alacsony. Mind e kedves és igénytelen történetek, melyeket kitűnő színészek sok buzgalommal játszanak
el, néha tetszenek a közönségnek, néha megbuknak; de a magyar filmet rosszakarói sem gyanúsíthatják,
hogy fogékony a komolyabb, nagy témák iránt, s hajlandó foglalkozni valamilyen elsőrendű nemzeti,
társadalmi vagy akárcsak mélyebb, emberibb problémával. Filmjeink, sajnos, rendületlenül bájosak.
Mindenki unja e történeteket, mindenki torkig van az állástalan magánhivatalnokkal, aki, több-kevesebb
akadályon át, végül is állást kap, és feleségül veszi rövid hajú imádottját. [...] A magyar film egészen
biztosan kinőtt már a gyermekcipőkből; csak éppen nem hajlandó levetni. [...] Elég volt a
gépírókisasszonyból, elég volt az elpancsolt, romantikus regényváltozatokból. A magyar forradalom, a
negyvennyolcas, van olyan »nemzeti téma«, mint a francia forradalom. S ha a francia népfront
kormánya nem átall nemzeti propagandafilmet csinálni, ne szégyenkezzünk mi sem. Csináljuk meg – félhivatalos, fél-társadalmi alapon – az első nagy, igazi magyar filmet.”149
Pozitív nyomokat hagyott benne a Rembrandtról szóló film is, ugyanakkor az újabb keletű művészeti
ágakat (fotó, film) mégis alsóbbrendűnek tartja a nyomtatott kultúrával szemben. „Az elmúlt hetekben
játszottak a budapesti színházakban egy mozgóképet, melynek Rembrandt volt a hőse. Amíg mutogatták,
„Studio des Ursulins”. = Prágai Magyar Hírlap, 1926. márc. 2. 50. sz. 5.
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nem mertem szólni, mert nem vagyok hivatásos kritikus. De most már, mikor a magyar közönség
elbúcsúzott tőle, megmondom, hogyan voltam ezzel a filmmel. Először is untatott. Ültem a színházban,
bámultam a szép képek változatait, s közben, teljes elismeréssel, nagyokat ásítottam; igen, kissé örültem,
mikor vége volt. De aztán, néhány nappal később, eszembe jutott ez a film, s egyszerre éreztem, hogy
mondott nekem valamit, megéltem valamit, jobban ismerem Rembrandtot, az embert, mint ismertem
addig, képeiből. [...] Ezt a jó emléket szeretném megérteni. Ami közvetlenül nagyon erősen hat rám,
színpadról vagy a vászonról, mindig gyanakvással tölt el; csak az él, ami később is megmarad. Sokan
vagyunk így, könyvekkel is. [...] A Rembrandt-film nem volt cselekményes, s párbeszédei nem szikráztak
a szellemtől. Mindössze egy nagy színész szerepelt benne, Charles Laughton; s Rembrandt lelke élt
benne. [...] Hosszú ideje először éreztem, hogy a film is lehet igazi művészet. Mi is kell hozzá? Nagyon
egyszerű: mindig, örökké, költészet, hit, egyszerűség, s egy-két nagy művész.”150
Talán azért is hagy benne pozitív emlékeket a film, mert a főszereplőt közelebbről, személyesen ismeri:
„Bemutatnak és megtudom, hogy a zavart és lompos úr Charles Laughton. Élvezettel bámulom: végre
egy komédiás, egy igazi! A nagy nemzedék, az Irvingek, a Wyndhamek hagyományainak örököse –
komédiás, nem több és nem kevesebb, most is, mikor itt áll »civil«-ben a műterem szemetje közepette,
mérges és ijedt gyermekarcán a csodálkozó mosoly, s minden pillanatban készen reá két kézen járni
vagy eljátszani valamelyik Shakespeare-szerepet. Most bajuszt növesztett, mert a Cyrano
filmváltozatának címszerepére készül – becipel az öltözőbe, meg kell nézni, amint orrot próbál, szóljunk
hozzá, mindenki szóljon hozzá, mindenki adjon tanácsot, három tucat Cyrano-orr hever az asztalon,
tükör elé áll és izgatottan, sorra felpróbálja valamennyit – már játszik, már él a ragasztott orr, már
látomás és szerep a lompos ember! Színész. Nagy színész, nyilván kereső, kielégületlen ember…”151
Meglehetősen ritka, amikor az elismerés hangján szól egy színészről. Chaplint majd’ mindig pozitív
hangnemben említi, de Elisabeth Bergnerről is elismerő sorokat ír, azt dicséri benne, ami saját maga
számára is irányadó: „Ez a nő állandóan rettegésben dolgozik; igényei, melyeket a világgal, a munkával
s önmagával szemben táplál, kielégíthetetlenek. Tisztelettel hallgatom. Nem is érdemes másképp
dolgozni. [...] Szeretem és becsülöm benne azt is, hogy nem »szerény«; nem adja az egészen nagy
színésznőt, aki már annyira beérkezett, hogy megengedheti magának a teljes, ildomos, szemlesütő
szerénységet…”152
A filmmel kapcsolatos problémákat elég korán érzékeli Márai. Így nyilatkozott az egyik hetilapnak: „A
filmet a legnagyobb jelentőségű találmányok egyikének tartom, amilyennel az emberi elme valaha is
megajándékozta önmagát. Jelentősége oly nagy, mint a könyvnyomtatásé vagy a rádióé. Ebből az óriási
jelentőségű találmányból élénk, kommerciális szellemű emberek kétes értékű szórakoztató eszközt
csináltak, valamit, ami átmenet a majomszínház és a hasbeszélés között, ha nívóját mérjük. Ez a kor
bűne, melynek szelleme teljesen az üzletre beállított – az orra hegyénél messzebb és a zsebénél
mélyebben spekulálni ez a kor nem tud és nem is akar, s elaljasít és fél hülyék társasjátékává zülleszt
minden nagyszerűséget, amit kezébe kaparinthat. Ez történt a rádióval is. [...] Soha nem lesz konkurense
a színháznak, mert a filmnek éppen olyan kevés köze van a színházhoz, mint a színháznak az
irodalomhoz. Jelentőségét [...] két lehetőségben látom [...]: 1. a korszerű dokumentálásában, 2. a
szociális művészet propagálásában. A filmet tartom legalkalmasabb eszköznek arra, hogy művészi
nevelést és művészi kielégülést nyújtson tömegeknek – természetesen nem mai alkalmazásában. Ezzel
megmondtam azt is, hogy nem hiszek a hangosfilmben: el fog tűnni…”153 Ezt a véleményét csaknem
másfél évtizeddel később is megerősíti: „Igen, az volt a mozi! – gondolja, s eszébe jutnak az esték, a
párizsi mellékutcák Caporal-illatú sötét mozi helyiségeiben, ahol a filmeket pergették. Aztán történt
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valami: a film megtanult beszélni s egy műfaj váratlanul elsznobosodott. A film egyszerre színházat
kezdett játszani. Egy műfaj eltévedt…”154
Ami meglepő: egyes szakírók szerint is visszalépést jelent a hangosfilm: „…a szóra bírt mozgófénykép
kinyitotta a filmművészet torkát, megajándékozta beszélő, éneklő és muzsikáló hanggal, az élet zajával,
zörejeivel is, de mindezért a kincsért nagyon nagy árat követelt és kapott is: levagdosta a felröppenésre
induló film szárnyait.”155 Nem látja ezt másként Bisztray Gyula sem, aki úgy gondolja, a némafilm a
nemzetek fölötti jelleget biztosította, „világközösséget teremtett”, ezt ölte meg a hang, új Bábelt
építve.156
A film krónika is, de már ebben az időszakban is képes (túl) közel hozni az agressziót. Az író csodálattal
tekint egy esemény film általi felidézhetőségére, a karakterek közel hozott voltára, de azt is érzi, hogy a
látvánnyá tett agresszió (nehéz lenne ezt csak sportnak nevezni) betör a személyes szférába, mély
emlékeket hagyva maga után.157 „Egy párizsi külvárosi varietében mutogatnak most egy régi filmet,
valószínűleg az itt időző amerikaiak kedvéért, egy filmet, amihez fogható drámai attrakció a szemem elé
még nem került. [...] Ez a látványosság egy közönséges, régi film. Az amerikai Dempsey–Carpentiermérkőzés158 filmfelvétele; s ebben a reprízben szép példa arra, hogy a film milyen tökéletesen tudja
teljesíteni, ha akarja, nagy feladatát, a kortörténeti hírszolgálatot… Ez a Dempsey–Carpentiermérkőzés, mint ismeretes, Chicago mellett folyt le, egy óriási, e célra épített arénában, százezer néző
jelenlétében. [...] Carpentier finom emberpéldány, idegei vannak, mosolya, póza, egész lelkével a dolog
mellett van. Most Dempsey. Hát ez a legsötétebb alak. Úgy jön föl, bika módra, nyomában egy had
tréner, feketén, összehúzott szemöldökkel megáll egy pillanatra a kötél előtt [...] Valami állatibbat, idegesítőbbet, mint Dempsey-nek ez az elszánt, dühös, gyerekes, félrevonult nézelődése a mérkőzés előtt,
még nem láttam színésznél sem. [...] A mérkőzés, az a mérkőzés, melyért eddig a legnagyobb honoráriumot fizették a világon, 12 és fél percig tartott. Az ütéseket alulról, felülről, oldalról fotografálták lassító
filmlencsével, mely minden mozdulatot tizenötszörös lassítással ad vissza. Hát ez a tizenkét és fél perc,
filmen persze csak öt vagy hat perc, még így vászonról is a legizgalmasabb produkció, amit emberektől
kapni lehet. Ahogy ez a két állat tépi egymást. Miért? Miért? Hagyjátok kérlek abba. Nem érdemes azért
a millióért. Semmiért nem érdemes így bántani egymást. [...] Carpentier habos szája, vonagló arca,
csukott szemei, idegesen rázkódó teste; s Dempsey szobornyugodtan hajol föléje s nézi; a bíró számol,
s mikor tizenkettőhöz ér, Carpentier összerándul, felugrik, s eszeveszetten az amerikainak rohan; ez az
utolsó mozdulata; Dempsey mozdulatlan bevárja, s villámgyorsan leüti. Carpentier most nem mozdul.
Dempsey győzött.”159
Márai két további tényező miatt is mélynek érzi a film válságát: a pénz túlságosan nagy szerepe és a
sztárkultusz bulvárosító, infantilizáló jellege. Az író szemére veti Korda Sándornak a nagyfokú
tékozlást, aki befejezte a Wells-regény alapján forgatott Mi lesz holnap? című filmjét, s a jeles producer
elszámolt a költségekkel: a díszletek belekerültek kétmillióba, a ruhák másik millióba, a statiszták a
harmadik, negyedik millióba. „A film egyre inkább pénzügyi bűvészmutatvány, következésképp egyre
kevésbé művészet. De a film mindenekelőtt új műfaj, a kifejezés új eszköze. Amíg a filmen minden
kifutófiú meg akar gazdagodni, a műfaj a börzejáték egy neme marad. S ahogy az új színházat lelkes,
aszkéta kísérletezők csinálták meg mindenütt a világon, úgy lesz a filmnek is egy zsenije és
aszkétája…”160 Az elmúlt évtizedek során a film egyre inkább a pénz függvényévé vált. „Uram
Az eltévedt műfaj. = Pesti Hírlap, 1944. jan. 1. 1. sz. 5.
Hevesy Iván: A film életrajza. Bp. 1943. 274.
156
Bisztray Gyula i. m. 271.
157
Ezt ma nem kell különösebben magyarázni: a bűnügyi, „helyszínelős” sorozatok szinte eluralták a
tévécsatornákat, mindennapi kenyérré tették az agressziót
158
Jack Dempsey nehézsúlyú világbajnok és Georges Carpentier könnyűsúlyú világbajnok 1921. július 2-án
küzdött meg egymással „az évszázad mérkőzésén” Jersey Cityben
159
Dempsey nevet. = Az Ujság, 1925. ápr. 4. 77. sz. 8–9.
160
A film titkai. = Pesti Hírlap, 1937. jan. 22. 17. sz. 5.
154
155

26

teremtőm! – ámuldozik a szerző. – Huszonötezer pengő!... Aztán megmagyarázták, hogy a sztárokkal
nem lehet alkudni; a sztár vagy megéri a pénzét s akkor meg kell fizetni, vagy megbukik egyik képtől a
másikig. A mozi szakmában ismeretlen a hanyatló sztár fogalma. Nincs középút, nincs lassú eltűnés,
csak föltétlen siker van, vagy föltétlen bukás.” 161
Vitriolos stílusú cikkeiben a sztárokat és az őket bálványozó nézőket is nevetségessé teszi. „Shirley
Temple, a világhírű gyermek, aki olyan okosan beszél a lóval, az inassal és a szerelmes nagybácsival,
végső fokon sajnálatra méltó. Egyszer láttam a moziban – írja Márai —, láttam, és nagyon sajnáltam.
Nincs szánalomra méltóbb, mint egy ötéves gyermek, aki háromszázezer dollárt keres egy évben. Akik
ismerik, azt mondják, Shirley munka közben a göndörfürtű, testet öltött sátán, a rendezők réme, aki
csendesen és vérfagyasztóan rászól a gyártásvezető igazgatóra vagy rendezőre, terrorizálja kollégáit.
Egyszóval: csodagyermek. Ijesztő lehet egy gyermeknek, de filmsztárnak első a világon; tömegek
őrjöngnek érte, s komoly, idősebb, kövér emberek Shirley Temple-klubokat alakítanak. Állítólag
Steinach-műtétnek vetették alá, ami azt jelenti, hogy plasztikai műtéttel, mesterségesen fiatalították csak
azért, hogy megőrizzék mosolyát. A sztároknak nem jó öregedni. Shirley, a hétéves vénség, küzdeni
kezdett az öregség ellen. Valószínűleg kapott új, műtejfogakat is, hamis loknikat és ragasztottak neki
gyermekszájat. Hogy pár évig még andalodjon a megfiatalított csecsemő bájaitól a világ. Az ember
valószínűleg nem lehet büntetlenül gyermek Hollywoodban.”162
Az amerikai filmipar műbálványait csak gúnyolni tudja, mert a sztárolt és túlfizetett színészek egy új,
izgalmas és többre érdemes művészeti ágat tesznek tönkre, s ebben a hollywoodi sztárok már ekkor is
élen jártak. Iróniája szarkasztikussá válik a legfrissebb filmmel kapcsolatos újdonságok kapcsán. „A
plakátműveltségre vágyóknak viszont feltétlenül tudniuk kellett arról is, hogy a művésznő palotája
kertjébe egy Adolph nevezetű krokodilt is vásárolt. Tudnunk kellett, hogy Mae West nem tud aludni, ha
nem szorítja keblére azt a kölyökoroszlánt, mely oly hálásan fogadja el az ételt – ezúttal képen is – a
művésznő kezéből. Tudnunk kellett, hogy a világ kedvence, Shirley Temple mit mondott a mamájának,
mikor átadták neki utolsó filmjéért a százezer dolláros csekket. [...] Minden napra jutott valami pikáns
érdekesség vagy fejfájdító hülyeség a filmcsillagokról.”163 Az író nem tudja elképzelni (nem is lehet),
hogy a százszámra készített amerikai filmek minőségiek lehetnek.164 Márai nem annyira konkrét
filmekről, mint azok kapcsán ír, erkölcsiséget, színvonalat, lényegében szellemiséget, igényességet
számon kérvén, ami fordított arányban áll az egyes alkotások körül keringő összegekkel. Walt Disney
filmjeiről sem ír túl emelkedett hangnemben: a világ tragédiáit bemutató híradó filmek mellett tizennégy
hete vetítik töretlen sikerrel Miki egér kalandjai valamelyik részét, különös egyvelegét teremtve meg a
világ eseményeinek: „…felváltva adagolják Mikit és a történelmet, a régi, háborús libamájrecept
szerint, egy liba, egy ló, néhány méter Dollfuss-temetés, néhány méter Miki-kaland. A műsor változatos,
csak Miki sikere stabil.”165 A Disney által teremtett műmennyország még ellenszenvesebbé tette az
amerikai filmipart és (céljával ellentétesen) lényegében elviselhetetlenebbé a valóságot.166
A silányabbá válás tkp. túl hamar bekövetkezett, hiszen a már idézett Siklós Ferenc kritika 1929-ben is
„kötegelve” közli a „kötelezően kihagyandó” filmeket: A csibészkirálynő, A bolond milliomos és az
Óriások című alkotásokat így kommentálja: „…alkotói nem számítanak kritikára, mert ha
számítanának, sohase nyúlnának filmhez.”167 Dévai Béla: A film útja a mozivászonig című írásában így
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kommentálja a szomorú tényt, hogy nem a közönség formálása, hanem elvtelen, csak a pénzügyi
szempontokat szem előtt tartó kiszolgálása vált a filmszakma céljává: [az új filmet] „…még mielőtt
magának a filmszakmának bemutatnák, egy közepes vagy egy kisebb moziban levetítik és figyelik a
hatást [...] több olyan jelenetet kivágtak a filmből, amelyek ennek a próbaközönségnek nem nyerték meg
a tetszését, amelyeket maguk a film készítői kitűnőnek tartottak.”168 Azaz gyakorlatilag (mutatis
mutandis) igen hamar kialakul az a máig tartó beteg helyzet, mely kettősségben tartja a filmszakmát,
ami „üzletileg teljesen érthető [...] Művészi értelemben azonban a közönség ízlésének ez a túlzott
figyelembe vétele nagyon nagy károkat okoz és ebben kell keresni elsősorban az okát annak, hogy a film
művészileg olyan csigalassúsággal megy a haladás útján…”169
Márai értékelése szerint a készülő és bemutatott filmek többségében a hanyatló világ, s benne Európa
szomorú képe tükröződik. Ennek példája a René Clair rendezésében készülő alkotás is, melynek
forgatásakor ott járt Londonban. A romok közötti házak, az állatbőrökbe bújtatott emberek falansztervilága a jövőt idézi fel, de mintha az író jelenéről is szólna. „A látomás lenyűgöző. Londont látjuk, e
század vége felé, néhány évtizeddel az új háború után. A civilizált világ már elpusztult; a háború
karácsony napján tört ki, ezerkilencszáznegyvenben, a londoniak éppen a kedves ünnep ajándéktárgyait
vásárolgatták, mikor bombák zuhantak a Piccadilly térre – London romhalmaz, a lakosság elszéledt a
barlangokban, Párizs és Berlin nincs többé, a kontinensen hullák milliói rothadnak, az Apokalipszis
négy lovasa vágtat végig az egykori műveltség tájain, a lovak patája nyomán dögvész lepi el a földet, az
emberek elhagyják a városokat, különös vándorlási betegség tör ki a lakosságon, senki nem találja
helyét, az életben maradottak bronzkorbeli, nomád életet élnek… Így Wells. A ködben gyermekes-riasztó
árnyak imbolyogtak: a Napnyugati civilizáció kulisszái. Ilyen volt valamikor a világ; de ki emlékezik
már erre? [...] nem hiszek abban, hogy Európa népessége, a Painther’s Father170 leszármazottjai egy
napon végletesen elhagyják életük és munkásságuk színtereit, a dómokat, múzeumokat, áruházakat,
gyárakat, kétszoba-konyhás, rádióval és kaktuszokkal ékes lakásaikat, s a barlangokba vonulnak
zsiradékot szürcsölni, mint az ausztráliai »csurunga népe«.”171
Furcsa kettősségben írja mindezt Márai a H. G. Wells regényéből forgatott film kapcsán: egyfelől
borongva ír a készülő alkotás felidézte Európa hasonló hangulatú jelenségeiről, másrészt egyfajta
kötelező optimizmus jellemzi őt: „…ez a látvány sem tudja megölni bennem a hitet és alázatot, amellyel
hazám, az európai haza szellemi tartalékaira gondolok. Lehet, hogy ölni fogjuk egymást és biztos, hogy
élni fogunk, talán egységesebben és európaibban, mint azelőtt. [...] a mozi, úgy látszik, legújabban
átkozottul komolyan veszi önmagát; nem hajlandó többé fehér lovon üldözni a menekülő cowboyokat.
Kár. [...] A tőke óvatos. A filmnek első rendű szerepe még mindig az, hogy narkotizáljon; s ahogy
„gyanús” minden irodalom, amely kételyt ébreszt és az irracionálisat hirdeti, úgy gyanús természetesen
a film is, amely, annyi viszály után, nem békíti össze a szereplőket és nem oldja fel a néző feszültségét a
happy endben...”172 A film, a mozi hatalma egy kultúra silányulásának jele, hatásában olyan Márai
számára, mintha a középkorban az udvari bolond mondta volna meg, mit döntsön a király az ország
ügyeiben. „A mozi elhatalmasodott a lelkek fölött: volt egy idő, mikor Greta Garbo legalább olyan
spirituális hatalom volt Európában is, mint egy közepes hatalom államfője.”173
Az 1938-as hatalmas viharokat követő, száznál több halálos áldozatot követelő árvizet írónk egyfajta
istenítéletnek látja a sok felszínes film miatt, amiből csak Noé bárkája menthetne meg. „Hollywood volt
az a szöglete a világnak, ahol a mesét, a Mítoszt gyártották, egy korban, amelynek emberei nem tudtak
már szabadon, felelőtlenül és színesen álmodni. Hollywoodban nemcsak jó és rossz filmeket gyártottak,
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hanem egy világképet. Milyen volt ez a világkép? Optimista. S időnként elsodorta, állataival,
szcenáriumíróival és sztárjaival, az összes válogatott példányokkal az özönvíz. [...] Tudjuk, hogy
Hollywood időnként készpénzért megvásárolja Európa nagy szellemeit, az írót bokszban tartják, s néha
bevisznek neki egy köteg dollárt, egy kevés répát és vizet, s várják, mi jut eszébe. [...] Most, hogy megint
egyszer elsöpörte az árvíz, lehetetlen nem gondolni a Bárkára. Hollywood nemcsak üzlet volt, sistergő
vállalkozás, hanem mitikus jelkép is. Mindannak, amit itt terveltek, agyaltak és forgattak, valami célja
volt az emberekkel. Ez a szándék nem volt egészen tudatos. Mi, emberek, még nem is értjük. De az elemek
néha már értik és kiáradnak.”174
Szinte filozófiai, még inkább az európai szellemiséget védő sorokat ír le a Pesti Hírlapban megjelent
cikkében. A minőség hiánya és a túltermelés özönvize figyelmeztető gondolatokat fogalmaztat meg
vele. „Az amerikai mozgókép nem tengerentúli magánügy. Néhány magányos perlekedő évtizedek óta
hangoztatja az Államokban és Európában, hogy amit a hollywoodi és kapcsolt részeken »gyártanak«
bódítószerben, van olyan veszedelmes, nyugtalanító, s az emberi kultúra szempontjából nemzetközien
ártalmas, mint a kábítószerek [...] Az igazi művészet mindig állásfoglalás. De az álomgyáros semmitől
nem irtózik úgy, mint az állásfoglalástól, társadalmi, politikai, szerelmi, gazdasági kérdésekben vallott
őszinte kinyilatkoztatástól. Egyrészt az igazság – rövid távra – »mindig rossz üzlet«. Az emberek
fanyalogva hallgatják és nézik. Legalább ők, az álomgyárosok, s íróik, kürtöseik, így mondják! (Én nem
hiszem…) [...] Ez a szép, ez a sima, ez az erővel és tehetséggel alkotott amerikai film veszély – s veszély
az európai film is, mely hasonló szemlélettel készül –, mert megfertőzi a tömegek művészi igényét, mikor
desztillálja a produkcióból azt a mélyebb, kényelmetlenebb, kellemetlenebb, fájdalmasabb és
penetránsabb »emberit«, ami nélkül tartós művészet nincsen.”175
Miközben élvezi a filmet, felháborodik rajta, moralizál és morgolódik a középszerű filmek, a
sztárkultusz kapcsán, egyre jobban kezd hinni saját hivatásában, az írásban, és annak megjelenítő
erejében. Látszólag semmi sem versenyezhet a film lenyűgöző erejével, de az említett minőségi
kifogások miatt mégis, egyre többre értékeli saját hivatásának lehetőségeit, a nyomtatott kultúra értékét.
„Nem hiszem, hogy az írott szót, az újságot, valaha is pótolni tudja a rádió, a hangos filmhíradó, a
távolbalátó készülék, vagy mind a korszerű csodák, melyekkel a technika a jövőben még
megajándékozhat. A nyomtatott szóban van valami bizalmas, személyes, amit nem pótol a képszerű látás,
sem a hallás akusztikai élménye. Igaz, az újságíró betűje elpárolog a pillanattal; de az olvasás pillanata
bensőségesebb élmény, mint a látás vagy hallás pillanata. A lap, melyet az olvasó kezében tart, tárgyi,
személyes kapocs az újságíró és olvasója között. Az effajta közlésben van valami »csak-neked-mondom«
– s talán ez az újságírás »titka«, ha ugyan van »titka« egyáltalán a szellemi munkának…”176
Rezignált hangú tudósítást ír egy kétes, nemzetközi sikerről, arról, hogy hazája miként vált egzotikus
látványossággá egy párizsi filmszínházban. „Aztán szomorú akrobaták csináltak valamit az Eiffel-tornyon, s rögtön utána a Pathé-Journal fölvetítette ezt a két szót: »Mesokovezd, Hortolagy«. (Színes.) –
Mi az, Hortolazsi?… – kérdezte a kisfiú a mamától. A mama nem tudta. A kisfiú ismerte a mamát, s ezért
Mesokovezdet már meg se kérdezte, amiben teljesen igaza volt, mert egyrészt nehezebb kimondani, másrészt mérget lehet rá venni, hogy a mama amúgy se tudta. [...]
A kisfiú kérdi:
–
Hol van az?…
–
Là bas…177 – mondja az anyja.
A kisfiú kérdi:
–
Messze van?…
–
Külföldön van – mondja a mama.
Az özönvíz. = Pesti Hírlap, 1938. márc. 30. 71. sz. 5.
Az álomtröszt. = Pesti Hírlap, 1938. aug. 28. 193. sz. 4.
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[...] pörgekalapos Fekete Nagy András a pásztortűz mellett a hortobágyi pusztán, ahol ködmönön heverészve a bográcsban birkapörköltet főz magának, úgy hat most erre a francia kisfiúra, mint reám hatott
az aztékok kincse… [...] egzotikumnak érzi azt, ami nekem a hazám, a kenyerem, a mindennapom és a
vasárnapom, s ami neki regény, távolság, Kína vagy még annál is messzebb valami, az első nyugtalanságok egyik ködös détail-ja,178 az első kalandvágy fátyolos célja talán, s hogy elalvás előtt úgy gondolkodhat Fekete Nagy Andrásra, mint én gondoltam Buffalo Billre. Különös, hogy szét vagyunk szórva
ezen a csillagon mi emberek, csak vágyakozni tudunk egymás után, s milyen egzotikusak vagyunk egymásnak. [...] Jólesik nekem, hogy ami nekem Hortobágy, az neki egzotikum, ahogy ami nekem Párizs,
az neki mindössze egy lakás valamelyik párizsi ház negyedik emeletén, s néhány utca, s mindössze egy
élet.”179
Befejezésül egy korai írását idézem, melyben az amerikai filmet még követendő példának látja, de a
zárlat, mégis egy a filmnél klasszikusabb művészeti ágat emel magasba. „1919-ben készült a
legnagyobb német filmek egyike: a Dubarry.180 Egy és fél millió márkába került. Ma ugyanez a film
legalább 400 millióba kerülne. A német filmek közül a világpiacon az úgynevezett történelmi filmek –
legalább nagyrészük – feltétlenül versenyképesek voltak. [...] A német filmipar válsága azonban nem
csupán gazdasági okokra vezethető vissza, hanem nagymértékben arra is, hogy a kéziratok, a miliő és a
színészek kiválasztásában az itteni vállalkozók és a külföld, de különösen Amerika ízlésének teljes
elhanyagolásával jártak el. [...] Egy azonban bizonyos: a túlhajtott iramban a filmesek által minden
pénzzel megfizetett és elkényeztetett »nagy« színészek, akik követeléseikkel és sztrájkjaikkal, próbákról
és előadásokról való elmaradásaikkal fittyet hánytak a filmesekkel konkurálni nem tudó színházaknak,
most – legalább addig, míg a krízis tart – szelíden és bűnbánóan újra ráeszmélnek majd a színpad
»elsőrangú fontosságára!«181
5. Mintha a világ lelke szólalt volna meg… (Márai a színházban)
…mindenki lehajtotta fejét, krákogott, köhögött, orrát fújta és a zsebkendőjét kereste. (Színházi este)

Azzal, hogy igyekszem az életmű egy-egy jellegzetes szeletét bemutatni, nem szeretném kihagyni az
abból, konkrétabban az általánosan ismert Márai képből kilógó vonásokat sem. Jelen fejezetben
elsősorban kevésbé ismert írásain keresztül próbálom illusztrálni az író félárnyékban lévő arcát.
Időnként már írása alapszituációja is szokatlan e témában, meglepő a magukban a szokványos Márai
képet hordozók számára, pedig itt is, ebben is, a hazai időszakra mindvégig jellemző kíváncsi „újságírójellem” nyilatkozik meg. Ahogyan jelen van Berlinben a Sportpalastban Hitler hatalomra jutásakor, 182
ott van a képviselőházban, amikor bejelentik, hogy az I. világháborút elvesztettük, 183 vagy pusztán
kíváncsiságból elmegy egy futballmeccsre,184 hogy az írás eszközeivel elemezze a játékot és nézőit,
ugyanígy látogat el a munkások számára tartott kültelki színielőadásra.185 Érdemes ezt az írást
hosszabban idézni, mert írónktól szokatlan szituációt elevenít fel, a témához képest tőle elütő
hangnemben és a későbbi naplóíró szerzővel szögesen szembenálló gondolatokat lejegyezve. Talán e
fejezet a legjobb példa a kassai polgár írói-emberi arca változatosságának bemutatására. Nemcsak írásai
választott témáit illetően, hanem a meglátogatott színházi előadások, azok beágyazódása jelenébe és
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saját életébe, vagy a történelmi fordulat hozta euforikus érzés kreálta, tőle szokatlan lelkesedés és az
emelkedettség által háttérbe szoruló minőségi cikk megírása okán is.
Márait nagyon ritkán érdekelte a munkások élete, életkörülményei, művelődési szokásai. Ezért is
meglepő azon írása, melyet még egy baloldali lap is186 átvett utánközlésre Színház és munkásság címmel.
„Szombat este egy kültelki színházban. A legdrágább hely nyolcvan fillér. A színház zsúfolt: a kakasülőn
is szoronganak. Munkások, kültelki közönség, hétvégi hangulatban, munkaruhában, ahogy eljöttek egy
órával előbb a szomszédos gyárak valamelyikéből, s a hetibér szerény összegéből elköltenek néhány
fillért úgynevezett kultúrára. Zajos és hálás ház, csaknem minden szereplőt nyíltszíni taps fogad. [...]
Hősök, gondolom. Kültelki színészek. De a közönség is hősies. Ez a közönség érzi, hogy kap valamit,
amire szüksége van – a kultúra káprázatát –, s filléreiért nem csapják be. Olcsó műfajt kap; itt még teljes
értékű a produkció minden ősi árnyalata, a csók, a pofon, a nyelvbotlás. Mindent megtapsolnak, a
kezdetet és a véget, fáradhatatlanul. A sötét nézőtéren háromszáz ember szombat este átadja magát
valamilyen szerény lelkiségnek, mely e jelentkezési formáiban meghatóan torz és ügyefogyott, de nem
lehet így sem félreérteni: ezek az emberek egész héten bőrgyárakban, textilgyárakban dolgoznak, s
szombat este két, három óra hosszat szükségük van valami fényesre és csillogóra, ábrándot akarnak
látni és szerelmet. [...] Később, még napok múltán is, gondolnom kell rá, s ezt gondolom:
–
Elég kitenni lábunkat Budapest belső köreiből, hogy rögtön, minden lépésnél fölfedezzük, milyen
mesterséges építmény az a kultúra, az a sajtó, az a színházi világ, az a könyvkiadás, mely a hazai elitre
épült. Nem is kell vidékre menni. Elég kimenni Pest kültelkeire, hogy találkozzunk azzal a másik
éhséggel, amely legalább oly problematikus, mint a gyomor éhsége. [...] Nem igaz, hogy a munkás, a
paraszt nem »érett« a magas, az igazi művészetre. Legalább olyan érett, mint a középosztály, mely a
belváros színházaiban és mozijaiban »igényekkel« jelentkezik; igen, mindinkább hiszem, hogy éppen ez
a középosztály csodálatosan szelídítette igényeit, s már-már alig képes arra az erőfeszítése, a katarzisra,
mely föltétele a művészi alkotás sikerének. A »tömeg«, például ez a kültelki tömeg mohón nyúl minden
kultúr-pótlék után, amit kap. Ha Shakespeare-t kapná vagy Madáchot, éppen ilyen áhítattal fogadná,
mint e híg pótlékot, ványadt utánzatot. De titokban másra vágyik. [...] Utoljára London külvárosaiban
láttam proletár-tömegeket a színházban. Shakespeare-t játszották nekik, a »Hamlet«-et, zsúfolt ház
mellett, mely lelkesen tapsolt Hamlet monológjának, áhítattal figyelte Ofélia sorsát, éppen olyan
áhítattal, mint Erzsébet idejében, a Globe-színházban, s ugyanaz a tömeg: székálló legények, munkások,
csaposok. A tömeg igénye örök és időtlen. Elsorvad az a kultúra, mely nem merít ebből az igényből, s
mesterségesen, mintegy dísztereken mutogatja csak csúcsteljesítményeit.”187
Tehát sokkal jobban figyel az előadás életbeli szituációjára, a nézőközönségre, összességében a
körülményekre, mint magára a produkcióra. Elsősorban megfigyelő, a „széksorok közötti” élményekre
kihegyezett, és nem a stage deszkáin látható produkció kerül érdeklődése középpontjába. Ugyanez az
alapállás jellemzi másik írását, melynek groteszk alaphelyzete eleve arra hívja őt, hogy minden mással
törődjön, mint a színpadi produkcióval. A helyszín, ahol az író megjelenik, a neves budai
elmegyógyintézet. „Vasárnap este elmentem a lipótmezei elmegyógyintézetbe, ahol »intézeti betegek és
vendégszereplő hölgyek közreműködésével« bemutatták az »Ezüst sirály« című operettet. [...] A meghívás kétszeresen is érdekelt, mert régen jártam elmegyógyintézetben, s lesz tíz éve, hogy egyáltalán nem
láttam ezt a derűs műfajt, az operettet. Az »Ezüst sirály«-t sem láttam, számomra ez volt a premier. [...]
elöljáróban bevallhatom, hogy mikor egy óra múlva eljöttem az intézetből, első benyomásom az volt,
hogy erről a kissé lepecsételt témáról – előadás az elmegyógyintézetben – nem fogok írni semmit. Az
ember néha belefárad ennek a mesterségnek frivolitásába, s bizonyos dolgokat, mint a bolondok fájdal-
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mát és örömét szívesen respektálná annyira, hogy ne szórakoztassa impresszióval a közönséget. Másrészt van itt valami, függetlenül impresszióimtól, ami önmagában megköveteli, hogy elmondják. Ezért
írom fel az egészet, sorjában. [...]
Ez a bolond, aki mögöttem ült, nagyon jól öltözött, intelligens viselkedésű, finom fejű idősebb bolond
volt, akiről az előadás kezdetéig azt hittem, hogy kísérő. Mikor az előadás elkezdődött, ez az úr tapsikálni kezdett, s a szemei különös fénnyel gyulladtak fel. Marad kérdésnek, hogy ő engem kinek tartott.
Nem mondta meg. [...] A betegek nevetni kezdenek, a bonviván hangja oly hamis, hogy még itt is feltűnik,
többen csendesen összevigyorognak, és átintenek egymásnak a szomszédos széksorokba, hogy Cziráky
gróf rossz. Egy teljesen paralitikus öreg beteg valami nagyhercegnő kamarását játssza. [...] Vagy:
»majd jön az intéző (nagyherceg helyett), az majd mindent elintéz«. Állandóan az »intézet«-tel, az »intéző«-vel dolgozik. Ez a humora. Óriási sikere van. A betegek harsogó, vad nevetésben törnek ki, valahányszor az intézetet említi. [...] Az első felvonás után kínozni kezdett egy nyugtalanság, hogy mivel
fogom igazolni magam, ha ki akarok innen menni. Az inspekciós, fehér köpenyben és kulccsal a kezében,
még mindig ott állott a kilincstelen ajtóban. Nyájasakat mosolyogtam reá, s fesztelenül beszélgetve sétálni kezdtem a folyosón. [...] Égető szükségét kezdtem érezni annak, hogy mielőbb elmenjek. Hogy
őszinte legyek, el is mentem, az első felvonás után, a betegek sétáltak a felvonás közben, s nagyon izgatottan tárgyalták a darabot. Az inspekciós mosolygott, megforgatta a kulcsot, és kitárta az ajtót. [...]
Elképzelhetetlen, hogy ezeket az embereket megnyugtassa egy színielőadás, majmolása a másik életnek,
kosztümmel, hanggal, szöveggel. Örülni fogok, ha a bonviván nem kap a közeli napokban egy rohamot.
Mintha valakinek, aki éhhalálra van ítélve, minden három napban adnak egy szardíniát. Vagy egy szomjazónak minden nap egy korty vizet.”188
Természetesen klasszikus szerzőket és előadásokat is megtekint, a legnagyobbak portréja
kötelességszerűen is foglalkoztatja őt. Shakespeare szinte mindig elbűvöli, úgy tartja, hogy „Ő az
egyetlen férfias költő a világirodalomban. Férfias, tehát szemérmes. Titkát évszázadok óta feszegetik,
vésővel és feszítővassal, mint egy fáraósírt, amelyben egy elmúlt világ minden kincse és rejtélye
meglelhető. Hőseit elevenen boncolták, minden szavukat kettévágták, vizsgálták tartalmukat napfénynél
és homályban. Azt is kétségbe vonták, hogy élt valamikor. Mintha a világ lelke szólalt volna meg egy
napon, rejtélyesen, az emberi lélek, közvetlenül és személytelenül. A kutatók aztán csüggedten, vállukat
vonogatták. Nem lehet »megfejteni«. A világegyetemet sem lehet megfejteni. Bele kell nyugodni, hogy
van.”189 Másik Shakespeare-vonatkozású írása (megfogalmazását tekintve) meglehetősen önarckép
jellegű: az idős zseni meg nem alkuvásáról és utolsó üzenetéről szól: „E művek vizsgálata arra tanít,
hogy Shakespeare élete végén egyáltalán nem békült meg a világgal, hanem rendszeresen átkozódott.
Alkotóereje utolsó dühével, mikor már mindent tudott az emberekről, vérben forgó szemekkel végül is
Calibant alkotta meg.190 S Caliban hörgi – mintha Shakespeare búcsúzna e szavakkal emberektől,
Istentől, a világtól: »Megtanítottál beszélni, s minden hasznom annyi, hogy tudok átkozódni.«”191
Mindig az embert középpontba helyező mivoltát emeli ki, ezért írja le Naplójába rezignált hangon, hogy
a reneszánsz drámaíró sohasem jegyezte le műveiben Jézus nevét, mert más szférában mozgott.192
Végül az aktualizált reneszánsz zsenit említem, akivel Márai saját kora negatív tendenciái miatt is
foglalkozik. A műsorra tűzött Shylock alakja olyan indulatokat erősít fel 1936-ban, melyek miatt joggal
teszi fel költőinek nem nevezhető kérdéseit. „Egy budapesti színház műsorára tűzte »Shylock«-ot; talán,
mert a halhatatlan színművet régen játszották magyar színen, talán, mert új színészek akadtak az örök
szerepekhez, talán – s engem most csak ez a lehetőség érdekel – mert a színigazgató, akit erős színházi
„Ezüst sirály” a Lipótmezőn. = Prágai Magyar Hírlap, 1928. jún. 16. 137. sz. 4. Földes Imre operettjét 1920ban mutatták be először
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ösztön jellemez, megérezte, öntudatlanul megszimatolta a darab kortörténeti aktualitását. »Shylock« ma
a »levegőben van«, mint a mozibörzéken mondják, az emberek lelkében van, titokban gondolnak reá
zsidók és keresztények, vitatják bűnösségét vagy ártatlanságát – igen, Shylock megint él [...]
Shakespeare úgy tudott „nyersanyagot” az emberekről, mint senki előtte, se utána; nem tisztelte az
embereket – talán csak a jellem, vagy inkább a jellem végzetes változhatatlansága iránt érzett valami
szomorú áhítatfélét. Shakespeare nem lehetet antiszemita, ahogy nem volt nacionalista, s ahogy minden
fajta s minden korszak mögül kikaparta azt, amit az irodalomtörténet »általános emberi«-nek nevez, s
amiről, az emberiről, Shakespeare-nek megvolt a maga véleménye. [...] Keressük meg ennek a
Shakespeare-korabeli antiszemitizmusnak gyökereit; keressük meg, s nem kell bizonykodnunk, hogy
érdeklődésünk nemcsak irodalomtörténeti. Shakespeare zseniális mozdulattal adott egy zsidót az
Erzsébet-korabeli Angliának – egyetlenegyet, akin az angol társadalom kiélhette antiszemitizmusát; s
adta ezt a kitalált zsidót, a lángelme ösztönével, olyan korban, mikor már három évszázada egyetlenegy
zsidó nem élt angol földön. Az angolok, mint ennek időközben híre ment, a 13. században, tehát két
évszázaddal a spanyolok és portugálok előtt űzték ki a zsidókat, szám szerint mintegy húszezer családot
a szigetről, s mikor Shakespeare, remek szimattal, színpadra állította a »Velencei kalmár«-t, az angolok
évszázadok óta nem láttak már eleven zsidót.”193
Természetesen szóvá teszi a minőségi darabok hiányát és szinte mindig az elégedetlenség hangján szól
a körúti színházak nyújtotta kínálat minőségét illetően.194 A silányabbá váló darabkínálat egyik pregnáns
írása az Export, import.195 Hangneme nagyon hasonlít a tucat filmeket elítélő recenziókhoz, s ahogyan
nem tud elmenni szó nélkül a gyenge irodalom és film mellett, a silány színházi előadásokat is kritizálja.
„Van valami jele annak, hogy a magyar színpadi exporttal egy kis baj van. Nagyobb külföldi piacokon,
Berlinben, Párizsban, s legfőképpen Amerikában az árut csak bizonyos nehézségek árán lehet
elhelyezni, s nehéz ma Pestről eladni valamit mondjuk októberre ab langer Budapest.196 [...] amire két
esztendővel ezelőtt még az egész Nagykörút esküdött, mint a nemzeti vagyon és a hazai ipar egyik
jelentős értéktételére, a búza mellett arra a valamire, melynek óriási lehetőségei vannak a külföldi
piacokon. Sajnálkozva állapíthatjuk meg, hogy a termelők elszámították magukat, az áru divatját múlta,
s azt a fajta budapesti vígjátékot, amely éppen a budapesti vígjáték és semmi egyéb, egy-két esztendő
múltán külföldön egyáltalán nem, s reméljük, Pesten is csak a legnagyobb nehézségek árán lehet majd
eladni. [...] Lesz itt minden, ami nincs, világnézet, politika, forradalmiság, új beszédtechnika,
freudizmus, a »szájad, a szájad« helyett mindaz, ami az új színpadból eltanulható külsőség. Azt, hogy
valaki, aki egy életen át sikerrel rebegte, »a szájad, a szájad«, most szemérmesen és értelmesen kezdjen
beszélni, persze nem lehet várni. De jól meg fogják tanulni, mert tanulékonyak.”
A bontakozó gazdasági világválság és az emberi jellem örök tulajdonsága együttesen hívja színpadra
Molnár Ferenc egyik darabját. „Az Ördög, mióta nem láttuk, e huszonkét esztendő alatt, fejlődött a
korral, egy árnyalattal el is hízott, kitanulta s ördögi feladatai szolgálatába állította a technika új
eszközeit, trónusát e földre helyezte át, egy bankelnöki szobába, ahol telefonok és titkárnők segítségével
már azt a fáradságot sem veszi magának, hogy az emberi lényt rejtett és titkos rúgói kitapogatásával
kísértse meg, hanem egyetlen brutális erejű, mágikus áramkör bekapcsolásával eléri azt, hogy minden
emberi kvalitás, becsület, jóság, önérzet porrá hamvadjon előtte: az Ördög specializálta magát – egy,
kettő, három – a Pénzben. [...] Ez a Norrison a zakóba öltözött ördög, aki kénkő helyett, ami büdös,
most már csak a pénzzel dolgozik, aminek nincsen szaga.”197 Bulgakov A Mester és Margarita mágikus
színházjelenetében a pénz körüli vágyak, nagyravágyások és egy felettük álló hatalom játékait helyezi
Shylock. = Ujság, 1936. szept. 20. 215. sz. 1–2.
Ugyanakkor érdekes, hogy naplóbejegyzése szerint személyükben éppen az általa nem megfelelő
színvonalúnak tartott előadások szerzőit (Kellér Dezső, Nóti Károly) hiányolja az emigrációban
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a középpontba. A legmélyebb ösztönöket (pénz, hiúság) felkorbácsoló Woland és segítőtársai
szemfényvesztésére hamar fény derül: a csinosan felöltöztetett nőkről eltűnik a ruha, s a bűvkörből
kikerülve a pénzből is ásványvizes üveg címkéje, méh vagy kompromittáló külföldi pénzkötegek
lesznek. Ezt a „varázst” hiányolja Márai az előadásból: „Utolsó pillanatig várja a néző, hogy színpadra
lép a figura, aki elmondja azt a néhány mondatot, melyek hiányoznak a darabból. [...] lesi és reméli,
hogy most, most rögtön belép s a paraziták, talpnyalók. címeres stricik e szomorú defiléje után kimondja
a bűvös „nem“-et, amely megtöri a varázskört s a pénz mindenható bűvészpálcájával dirigáló Magistert
visszaparancsolja a halhatatlan emberi tisztesség határvonalairól a halhatatlan emberi aljasság sötét
sáncai mögé. Ez a figura késik, s a függöny úgy esik össze, hogy a figurának nem volt szíve a színpadra
jönni. A komédia megmaradt komédiának. Annak persze a legkülönb, amit ma színpadon csinálni lehet.
A mesterségnek olyan magas iskolája ez, amit talán egy-két fiatal francia kivételével, így és ennyi
öntudatos biztonsággal senki sem tud ma a manézsban utána csinálni.”198 Utóbbi megjegyzés jól
mutatja, hogy az igényes szórakoztatásnak Márai nem ab ovo ellensége, sőt, elismerést vált ki belőle,
mert képes közelebb vinni a nézőt önmagához.
A technika, a díszlet nem érdekli, az alakítások sem feltétlenül, hanem mindenkor a történet igaz volta,
a művészi színvonal és a színpadon megjelenő-felismerhető ember a maga nagyságában vagy éppen
gyarlóságában. (Ilyen szempontból megint csak az író sokszínűségét és nyitottságát mutatja, hogy
megnézi a csákvári földmíveseket bemutató előadást is 1929-ben.199) Cenzori ítéletei sokszor szorosan
összefüggnek történelmi jelenideje eseményeivel, erre példa a Shylock vagy a később idézendő, ÉszakErdély visszatérése feletti öröm hatása alatt írt Színházi este. Sokszor az általános emberit választja
tárgyul, (Egy, kettő, három, „Ezüst sirály” a Lipótmezőn), időnként pedig összefonódik saját sorsa és
hazája sorsa egy „történelmi szemétben”, ahogy most következő írása alcíme mondja, annak zagyva,
történelmietlen, irodalmi műnek silány és felületes volta miatt. „A darab, magyar szempontból, minden
figyelmet megérdemel. És mert nem lehet egyszerű színpadi eseménynek minősíteni – előreláthatóan,
sőt remélhetőleg politikai és diplomáciai következményei is lesznek –, szükséges, hogy részletesen ismertessük tartalmát, már amennyire ebből a zűrzavaros drámai szemétdombból, amit szerző és rendező
itt három felvonásban összehordtak, tartalmat lehet kipiszkálni. Előkelő budapesti bérház padlásszobájában vagyunk. Mikor? A Magyar Tanácsköztársaság idejében, tehát természetesen télen, mert sem a
szerző, sem a rendező nem vették a fáradságot maguknak, hogy utánanézzenek a Larousse-ban a történelmi események dátumának. [...] A bárónő felveszi szerény kalapját, a szín változik, s egy havas budapesti utcán találjuk magunkat, egyik oszlopos budapesti középület, valószínűleg a Nemzeti Múzeum előtt.
Ez annál valószínűbb, mert Budapesten vagyunk, s a középület oszlopait cirill betűs, orosz szöveges,
vörös forradalmi plakátok borítják: köztudomású, hogy a magyarok cirill betűkkel írnak, s előszeretettel
beszélnek oroszul. A bárónő a szovjet filmvállalatának vezetőjéhez siet, hogy felajánlja statisztának fiát,
a beteges, de snájdig huszártisztet, s itt az utcán találkozik a királyi palota volt szertartásmesterével, aki
boldogult Andrássy Gyula gróf meglepően sikerült maszkjában lép elénk, természetesen csizmában, bekecsben és cilinderesen, mert magyar arisztokraták a kommün idején is így öltözködtek. [...] Kun Béla,
aki vállas, hatalmas ember, gesztenyebarna bajuszt és körszakállt visel, nagyon elegáns, s mindenképpen iparkodik hasonlítani Kossuth Lajosra (nagyon könnyen lehet, mint ez a cselekményből később kiderül, hogy a szerző összetévesztette a két maszkot), szóval ez a daliás Kun Béla rosszkedvű. Délután a
Központi Végrehajtó-bizottság ülésén beszédet kell tartania, s fél, hogy megbuktatják vagy merénylet
áldozata lesz. [...] Ezt a piszkot Párizs egyik legnevesebb színházi embere, Gaston Baty,200 a modern
színpadi törekvések egyik nagynevű patrónusa adatta elő. Tévedése érthetetlen s megbocsáthatatlan.
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Rendezés, szerző és színészek összefogtak, hogy amit e mocskos anyagból ízléstelenségben, ordenáréságban ki lehet hangsúlyozni, az megtörténjen.”201
Az igazságérzet és 1919-es személyes érintettsége202 kemény konklúzió levonására hívja Márait Baty
rendezésével kapcsolatban: „Nemrégiben megtörtént, hogy Budapesten egyik magyar író darabjában a
Marseillaise-t énekelték, mégpedig a színpadi előírás szerint, egy rosszhírű ház csapszékében: a francia
követség azonnal interveniált, s ezt mindenki természetesnek találta. Mit szóljunk mi, amikor a magyar
történelem egyik legtragikusabb fejezetét ilyen pimasz formában meri bemutatni egy francia színház,
olyan hangon és modorban, amire példa még nem volt? Nem kell hozzá különösebb soviniszta érzékenység…”203
Élete során kevés esemény hoz ki belőle olyan szemmel látható, pozitív érzelmeket, mint a Felvidék és
Erdély visszatérése. Mindez nem pusztán az örömteli, de nagyon súlyos árat jelentő igazságtételnek
köszönhető, hanem a szellemi ember felfedezése feletti öröm is. Különösen igaz ez erdélyi látogatása
során, amikor csak hírből, könyvből ismert tájakat sorra látogatva valódi légkörrel, vonzó
szellemiséggel, élő és elhunyt alkotók életművével találkozhat. Felfedezi a magyar irodalom és szellemi
élet itt élt nagyjait (Bolyai Farkas, Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor stb.), ellátogat Zágonba,
Csomakőrösre, 1942-ben részt vesz a kolozsvári könyvnapon. „Elvarázsolt lélek” ekkor Márai:
gyermeki módon örül a Kolozsvári Nemzeti Színház János vitéz előadásának. Erről szóló cikkét otthoni
előadás kapcsán biztosan nem írta volna meg, de talán nem is vállalta volna a hétköznapian egyszerű
sorokat: „Kolozsvárott elmentem este a színházba. »János vitéz«”-t játszottak, nagyon jól és kedvesen.
A nézőtéren estélyi ruhás, izgatott, csillogó szemű emberek ültek. Ez a közönség nem akart bírálni, nem
akart jobban tudni, sem fölényeskedni. Csak bámulták a színpadot, ahol magyar huszárok villogtatták a
kardot, lobogtatták a Szűzmáriás nemzetiszín zászlót, s a trombitás azt énekelte, hogy »A fuszulyka szára
felfutott a fára«, az óbester azt énekelte, hogy »Mindenünk e zászló« és Juliska panaszkodott, mert árva
és veri a gonosz mostoha. S a mostohának bibircsókos orra volt, mint a vasorrú bábának és így nevetett:
»Hihihí!…« Csodálatos volt az egész. [...] Mint alkalmi színbíráló, nyugodtan jelenthetem, hogy a
»János vitéz«-nek határozott és döntő sikere volt a felszabadult Kolozsvár első magyar színházi estjén.
»Kék tó, tiszta tó« – énekelte János vitéz és a fene tudja, miért, de mindenki lehajtotta fejét, krákogott,
köhögött, orrát fújta és a zsebkendőjét kereste.”204
A teátrumok kapcsán nem csak recenziókat ír, hanem sokszor saját helyét keresi az adott szituációban
(ld. A szép, vörös Duna), a magára vonatkoztatott párhuzamoknak, ellentéteknek, történéseknek
igyekszik általánosabb emberi dimenziót adni, és az a fajta humanista látásmód, mellyel általában
közelít a hétköznapi valósághoz, a színház kapcsán is témává lesz. A színpad, ha el is varázsolja, kicsit
mindig az élet színpada marad, ahol „színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép”205 és ahol
„márais” típusok adják a tabló szereplőit: vérmes rendezők, bolondok, ahogyan írja, felületes szerzők és
megváltozott stílusú színházak.
„Igen, van »vígszínházi stílus«. Ez a színház elmúlt negyvenéves. Felnőtt, férfikorát éli, elbírja a kritikát.
Most, az ünnep után, fogjuk karon és súgjuk bizalmasan fülébe, hogy vagyunk sokan, egy nemzedék,
akik nem szeretjük stílusát. Tisztelettel gondolunk múltjára, hagyományaira. A Vígszínház adta meg
negyven év előtt azt a nagyvárosi csiszoltságot Budapest társas életének, melyet addig a pesti polgárság
„A szép, vörös Duna…” Francia színpadi szemét három felvonásban, tíz képben, a magyar kommün idejéből.
= Ujság, 1931. ápr. 24. 92. sz. 5. A darabot Bernard Zimmer írta
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nélkülözött. A Vígszínház tanította meg negyven év előtt »társalogni« Pestet, ahol hiányzott a polgári
szalon. [...] A régi Vígszínház betöltötte hivatását. De az a Vígszínház, melyet az elmúlt másfél
évtizedben ismertünk meg, éppen stílusával hat reánk idegenül, korszerűtlenül, fölöslegesen és kevéssé
hasznosan. Ez a stílus gépies, üzleties, lelketlen. Közönségét leszoktatta az áhítatról. Köztudomású, hogy
a Vígszínház premierközönsége ilyen kegyetlen, milyen áhítat-nélküli, milyen »nehéz« publikum. Minden
színház olyan publikumot nevel, amilyet megérdemel.”206
Németh Antallal az idők folyamán kiváló kapcsolata alakul ki, ő rendezi az író két darabját, a Kalandot
és A kassai polgárokat, még az emigráció idején is leveleznek egymással, ugyanakkor ezt megelőzően
pártatlan kritikusa volt későbbi barátjának.207 „Még néhány ilyen fényképekkel bélelt névtelen levél-attak
a Nemzeti Színház igazgatója ellen, s a fiatal igazgató rokonszenveket ébreszt azokban is, akik
ellenérzéssel fogadták. Az a rámenős reformizmus, ahogy Németh Antal igazgatni kezdett, eltávolítva a
nemzet színházából néhány érdemes, kitűnő színésznőt és színészt, s elcsődítve a gondjaira bízott állami
színház presztízsével és anyagi eszközeivel a magánszínházak jelesebb erőit, nem éppen rokonszenves,
a szó magasabb, nem erkölcsi, hanem művészi értelmében nem is éppen fair play [...] Németh Antal
lehet tapasztalatlan igazgató, s talán erejét meghaladó feladatra vállalkozott, mikor elvállalta a Nemzeti
újjáteremtését – mert a tehetséges ember nemcsak abban mutatkozik meg, amit elvállal, hanem abban
is, amit elutasít! –, de bizonyos, hogy hívő és lelkes ember. Most meg kell ismerkednie a pesti
orgyilkosság fegyvernemeivel. Németh Antalt lehet ledorongolni egy kritikában, de semmi esetre sem
lehet »közéleti előkelőségek« címére küldött névtelen levelekkel, obszcén fényképekkel küzdeni ellene.
[...] Németh Antalt és művészi kísérleteit nem védheti meg más, mint a teljesítmény minősége. Ha
elbukik, ne számítson irgalomra. De addig, amíg eldől, győz-e vagy bukik, most már kívánjuk, álljon
erősen helyén, akármilyen titokzatos lesből sújt is le reá a pesti bumeráng. Legközelebb megírják majd,
nyíltan vagy névtelen levélben, hogy olcsó szájvizet használ, vagy snasszul öltözködik: ez is szabály. El
kell viselni. Nehéz lesz. Több, mint tehetség: gyomor is kell hozzá.”208
Az emigráció idején a színpadi műveket elsősorban olvassa, de néha színházba is eljut, azonban ritkán
tud örülni színvonalas előadásnak: jelenkora bemutatói olyan erkölcsi rendbe illeszkednek, amivel nem
tud és akar sorsközösséget vállalni. A téma befejezéséül következzen két amerikai alkotóról szóló
naplórészlet. Az első egy általa nem látott darabról szóló 1955-ös, „közvetett élményét” beszéli el,
melyhez nem fűzök kommentárt. „Egy Tenessee Williams nevű itteni drámaíró színdarabjához – »The
cat on the hot thin roof« című nagy kasszasikerhez – van két jegyünk. De nem tudok már sehová menni,
nem bírok semmit. Ezért János kíséri el L.-t a színházba. Amit látnak – János először lát színházat –,
megdöbbenti őket. Buzeránsok, alkoholisták és apagyilkos-jelöltek beszélnek és támolyognak három
órán át a színpadon. A cselekmény értelme annyi, hogy a hős homoszexuális alkoholista, aki nem
hajlandó lefeküdni a feleségével. Különös világ ez.”209 Az utolsó idézet Eugene O’Neill-hez kötődik.
Már az Ég és föld mini esszéjében is csodálattal ír róla és emberábrázolásáról: „Úgy hordják a végzetet
magukkal, mint más a töltőtollat vagy a zsebkendőt. De ő, az író, egyetlen pillanatra sem jelenik meg a
színen, nem szól közbe; mintha mindent tudna alakjairól, minden emberi alakról és helyzetről, s kissé
félne is attól, amit tud.”210 Halála kapcsán írt portréja (és önportréja?) tiszteletadás egy számára valódi
író előtt: „…volt egyféle különös hősiesség abban, ahogyan ez a nagy író élete hosszat elég erős maradt
elutasítani a sikert. A színház világa külön világ a műfajok térfogatában. A sikertelenség mindig bénít,
de a drámaíró, aki művében nem alkuszik meg a közönség és a korízlés igényeivel vagy
igénytelenségével, nem is tudja eljuttatni mondanivalóját a közönséghez. S O’Neill vállalta ezt a
Műsoron kívül. = Ujság, 1936. máj. 14. 111. sz. 5.
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megalkuvás nélküli küzdelmet. Semmi nem törte meg s az a levantei kupecség, amely politikai vagy üzleti
szándékaival a mi időnkből odatolakodott a szellemi alkotó ember és a közönség közé, nem tudta
eltéríteni attól, hogy a maga felfogása szerint, kompromisszum nélkül alkossa meg színpadi
életművét.”211
6. A művészetélvező író. (Márai és a képzőművészetek)
…a művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben.
(A Teljes Napló 1943–1944)

Márai előnyben részesíti a művészet olyan típusát, ami mindenekelőtt az ihletet és a látomást mutatja be
a műélvezőnek, valami olyat, ami látható módon nincs az adott műalkotáson. Utrillo kapcsán lejegyzett
sorai jól érzékeltetik ezt: „Ez a festő a láthatatlant festette, szabályos geometriai formákban. A végzetet
festette, egyemeletes, mérnöki házak térfogatában. Az emberi végtelenséget festette, s a kép nem mutat
mást, csak egy kisvárosi, embertől elhagyott, napsütötte sikátort. A jó festő, a jó író, az igaz művész úgy
fest meg egy csukott-zsalus ablakot, hogy a vak ablaktáblák mögött az élet teljes, tragikus és boldogító
emberi végzetét érezzük.”212 E témakörrel kapcsolatban kulcsfontosságúnak tűnik két naplóbejegyzése.
Az első Sirály című, nem igazán sikerült regénye213 kapcsán fogalmazódik meg benne az alkotással
kapcsolatban. „Minden művészi alkotás folyamatában van egy pillanat – s ez a döntő, végzetes pillanat!
–, mikor a művész csak végrehajtja a parancsot, mintegy kivitelezi a tervrajzot, melyet egy égi kéz elébe
helyez.”214 A másik Benczúr Gyula művészete kapcsán ötlik fel benne. „Mi az írás, a művészet? Este
vita Benczúrról. [...] A tehetség, aki nem több, a valóságot ábrázolja. Zola nem tudott többet. De Flaubert többet tudott. Mert a művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság
élménye kelt az emberi lélekben. Ez a többlet a művészet.”215 Ezt a többletet keresi a világ képtáraiban,
ezért válik folyamatos látogatójává a nápolyi múzeumnak vagy a Metropolitannek, a Kunsthistorisches
Múzeumnak Bécsben vagy a Louvre-nak Párizsban. Az előbb említett látomás nélkül csak silány művek
születhetnek Márai szerint, s akinek alkotásaiból hiányzik a látomás, azt értéktelennek tartja. „Az
Uffiziben. Húsz év után megint egyszer az Uffiziben. Minden, amit közben láttam – a Prado, a Louvre,
a Borghese, a Barberini, a Capodimonte, a Brüsszeli Múzeum termei, a New York-i Metropolitan, Frick
gyűjteménye, a washingtoni csodálatos múzeum –, hiányos és szegényes az Uffizi mellett.”216
A múzeum ugyanúgy lesz számára tárház, értékmérő és tájékozódási pont egy városban, mint a
könyvtárak az emigrációban. Utóbb említett időszakban különösen nem csak a műélvező, hanem a
„táplálékért”, az erőgyűjtés miatt is odalátogató író alakja válik erőteljesebbé, éppen ezért keményebb
ítéleteiben is az általa silánynak minősített vagy pusztán népszerűségből készített képek miatt, melyeket
különösen sokszor említ Picasso kapcsán. „Műítészi” alapállását illetően mutatom be a mindkét fajta
véleményt képviselő szövegeket. „…ez a földszintes, tágas, egyszerű londoni középület, a National
Gallery, szerény és mégis méltóságteljes arányaival, egyenletes világosságával, termeinek megnyugtató
méreteivel pontosan az, ami lenni akar: egy nemzet művészi becsvágyainak otthona; nem »Pantheon«,
nem megdicsőülés – van benne valami élő… Képek között mindig elfogódottan járok, már csak azért is,
mert nem értek a képzőművészethez. Viszonyom a képekhez teljesen és felelőtlenül szubjektív; csak azt
értem, amit közvetlenül és nagy erővel mondanak nekem, s mert tudom, hogy messziről, a lélek
csodálatos múltjából érkeznek, messzire hatnak, s van valamilyen tárgyilagos, személytől és időtől
független mondanivalójuk is, melyet én, sajátos süketséggel, nem hallok meg s nem tudok a magam
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nyelvére lefordítani: óvatos és tiszteletteljes távolban maradok. De ami hozzám szól, azt megértem. S
ami polgári ebben az angol művészetben, ami a hollandus polgáriságtól örökölt, s ami nem a szó divatos
értelmében, hanem mélyen és oldhatatlanul angol polgári individualizmus benne, azt megértem…”217
Múzeumlátogatásai alapján az író portréja is körvonalazható: személyes köze van képekhez, sokszor
célzottan ezek miatt megy egy képtárba, a kultúraőrző helyek látogatását „belső kényszernek” érzi, mint
az olvasást és keresi az egyes alkotók életével, magatartásával való kapcsolódást vagy éppen ennek
lehetetlenségét a számára vásári, igénytelen szintűnek tartott alkotások esetében. Szimpátiája,
vonzódásai mellett ezért természetesen e művészeti ág kapcsán is megjelennek antipátiái és (nagyon
hasonlóan a fotókhoz, filmekhez, melyek szintén szemünkön keresztül hatnak) itt is, a számára
álművészek, a művészetként eladott tömegtermelés, a színkorszakok mögé bújó és egy kaptafára
készített Picasso képek vagy a színes hírré, érdekességgé degradált művészet (festő majom) ellen mindig
élesen felemeli hangját. „A New York-i 78. utca egyik képkiállítási termében megnyílt annak a
hároméves cincinnati-városbeli születésű, Beauty nevű csimpánznak képkiállítása, aki absztrakt képeket
fest. Mintegy negyven képet adtak el már az első napon, $ 25 és $ 95 között váltakozott a képek vételára.
A hírrel egy időben közlik a lapok, hogy Picasso 80 éves. A Mester néhány új absztrakt alkotásának
színes másolatait is bemutatják. Picasso nagy hatással volt korára.”218 Ezért sem tud azonosulni érája
látásmódjával, színvonalával, és persze vitriolos humora is megnyilvánul a majommal együt említett
Picasso kapcsán. Márai más igényekkel lép fel, aminek viszont kora egyre kevésbé felel meg.
„Az émelygés nem múlik, amikor sikerül végre lekászálni az Uffizi lépcsőin; a Signoria kávéházának
teraszán a pincér elém állítja a kávét… Az émelygés, hogy egy világban élek, ahol művészetnek merik
nevezni azt, ami nem más, mint perverz tagadása, felbontása, torzítása mindennek, amit az ember valaha
is alkotott. A felháborodás, hogy egy világban, ahol az Uffizi és más hasonló termek őrzik a bizonyságot,
az emberi lehetőség felső energiafokának bizonyítékait, recsegő zene helyett a gépi lárma, mutatnak
képek helyett eszelős vagy kaján mázolmányokat, írnak könyveket, melyeknek egyetlen sorában nincs
áram. A felháborodás, hogy mindez lehetséges, amikor eltűrik, hogy a Szellemet és a Művészetet
kontárok és csalók behelyettesítsék balekfogó értelmetlenséggel. Ha kilép a kortárs az Uffiziből,
szégyelli, hogy kortárs, aki tehetetlen, mint »cinkosok közt bűnös, aki néma«.”219 Bármilyenné is vált a
világ, mindig a művészet erejét, hatalmát próbálja láttatni egy-egy megkérdőjelezhetetlen alkotásban,
ezért is ostorozza (talán túl) sokszor az általa is tehetségnek tartott Picassót, aki egyfajta népszerűségért
formátlan mázolmányokat készít, „szín-korszakokat” imitál, nem maradt alázatos remekműveihez, és
meg sem próbál a Guernica gondolatiságának és megformáltságának közelébe érni. Azonban nehéz nem
gondolni magára a kassai polgárra is, amikor a túlságosan könnyen alkotó kubai festőművészt bírálja,
hiszen saját korábbi magával is elégedetlen, amikor túl könnyen írt és túlfeszítette pl. a „Márai-dallamot”
az említett Sirály című regényben.
„Exit Picasso. (91.) A rádiók, a televízió, a sajtó úgy zokognak, mintha a XX. századot jóvátehetetlen
veszteség érte volna: elment a Mester, aki a század művészetének új értelmet adott. Mutatják
fejlődésének, alkotó időszakainak egyes jellegzetes változatait. Picasso tehetséges festő volt. A század
elején, a posztimpresszionisták, így elsőbben Toulouse-Lautrec hatása alatt, jó képeket festett. Aztán,
hosszú életének derekán, 45 körül, kubista lett. El lehet hinni, hogy ez a szemléletváltás jóhiszemű volt:
egy művész úgy érezte, meg kell keresni a jelenségekben a szerkezeti tartalmat. »Kék« és »rózsaszín«
periódusainak (mindig gyanús, ha egy művész változtatja tónusait) van néhány jóhiszeműnek tetsző
alkotása, például a »Demoiselles d’Avignon«. Amit az utolsó huszonöt évben festett, barkácsolt, már
nem hat jóhiszeműen. A Barnum,220 amit csinált maga körül, a cinikus, kapzsi üzletiesség, a firkáló
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pénzcsinálás, az olimposzi pillantás, ahogy a gondosan megtervezett fényképeken villogó-hazug
pillantással néz maga elé, ez mind mache.221 Picasso tehetséges volt, de pályája derekán törést kapott a
tehetsége. Félt, hogy már nem tud eredeti lenni, ezért eredetieskedni kezdett. Félt, hogy már ismétli
magát, ezért szünet nélkül valami »újat« kezdett, és így ismételte magát szánalmasan.”222
Ahogyan a fotóknál is a múlt nagyjai felé fordul, a festészetben is a „garantált klasszikusok” válnak
tárlatlátogatásai állandó céljává. Sokszor nem pusztán újra felkeres egy-egy műalkotást, hanem
személyes kötődései, a műélvezet okán személyes kapcsolódásai is napvilágra kerülnek. Ilyen a londoni
National Gallery egyik műalkotásához való viszonya is. „Két esztendeje, hogy utolszor láttam itt egy
képet, s most ösztönösen indulok a terem felé, ahol sejtem, nem vetek pillantást a németalföldiekre; van
itt egy kép, a szomszéd teremben, amelyhez személyes közöm van, s a tetejébe sürgős beszélnivalóm vele.
Nem valami nagy kép, ott lóg a terem közepén, alacsonyan. Ajtósi Dürer festette. Ezer kép között
könnyűszerrel találom meg, örülök, hogy üres a terem, közel hajolok és jól megnézem. A kép címe a
hivatalos lajstromban: The Painter’s Father. Ennek a képnek eredetije állítólag elveszett; a fiatal Dürer
kedveskedésből festette, mikor letelt »festőinasi« próbaideje, mintegy bizonyságul, mennyire vitte hát a
szép mesterségben – s aztán később, 1497-ben megfestette még egyszer. Ez a második kísérlet lóg a
londoni gyűjteményben.”223
A festmény sokszor alkalom számára, hogy újabb írásban rögzítse a polgár, mint típus, értékőrző és
példakép szerepét a jelen számára. „Az apa, a kunstreicher, reiner Mann,224 akit a fiú ilyen áhítattal,
igen, ilyen kegyetlen bátor kíváncsisággal festett meg, mintha egy lélek, egy örökség titkát motozná,
mintha választ keresne a könyörtelen kérdésre, a törvényre, amely betelt fölötte, a marhapásztorok
unokája, a művész fölött – az apa ünnepélyesen és szemérmes, kissé megriadt méltósággal bámul a
képen. A középkori ember nyilvános magatartása mindig kissé szerepszerű – egy kissé a céh nevében áll
ott, az osztály nevében, már polgár, már jogai vannak, már helytáll valamiért.”225 Joggal jegyzi meg
tanulmányában Lanczkor Gábor e képről: „…a Dürer-apaportré kapcsán, mintha csak tükörbe nézne,
lényegében a mindenkori nyugati polgár önnön-arcképét csodálja és magasztalja föl…”226 Ugyanezen
minta alapján ide kapcsolható Márai más írása is, mely reflektálás egy műveltség, egy osztály (és
sokszor családja) életére, életjelenségeire, tulajdonságaira. (Pl. Jakab polgár anyja, Kassai őrjárat,
Például Holbein.) Az alkotó személyén, alkotásán keresztül átszűrődő kort, annak szellemiségét keresi,
így lesz a Dürer apjáról készített képen saját apja és nemzedékének szellemisége, melyhez tartozott.
A múlt polgári világának tematikája egyik cikkében összekapcsolódik az író kassaiságával és frissen
született erdélyiségével227, de a festményen ábrázolt úr és magatartása mögött a háttérben ismét csak
apja és nemzedéke, egy kor húzódik meg. „Csehy úr tökéletes modell volt: az, aki. Ki lehetett?228 A kép
mindent elmond: a gentryből polgárrá érett századvégi magyar úr. Az arc, a magatartás, az öltözék,
mindez varázsosan ismerős. Pontosan ilyen emberek között éltem le gyermekkorom, az ország másik
szögletében, a Felvidéken. Csehy úr kissé még táblabíró, a szó jókais értelmében, s kissé már a
Munkapárt tagja. Szürke ruhát visel, kitűnő posztóból szabott, bő és kényelmes ruhát, melyet talán nem
is a pesti belvárosi szabó, hanem a karlsbadi mesterek egyike készített, akik remekbe tudtak szabni, ha
kövér ember lépett üzletükbe. [...] A szivarzsebben finom limburgi zsebkendő, természetesen
monogrammal és koronával, a mellény gombjai között, a pocak fölött szelíden kígyózó arany óralánc.
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A kis, májfoltos balkéz kisujján jegygyűrű és címeres gyűrű. Haját rövidre vágta Csehy úr, mert a régi
Magyarországon csak a vándorfényképészek és az álhírlapírók viseltek hosszú hajat...”229
Londoni Dürer-élménye mellett Császár Bálint portréja is az Egy polgár vallomásai világát idézi, s
mögötte a korábbi nemzedék vágyott voltát, mely természetes módon válik az emlékek felidézőjévé.
„Ifjúságom Csehy úr társaságában telt el; hozzá jártunk vacsorára, ők béreltek páholyt a színházban,
ők boroztak nálunk a nyári lakóház tornácán, ő vásárolta a könyveket a helybeli könyvkereskedésekben,
ahol számlája volt, s lassan csakugyan tekintélyes könyvtár gyűlt össze dolgozószobájában, egyrészt,
mert szeretett vacsora után, vizes bor mellett olvasni, másrészt, mert a helybeli könyvkereskedők
mutatóba nyakára küldtek tücsköt-bogarat, s ő aztán, úri tunyaságból és nemtörődömségből, elfelejtette
visszaküldeni a drága köteteket, újévkor legyintett s kifizette a háziorvost és a könyvszámlát. [...] Csehy
úr nem volt »középosztály«, nem; s főként nem volt az a szó mai, joggal és egyre keserűbben bírált,
igénytelen és mohó értelmében. Csehy úr még polgár volt. Ő volt az utolsó polgár Magyarországon, a
szónak kissé terebélyes, kényelmes és ráérő, de mindenestől őszinte felelősségérzettől, európai
életigénytől és a magyarság iránt átérzett, végzetes kötéstől sugallt értelmében. [...] még rokona volt
annak az európai polgárságnak, amely Európát naggyá nevelte. Ő még helyén állott, egy világban, mely
földrengésszerűen elmozdult körülötte. Ezért nézem áhítattal a portrét. Utódait ismerem, de azokról
már nem érdemes művészi képet festeni, olajban; megteszi egy fotomaton is.”230 A fotomaton231
alacsonyabb szint a festményhez képest, ahogyan cikke jelenideje alsórendűbb a „polgári korszakhoz”
képest, mely értékelése szerint 1914-gyel véget ért. Ugyanolyan szilárd alapnak tartja a múlt ezen
alakjait, mint a műveltséget és kultúrát jelentő-őrző dómtornyokat. Előbbieket az életformaváltás,
utóbbiakat a bombákat hullató repülőgépek tették tönkre örökre.
Szubjektív Dürer-elemzésében az író jellegzetes vonásai tűnnek fel: az arc mögötti személyiség, az általa
képviselt műveltség és kultúra érdekli, összekötve-összevetve saját érájával, keresve hasonlóságokat és
különbségeket. Nem utolsósorban említi a neves művész magyar származását, az alföldiből
németalföldivé válás karrierjét. „A szemek aprók és okosak; ezek a szemek élesen látják a világot,
gyanakvó, kemény és figyelő pillantással; az arc méltóságteljes, elszántan és férfiasan komoly, életről
és világról sokat és bizonyosat tudó kifejezésében már megtaláljuk a protestantizmus éberségét,
megdöbbent áhítatát és világi elszántságát; ez már a hier stehe ich und kann nicht anders!-pillantás,232
melynek sugarától villámfényes volt a századvég, Nürnbergben éppen úgy, mint Wittenbergában. [...]
ehhez az archoz, Dürer apjának arcához, e szigorú erénytől és gyakorlati óvatosságtól kicserzett
vonásokhoz személyes közöm van. Sokszor és sokáig el tudom nézni, otthon őrzöm egy másolatát, s ha
Londonban járok, mindig felkeresem, mint egy ismerőst. Honnan rebbent fel ez a lélek, Dürer lelke? A
magyar pusztáról, egy magyar kisvárosból indult el az apa, a nagyszülők még marhát hizlaltak és
lovakat tenyésztettek az alföldi legelőn, s ötven év múlva, Nürnbergben, ennek az embernek fiában
kinyílik egy lélek, amely zsúfolt és terhelt a német középkor minden problémájával, amely egy kor
művészi ízlését már fel tudja fogni, át tudja szűrni és tovább tudja adni…”233
A portrékon túl feltétlen tiszteletet ébreszt benne az impresszionista-posztimpresszionista festészet
néhány nagy egyénisége. Közülük mindössze egyikükkel kapcsolatos megjegyzését emelem ki ezúttal:
„Minden nagy művészetnek ez egyik titka. Renoir kitűnően festette meg, amit festett: a hús, a selyem, a
gyümölcs, minden anyagszerűen, izgalmasan, buján valóság képein. Amíg nézzük képeit, egy nagy
művész zsenije mutat valami valóságosat, bűvöletesen érzékleteset. Cézanne és még néhányan lefestenek
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egy pipát, három almát, egy körtét, nagyon egyszerűen, mintegy tőmondatban. De később
visszaemlékezünk valamire, amit a Cézanne-kép még mondott. Ez a többlet a másik, a többdimenziós
művészet. Ez így van az irodalomban is.”234
Kedvenc angol alkotóit felidézve az érdek nélkül tetsző, szellemiséget hordozó szép kapcsán ír. „Amit
Turnerben szeretek, az a fény és az angolok szemérmes regényessége, ahogy polgári módon odaállanak
csoportnak a természet deklamáló díszletei elé; amit Gainsboroughban szeretek, ami Reynolds képein
személyesen szól hozzám, ez a különös, jellemes, megnemesedett angol polgáriság, ez a szépítő és
idealizáló szándék nélkül való hűség…”235 Az igazi alkotói magatartást Holbein kapcsán állítja
nemzedéktársai elé: alkotni kell minden nyomorúság, szenvedés közepette. „A mi nemzedékünk, itt Közép-Európában, sopánkodva emlegeti az »időket«, amelyek ilyenek és olyanok, de semmi esetre sem
biztonságosak. [...] Volt itt ötven esztendő, a kiegyezéstől a világháborúig, mikor az emberek gőgös
biztonságérzettel építették ki az élet – a magánélet és a közélet – körvonalait. A biztonságnak ilyen
hosszú időszaka ritka az emberiség életében. Egy emberöltő, mely különösebb politikai, társadalmi vagy
nemzetközi katasztrófa nélkül telik el, ez az emberöltő a legnagyobb ajándék! Apáink kapták ezt az ötven
évet a történelemtől. A mi nemzedékünk harcra született. Ez a természetes.”236
Utazásai során e polgárinak nevezett szellemiséget aktívan keresi a világban. Így elevenednek meg a
vásznon látott polgári világ alakjai (és válnak ezek az írásai annak apoteózisává) pl. Velencében,
Tintoretto képei kapcsán. „Délelőtt megnéztem a Tintoretto-kiállítást a Pesaro-palotában. Megnéztem,
micsoda könnyű szó! A látogató átmegy a termeken, megáll a képek előtt, visszatér az ismerősebb
jelenetek elé, megbámul egy arcot, s aztán zavarban, szemdörzsölve megy el a palotából: nemcsak
képeket látott, hanem egy világot, egy korszakot. [...] A déli órában, a szemergő esőben megtelik a gőzös
velencei néppel, mely munkahelyéről ebédelni siet, a fedélzeten, az esernyők alatt különösen ismerős
arcok fordulnak felém, arcok, melyeket az imént láttam Tintoretto képein, arcok, amelyek csodálatos
változatlansággal élnek tovább [...] ez a fiatal velencei nő, aki festői mozdulattal, nagy műgonddal
rajzolta kiszállás előtt ajkának rúzsvonalát; ezek a szemek, ez az arc, fejtartás az előbb a »Depozicione«
vagy a »Presentazione« egyik mellékalakjaként fordult felém. A velencei arcokon van valami
változatlan; az utcán néha Marco Polo sugárzó kalandorszemei villannak feléd, s egy pékműhelyben
megpillantod az »Arianná«-t. Mintha a művészet túlélt volna minden halandót, mulandót és emberit e
városban: túlélt nagyságot és bukást, időt és politikát, mintha a város, titkos formáiban, őrizne egy
arckifejezést, ami változatlanul »velencei«, ma is, mint a dózsék idejében, mint Tintoretto és Tizian
idejében lehetett. A kép, a szobor már csak következmény, gondolom. Mindazt, ami itt él, épületben,
mozaikban, kőben és emberben, azt az egységes, velencei lélek alkotta, melynek a legnagyobbak csak
szerencsés tolmácsai voltak. [...] De Velencében még az utcán is él, a suszterboltban, a csapszékben, a
kikötő rongyosai között. Halhatatlan lélek. S leülök, kimerülten, a Florián elé.”237
Végeredményben az okozza számára a múlt és a XX. század közötti legélesebb ellentétet, hogy az egyre
igénytelenebb kor mellett megjelenik az erőszak, a hatalom különböző formái, mely az előző koroknál
sokkal „hatékonyabb” és képes elpusztítani a művészet legszentebb alkotásait is. „Szent Márkus
temploma előtt megyek el s megnézem még egyszer azt az esőtől csillogó kőkockát, melyre előző este
barátom figyelmeztetett, s amely a tér márványpadlózatának egyik hasadékába illesztve, feliratával
ennyit mond csak: »Bomba Austrica, 1916«. Itt esett le a bomba, három méterrel a székesegyház kapuja
előtt. Bombák között, melyek már leestek, s bombák között, melyek még nem estek le, élek és megyek
ebédelni: s arra gondolok, hogy ki kell használni minden pillanatot, amikor sértődötten és egyre mélyebb
honvággyal megállhatok még a megsértett és halhatatlan Művészet előtt.”238
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A Naplóban lényegesen sűrítettebben jelennek meg a számára értékes művek, (melyek esetében nincs
mit elemezni, magyarázni, mert önmagukért beszélnek), mint az általa gyengébbnek, felszínesebbnek,
„tömegcikknek” ítélt alkotásoké. Elsősorban remekműveket néz (minőségeszmény!), elemez, de
természetesen – a naplóműfajból következően is – egy-egy rövid és kemény megjegyzésben megemlíti
a művészeti anomáliákat is, melyek értékrendjében nem érik el az általa elvárt színvonalat. „Négy képet
nézek »hosszabban« (mindegyik kap egy negyedórát): a Botticelli Primaverát, ezt a megnemesedett
orgiát, ezt a leszbiánus szertartást, amelyen átsugárzik a teljes Erósz, mint a kozmikus sugár. És a
Nascita di Venere-t, tehát a teljes Testet, a Vénuszt, amelynek nincs parciális titka, »perverz az, aki az
Egész helyett beéri a résszel«… [...] Aztán Michelangelo Sacra famigliáját – inkább famiglia, mint
Sacra, a művész elragadtatott és ugyanakkor aggódó családot ábrázol, Szent József, a Cocu
magnifique,239 szigorúan nézi a kövér kis gyereket, aki idetévedt a családba – szigorúan, de ugyanakkor
jóságos kritikával. És Caravaggio Giovane Baccó-ját. [...] Kezdik gyanítani, hogy egy műveltség nem a
laboratóriumban kezdődik, hanem a műteremben vagy az írószobában, vagy a kolostori cellában, ahol
koszt-kvártély ellenében naphosszat, inkább a maga kedvére pingál egy Giotto, faragcsál egy Donatello
vagy Luca della Robbia.”240
Csodálattal adózik El Greco iránt is, akinek különös érzéke volt az „égi” megjelenítésére, és az alakjain
keresztül átszűrődő fények olyan látomások közvetítői az író szerint, mint senki másnál a művészet
történetében. Akár szimbolikusnak is tekinthetők az El Greco-képek kapcsán fényre érzékeny, arra
szomjazó Márai megjegyzései: önkéntelenül kommentálják a képet néző-elemző korát is. „El Greco
500 évet várt, amíg felfedezték. A XVI. században megalkotta életművét, amely a XX. század elejéig
teljes ismeretlenségben porosodott spanyol templomok és paloták zugaiban… Ötszáz év után ragyogva,
sértetlenül megjelent a Teljes Életmű. Ilyesmi gyakori a szellemi világban.”241
Amikor saját századát illusztrálja a látott kép, értelmezése sohasem csak műelemzés, hanem jelene
egybevetése, hozzá mérése a majdnem mindig értéktelibbnek ítélt múlttal szemben. „A Goya-önarckép
Madridban. A hideg megvetés, amellyel nézte áldozatait, a portrérendelőket. Aztán a másik megvetés,
amellyel Európát nézte, az »európai civilizációt«, tehát a gépies pusztítást, ami a technikai civilizáció.
A híres kivégzési kép a Pradóban ordító vádirat Európa, az európai, technikai civilizáció ellen, a
spanyol Európa-tagadás leghangosabb vádbeszéde. Napóleon katonáinak, a kivégzőosztag egyenruhás
hóhérainak nincs arcuk: a technikai civilizáció emberi arckifejezés nélkül gyilkol. Csak az áldozatoknak
van arcuk, a vérben fetrengő, a gyilkos golyó előtt égre emelt karokkal tiltakozó rémült spanyoloknak.
Ezek a spanyolok még emberek – Napóleon katonái, akik a civilizációt hozzák Spanyolországba, már
csak egy Gépezet alkatrészei.”242 A festőzseni Goya kapcsán még az a „kegy” is lehetséges, hogy
művészete nagysága előtt meghajolva, eltekint a szerző kollaboráns voltától, mert oly’ nagyra becsüli
művét, jóllehet ugyanezt a verdikttel párosult distinkciót pl. írótársaival rendszerint megteszi (vö. Illyés
Gyula megítélése), és csak kivételes pillanatokban tekint el tőle.243 „Goya, a »kollaboráns«. Három
uralkodóházat szolgált végig, megvetéssel és vigyorogva [...] Goya mindegyiknek szolgált, mert
kollaborátor volt, és amikor Bonaparte Józsefet és Napóleon katonáit elkergette a spanyol nép, dühösen
keresték a zseniális kollaboránst, meg akarták ölni… De túlélte ezt is, a restauráció már megint udvari
szolgálatban találja. Süketen, dühösen fest tovább – rajzolja a »Desastres«244 félelmes vízióit. [...] »A
barikád mindkét oldalán vannak barátai« – üvöltötték dühösen ellenfelei. Nem ő volt az egyetlen, a
Cocu magnifique (fr.) – nagyszerű felszarvazott; ilyen címmel írt darabot Fernand Crommelynck (1921)
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múltban sem, ma sem. Malraux szerint Goya volt Nyugaton »a félelem, a szorongás legnagyobb
tolmácsa«.245
7. „Minden új művészet a kis cserepesekkel és a fazekasokkal kezdődik…”246 Szobrok az életműben
Az ember, sajnos, egy napon mégis eljut abba a korba, amely még nem éppen matuzsálemi, de mindenképpen
arra késztet, hogy mindenütt a világon emlékeinket keressük. Mi ez az emlék? Az ifjúság. Az ember élt, műkincsek
és városok között, s lázasan figyelt a jövőbe. (Egy viszontlátás)

Márai számára Európa, az európaiság, mindig a Nyugatot jelentette (ennek alakmása a soknemzetiségű
kettős monarchia), s minden mást idegennek tekint, mely annak értékeit kétségbe vonja. Így tesz akkor
is, amikor bírálja, hiányérzeteit fogalmazza meg a földrésszel és szellemi állapotával szemben. Ezzel
párhuzamosan lázasan keresi a magyarság szerepét, helyét az occidentális világban. Korábban erősen
foglalkoztatta, mit kaphat egy magyar Európától (erre alkalmak voltak utazásai is vagy a fikció nyelvén
megfogalmazva az Idegen emberek247). Tapasztalatait összegezve arra jut, hogy hazájának csakis
Nyugat-Európa kultúráján és határain belül lehet igazi és méltó helye, szerepe. Ebbe az élménykörbe
ágyazódik az író szobrokkal való találkozása, mely ritkább, de sűrítettebb élményt jelentenek számára,
mint pl. egy festmény megtekintése. Írásai sokkal erőteljesebb találkozásról számolnak be és a kőbe,
bronzba dermedt alakok aktuális üzenetei szinte mindig egzisztenciális kérdésekre adnak feleletet – vagy
hallgatnak róla. Mindig nagy csodálója volt a klasszikus görög művészetnek és műveltségnek, és saját
korára tekintve egy új reneszánsz eljövetelét hívja-reméli az ebben az időszakban készült szobrokban.
„Nápolyban. Az antikvitások múzeumában. A síkosan fénylő márványtestek érzékiessége. A tökély, a
biztonság, a kőbe érett tárgyilagosság. Nincs más »szépség«, csak a tökéletes hűséggel kifejezett
valóság. A Homérosz-fej, a márványba rögzített vakság, amely befele néz. A kő hexameterekben énekel.
Caracalla, a tudatos őrült, aki tudja, hogy nem lehet másképp uralkodni, csak a koreszme erőszakos
kényszerével. (Ezt később Machiavelli is elmondta.) Euripidész, fél tucat Euripidész, Herczeg Ferenc,
frakkban. Egy világ alakjai, amikor az ember még büszke volt, mert hazugság nélkül nézte a sorsot. És
nem volt gőgös, mert tudta, hogy nem lehet győzni.”248 E múzeum szoborgyűjteménye többször
megihleti, egyik írásában249 megszólaltatja az itt látott kőportrékat, s szinte mindig olyan tanítást,
bölcsességet ad az egykor élt hírességek szájába, melyre saját kora emberének szüksége van. A cumai
Jupiter „üzenete” így szól: „Megalkottam az embert, saját képemre. Aztán az ember gondolt egyet és
megalkotott engem, saját képére. Háromezer éve gondolkozom ezen. Nem tudom eldönteni, melyikünk
hasonlít a másikra. Zavarban vagyok.”250 Megszólaltatja Caesart, Szókratészt, két nagy kedvencét,
Marcus Aureliust és Homéroszt is. Utóbbi vaksága nem akadályozza őt a látásban, sőt, hatásosabban
tudja elmondani, hogy nincs költészet igazi énekes nélkül: „Láttam az embert. És énekeltem, mert költő
voltam. Az igazi költők soha nem írtak. Írni már mesterség, parvenü foglalkozás. Az igazi költő csak
énekel.”251
Mindez csak költői játék, de kétségtelenül saját kora emberét okító játék; ahogyan az író valóban tanulni
megy a múzeumokba, könyvtárakba, úgy a régi korok jobbító szándékú üzenete nélkül a ma embere
sem élhet. A bronzba, kőbe öntött fejek, arcok és életutak intő jelül szolgálhatnak minden későbbi
nemzedék számára, ha másért nem, a kor emberének igényessége, életöröme miatt mindenképpen
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például szolgál a XX. századi nézőknek. „Ezek a kétezer éves arcok, nagy élethűséggel készültek:
látnivaló, hogy a megrendelő a családi vitrin számára megkövetelte a művésztől az élethű kivitelt, tehát
minden szemölcsöt, ráncot, a toka méretét és vonalát aggályosan számba vették, amikor átvették a kész
művet. »Retust«, kozmetikai simításokat nem tűrtek el a megrendelők: ezek a fejek igazán nem »eszményiek«… A valóság öröme sugárzik ez egyszerű, s mégis magasrendű alkotásokból. Ezek a szobrok kétezer év előtt a gyorsfényképet pótolták. A családi múzeum számára készültek, mint ma a fényképek az
albumok számára.”252
Saját korát igénytelennek tartja, s ezt lépten-nyomon megfogalmazza kiváló műalkotások kapcsán;
különösen élesen jelentkezik ez írásaiban, ha zseni a szerző és az ábrázolt személy is: „Az udvaron Rodin
híres Balzac-szobra, amelyet áthoztak ide. Bronzban ilyen hatalmasat még ritkán káromkodtak. Rodin és
Balzac nagysága kétségbeesett tiltakozással szólal meg ebben a szoborban: két zseni tiltakozik egy világ
ellen, amelyben a művész nem tud, nem is akar más lenni, csak minoritás.”253
Az önéletrajziság (múlt, ifjúkor, emlékek) indítja el, megtér jelenéhez és a Rembrandt című film kapcsán
tapasztalt jelenség ismétlődik meg: egy emlékkép olyan erővel vonzza ezúttal egy szoborhoz, aminek
nem tud ellenállni; bár már korábban látta azt, mégis csak most érti meg annak üzenetét. Ifjúsága
helyszínének újra látásánál is erőteljesebb az évszázados-aktuális üzenetet és talán választ hordozó
Pietà. „Firenze vidéke önkényes és lezárt világ, ez a táj mindent önmagából termelt ki, embert és
művészetet, politikát és légkört, nem volt soha szüksége idegen segítségre. A hídon álltam, amelyen
Michelangelo és Leonardo da Vinci jártak át a firenzei Pestről Budára; s elindultam a másik part felé,
megkerestem a sikátorok mögött a teret és a házat, ahol ifjúságom hosszú tavaszi hónapjait töltöttem el
[...] Egyszerre eszembe jutott valami. Gyorsan elmentem, mint aki végre megtalálta úti célját, át a
motorizált utcákon és őgyelgő tömegen, a dóm felé. Nem sokat értek a képekhez és szobrokhoz, nincs is
elsőrendű szükségem reájuk. De most egy arc jutott eszembe, olyan erővel, mintha ezért jöttem volna
Firenzébe; egy arc, melyet nem értettem tizenöt év előtt, de nem feledtem el, s most egyszerre sürgősnek
éreztem, hogy viszontlássam. Bementem a dómba és megkerestem az arcot. Az utolsó félórában
érkeztem, sietni kellett, ha még látni akartam. A szobor ott állott helyén, az oltár balján, azzal a különös
következetességgel, ahogy a végtelenbe állított tárgyak őriznek valamit. Ez a szobor Michelangelo
utolsó szobra, a Pietà. [...] A szobrot mindenki ismeri. Michelangelo ennen síremlékének tervezte. [...]
A homályos dómban álltam és kerestem a kámzsába rejtett arcot. Az ember úgy van a műremekkel, hogy
sorsára hagyja valahol a világban. Én koromban élek, tehát mozgóképek, továbbá zavaros elméletek és
motorok között; de nyilván élek valamilyen időtlenebb elemben is. Egy firenzei templomban áll egy
szobor, melyre évtizede nem gondoltam; de most a táj, a helyzet megmozdítottak egy emlékcsoportot, s
ez az arc, a szobor arca, a nyolcvannyolc éves Michelangelo önarcképe átkozottul aktuális lett
számomra; körüljártam a szobrot és kerestem valamit. Mit akar mondani a világnak ez az arc? Lángoló
kor volt, tele vérrel, fenséggel, pestissel, zsarnokokkal, félistenekkel. [...] A szobor három alakjának
közös tartása olyan vonalat mutat, mint két imára illesztett kéz háromszöge. Mindez műelmélet és
legenda. A valóság itt van, ez arcban, e kámzsás arcban, a nyolcvannyolc éves Michelangelo márványba
faragott önarcképében, amint a keresztről leemelt szenvedés fölé hajol.”254
Kutatja, faggatja a több száz éves szobrot az egzisztenciális titokról, egy halálra készülő művészzseni
utolsó művétől. Mindezt nem közömbös, hogy egy templomban teszi, mivel már ő maga, egyáltalán az
ember nem képes érvényes választ adni, legfeljebb kapni. „Mit mond ez az arc? Üzen, biztat, lelkesít?
Egyedül voltam a templomban, künn az utcán vonítottak az esteledő Firenze gépkocsijai, felmentem a
három lépcsőfokon, meggyújtottam öngyújtómat, s az apró rebbenő láng mellett néztem az arcot, mely
ilyen erővel jutott eszembe, másfél évtized távolságából és ködéből, az ifjúság zavaros emlékei mögül.
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Néztem az arcot, mely mindent látott, ami emberi indulat, szenvedély és szenvedés, mindent megértett,
s az utolsó pillanatban már nem akar mást látni a világból, csak a keresztről leoldozott isteni áldozatot
és emberi szenvedést. Néztem az arcot, olyan kíváncsian, egy félőrült világ közepette, mely e pillanatban
vésztüzeit lobogtatja az emberi műveltség tájai felett, s szerettem volna, ha az arc felel. De az arc nem
felelt. [...] Kimentem a dómból, a viszontlátás után, mely nem adott választ a kérdésre, az egyetlen
kérdésre, mely a múló időben minden kis és nagy művészt, írót, szellemi embert egyre kínzóbban
foglalkoztat: a kérdésre, mely mindössze úgy szól, hogy mit csinál az ember, ha már nincs belső köze a
korhoz, amelyben él? Michelangelo arca nem felel e kérdésre. Megfaragta a síremlékét s aztán
meghalt.”255 Kultúrpesszimizmusa, a lét értelmét faggató alapállása nem csak itt tör elő; lényegében
ugyanez az élmény húzódik meg a korábban említett Tintoretto című írásban is: „Ez a »kiállítás«, ez a
csodálatos megszólalás figyelmeztet valamire, ami, mióta gondolkozom, nyugtalanít: oly korban élek,
amely nem tudja többé minden következménnyel megszólaltatni zsenijeit, mert nincs kérdése hozzájuk.
És a zseni csak akkor szól, ha kérdik.”256 Az eleve késznek tűnő, Máraira jellemző bon mot ezúttal
elmarad, mert a kérdés nem talány jellegű, hanem megoldhatatlannak tűnő. Mindez találkozás a múlttal
és menedék a világgal szemben; a dóm védettsége lehetőség az elmélkedésre, a tisztán látás esélye, ami
sokszor párbeszéd jellegű (pl. Michelangelo szobrával), de szükségszerűen monológban bontakozik ki.
Nem valamilyen magasröptű „okítást” vár el a szobroktól, mert szerinte azok önmagukban kell
hassanak, mindenfajta kommentár nélkül. Ezért írja a silányabbá váló filmtermésről szóló cikkében,
hogy „De miért akar a film irodalmi lenni, mikor más a dolga és nincs elsőrendű köze a színpadhoz,
sem az irodalomhoz? Végül is egy szobor sem akar irodalmi remek lenni, beéri azzal, hogy szobor s
annak tökéletes és remek. Egy szobor is tud nevelni, felemelni anélkül, hogy talapzatára Szókratész vagy
Platón bölcsességeit vésnénk.”257 Ő maga is tanulni megy az évszázados alkotásokhoz, melyek
nélkülözhetetlen tudással rendelkeznek, de a korábbi „tematikához” hasonlóan, egy az előzőtől eltérő,
de nagyobb válsághelyzetben, egy másik Michelangelo szoborral való találkozása is kétséges
eredménnyel zárul. Nem közömbös, hogy a megoldhatatlan szituáció ismét egy templomban található
szoborhoz vezeti. Nem a gyakorló hívő hite nyilvánul meg ebben, hanem a transzcendencia helyére
bevitt világi probléma – nem kérni megy valakihez, hanem megérteni valamit.
A templom ezúttal nemcsak a védettség, hanem (eredeti rendeltetésének megfelelően) az ima helyévé is
lesz, az Istennel való párbeszéd lehetőségévé, ami nélkül minden esély elveszne az eltiport forradalom
után. Ennek „életbeli” megjelenése 1956. decemberében XII. Pius pápánál tett látogatása és
próbálkozása a katolikus egyházfő Magyarországért való közbenjárásáért. 1956. november 25-én
olvassa fel Ima című, a kommentálások során legszemélyesebb írását a Szabad Európa Rádióban, mely
az egyetlen a helyzethez illő „műfaj”. Az emberileg reménytelen szituáció egy pillanatra előhozza
Máraiból a transzcendens felé fordulót, s kultúr-katolicizmusa az egzisztenciális válság pillanatában
átlép a személyesség síkjára. Önvallomásosságával egy pillanat alatt tűnik el az eddig sem csak objektív
tudósító, és előtérbe kerül személyes élményvilága. Rómában Michelangelo Pietàja előtt állva
elmélkedik és imádkozik az eltiport hazáért, de ezt is a tőle megszokott, önelemző módon teszi:
„Minthogy az emberek e napokban nem tudnak válaszolni, az Istennel beszéltem. Ezt mondtam:
»Mindenható Isten, irgalmazz nekik és könyörülj rajtuk.« A nagy templomban csend volt. [...] Minthogy
könyörgésemre senki nem felelt, nem tehettem mást, mint én is figyelmesen nézelődtem és vártam. [...]
Az Isten mindig felel, de mi emberek ezt nem értjük rögtön. [...] Elmondtam a Miatyánkot. Először
életemben mondtam el úgy, szó szerint, betű szerint, mint aki az utolsó szó jogán beszél. Mikor ezt a
mondatot ismételtem: »…és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek«, megértettem, hogy az Isten felelt. [...] nem hiszek többé abban, hogy mindazért, ami
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történik a világon, a felelősséget át lehet hárítani az isteni gondviselésre. Én vagyok a felelős, én, te, ő.
[...] …amikor a Pietà női arcát néztem a római templomban, megértettem, hogy ilyen Magyarország
arca is. Figyelmes és közömbös, mert nagyon szenved. Hungária így hajol a magyar nemzet fölé. Már
nem vádol, csak figyel és vár. És mind akik még élünk, magyarok, otthon és a világban, annyira élünk
csak, amennyire Magyarország él. [...] Rajtunk már nem segít más, csak a győzelem, de csak akkor, ha
megtanuljuk, hogy a felelősség a miénk és ezért megtanuljuk, hogyan kell egymáshoz irgalmasnak lenni.
Nincs más győzelem.”258 Az egzisztenciális, végső kérdésekre tehát egy reneszánsz alkotóművész
szobraitól várja a választ, s mindkét Pietà arca csak közömbös lehet, „nem tud” válaszolni, mert
problémák megoldására a feleletet a kérdezőnek magának kell megtalálni, s ez valamiképpen a
személyes felelősségvállalással függ össze. Ő maga is „összeköti” és a két Pietàt idézi fel az Erősítő
című regényben, s a firenzei kapcsán jegyzi meg a karmelita szerzetes szomorú, az 1956 utáni helyzetre
is érvényes végkövetkeztetését: „És az ember bűnösen önző és ostoba, amikor azt hiszi, az Úristent bele
lehet keverni az emberek perébe. Mulyák az emberek, amikor remélik, hogy az Istent bele lehet
csalogatni az emberi nyomorúságba, lehet kérlelni, hogy legyen pártos, részrehajló, büntessen vagy
jutalmazzon. Ez az öregember-arc olyan közömbösen néz a mélybe, mint aki már nem vár választ az
Istentől. A római Pietà, a Szűzanya fájdalmas és ugyanakkor engesztelt arca még azt mondja, az
Áldozatnak van valamilyen értelme. A firenzei Pietà öregembere már úgy néz, mint aki tudja, hogy az
Áldozatnak nincs semmiféle értelme.”259
Zárásul idézett 1972-es naplórészlete rávilágít, hogy mennyire valóságos tápláléka e szoborcsoport az
írónak: „A Pietà számomra az utolsó huszonöt év csavargásainak egyik megújuló találkozása volt:
valahányszor Rómában jártam (talán százszor, talán többször is, hiszen volt három év, amikor minden
héten feljöttem Nápolyból Rómába, hogy felolvassak a stúdióban), majd mindig elmentem a San
Pietróba, ahol igazában semmi más látnivaló nincs, csak az egész és aztán a Pietà. Michelangelo ebbe
a női arcba (s aztán a másik Pietà, a firenzei dómban őrzött szoborcsoport kámzsás férfialakjának
arcába, ami állítólag önarckép) belefaragta azt a kifejezést, ami tükrözik egy emberi arcon, amikor
valaki tudatosítja az emberi helyzet reménytelenségét, és már nem jajong, nem követel, nem tiltakozik,
csak néz: remekbe faragta a közönyt.”260 Ez egyben valószínűleg a két Pietà-látogatás kapcsán Márai
élménye is.
8. Eszme és identitás. Európaiság, szellemiség és építészet
A Louvre nemcsak múzeum: gyűjteményeket zár magába, de a gyűjtemények egyik legkiválóbb darabja maga az
épület, mely befogadja a Mona Lisát és a milói Vénuszt. (A Louvre)

Ahogyan több világhírű szoborral történt emlékezetes találkozása egzisztenciális, vészterhes
eseményekhez köthető, az épületekhez való kapcsolódásának döntő hányada egy eszmeiség, az
európaiság körébe illeszkedik, mely értékrendnek Márai előbb szerepszerűen őrzője, majd (1948-tól)
világba száműzöttségében hitvallója. Európaiságának alapja az eszmékben és az identitásban jelenik
meg. Ennek egy része csak az ő vágyaiban élt úgy, ahogyan írt, vallott róluk, ezért gyakorlatilag eleve
alkotói képzeletének termékei, mégis alkalmas arra, hogy saját világot, mitológiát építsen belőle.
Korában polgári, európai hagyomány és kultúra az irodalomban, a művészet világában él elsősorban, a
társadalomban egyre kevésbé, viszont bízik abban, hogy létezik „az ő Európája”, még ha tudja is:
válságjelek mutatkoznak e tájon (Napnyugati őrjárat; Európa elrablása). A krízis miatt az őrizve alkotó
művészek saját korukban értékként próbálják felmutatni ideáljaikat. Az ősök világa elmúlt, de „az
őrzőkben” emlékként tovább él, mint teremtő vágy és alkotóerő, az értékrend szigora és a munka
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fegyelme. „Ezek az emberek és őseik építették lenn a völgyben a Dómot, melynek boltíveihez,
csúcstetejéhez, kőfaragásaihoz minden család hozzáadott az évszázadokban valamit: kézimunkát,
öntöttvas gyertyatartót, hímzett oltárterítőt, s minden hitet és becsvágyat, mely élt és lobogott a város
gyermekeinek lelkében. Ezek a régi polgárok, kiknek csontjai itt porladnak a »Rozália« földjében, mind
művészek voltak a maguk szerény és következetes módján: kezük munkájával, lelkük lendületével,
értelmük ízlésével, életmódjukkal alkottak valamit, aminek gyűjtőneve a magyar városi kultúra volt. [...]
Ezek a régi polgárok, kiknek lelke sugárzik még a művekből, melyeket alkottak, hősök és művészek
voltak.”261
Európa eszmékben is élt Máraiban: szabadság, műveltség, alkotó géniuszok szelleme és művei,
példaképek (Homérosz, Goethe, Pascal…) Ezzel eredendően elutasítja Európa közgazdasági-politikaiföldrajzi fogalommá degradálását. A tudományos fejlődés elképesztő növekedése, ezzel fordítottan
arányosan az ember lényegesen szerényebb erkölcsi fejlődése nyugtalanítóvá alakították a létet, több
dimenzióban megrendítik az ember önmagáról alkotott addigi képét. Legterhelőbb jellegzetesség a
feldolgozhatatlanság, melyet Freud csak érthetőbbé és közelebbivé tett, de ez csak növelte a lét
nyomasztó jellegét. Az Európa-eszme három területen jelenik meg életművében: 1. személyek, akikben
kikristályosodik (apja, Thomas Mann, ezzel párhuzamosan magyar voltának „őrzői” állandóak: Arany
János, Vörösmarty); 2. a már többször említett, kereső-felfedező-(érték)őrző utazás 3. az érték teli múlt.
Az alkotó ember világa, korszakai, a szabadságért küzdő polgár mind az Európa-eszmét jelenítik meg
Márai számára.
Gyermekkorában inkább nyomasztónak tartotta Kassa legnagyobb nevezetességét, mégis, ez lesz
felnőttkora egyik kulcsélménye jelkép volta, Rákóczi Ferenc, a dómot létrehozó szellemiség és az őrző
funkció miatt. „A hatszáz éves székesegyház magasan állt a város fölött, mint a középpontja minden
életnek, gondolatnak, amely évszázadokon át áramlott körülötte: mintha időkön és korokon át tartaná a
város egyensúlyát, mint a megformált Eszme, amely messze láthatóan emelkedik ki a körülötte
csámcsogó, halandó köznapi zűrzavarból, a város meghitt zsivajából. Ötvenhárom méter magasan állt
a város fölött a toronyőr, aki a tűzre s a város békéjére vigyázott, s ötven méter magasan ágaskodott a
dóm szomszédságában a kőből épült harangláb, az Orbán-torony, mély szavú, komor hangú
harangjaival, melyek már Rákóczi idejében is hirdettek ünnepet, veszedelmet és halált. Nagy, hármas
hajójával, melynek pontos mását találtam meg a tours-i székesegyházban, csillogó, színes palával fedett
tetőzetével, szélesen, az óriások nehézkes arányosságával terpeszkedett a dóm a kisváros fölött. Mindig
borzongás fogott el, ha elmentem kapuja előtt. Benn, a félhomályban állandóan miséztek vagy
ájtatoskodtak az oltárok valamelyikénél. »Milyen érzések töltenek el, ha elmegyek a dóm kapuja előtt?«
– adta fel minden évben kedvenc dolgozattémáját egyik magyartanárunk, s minden évben meggyőződéssel feleltem, hogy »felemelő érzések« töltenek el a dóm kapujában. A dóm, ez a nagy és teljesen
kifejezett gondolat kissé terrorizálta a várost. Sok volt és lenyűgözött, titokzatos volt, homályos és
fenséges, nem lehetett megszokni és beletörődni, a város fölött élt, gőgösen és nagyszerűen. Egyik
pincéjében, nagy márványkoporsóban őrizték Rákóczi hamvait.”262
Egy dómmal rendelkező városnak a légköre is más: a gyermek számára terrorizáló dóm a felnőttnek
reményt ad a vészterhes időkben. „Mintha a város már nagyon régen megtelt volna valamivel, egy
hanggal, amely mindenen túlzengett, áthatotta a piacot, a söntést, a szobákat a csúcsos tetejű házakban,
s kicseng az emberi beszédből, a vándorcirkusz kintornájának dallamából is. Chartres megtelt ezzel a
dallammal, mint egy ember az élet válságos pillanatában a meggyőződéssel, amely csak az övé. Nem is
akar meggyőzni másokat. Úgy áradt belőle ez a dallam, mint a hit a csendes és nyugodt emberekből.”263
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A dóm örök volta több szinten nyilvánul meg: építése örökké tart, szimbólumjellege sohasem múlik el,
időtlensége teszi a hitetlent is hívővé, aki amíg az épületen belül van, kapcsolatot teremt időben (múlt
és jelen) és időtlenségben (földi esetlegesség és égi örök) egyaránt. Ezért más egy dómmal rendelkező
város légköre és ezért adhat reményt reménytelen időkben is. „A székesegyházat nem láttam sehol.
Mikor észrevettem, már előtte álltam, s nem tűnt fel különösen nagynak. Egyszerűen ott volt, a helyén,
hatszáz éve, olyan félreérthetetlenül és elmozdíthatatlan erővel, ahogy emberi alkotás ritkán áll meg a
világban. A házak mintha térdepeltek volna körülötte. Az emberinek és az isteninek különös erővel kell
vegyülni, hogy az effajta épület összeálljon. Nem volt »tökéletes«, mert székesegyházak, az igaziak, nem
akarnak tökéletesek lenni. Nem volt még »készen«, mert az effajta épületek soha nem készülnek el
teljesen; hatszáz éven át építették, aztán félbehagyták, majd megint javítottak rajta valamit. Majd jön
egy kor, gondoltam, amely bombákkal lerombolja, s egy másik, mely felépíti a romokból, ugyanazzal az
áhítattal és reménykedéssel, mint hatszáz év előtt; mert a szándék, mellyel egy székesegyház épül, nincs
időhöz rögzítve. A kereszténység nagy katedrálisait örökké építik kissé. A dómnak nem az a célja, hogy
befejezett legyen.”264 Bármilyen is azonban egy épület, a személyes emlékek „motiválta” építmények
mindig többet jelentenek számára: „Volt néhány esztendő életemben, mikor minden délben áthaladtam
a Louvre udvarán. Az ember megáll itt s egyszerre megköti valami. Nincs kedve tovább menni…”265
Márai a múltat a jelen felemelésére használja, ezért ír „a jövő egység Európájáról”, amely csak fél
évszázad múltán lesz időszerű. „Ezek a nagyon régi városok, ahol évszázadokon át felgyűlt egy eszme,
megfogant és kiáradt egy lelkiállapot, különös erővel vonzzák és taszítják a hódítókat. Chartres-t már
nem védik bástyák és hidak, mint a középkorban, s mégis, van benne valami ellenállás. Csak az mehet
oda, aki megérett reá, hogy szemérmesen, szavak nélkül, higgyen mindabban, ami Chartres magánügye,
titka” – írja.266 Mintha az emlékezésre, a múltra csak azért lenne szüksége, hogy tisztábban lássa az
ijesztő jelen és a végzetes jövő baljós árnyait, melyek rémítőek, de valahol az idő távolában egy új
Európa körvonalait sejtetik kirajzolódni. Gondolatai inkább vágyak, mint realitás: „…hiszek abban,
hogy a hősies polgár és az igaz művész adhat csak új egyensúlyt a világnak, új világképet a megsértett
emberiségnek."267 Ennek őrzői a dómok vagy egy festmény és ez őrződik meg egy kiemelkedő alkotó
életművében is. „Az új Európát csak a szellemi ember mentheti meg, ugyanaz, akinek árulása és
gyöngesége elveszejtette.”268 Az eszményképében létező és a való világban megmutatkozó Európa soha
nem volt még távolabb egymástól. „Így kell felépítenünk még egyszer Európát, mint egy templomot.
Felépíteni, cementből és értelemből, hitből és méltányosságból, a megújhodott és megtisztult európai
kereszténység aszkéziséből. Az összeomlásból, mely városaink kapuja előtt rikoltoz, nincs más kivezető
út, mint a megújhodott, megtisztult és öntudatos kereszténység. Nem egyházi kérdés ez többé, vagy
nemcsak az; túlnőtt egyházak és felekezetek magatartásán és szándékain. Európa megmaradásának
feltétele, hogy a keresztény erkölcs, annak legtisztább, legszigorúbb értelmében, megint uralkodni
kezdjen a lelkekben, társadalmakban, egyének és osztályok öntudatában.”269
Márai „őrjáratos” könyveit az európai kultúra miatti aggódás hozta létre, így jut el szülővárosába is
(Kassai őrjárat). 1941-ben, otthontalan hangulatban, repülővel utazik Kassára, „négy héttel a nap után,
mikor a német csapatok bevonultak Párizsba."270 A kassai polgár a pusztuló világban, a dómok, a
székesegyházak jelképes útmutatására figyelmeztet: az európai lelkek világítótornyaira Kassától
Párizsig. Az európaiságnak és a magyarság-érzésnek össze kell fonódnia akkor, amikor Varsót
bombázzák, Dünkirchen romokban hever. Az írói felelősségre gondol, amikor leírja: „Európát nem
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mentheti meg más, csak azok az erők, melyek felépítették a dómokat és ezt a lelkiséget: a hit, a
méltányosság és az értelem ereje.”271 Mert a dómok egymással összeköttetésben állnak Márai szerint;
ezt az elképzelést egy francia szerzőtől kölcsönzi: „A gondolat bevallottan Louis Gillettől származik,
aki az egykori Európát összefogó (embrasse) katedrálisok nagy családját (la famille des cathedrales)
sűrűbben-lazábban elhelyezkedő csillagpontok alkotta égi térképhez hasonlítja. Azt írja: »ha
felrajzolnánk ezt a térképet, egy olyan képet kapnánk, amely egészen hasonló ahhoz, amiket az üstökösök
vagy ködfoltok fényképei nyújtanak.«”272 Ha viszont ezek a „ködfoltok” eltűnnek, nincsenek az (európai)
égboltot megvilágító elemek, sötétség borul a tájra.
A katedrálisok a biztonság tudatát is adják: őrt állnak, ugyanakkor ha ezek is ledőlnek, tényleg vége a
világnak. „Álltam előtte, de oly rejtélyesen nagy volt, hogy nem láttam. Mindig csak egy kapuját láttam
vagy az alacsonyabb tornyát, vagy a másikat, amelyet legjobb hitük szerint magasabbra építettek, vagy
egy ablakát, vagy egy kőalakját. [...] A szürke ég alatt olyan tömören állott, mint egy vár. Volt valami
kemény és dacosan barbár benne, mint a legnemesebb gótikában is.”273 [...] Kifejezik a kifejezhetetlent
és mindegyik rendelkezik egyedi, csak rá jellemző sajátossággal. „Így áll a város fölött, s mindent
lenyom kissé, le, a földre. Chartres-ban csak csendesen lehet beszélni. Ezért van itt örökké kissé ünnep,
szerdán is, a piacnapon is. Valami állandóan szól és énekel itt, egyhangúan és pihentetőn. Minden
eltörpül körülötte. A palota is, melyet egy gáláns hölgy, Maintenon asszony épített, s ahol most a püspök
lakik. A középkori szent helyek területenkívülisége árad el a városon. Mintha nem is polgárok élnének
itt; egyszerűen csak hívők, chartres-i hívők. A templom lebeg a város felett, oly súlyosan és tragikusan,
mintha az ég közelebb költözött volna a földhöz. Csak amikor belépsz a középső kapun, árad feléd az a
csodálatos kékség, amilyen csak egy van a világon, amilyet a természet sem tud. Nápoly fölött sem,
amilyet festő nem tud, még Renoir sem, kinek a legszebb polgári világoskékjei voltak a világon. Ezt a
kéket, a chartres-i székesegyház üvegablakainak kékjét csak egyszer tudták az emberek. Ezen az üvegen
át egyenesen és állandóan a mennyország kékje dereng.”274
Kosztolányihoz hasonlóan ő is megtapasztalja, hogy „az égben bál van”: „Aztán elindultam a városban,
vettem fürjpástétomot, elmentem a vándorcirkusz előtt. De mindenütt ezt a kéket láttam, az üvegablak
kékjét. Ezért visszamentem, vonatindulás előtt, s még egyszer megnéztem. A templom már sötét volt. De
az ablakok kékje tüzelt a sötétben, világított. Még sokáig láttam ezt a kék tüzet; a vonatban is, ha
becsuktam szemem, s később is, az életben, nappal, s elalvás előtt, éjjel, amikor minden, amit a földön
látni lehet, egy pillanatra elmerült a reménytelen sötétben.”275
A II. világháború kezdetétől válik számára világossá, hogy a féltett és vágyott Európa egyre kevésbé
létezik, benne a saját maga által felépített, alakított kép is fakul, majd eltűnik; az értékekkel teli földrész
egyre inkább földrajzi tényező lett és egykor élt géniuszokból építkező panoptikummá vált. Ezért is tud
nagyon örülni egy templomtorony megmenekülésének, ami nem oldja meg a problémákat, de legalább
nem gyengíti az eszmékbe vetett hitet, a jelenben való életet és esélyt jelent a túlélésre: „Amiens főtere
teljesen elpusztult. Csak a székesegyház áll a romok között sértetlenül, a híres és gyönyörű gótikus
székesegyház, melyet a német ágyúk precíziós gépezet működésére emlékeztető pontossággal
megkíméltek a pusztulástól. Úgyszólván semmi sem maradt meg Amiensből, csak a gótikus
székesegyház, mely a földre omlott háztömbök fölött magasan és méltóságteljesen emelkedik ma is,
tornyával a végtelenségbe mutat, mintha a pusztulás tébolyából egy kéz mutatna az égre.276 [...] Lehet,
hogy Amiens soha többé nem lesz más, csak egy gótikus templomtorony, mely a romok felett hirdeti az
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évszázadokban mindazt, ami e napokban történt. S egy kései kor turistái megállanak majd a nagy társas
kocsikkal az amiens-i romhalmaz és a gótikus székesegyház előtt, emlékeznek, hogy e romok között
valamikor emberek éltek és reménykedtek. Gillet mondja a francia katedrálisokról írott szép
könyvében,277 hogy a másik, titkos Európa lelki tájképét azok az irányvonalak kötik össze, melyek
Lisszabontól Stockholmig katedrálisok tornyai között mutatják az európai lélek vándorútját. Az amiensi torony ilyen tájékoztató jel marad a sötét időben. A lélek körülnéz és támpontot keres. A romok felett
egy gótikus tornyot lát, emlékezik, s megint alkotni és reménykedni kezd, mert a torony arra
figyelmezteti, hogy minden nyomorúság fölött valami halhatatlan is van bennünk, emberekben – valami,
amit még mi magunk sem tudunk elpusztítani.”278 Az Istenek nyomában idején még Kelettel
összehasonlítva, a Napnyugati őrjáratban már önmagában is válságban van a földrész, a Kassai őrjárat
már inkább búcsú, mint lehetőségek összegzése; a végpont az Európa elrablása279, melyben fájdalmas
igazságot mond ki, amikor arról beszél, hogy a hivatástudatot rabolták el Európából.
S nemcsak a dómok lehetnek összekötő elemek ég és föld között, egy világi építmény is képes felemelni
az embert, s ez 1948 után szintén nagyon hiányzik az írónak: „A Louvre az a hely, ahol nemcsak
tanulnak és gyönyörködnek, hanem emlékeznek is az emberek minden következménnyel. Megállnak
termeiben és folyosóin, egy képet néznek, s ezt gondolják: »Emberek vagyunk, igen, földhöz ragadt és
halandó emberek, de van valami szárnyaló bennünk. És van valami örök is.«”280
Az első amerikai emigráció (1952–1967) idején az európai szellemiség, katedrálisaival együtt, nagyon
messzire kerül tőle. Ebben a másfél évtizedben az „állandó épületekben” is megnyilatkozó Európaélményt a New York-i Cloisters jelenti, az elsősorban Franciaországból „importált”, felépített román és
gót stílusú kolostoraival, de ezek inkább csak emlékeztették őt valamire, és a megőrzés funkciója sokkal
kevésbé érvényesült, hiszen nincs körülötte több száz éves (az író szavával élve) „légkör” és a századok
hagyományát a létével megjelenítő nép. Igazán már ő maga sem hisz korábbi Európa-képében, ezért
szinte az ellenkezőjébe csap át egyik látogatásakor az Európához való viszony. „A Cloisterben. Ez az
artificiális középkor – egy mecénás olajmilliomos és néhány speditőr együttműködésének eredménye –
olyan, mint egyféle hasonszenvi orvosság: itt mindig kigyógyulok egy félórára az Európa-nosztalgiából.
Az Empire State Building tetőteraszán inkább érzem magam »otthon«, mint a mesterséges középkori
kertben.”281 Az amerikai lehetőségek csak a produkcióra terjednek ki, a mögötte lévő szellemiségre
nem. „Stephen Spender282 az európai »amerikai szerelem-gyűlölet« viszonyról. A kétféle sznobizmus:
az amerikai, aki utánozza, majmolja az európai műveltséget, aztán a másik amerikai, aki gyermekesen
kidüllesztett mellel bizonygatja, hogy ő demokrata, neki a műveltség nem imponál. Idézi Edmund
Wilsont,283 aki azt írta, Amerikában, egy fürdőkádban, inkább otthonosan érzi magát, mint egy európai
gótikus katedrálisban. A fürdőkádban »jó gondolatai« vannak, a katedrálisban csak bámészkodik.”284
1959-ben New Orleansban, a francia negyed sikátorában „európai" jelenségnek lesz szemtanúja: itt
nemcsak kereskednek, hanem beszélgetnek is a vevővel. „Talán ez volt Európa varázsa: ott lehetett
beszélgetni".285 1961-ben pedig: „…átmenni Európába... Olyan lehet, mint mikor a nápolyi hírét veszi,
hogy a Vezúv kitörni készül, és gyorsan elrohan Pompejibe, mert még egyszer látni akarja a romokat."286
Márainak egyértelműen a még teljesen és „biztosan” európainak tudható időszak épületei tetszenek,
ezek szellemiségét érzi magáénak és minden korban értéket közvetítőnek. Ezért inkább a gótika
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szerelmese, mint bármely más korszaké. „Két hét előtt Assisiben. A Szent Ferenc-i katedrális előtt,
Pontelli portikusa előtt, assisi házhomlokzatai, ablakai, kapui előtt közvetlenül, testiesen szólal meg a
tiltakozás: milyen kár, hogy a barokk elfedte Európában a gótikát. Másképp lennénk emberek ma, a XX.
században, ha a gótikának eleven nyoma marad… De nem maradt eleven nyoma, műemlék lett belőle.
A barokk most nyögi az utolsókat, nem kár érette. [...] Ezek a kövek, a XII. században, még latinul szóltak
az istenhez, tehát európaiul… A barokk már csak orgonált és kintornázott.”287 Ez a szemlélet vezeti
majd oda az írót, hogy csak a katedrálisok, valamint a középkori és reneszánsz főúri paloták azok,
melyek bírnak az igazi szellemiséggel.
Az építészethez való vonzalmának másik vonulata a géniuszokhoz kötődő épületekhez kapcsolódik.
Keresi bennük a kapcsolódási lehetőséget annak egykori lakójával, szellemiségével, mely az író éppen
aktuális válsághelyzetét feloldja, könnyebbé teszi, értelmezi. Ezért az épületekhez való viszonya mindig
egy szellemiséghez kötődő viszony is, mely összefügg a műveltség- és európaiság eszmény általa
elképzelt-képviselt módozatával. Nem művészeti szempontból érdekli őt a legtöbb világi épület, hanem
a benne lakó géniusz gondolkodásmódja alapján építi fel annak „valódi formáját”, lényegét, legyen az
a Louvre épülete, Mikes Kelemen vagy Goethe háza. Az eredeti ház hiányában is jelen lehet egykori
lakója szellemisége, a magyar író és nyelvművész: ha nincs is épület, mégis lehet légköre a helynek.
Mikesről szóló írása jó példa erre: „Mikes szülőháza körül több a helyi legenda, mint az ellenőrizhető
valóság. A család jómódú volt, feltehető, hogy Mikes kastélyban született. De a hagyomány ott keresi
szülőházát a falu végén, ahol most egy malom áll, a híres tölgyek, melyeket – állítólag – még Mikes
Kelemen apja ültetett, kétszázötven esztendő előtt. Mindez mondakör. A valóság csak az anyakönyvi
tény: itt született a magyar irodalom egyik legnagyobb elbeszélője, a magyar irodalmi nyelv egyik
megteremtője. [...] Csodálatosan itthon érzem magam: egy halott írótárs vendége vagyok. Ez az írótárs
szellemével és tehetségével ajándékba adta mindannyiunknak, a magyar irodalomnak a könnyű, édes,
készséges kifejezést, a magyar irodalmi nyelvet; úgy írt, ahogy előtte csak nagyon kevesen, s csak az
erdélyi memoár-írók tudnak írni. Oly lágy ez a nyelv, oly kifejező, ízes, mintha francia irodalmi
szalonokban csiszolták volna, s ugyanakkor oly erős, közvetlen és természetes, mint a népnyelv.
Egyszerre európaian irodalmi és kötötten, végzetesen magyar Mikes nyelve. S a sorsa, ez a magányos
írói sors, melynek a honvágy volt egyetlen Múzsája, mennyire ismerős! A magyar író mindig egyfajta
számkivetésben él: néha itthon, néha Rodostóban.” 288
Ugyanígy nem Balzac házának külzete, építészeti remekbe szabottsága vagy éppen hétköznapisága
ragadja őt meg Passyban, hanem annak egyik sajátságos megoldása, mely az egykor itt élő író
gondolkodásmódjára jellemző, és amire eredetisége miatt kevés példa akad. „A lakás szűk, de igénytelenségében is elegáns, a legíróibban író-lakás, amit valaha láttam. A kert, ez a fényűzés itt Párizs közepén, ahol a telek ára az eget verdesi, talán kevesebbet ért Balzac idejében pénzértékben, mert különben,
ahogy szerzőnket ismerjük, valószínűleg eladta volna. A dolgozó szárnyas ajtajából egyenesen a kertbe
léphetett. [...] Ez a fotó s egy csapóajtó, ami a dolgozó s a háló között csigalépcsőn a pincébe s onnan
titkos úton Passy egyik csendes utcájára vezet, ma is legtöbbet mondanak el Balzacról. Ezen a csapóajtón szökött meg időnként a hitelezői elől, ha munka közben zavarták. Az ajtó körvonalai elvesznek a
parketta kockamintái között. Ez a csapóajtó hozzátartozott Balzac életéhez.”289
A nagy elődök házát bemutató írások zárásaként élete egyik íróbálványával kapcsolatos történetet
idézem fel. A háború legerőteljesebb pusztítását leginkább ott éli meg, amikor valamilyen számára
személyesen vagy szellemiségében fontos építményt ér támadás. Pozitív példa erre az amiens-i
katedrálisról írott cikke, melynek negatív ellenpárja egy „világibb templom” lerombolása. „Német
hivatalos jelentés adta hírül, hogy az elmúlt napokban angol repülők jártak Weimar fölött, s a ledobott
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bombák egyike összeroncsolta Goethe Weimar melletti kerti házát. [...] Mikor megérkezett Weimarba,
lakást bérelt; később megvette a nagy házat, amelyet fényűzően rendezett be. Ennek a háznak kertje
szomszédos volt Frau von Stein290 kertjével. (Frau von Stein koporsóját Goethe ablakai előtt vitték el,
de a költő nem ment az ablakhoz, mert gyűlölte a halált.) A »kerti ház« a hercegi park végében állott;
csúcsos tetejű, háromszobás építmény volt, a falakat vadszőlő futotta be, a kertben rózsákat tenyésztett.
[...] Egy időben gyakran meglátogattam Goethét a weimari kerti házban, ültem kertjében, szerettem
belélegzeni ennek az emberfölötti életnek földi atmoszféráját. A németek most hivatalosan jelentik, hogy
egy angol bomba porba döntötte a házat. Egy házzal kevesebb, amely Európát jelentette – mit számít ez
ma?“291
Végül, ezúttal kommentár nélkül, következzen lírai regénye egy részlete. „És legtöbbjük nem ismerte
az európai templomokat, legtöbbje nem látott semmit abból, ami szép Európában... És mégis elsápadtak.
Úgy látszik, nem lehet büntetlenül Európában születni... És ez az Európa hiába alakult át az elmúlt
évtizedekben csataterekké és koncentrációs táborokká, hiába volt a vasfüggöny is, hiába volt az, hogy
mindenütt új és új titkosrendőrségek alakultak Európában, tegnap a Gestapo, ma a GPU, holnapután
az Isten tudja, mi lesz a neve. [...] Úgy látszik, aki itt született, az mégis kapott valamit. Ő azt mondta,
nagyon nehéz megmondani, mit is jelent még igazában, ha az ember ma arra gondol, hogy európai,
Európában született...”292
9. A világot átható csoda és támadás. Márai és a zene
A világ minden érintésére zenével felelt ez a lélek (Mozart)
A zene támadás (A zenéről)

A zenével kapcsolatos írások tematikája lényegében hasonló az előzőekhez: portrék, pozitív vagy
negatív élmények, jelenségek, politikai vonatkozások jelennek meg ezekben az írásokban is. Márai
meglehetősen önéletrajzi típusú írónak számít,293 aki előszeretettel ír emlékeiről vagy egy téma kapcsán
személyes érintettségéről. Ez nem pusztán a személyes jellegű írások magas nívóján látszik meg (ami
egyik titka az Egy polgár vallomásainak), hanem abban is, hogy ezekben tudja legjobban kifejezni
rejtőző énjét különösebb szégyenkezés nélkül. A muzsika kapcsán idézek ilyen típusú írásából, mely
beszámol személyes érintettségéről is: a fikciós elemeken túl némi magyarázattal szolgál az író muzsika
iránti ambivalens viszonyulására. A zene negatív, romboló, sérülést okozó hatása jelenik meg egy 1929es írásában, mely főbb vonalakban az Egy polgár vallomásaiban is megtalálható.294
–
„Tudsz te énekelni? – kérdezte bizalmasan.
Azt hiszem, minden nagy énekes életében van egy ilyen pillanat, mikor a névtelenség homályából hirtelen előfüttyenti egy impresszárió ötlete. Kiepura is így kezdte. Volpi is így kezdte. Évekig hiába énekeltek, inkább csak úgy maguknak, egy napon jött egy ilyen Vargóczy, s intett nekik. Érzékeny és ambiciózus
gyerek voltam, tizenkét éves voltam. Felálltam. Csakugyan, tudtam énekelni? Addig még nem próbáltam.
Valami olyasmit érezhettem, hogy tudok, csak még nem próbáltam. Azt mondtam, hogy nagyon kellemesen tudok énekelni. Valami olyan sejtésem lehetett, hogy az ember soha ne hagyjon ki egy sanszot.
Vargóczy figyelmesen mustrált.
–
Rendben van – mondta elszántan. – Óra után gyere be a tanáriba. Te leszel Szent Margit. Odaadom a szerepedet.

Charlotte Albertine Ernestine von Stein (1742–1827) Herder és Goethe barátja
A kerti ház. = Pesti Hírlap, 1940. aug. 29. 195. sz. 5.
292
San Gennaro vére. New York. 1965. 160.
293
„Márai Sándornál nincs önéletrajzibb szerzőnk a magyar irodalomban” – kezdi 1991-es Márai-monográfiáját
Szegedy-Maszák Mihály (Bp. Akadémiai Kiadó. 7.)
294
Egy polgár vallomásai. Bp. 1934. 188–190.
290
291

52

[...] Szent Margit volt a parádés szerep, hosszú szőke parókában, dicsfénnyel a homlok körül, hosszú
hálóingben. Szent Margitnak lenni, az olyan hors concours295 állapot volt, mentesített iskolai feladatok
szabályszerű elvégzése alól, minden tekintetben kivételességet nyújtott. Óra után bementem a tanáriba.
Vargóczy elém jött, és átnyújtotta a szerepet. Bonyolult és hosszú szerep volt, s a legfontosabb áriára,
Szent Margit belépőjére, emlékezni fogok, amíg élek. Ez, elég magas hangnemben, így ment:
Szent Margit (énekel):
Hol a Duna hótiszta habjai
Ölelnek át egy kisded szigetet
Ott teltek életemnek napjai
Nyulak szigete őrzött engemet.
Ez volt a kedves darabban a sláger. Valami olyasmit érezhettem, mikor kezemben a szereppel hazafelé
mentem, s ezt a nagyáriát tanulmányoztam, hogy ez a jövő melódiája, s minden az én kreációmon múlik,
az is, hogy ez a dallam néhány nappal előadás után szárnyra kapjon, és a suszterinasok is fütyüljék. [...]
Harmadnap volt a próba. Nem éreztem semmi izgalmat. [...]
– Most jössz te.
[...] Kezdtem, hogy hol a Duna hótiszta habjai. A torkom összeszorult. Nem hittem, hogy ilyen nehéz.
Vargóczy fütyült. Áááá, mondta. Magasabbról, kiabálta. Valami homályos és ködös akadályon kell átordítanom magamat, ott a túlsó parton áll Vargóczy fütyölővel a szakállában és integet, hogy jöjjek már,
ez volt minden öntudatom. Kiengedtem a hangomat és énekeltem. Fejest ugrottam a Duna hótiszta habjaiba, s keserűen, egy tizenkét éves gyerek minden kétségbeesett ambíciójával üvöltöttem, hogy milyen
rossz nekem, mert ott telnek életemnek napjai a Nyulak szigetén. Éreztem az első hangok után, hogy a
szájam valami forróval telik meg, ez lehetett az ének. Nekem már minden mindegy volt. Éreztem, hogy
most már énekelni fogok, akármi történik.” 296
A tragédia megtörténik, a kamasz fiú hangja csak rontani tudna a főszereplő image-én, ezért más kapja
Szent Margit szerepét. A baj azonban még tovább fokozódik:
„Éreztem, hogy valami szörnyű dolog történik velem, az iskola előtt, a harminckilenc kárörvendő fiú
előtt, kedves szüleim és Heddy kisasszony előtt, valami kis sebesülés ez, amit sokáig fogok hordozni, s
talán nem múlik el soha. [...] Valami olyat is éreztem, hirtelen felgyűlő gúnnyal és megvetéssel szívemben, hogy Balázs soha nem lesz tökéletes Szent Margit, ezt én érzem legbelül, hogy a századnak egy
tökéletes Szent Margitja lehetett volna, dicsfénnyel és hálóingben, és az én vagyok. Nem mentem odébb,
nem mentem a helyemre, ott maradtam az orgona mellett. Énekelj csak, gondoltam. Kornyikálj csak.
Majd jöttök ti még hozzám, mit tudsz te arról, amit én már tudok, hogy a „geteőrzött”-nél fel kell vinni
a hangot. Mi lesz ebből? Kedves szüleimnek mit fogok mondani? [...]
–
Te majd állj be a kórusba. [...] De, izé, ne énekelj. Egy kissé éles még a hangod és kihallatszana.
Csak úgy tátogass. Érted? Ne adj hangot, csak úgy tátogass a szájaddal, mintha énekelnél. [...]
A teremben röhögtek.
–
Csak tátogass – mondták.
Mikor halálsápadtan a helyemre ültem, minden oldalról süvöltötték:
–
Csak tátogass.”297
Talán az itt elbeszélt események életbeli történései is a zenehallgatás felé terelik Márait: elmerül a
csodálatos zenei alkotásokban, de a műveiben megjelenő ellenérzése sem tűnik el teljesen. Ennek egyik
legszebb példája az író világsikerét hozó regényben található. „De Konrádnak volt egy menedéke, ahová
a barát nem tudta követni: a zene. Mintha lenne egy titkos rejtekhelye, ahol a világ keze nem éri el.
Henrik botfülű volt, beérte a cigányzenével és a bécsi keringőkkel. [...] De Konrád mindig elsápadt, ha
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zenét hallott. Mindenféle zene, a legközönségesebb is, oly közelről érintette, mint egy testi támadás.
Elsápadt, szája remegni kezdett. Valamit mondott neki a zene, amit a többiek nem érthettek. Valószínűleg nem értelméhez szóltak a dallamok. A fegyelem, amelyben élt, nevelkedett, amelynek árán rangot
szerzett a világban, amelyet önként vállalt, mint a hívő a büntetést és a vezeklést, ilyen pillanatokban
meglazult, mintha a görcsös, merev tartás engedne testében. Mint mikor a parádén, hosszú, fárasztó
díszszemlék után hirtelen „pihenj!”-t vezényelnek. De szája remegni kezdett, mintha mondani szeretne
valamit. [...] A zene felbontotta körülötte a világot, pillanatokra megváltoztatta a mesterséges megegyezés törvényeit, ilyen pillanatokban Konrád nem volt katona. Egy nyáron, este, mikor a kastélyban Konrád a tábornok anyjával négykezest játszott, történt valami. A nagy teremben ültek, vacsora előtt, a
testőr és fia udvariasan hallgatták a zenét, a terem egyik sarkában, azzal az udvarias készséggel és
türelemmel, mint mikor azt mondja valaki: »Az élet kötelesség, a zenét is el kell viselni. Hölgyeknek nem
illik ellentmondani.« Az anya szenvedélyesen játszott: Chopin »polonéz-fantáziáját« játszották. Mintha
minden megmozdult volna a szobában. Apa és fia is megérezték a terem sarkában, a karosszékben, az
udvarias és türelmes várakozásban, hogy a két testben, az anya és Konrád testében történik most valami.
Mintha a zene lázadása felemelte volna a bútorokat, mintha a súlyos selyemfüggönyöket meglobogtatná
egy erő az ablak mögött, mintha minden, amit az emberi szívek eltemettek, ami kocsonyás és avas, élni
kezdene, mintha minden ember szívében lappangana egy halálos ütem, amely az élet egy pillanatában
végzetes erővel kezd dobogni. Megértették az udvarias hallgatók, hogy a zene veszélyes. De ők ketten,
az anya és Konrád, a zongoránál nem törődtek többé e veszéllyel. [...] Zenéltek, hogy az élet kellemesebb
és ünnepélyesebb legyen, a nők szeme csillogjon, a férfiak hiúsága szikrákat vessen. Ezért zenéltek, a
városban, a helyeken, ahol a testőr fia ifjú évei éjszakáit eltöltötte. De a zene, melyet Konrád szeretett,
nem feledkezést akart nyújtani, hanem megérintette az emberekben a szenvedélyeket, a bűntudatot, azt
akarta, hogy az élet az emberi szívekben és öntudatokban valóságosabb legyen. Az ilyen zene félelmes,
gondolta, és halkan, dacosan fütyülni kezdett egy keringőt.”298 A zene tehát, ahogyan az előbbi részlet
is mutatja, a regényben találkozó két barát közötti ellentét egyik fontos komponense, „a tábornok
számára a zenehallgatás csak udvarias kötelességet jelent.”299
Még a játékossággal, bölcselkedéssel és színlelt bölcselkedéssel teli Füves könyv egyik írása is arról
tanúskodik, hogy a zene nemcsak életet gazdagító valóság, hanem támadás is lehet. „Tolsztojnak igaza
volt, a zene a legnagyobb kerítő, a legveszedelmesebb csábító. Az értelem szűkölni kezd, mikor zenét
hall. A zene értelemellenes. Nem megérteni akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverezni, elcsábítani, megérinti bennünk a titkosat és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly gondosan rejtettünk
magunk elől, minden eszközzel fegyelmeztünk – olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldúlja az értelem által
aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a
zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. A gyönyörűségben, melyet a zene ad, a
halálvágy kéjes megsemmisülésének beteg érzései hullámoznak. A zene támadás. Az ember, aki életét a
megismerésre, a fegyelemre és a valóságra tette föl, védekezzen a zene ellen, fogja be fülét. Zene nélkül
sokkal szegényebb az élet. De emberibb, keményebb, szomorúbb és értelmesebb.”300 Ennek kapcsán
jegyzi meg Márai művészetekkel kapcsolatos naplófeljegyzéseit összegző tanulmányvázlatában
Nyerges Gabriella, hogy „Márai Sándor féltette tehát ösztönös és tudatos énjének belső egyensúlyát.”301
Nehéz lenne megmondani, valóban így volt-e, tény, hogy műveiben legalább is megosztott nézeteket
fejt ki a muzsikával kapcsolatban, hol kiemelve annak felemelő, harmonikus hatását, hol meg éppen
ellenkezőleg, a személyiséget bomlasztó, embereket egymástól elválasztó jellegét emeli ki. Tény, hogy
a muzsika légiesen könnyű, ezért behatol mindenhová, ilyen értelemben az ember valóban „nincs
biztonságban.”
A gyertyák csonkig égnek. Bp. 1942. 46–48, 52.
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Másik írásában az Euterpé által „felügyelt” művészet mindenen áthatoló jellegét emeli ki: „»Mert tudod,
a zene hatott reá. Ez volt az egyetlen földi erő, amely igazán hatott reá. S ezért tudtam mégis adni
valamit ennek a szomorú szerelmesnek: a zenét adtam neki. Egyik férfi a testével szeret, másik a pénzével
vagy a szellemével. Én a zenével szerettem.«” A hang nem tudott felelni; úgy hallgatott, mint aki
elfogadja ezt a magyarázatot, hanyagon bólint. »Ez volt kettőnk viszonyában az érzéki, a fülledt, a
minden hús-vér kapcsolatnál erősebb kötés. Te, aki mindent tudsz, s a másik partról beszélsz hozzám,
bizonyosan tudod azt is, milyen rettenetes erő a zene! Erősebb, mint a csók, a szó, a tapintás. Amit az
ember már nem tud testével és szellemével elmondani, végül elmondja zenével. [...] A zene rettenetes
erő. De nem szabad ezt az erőt földi célokra használni. Prométheusz is megbűnhődött, mikor ellopta az
égből a tüzet. A zenével nem szabad udvarolni, sem szeretkezni. A zene személytelen kapcsolat az ember
és a mindenség között, anyagtalan kötés.«”302
Éppen a zene anyagtalan, mindenen áthatoló, ezáltal semmit nem tisztelő volta miatt lehet eljutni annak
gyűlöletéig, ahogyan a már idézett regény tábornoka is. „Vannak végzetes elemek emberek életében,
visszatérő elemek, mint a zene. Anyám, Krisztina és közötted volt a zene, mint kötőanyag. Valószínűleg
mondott nektek valamit a zene, amit szóval és cselekedettel nem lehet elmondani, s valószínűleg mondtatok ti is egymásnak valamit a zenével – s ezt a másik mondókát, amit a zene teljesen kifejezett számotokra, mi, a másfélék, apám és én, nem értettük. Ezért magánosak maradtunk köztetek. De hozzád szólt
a zene s Krisztinához is, így tudtatok egymással beszélni, akkor is, amikor Krisztina és közöttem elhalt
mindenféle társalgás. Gyűlölöm a zenét – mondja kissé hangosabban; először mind ki szenvedélyesen,
rekedten szavakat ez este. – Gyűlölöm ezt a dallamos és érthetetlen beszédet, mellyel bizonyos fajta
emberek társalogni tudnak egymással, mondanak egymásnak valami kötetlent és szabálytalant, igen,
néha azt hiszem, valami illetlent és erkölcstelent mondanak egymásnak a zenével.”303
Szelídebb hangnem jelenik meg zeneszerzői mini portréiban, különösen a hozzá közel álló
muzsikusokkal kapcsolatban ír szívmelengető sorokat, főleg azokról, akik teljesen odaadottak
művészetüknek. „Úgy írt, ahogy a fák lélegzenek, ahogy az erdő egyszerre hallgat és beszél, úgy írt,
mint Isten, mikor még nem volt Föld és Ég, csak a dallam volt, az összhang, az anyagtalan és érthetetlen.
Húsz gyermek között írt, koldusszegényen, kántor volt, nem volt egy jó kabátja… Hallgass, hallgass.
Most Bach beszél. Hallgasd.”304
Zenei miniatűrjeiben néha írása stílusával igyekszik követni az ábrázolt alkotó személyiségét,
muzsikáját, a szöveg által megjelenítve. Így lesz stílusbravúr, áradó, mint Chopin zenéje az alábbi kis
írása. „Ez a zene úgy él bennünk, mint egy szenvedélyes és torz kaland emléke, könnyekkel, hajnali
gyorsvonattal, pisztolydörrenéssel, a halál ízét érezzük elfehéredő ajkunkon, már hajnalodik, egy
emeleti szobában még lámpa ég, egy nő levelet ír, az erdőben ébrednek a fácánok és fajdkakasok, egy
férfi, frakkban és csapzottan, magánosan sétál szobájában, valamilyen édes, fűszeres és elviselhetetlen
feszültség árad el a világban, erkölcstelen és izgalmas feszültség, egy életérzés, melyet kissé szégyellünk,
s mely egyedül méltó arra, hogy megéljük és elviseljük az életet. Tolsztoj nem szerette; hallatára sírni
kezdett, és kiment a szobából. „Mit akar tőlem ez a zene?…” – kérdezte zokogva és felháborodva.”305
Különös tisztelettel adózik Mozart személye iránt, aki magányos zseniként élt és halt meg.
Meglehetősen áthallásos, önjellemző sorokat jegyez le a Varázsfuvola alkotója kapcsán. „Mozart zenéje
úgy tükrözi az életet, mintha a Teremtés valamilyen egyszerű, közvetlen, csaknem játékos vállalkozás
eredménye lenne: élmény és kifejezés, szándék és összhangba öntött alkotás között nincs távolság,
valamilyen érthetetlen, egyszeri, azelőtt nem ismert, azután – százötven esztendőn át – nem ismétlődött
természetességgel adja vissza ez a zene az élet közvetlen értelmét. Úgy alkotott, ahogy más lélegzik. Úgy
áradt belőle a zene, ütemes állandósággal, mint a világmindenségből a fény. [...] Csak Goethe, Bach és
A nővér. Bp. 1946. 102–103.
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Beethoven művében él még olyan időtlenül és kozmikusan a németség, mint Mozart hagyatékában. [...]
Talán soha nem élt korszak olyan közel a zenéhez, mint a németség Mozart idejében. Bécs, Mannheim,
a hercegi udvarok, mind a zene otthonai. E korszak emberei számára a zene életük természetes
kifejezése, s e dallamos társalgásnak első szóvivője, természetes tolmácsa Mozart. [...] Tudja, hogy amit
alkotott, teljes, hatása elől nem lehet elvonulni, nemzedékek élnek majd e varázslat igézetéből; de ő már
nem tudja megvárni e hatás teljességét. [...] Decemberi nap ez, százötven év előtt; az idő esős, Constanza
beteg, koporsóját nem kíséri senki, az emberiség egyik legnagyobb zenei zsenijének tetemét a bécsi
köztemető tömegsírjában hantolják el. Csontjait sem találják meg soha. De mi a csont, mi a test, mi az
élet anyaga? Csak a mű számít, a lélek, mely teljes összhanggal és hűséges erővel, végső szenvedéllyel
tudott szólani az emberekhez.”306 Ugyanez a hangnem nyilvánul meg jóval korábbi írásában, melyben
ezúttal a zeneszerző felesége felől elemzi az alkotót, életét és gondolkodásmódját. „És Mozart
kellemetlen zenét írt, nem volt benne semmi szentimentális, soha nem hatotta meg Konstanciát. A nők
nehezen tudják megbocsátani egy férfinak, ha soha nem hatja meg őket. [...] Akkor derengeni kezdett
benne valami, hogy tíz esztendeig élt együtt egy csodálatos emberrel, aki különb, nemesebb és tökéletesebb volt minden kortársánál – egy emberrel, akiről ő csak annyit tudott, hogy rendszertelenül étkezett,
és ritkán volt pénze –, s akinek ő azt, hogy nem vett észre rajta semmit, soha nem tudta megbocsátani.”307
Zenei írásai közül Márai másik arcát ismerhetjük meg Muzsika című cikkéből. „Mintha a zene bódulat
lenne és vijjogó ébrenlét is, feledkezés és tiltakozás – mi ellen? Egy civilizáció gépies és lélektelen
élvezetei ellen? [...] Lehet-e az, hogy egy korban, melynek minden társadalmi jelenségét mélyen és
engesztelhetetlenül áthatja a politika, a tömeg a zenébe menekül a politika elől, mely hangszóróival
vagy hangfogóival oly félelmesen meghamisítja a szavakban rögzített érzést és gondolatot? Lehet-e az,
hogy a tömeg a zenével mondatja el mindazt, amit szavakkal elmondani és meghallgatni alig lehet ma?
Az a nagy világnézeti válság, amelynek mind áldozatai és közkatonái vagyunk, akkor is, ha
eszméletünkkel nem tudunk vagy nem akarunk tudni róla, nem kényszeríti-e a tömegeket, hogy a zene
emberfölötti, életfölötti, köznapi szókincs fölötti nyelvén fejezzen ki vágyat és indulatot?”308
Az itt leírt gondolatok szinte tálcán kínálják a zene „felhasználásának” nem szokványos lehetőségét: a
muzsika a történelem „kísérőzenéjévé” is válhat. A hatalom leigázó ereje lesz akkor is, amikor csendes
szólamokkal szórakoztatják a rádióhallgatókat. „Kezdődött azzal, hogy az osztrák rádió elmúlt péntek
délután hat óra felé bejelentette a népszavazás elmaradását. Aztán szünetjel következett és zene: azt
hiszem, Schuberttől. E pillanatban, mindenütt a világon, tíz és tízmillió ember ült a rádió előtt, s leste a
bécsi híreket: Németországban éppen úgy, mint Párizsban, Pesten és Londonban. Az osztrák rádió
türelmet kért, és újabb zeneszámokkal szolgált. Erre átkapcsoltam Berlinre: ott is zene volt. Toulouse
éppen zenés vígjátékot adott elő, s Milánó operarészleteket. Az egész világ zenélt e pillanatban. Később
elhangzott Schuschnigg drámai nyilatkozata, melyet zenekari darabok követtek. Ami most következett:
Seyss-Inquart átvette a hatalmat, a német csapatok osztrák területre léptek, éjfél után még beszélt az új
kancellár, s aztán a következő napok eseményei, e világtörténelmi »műsoron kívüli« számai a rádiónak,
a Führer bevonulása Bécsbe, az óriási átalakulás egyes fejezetei, a nagy felvonulások és nyilatkozatok,
mindezt átszőtte, átitatta a zene. [...] Ez a megzenésített világtörténelem egészen új műfaj; a háborúban
ezt még nem ismertük. Egy nép sorsában mély és világraszóló változás következik be, s a változás egyes
fordulatai közben, melyeket visszafojtott lélegzettel lesnek országok és földrészek népei, minduntalan
felharsan a zene, édesen és pattogóan, [...] Ez az új műfaj, a megzenésített végzet, amely Verdivel váltja
fel Schuschniggot, és a Führer nagy izgalommal és érdeklődéssel várt nyilatkozata előtt és után
Schuberttel vagy Debussyvel tölti ki az időt, ez a téren, időn és eseményen áthömpölygő közzene, mely
a történelem két fejezetét kitölti: ez még nem volt soha. A rádió különös szerepét az újkori emberi
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történelemben soha nem éreztem ilyen erősen és meglepődötten, mint e napokban. Egy világ
zenedarabok között születik meg, s Puccini és Lehár között szűnik meg…”309
S ha mindehhez hozzátesszük, hogy a tragédia bekövetkezte előtt Schuschnigg kancellár folyamatosan
kapcsolatban állt a nyugati hatalmak nagyköveteivel, akiknél szinte semmilyen megértésre, segítségre
nem talált, még drámaibbnak tűnik a zenével elnyomott néptragédia. Ahogyan Miklas elnök310
fogalmazott: „Mi valóban Európától elhagyatva éreztük magunkat.”311
A zene háborúban is lehet a túlélés egy formája a művész számára, és ez természetesen nemcsak a
zenészekre, hanem írókra is igaz. „…egy nép, melynek belülről, közvetlenül köze van a zenéhez! Erre
gondoltam, most, mikor az esti lap nagy címbetűi rikoltozták, hogy Varsó elesett; s aztán Chopinre. Mit
tehetek a lengyelekért?… Én csak a zene nyelvén tudok szólani a világhoz, s most, mikor egy halálra
sebzett nemzet hörgése visszhangzik az emberi világban, nem tehetek mást, mint megszólaltatom egy
európai hangversenyteremben a legnemesebb hangot, mellyel ez a nép valaha üzent az embereknek:
életre keltem Chopin hangját! Mások beszéljenek politikáról; a pillanatban, mikor a német hadak
rávetették magukat egy nép testére, én eljátszom majd Firenzében a hárfaetűdöt… [...] S a másik nép,
mely föltétlen zenét adott a világnak, szólaljon meg ugyanabban a hangversenyteremben Chopin után,
Beethoven szavával. Appassionata szonáta, ez éppen jó lesz, válaszul mindenre; a pillanatban, mikor a
német és a lengyel ágyúk dörögnek. Mert valamit tennem kell; a művész sem maradhat néma, mikor két
nép, a lengyel és a német, halálos ölelésben fonódik össze.”312
A zene tehát ugyanúgy lehet manipulatív eszköz az igazság eltakarására, elferdítésére, mint a kép, a
film. Ahol a politika, az ideológia közbeszól, ott az elhangzó zene csak értékcsökkent tud lenni; ugyanez
a tapasztalat a Szovjetunióval is, ahol mindent a politikai ideológia felől közelítettek meg. Az alábbi,
kissé hosszabb idézet jól mutatja, „központi utasításra” mennyire silány szerepbe kényszeírthető a
muzsika.
„A szociáldemokrata párt magyar napilapja rövid tudósításban értesíti a közönséget, hogy Leningrádban »Ramp« címen egyesület alakult, melynek célja a szovjet-orosz zeneélet megtisztogatása a kapitalista befolyástól. Ha ezt polgári lapban olvasom, nem hiszem el. Biztos kitalálták… Mi lehet a »kapitalista befolyás« a zenében? De a szociáldemokraták lapja jóhiszeműen és kommentár nélkül számol be a
»Ramp« céljairól. Szovjet-Oroszországban például »kapitalista bódulat«-nak tartják a Nyugat-Európából és Észak-Amerikából beszivárgott jazzmuzsikát, melyet ország-öntudatos proletárnak nem illik hallgatni. [...] Az úgynevezett slágereket – írja a lap – újforma dalokkal helyettesítik, és az új dalok szövege
túlnyomó részben már politikai tartalmú, sőt közgazdasági programokat is népszerűsít. [...] fontos feladatául tűzte ki a Ramp, hogy a fiatal orosz zeneszerzőgárdát proletárszellemben fogant operák írására
serkentse. Moszkva és Leningrád operaházai ma is még a polgári korszakból maradt operákkal töltik
be műsorukat. Mit csinálna Mozart, ha felszólítanák, hogy a Varázsfuvolát írja át proletárszellemben?
Milyen a szövegük az új orosz műdaloknak? Az egyik így megy: »Üdvözlégy, traktorrendszer, mert pótolod a primitív ekét.« Ez érthető és világos: motívumában emlékeztet arra, hogy »szeretnék szántani«.
Vagy: »a mi ipartelepeink az Uralban a világ leghatalmasabb ipartelepei«. Ez már inkább műdal. Nem
rossz ez sem: »Leninizmus és jól megértett amerikanizmus szabadítja meg a világot a kapitalizmustól«.
Ez talán bölcsődal, melyet suttogva lehet énekelni nyűgös gyermekeknek, ha nem akarnak aludni. Ismétlem, mindez nem paródia, s a szocialista lap mindezek tetejében megjegyzi még: »A zeneszeretet a mai
Oroszországban egyre fokozódik.« [...] Az a zenész, akit a Donec-völgy villamosításának gondolata nem
ihlet meg egy szimfónia erejéig, talán lehet jó zenész kapitalista értelemben, de nem igazi marxista – s
az utóbbi tulajdonság az, melyet a Szovjet minden képességnél többre becsül. Mi tehát a Ramp? Zene-
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cseka. Hogy Beethoven ezt nem érhette meg!”313 Önmagát értékeli és teszi nevetségessé az a rendszer,
amelyik ilyen mélyen beleszól a művészet bármely ágába és létrehozza a furcsábbnál furcsább témájú,
műfajú kompozíciókat.314
Végül a „kapitalista bódulatnak” bélyegzett műfajt említem. A jazzt nem csak a szovjet diktatúra nem
kedvelte, a németek sem fogadták be könnyen. Az I. világháború utáni Németország szinte itta magába
a világ aktuálisan izgalmas, stimuláló jelenségeit, így a jazz muzsikát is lelkesen „honosítja”, a húszas
években ugyanakkor furcsa, bizsergő idegenkedéssel szemlélik a német fővárosban az új „importstílust.” Az ekkor itt élő író most idézendő írása a jazz felforgató, bódulatból öntudatra ébresztő jellegét
mutatja be és azt a fajta csodálkozást, mely a muzsika által adott felfedezéseket, asszociációkat adja.
„Berlin még mindig táncol, két éve szünet nélkül, fáradhatatlanul. Elnyűtték a foxtrottot, el a steppeket,
a »siber«-tánc anakronizmusként hat ma már, a shimmyt nagyanyáink táncolták. A szezon tánca a jazz.
Jazz, ideges, kurta zengésű, értelmetlen szó. [...] Nézed a jazzt és primitíven kérded: mi az istennyila ez?
Hát mégis, mi az istennyila ez? Hát hogy lehet az, hogy az emberi agyvelő, mely kiteremtette a kőből a
görög test végtelen szépségét, a légből a ragyogó erőt, a földből a fölfakadt, céltudatos termékenységet,
mi, Mózes és Da Vinci, Platón és Einstein rokona, valami titokzatos fejlődésben kiteremtettük az
örömnek, nem, az életnyilvánulásnak egy ilyen formáját: a jazzt? De nem ad választ senki. Táncolnak.
[...] Öt ember ül egy szőnyeges pódiumon, mandolinnal, basszhegedűvel, klarinéttal, dobbal,
autótülökkel, cintányérral, törött poharakkal. A ritmus éles és szabályos. A dob, a falhoz csapott
üvegcserepek, az autótülök rekedt bőgése tisztán megszabják a taktust. A basszhegedű és a mandolin a
melódiát. Lehunyom a szemem, és előéletem elmosódott emlékeit látom, mikor New-Zeeland szigetein
körültáncoltuk társaimmal a nyárson piruló hittérítőt. De a jelen visszahúz, a kíméletlen hangok tépik
idegeimet, a vad, szaggatott ritmus, rövid bőgések bőröm felületét csípik libabőrössé, s a kor ott
támolyog a szőnyegen előttem mint egy kábás bacchanália, melyet vitustáncosok tartanak meg egy
tömegőrület vallásos taglejtéseivel. Fölöttük szikrázik az elektromos civilizáció. S egy pillanatban
mérhetetlen szánalom fog el. Magamat sajnálom és őket. Mi nem vagyunk boldogok. Mi nem tudunk
örülni.”315 Alig egy évtizeddel később a fasizálódó Németországban ellenséggé, elfajzott zenévé
(entartete musik) válik. Márai sem úgy tekint az irányzatra, mint hozzá közel álló stílusra, de az idegen
ritmusok mélyén mégis ráérez az önmagában is feltörő lüktetés ősi eredetére.
A személyiség mélyén rejlő, ősi rétegeket érintő és azt felébresztő jazz is témává lesz nála; ez a zene
felforgat és egyesít, egy vad ritmusban lüktető életre hív.
„A nyugtalansága a dalnak echt, bizony: azt még a Föld
verte ki a
Tűzhányók ritmusával s a gazellák riadt sziveivel.
És így tovább. Mind költők vagyunk. De Te, jazzmester,
A sárga fogaiddal olyan ritmust kopogtatsz, amire
Polgárszobák szűzei is vad Astarte-táncokba kezdenek és
A dohányjövedéki ellenőrök, sőt mi újságirók is engedünk
fanyar
Szkepszisünkből s elmebeteg mosollyal intjük a taktust,
aminek
Szövege nincs, de a tengerek haragos éjszakákon Afrika
szirtjeit ma is erre verik:
– Tam-tatatam.”316
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A téma befejezéséül, fermatajául egy Dalos László által közzé tett „zenei anekdotát” idézek fel. „A
Válás Budán című regényben van egy jelenet. Kőmives Kristóféknál hanglemezről zene szól:
»Mozart… Eine kleine Nachtmusik… A zene üdén árad el a kertben, a meleg estében… s a fuvolák és
klarinétok fellengzős epekedésébe tárgyilagos indulattal szólnak most bele a hegedűk« – írja Márai.
Doráti Antal, a világhírű karmester egyszer, odakint, Amerikában, ezt a részletet említve, így szólt az
íróhoz:
– Te Sándor, az Egy kis éji zenében nincs se fuvola, se klarinét. Csak vonósokra írta Mozart.
Márai – így mesélik a históriát – megsértődött…”317 Az író életének több szakasza, különösen a

drámai történelmi helyzetek és az emigráció időszaka elnémulást hoznak magukkal. Lírai
módon jegyzi le önmagáról első naplójába ezt a hangszereknél is tapasztalható jelenséget:
„Mintha március tizenkilencedikén eltört volna bennem valami. Nem hallom a hangom; mint
mikor egy hangszer megsiketül; azt mondják, fából készült hangszerekkel megesik ilyesmi.”318
A téma lezárásul következzen egyik prózai epigrammája zenéről és művészetről. „Mindenkinek
van egy kis zenéje, ami ő, az ő kis művészete. A nagy író után megmaradnak könyvei, a nagy
művész után képei vagy szobrai, a nagy zenész után megmarad a dallam, a »tétel«, melyet
jegyekkel fölírt egy darab papírra. De a művészet más is. Minden művésszel elvész valami,
aminek a mű csak következménye volt; s ez a veszendő tartalom az igazi művészet. Mi volt ez a
másik, ez az igazi művészet? Alapérzés, melynek a mű csak kicsengése. [...] Csak a művész, aki
rögzíti művét, tud valamennyire harcolni a halállal.”319
A zene tehát összességében meglehetősen ambivalens az író szemlélete szerint: elvarázsol, felemel,
összeköt másokkal, ugyanakkor bomlasztó hatású, másoktól elválasztó erővel is bír és meglehetősen
hatásos eszköze a manipulációnak. Így vagy úgy, de az igazi művészet mindenképpen
győzedelmeskedik, mely nélkül alkotó és befogadó egyaránt szegényebb lenne.
10. Összegzés
Egy korszakban élek, melynek már csak díszítménye a művészet (Tintoretto)

Van néhány kulcsfogalom, melyet Márai Sándorral kapcsolatban automatikusan említeni szokás,
melyek sokszor közhelyessé teszik megállapításainkat: polgárság, humanizmus, európaiság, emigráns
stb. Erre a szemléletre reagált az író 1988-ban Furkó Zoltán mikrofonja előtt a földrésznyi távolságban
lévő San Diegóban: „Kérem, az emberre ráragasztanak két vignettát. Az egyik az, hogy »polgár«, a
másik »európai«. Ráteszik, mint az emlékműre a táblát. De az emlékműveknek az a sorsuk, először
megnézik az iskolás gyerekek is, aztán jönnek a kutyák és lepisilik, másra már nem érdemesek ezek az
emlékművek.”320 Jelen dolgozat igyekszik túllépni a Máraival kapcsolatos szokványos minősítéseken,
és megpróbálja az írót a maga színességében és ellentmondásosságában bemutatni. Tiszteletben tartva,
de nem egészen elfogadva az író előbb idézett véleményét, azt láthatjuk, hogy a művészetélvező Márai
alaptematikáját a múlt és/vagy ifjúság, az adott objektumhoz kötődő szellemiség/alkotó, az égit és földit
összekötő művészet adja és a maga által megalkotott polgári szemlélet illetve annak összetevői
(műveltség, légkör, hagyomány, alkotók stb.) Vallja a művészetet megteremtő légkör
nélkülözhetetlenségét és ezzel összefüggésben az értékteli múlt és a tömegigényeket kielégítő jelen
gyarló voltát. Ezért: „A zseni csak akkor festhet ilyen bőséggel remekműveket, mikor a korabeli
szobafestő is művész kissé. Nincs külön Tintoretto, s külön, egyidejű olajnyomat-művészet, nincs külön
Dante, ha ugyanakkor a korabeli analfabéta lelkében nem él a költészet varázsa, nincs külön művészet,
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irodalom, mely a felhőkben jár s külön egyidejű publikum, mely beéri valami olcsóbbal, valami csillogó
vacakkal, ami illúzióit tükrözheti. Nem, Tintoretto csak a tizenhatodik században festhetett. Ezzel a
pazarlással, ezzel az életpusztító tékozlással csak akkor felel egy művész, ha torkát szorongatják a
válaszért. Egy korszakban élek, melynek már csak díszítménye a művészet. De a kor, amelyben Tintoretto
festett, egyszerűen nem tudott élni a művészet magasabb rendű öntudata nélkül”321 – írja a festőzseni
kapcsán. S ezért írja le más típusú verdiktjét koráról: „Ez a kor csakugyan mélyen zuhant: minden
kornak olyan Michelangelója van, amilyet megérdemel. Ennek például Picasso.”322
Eszménye az igényesség, ezért minden művészeti ág legjelesebb képviselőiből építi magánpanteonját:
a tiszteletadás jele, hogy bizonyos neveket sokszor említ pályája során. Dürer és Turner, Hill és Nadar,
Charles Laughton és a dómok mindig értékesebbek Márai számára, mint Picasso és a gazdag amerikai
gyermekszínészek, a trükkös, de megtévesztő fotók készítői vagy az avantgárd irodalmat hirdető párizsi
magyar emigráns lap. És (más összefüggésben) mintha a Gutenberg-galaxis mindent felülírna; többször
jut arra a következtetésre, nem Botticelli vagy a chartres-i dóm ellenében, mint a nyomtatott művek
mellett, hogy még mindig a könyvekben található a legmagasabb szintű művészet. (Jelen lapokon végül
is egy író gondolataiba pillantottunk bele.) Nem véletlenül írja egyik naplójában, hogy „Jó képeink és
szobraink még lesznek, de ezek a művek már nem ugyanabból az izgalomból születnek, mint amely
eltöltötte Michelangelo kortársainak eszméletét. Hiányzik az ellenfél, a versenytárs és vetélytárs, aki a
»csak-tehetséget« a küzdőpályára, a sorompók elé szólítja. És ellenfél nélkül – tehát igazi zseni nélkül
– nincs igazi küzdelem, tehát igazi győzelem sem. Mindez könyörtelenül logikus. Belenyugodni mégsem
szabad.”323
Márai Sándor minden szellemiséget sugárzó művészetre, alkotásra nyitott író volt, aki találó
megfogalmazásaival máig ható megállapításokat tett. „A tehetség egyik megnyilvánulása, hogy megérti
azt is, ami nem az ő tulajdona – kulturális tulajdona – és szintézist tud teremteni”324 – fogalmazott Márai
egyik barátja és levelezőpartnere, Siki Béla.325 A mindenre nyitott, polgári kultúrán nevelkedett és abból
élő, igényes újságíró és az utazó Márai alakítják ki az író alapvető viszonyulásait és tematikáját a
művészetekkel kapcsolatban is. A kíváncsiság és a nyitottság illetve a személyesen jelenlévő, néha
egyetlen műalkotásra kíváncsi utazó együttes műve tehát mindez, melyhez természetes módon társul
nála az emlékezés. Így születnek ilyen témájú cikkei, regényei, prózai epigrammái. Végezetül utóbbi
műfaj egyik darabját idézem, mintegy dolgozatom gyámkövéül.
„De a természet csodáján túl van még valami, ami többlet. Az ember adott a természethez még valamit;
csak ő, az ember, megtetézte az Alkotást alkotásokkal, melyeknek gyűjtőneve a művészet. A tenger, a
völgy, az erdő, a folyó, a síkság, mindez föltétlen. De Bach egy fúgája, Rilke egy verse, Cranach vagy
Goya egy képe, Palladio egy épülete, Goethe egy gondolata, Pheidiász vagy Rodin egy szobra az ajándék, melyet az ember, csak ő, egyedül az összes élőlények között, tulajdon akaratából hozzáadott a világ
csodálatos művéhez. S csak ez számít az ember számára: a művészet. Minden más csak létezés, anyag
és erő kölcsönhatásának ütemes vegyülete.”326

321

Tintoretto. i. h.
A Teljes Napló 1970–1973. Bp. 2015. 395.
323
A Teljes Napló 1950–1951. Bp. 2009. 211.
324
Tusa Erzsébet: Mestere Dohnányi Ernő és Dinu Lipatti voltak… = Parlando, 1990. 4–6. sz. 22.
325
Siki (Síki) Béla (1923– ) zongoraművész, Weiner Leó és Dohnányi Ernő tanítványa
326
A Teljes Napló 1943–1944. Bp. 2006. 240–241.
322

60

