
BÁLINT ÁGNES 

Szerepek és magatartásformák az identitás 
újrafogalmazásának folyamatában 

- Gondola tok Márai Sándor Verses könyve kapcsán -

A Verses könyv egyedülálló lírai kompozíció a Márai-életműben. Líra, ugyanak-
kor vallomás. Miről vall a szöveg? Egy utazásról, a személyiség legmélyebb 
rétegeiben tett kóborlásról, amelynek célja az autentikus lét kritériumait felis-
merni egy teljesen felfordult világban. 

A kötet egyben egy hiteles lélektani dokumentum is. Azt a végtelennek tűnő 
pillanatot ragadja meg és önti művészi formába, amikor Márainak két egyszerre 
jelentkező válsággal kellett szembenéznie. Az egyik egy jungi értelemben vett 
„midlife-krízis", amelynek lényege, hogy az egyén számára megkérdőjeleződik 
minden addigi érték, végső soron pedig az egész identitása. Megoldást az jelent, 
ha a személyiség újra építkezni kezd, és új identitást alakít ki a maga számára. 

A másik válság egy aktuálisan jelen levő, úgynevezett „akcidentális krízis", a 
világháború. E két krízis ráadásul egy alkotói válságot is generál Márainál. A 
Verses könyv e mély válságállapot érzékeny dokumentuma. 

Dolgozatom azt vizsgálja, hogy milyen szerepeket és magatartásformákat pró-
bál ki a lírai én, amíg rá nem talál arra az egyetlen szerepre, amelyet hivatásként 
felvállal. Kissé konkretizálva: a Verses könyv arról vall, hogyan maradt író Márai 
Sándor az alkotói válság után. 

A szöveget nem elsősorban esztétikai, hanem inkább hermeneutikai szem-
pontok alapján közelítettem meg. Nagy segítséget nyújtott ebben Németh G. 
Béla szerep-elmélete, amelyet sok változtatással, módosítással, Máraira alkal-
mazva vettem át. 

I. A Verses könyv születése 

(1. A Napló és a Verses könyv kapcsolata) A Napló 1943-44 tanúsága szerint Márai 
rendkívül nyitott minden lelki, szellemi és konkrét történésre, ami környezeté-
ben zajlik. Nemcsak eljutnak hozzá a hírek, hanem eléjük siet, találgat, elemez, 
mérlegel és véleményt alkot. Politikai állásfoglalásai nemcsak magabiztosak, ha-
nem időtállóak is. Nem jósol, hanem állít a jövővel kapcsolatban: „Milyen lesz 
a jövő?... A »fordulat«?... De hiszen már itt van a jövő! Lehet-e más, mint a 
jelen folytatása, következhet-e ebből a jelenből másféle jövendő, mint amelynek 
csíráit e korszak hordja és érleli? Feltehető-e, hogy valamilyen katonai vagy 
társadalmi esemény másféle jövőt szül, mint ami a fellázadt ösztönök rémural-
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mának és a megkínzott tömegek bosszújának nászából születik? A jövő pontosan 
következik e jelenből. Zsidókérdés helyett lesz majd osztálykérdés, vagy német-
kérdés, - s minden pontosan olyan lesz, amilyen e feltételekből következően 
lehet." (174-175.) 

Miféle problémák foglalkoztatják Márai Sándort, az embert? Egzisztenciális 
gondokkal kell szembesülnie, és gyakran nélkülözi a számára oly fontos ké-
nyelmet. A közvetlen életveszély is mindennapi valósággá lesz. Mit tehet az író 
és gondolkodó? Szüntelenül új és új olvasmányokba kezd, és folytatja megszo-
kott munkáját: „Riasztás közben is regényemen dolgoztam, napi irodalmi pen-
zumom végzem - s iparkodom ezt hűségesen és alázatosan csinálni, tehát nem 
hetykén, nem is színésziesen, mint aki megveti e veszélyt és »utolsó pillanatig 
munkája fölé hajol«, nem. Természetesen szorongást is érzek közben, félek a 
következményektől, s nem szeretem a nyegle hősöket, akik Arkhimédészt ját-
szanak, mikor a bombák lehetősége zavarja köreiket. Egyszerűen arról van szó, 
[...] ha nem dolgozom e délelőtti két órában, aznapi munkám elveszett... Ez 
minden értelme e magatartásnak. Minden más hiúság, vagy hisztéria." (124.) 

A vers metaforikus, tömör nyelvén így jellemzi a jelent, amelyre emberi, és 
egyúttal művészi feladata is reagálni: 

A világ messze van már, iszonyú 
Ólom hangon vonít a háború 
A parázs bún perzsel mindent ma itt 
Zsidót, keresztényt, európait 
A házak ajtaját vérrel jelölték 
Akiben hinni érdemes, megölték 
Amiért élni érdemes, gyalázat 
[...] 
Vérvád vijjog a világ felett 
Aki ma csókol, holnap eltemet 
Akit ma ölelek, holnap halott 
Reggel elad, ki este ringatott -

(Hetvenkettő) 

A verssorok szerkezete, ritmusa Kosztolányi Ének a Semmiről című versének 
sorait idézik fel: „Amit ma tartok, azt elejtem, / amit ma tudtam, elfelejtem." 
Az idősebb mester művében megszólaló rezignált hang azonban tragikussá ko-
morul Márai versében. A nihilt nem fölvállalja a lírai én, hanem kívülről nehe-
zedik rá. Mint elkerülhetetlent veszi tudomásul. 

A háború óhatatlanul az élet és a halál végső kérdéseit hozza a felszínre. 
Hogyan kell felkészülni a halálra? Hogyan kell túlélni? Milyen értékeket kell 
átmenteni? 

Az ilyenfajta kérdéseket a Napló is felveti ugyan, de nem válaszolhatja meg 
mindegyiket. Nem is feladata. A létünket magyarázó, a magatartásunkat alakító 
gondolatoknak a tapasztalás számtalan fokán kell átmenniük. A Napló csak egy-
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egy állomást rögzíthet ebben a folyamatban, és nem vállalhatja fel a részfolya-
matok sokszor zsákutcába torkolló, sokszor ellentmondásos irányának részletező 
bemutatását. Maga a gondolkodás különben sem mindig dokumentálható a 
nyelv logikus-racionális szintjén, mert képekben, vagy éppen intuíciók egymás-
utánjában zajlik. Ha mégis, akkor a művészet sajátos eszközei (dallam, kép, 
ritmus) által. 

Márai kitűnő prózaíró, de ezt a gyors külső-belső változást egy regény vagy 
dráma keretein belül már nem tudja „kiírni magából". Új, erre alkalmas formákat 
keres, a naplót és a verset. 

A Verses könyv nemcsak felvállalja azt, amit a prózaíró nem mondhatot t el, 
hanem önálló rangra emeli a verses formát a sajátosan Márai-gondolatok kife-
jezésében. Nem a Napló „függeléke" tehát, mint Szegedy-Maszák Mihály véli, 
rámutatva a nyilvánvaló gondolati párhuzamokra a két műben. Ilyen szem-
pontból valóban kiegészítik, erősítik egymást. A kölcsönhatás tagadhatatlan. 
Ebből azonban nem következik alárendelt viszony az egyik vagy a másik mű 
javára. 

A napló ugyan új, kitűnő lehetőségeket kínáló forma Márai számára, de még 
mindig próza, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Tűi szoros és túl 
racionális annak kifejezésére, ami nem megértett még, csak megértendő, nem 
végiggondolt, csak -gondolandó. A ráció ilyen korlátain túllépni csak a vers 
tud. Márai tisztában van ezzel, és lelkesen jegyzi le Naplójában ennek megta-
pasztalását is: „író számára nincs nagyobb kegyelem, mint a vers - az állapot, 
mikor néhány értelmetlen szó fogalomfölötti értelmet kap egy versmértéken 
belül. Ezt nem lehet elhatározni, sem akarni." (136.) 

A vers tehát öntörvényű, sajátos valóság. Olyat mond el, amit másképp nem 
lehet megfogalmazni. Annyira mély tudatrétegből bukkan fel, annyira más nyel-
ven szólal meg, hogy az alkotó gyakran nem is meri saját produktumának 
tekinteni. Márai is ezt éli meg a Verses könyv egyes darabjainak születésekor: 
„A versek, megint a versek. Zsonganak, kísértenek. Valaki üzen, nagyon 
messziről. Reszkető kézzel, könnyektől homályos szemekkel jegyzem föl, amit 
üzen. Ennyi a vers." (163.) 

(2. A folyamatszerűség) A Verses könyv születésének körülményeiről a könyv 
mottója így vall: 

Az emberek elmúltak, m i n t az álom 
A hírek elrepültek k ö n n y ű szárnyon 
A földre néztem. Jeleket kerestem, 
így éltem a bombázot t Budapesten. 

Márai fontosnak érzi a dátumot is rögzíteni, ezért a könyv elején ez a jegyzet 
olvasható: „E versek keletkezése: 1944 és 1945. M. S." Mindezzel mintha azt 
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húzná alá, hogy m ű v e rendkívüli események hatására született (tehát nem sze-
repelt a megírandó művek tervében), és lélektanilag hiteles beszámoló. 

A Verses könyv önálló, egységes mű voltát leginkább azzal bizonyíthatjuk, 
hogy föltárjuk belső rendszerét, és rámutatunk a szerkesztési koncepció miben-
létére. 

Első megközelítésben igénytelennek, sőt hanyagnak tűnhet a címadás. Ugyan-
így a versek címtelensége, azaz számokkal való megkülönböztetése sem vall 
különösebb művészi szándékról. 

Ennyire nem tartotta jelentősnek Márai ezt a művét? Vagy az avantgarde 
utórezgése ez a költői gesztus, amitől a húszas évek végén már teljesen eltávo-
lodni látszott? Vagy így tisztelgett a shakespeare-i szonettek előtt, amelyeket a 
Napló tanúsága szerint lelkesen olvasott, és amelyekből hangulati , formai, sőt 
szerep-elemeket is kölcsönzött a Verses könyvben? 

Márai igényes alkotó, erről nem mondhat le akkor sem, ha egy prózán kívüli 
műfajban „tesz kirándulást". Az avantgarde-nak a kötetben semmi egyéb nyo-
ma. A Shakespeare-áthallás sem elegendő indok arra, hogy lemondjon verseinek 
címadásáról. A megoldás a kötet szerkezetében keresendő. 

A cím könyvet ígér, ugyanakkor verseket is. Egészet és részeket. Mi szervezi 
a részeket egésszé? Formai szempontból éppen a versek számozottsága, amely 
egytől indulva hetvenkettőig jut el. Tartalmilag pedig egy belső gondolati szál, 
amire a hetvenkét vers felfűzhető. Ez a „szál" n e m jelent egyenesvonalúságot, 
hiszen tele van leágazásokkal, zsákutcákkal, visszatérésekkel, mint azt a későb-
biekben látni fogjuk. A műben mégis felismerhető egy folyamat, amely éppen 
külső logikátlansága okán dokumentálja hitelesen azt a gondolati folyamatot, 
amely a költőben zajlik a változások hatására. 

Újra kell értelmeznie önmagát. Lehet-e továbbra is őrizni azt az identitást, 
amit eddig magáénak tudott? Szükségszerű-e a belső meghasonlás? Mik az 
autentikus lét formái háborús körülmények között? 

Az önértelmezés folyamatában felmerülő kérdések megválaszolása óriási fel-
adat. Erre vállalkozik a Verses könyv lírai hőse, aki, mint Jónás, leszáll a „kínok-
nak eleven süket és forró sötétjébe" (Babits). N e m más ez, mint kínzó, de el 
nem kerülhető „belemerítkezés" a személyiség mélyebb rétegeibe, és szembe-
nézés saját korlátaival, illetve lehetőségeivel. 

Az indulás a dantei pokol köreit és kínjait idézi: „A körök körbe s lefele 
vezetnek / Az élet minden körrel hűvösebb" (Egy). 

A Verses könyv lélektani hitelességgel tárja föl e roppant út eredményeit, nem 
hallgatva el a feltárt ellentmondásokat sem. Minden vers egy-egy állomás, egy-
egy lehetséges válasz az élet vagy a halál kérdéseire, vagy menekülés a kérdések 
elől. A lírai én különböző szerepekben, álarcok mögül szólal meg mindaddig, 
amíg rá nem bukkan arra az egyetlen lehetséges szerepre, amelyet majd hiva-
tásként felvállal. 
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Általában igaz, hogy egy vers önmagában nem értelmezhető, csak a folyamat 
részeként. Ez a Verses könyv egyes darabjainak sajátossága, de egyben a m ű 
egész-jellegének biztosítéka is. Ezért nem kaphat címet az egyes vers, és ezért 
a kötetcím egyszerűsége, ami tehát egyáltalán nem igénytelen, hanem inkább 
összefoglaló igényű, definíciószerű. 

II. A halállal való szembenézés stratégiái 

(1. „Diagnózis", racionalizáció, kiútkeresés) A háború közeledése és a közvet-
len életveszély érzékelhetősége Márai részéről is állásfoglalást sürgetett. Óha-
tatlanul szembekerült a pusztulás tényével. A pusztulás jelenti mind az anya-
gi, szellemi, mind a vitális értékek megsemmisülését. A lírai én rádöbben erre 
a valóságra: 

A világ füst, a szó kemény valóság 
Sírodon közönnyel nőnek a rózsák 
[...] 
Szerencsétlen, mi néked a világ itt? 
[...] 
Az emberiség meghal és a porban 
Gyíkok osonnak hosszú libasorban 

(Négy) 

Tehetetlenül szemléli és veszi számba a pusztulás tényeit. Általános érvényes-
séget tulajdonít neki, majd kozmikus méretűvé nagyítja: 

Már darabokra tört szét a világ 
Nincs erő, mely megtartsa az egészet 

(Huszonnégy) 

A fenti két sor ugyanakkor a krízist átélő személyiség szétesését is dokumen-
tálja, amelyet az én már nem képes összetartani. Segélykiáltás ez és precíz „ön-
diagnózis". A két értelmezés (a szétesésnek a külső vagy a belső világra vonat-
koztatása) nem mond ellent egymásnak. Jól bevált énvédő és egyben költői eszköz 
az, hogy belső világunk problémáit a környezetünkre is kivetítjük. 

Talán véletlen, talán szándékos a párhuzam a Kocsi-út az éjszakában c ímű 
Ady-vers hasonló képeivel: „Minden Egész eltörött / Minden láng csak részek-
ben lobban / Minden szerelem darabokban, / Minden Egész eltörött." A har-
madik versszak bevezető képei „Fut velem egy rossz szekér, / Utána mintha 
jajszó szállna" - mintha a Márai-vers sokkal konkrétabb, megrázó képét előle-
gezné: „A vagonban sírnak a gyerekek." 
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A lírai én másik, természetes emberi reagálása a tiltakozás, a dac, a bele-nem-
nyugvás magatartása: 

N e csittulj, szív! Ne feledj! A bocsánat 
Híg levében ne oldjad föl e vádat 
N e tűrd, hogy langy közöny és nyomorúság 
A kénsavat szenteltvízzé hígítsák 
Égj, mint olajtorony, őrült, szökellő 
Láng, melyet nem olthat el sunyi szellő 
Pattogj, szikrázz, m a r a d j izzó parázs: 
Nem-engesztelt, forró, vad jeladás 

(Harmincnyolc) 

Ugyanakkor tisztán látja a tiltakozás értelmetlenségét is, és rezignált hangon 
inti le önmagát: 

Mit füstölögsz? A füs t meghal az éjben 
Miért dalolsz? A jó halál hajol rád 

(Hatvannyolc) 

Ugyanez az életérzés már halálvágyba torkollik a Napló egyik feljegyzésének 
tanúsága szerint: „Jó halál, vegyél karjaidra, ringass el." (167.) 

A tiltakozás értelmetlenségét belátni a ráció feladata. A közönyt, a belenyug-
vást azonban nehéz igazolni önmagunk számára. Az énvédelem egyik gyakori 
megnyilvánulása ilyenkor a racionalizáció, amely érveken túli érveket sorakoztat 
fel önigazolásul. Ezt teszi a lírai én is, amikor transzcendens erőkre hivatkozik. 
A transzcendens determináltság felmutatása a szabad akarat teljes hiányát is 
állítja. így elhárítható a felelősség is: 

Tevék és számumok között haladtam 
Mint a kétely és megismerés bölcse 
Eltikkadtan bámul tam fel az égre 
Mit akart velem Allah és mivégre? 
Miért volt a kétely és a szomjú kín? 
így vándoroltam árva beduin 

(Tizenhét) 

Ám ez a magatartás nyilvánvalóan csak felvett szerep, álarc, ami mögé bújni 
lehetséges ugyan, de csak rövid időre. Márainak az a vissza-visszatérő gondo-
lata, hogy Isten nem avatkozik be a világ dolgaiba, különösen a háború zűrza-
varaiba, gyakoribb, mint a felelősség elhárítása a transzcendens világ felé. A 
huszonötödik vers például nemcsak a determináltságot tagadja, hanem már-már 
isteni közönyt állít: „A néma Isten térdén könyököl." 

A problémákkal való szembenézéskor a transzcendens felé tapogatózás gyak-
ran eredményez egy jellegzetesen „márais" magatartást, az alázatot. A Napló 
ezt így dokumentálja: „Az ágyban, lázasan - miközben az angol rádió a bom-
bákat ígérgeti - azon gondolkozom, mit tehet az ember sorsa ellen? Semmit. 
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N e m tudok »okosabban«, sem »egészségesebben« élni, mint ahogy élek: egy-
szerűen élek, mértékletesen, tisztán. Nem dolgozom többet és mást, csak azt, 
amihez kedvem van. A világ elpusztíthat, de nem vagyok bűnös a világ dol-
gában. Mit tehetek hát?... Van-e mód, beavatkozni, valamilyen műfogással, sor-
somba? Nincs erre semmiféle mód. Magatartás és álláspont csak egy van: az 
alázat. Istenem, fogadj el, elevenen és holtan." (93-94.) 

A lírai én ugyanezt a gondolatot az önvizsgálat, a bűnbánattartás szükséges-
ségében ragadja meg: 

Ne sírj. Skalpod az indiánoké 
Vércse rikolt, körülnézel, s nem érted 
Őserdő zúg, elmúlt az ifjúság 
Soha többé nem hal meg senki érted 
Ülj a földre, s szaggasd meg ruhád 

f Huszonhárom) 

A tények őszinte számbavétele, a tiltakozás, a tehetetlen szemlélés, az álarc 
mögé rejtőzés és az alázat is egy-egy lehetséges magatartás, amit a lírai én 
próbálgat a halál tényével szembesülve. Van azonban még egy szerep, a sztoikus 
elfogadás, melyet nem Márai talál ki, de a kötet tanúsága szerint magáéként 
vállal és valósít meg. 

(2. Sztoikus elfogadás) Félelem nélkül, emberi méltóságunk megőrzésével tudo-
másul venni és várni a halált: ez jellegzetesen sztoikus magatartás. A két háború 
közötti magyar irodalomban elsősorban Kosztolányi ismeri fel és aknázza ki a 
benne rejlő művészi és emberi értékeket. Számadás című kötetének verseiben 
gyakran szólal meg a Marcus Aureliusra hivatkozó önérzetes, méltóságteljes, 
ugyanakkor tragikusan heroikus hang. Az ő nyomdokain haladva Márai is szí-
vesen magára ölti ezt a magatartást. Már a Verses könyv előtt sajátjaként használja 
a sztoikus bölcs gesztusát, amikor az Ég és földben magányával kell szembenéz-
nie. Szegedy-Maszák Mihály Márai Sándor című monográfiájában (22-24) így 
jellemzi a két író és műveik kapcsolatát: „Márai nem talált közösséget, amelyhez 
tartozhatott volna, így Kosztolányi sztoicizmusát hívta segítségül. Metaforáit is 
a Számadás szerzőjének verseiből kölcsönözte: »csodálatos vendégségből« csen-
des készülődésre szólította fel önmagát. Egyetlen mondatot elég idézni annak 
bizonyítására, mennyi az áthallás abban, ahogy a halálra felkészülést megfogal-
mazta: »...hallani még a világot, de már nem figyelni oda, emlékezni még, de 
már mosolyogni, mert nem fáj, lehúzni a gyűrűt, az órát, a ruhákat, a címeket, 
a feladatokat, eldobni a testet is, ezt a kopott és gyanús szövetet, eloltani minden 
fényt, egyedül lenni, már nem is dideregni, elaludni, aludni.«" (Ég és föld, 206-
207.) 
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A Verses könyv a halál gondolatkörével kapcsolatban újra előhívja a sztoikus 
magatartás lehetőségét, amit a lírai én határozottan felvállal: 

Aki elszánta magát a halálra 
Figyelmes lesz, mint a jó süketek 
Egy tárgyra néz és az egészet látja 
És az egészben lát egy részletet 
Minden közel jön hozzá, mint az őzek 
És minden messze, mint a sós vizek 
A végtelen számára ismerősebb 
És a közel kancsin idegenebb 

(Huszonegy) 

A Napló is újra és újra így közelít a halálhoz: „Várja a halált... de milyen 
mély bizalommal várja! Nem sürgeti, de nem is kerüli többé. Él, ahogy tud, 
hallgat az emberek között, nézi a városok, országok és társadalmak pusztulását, 
hallgat és vár. Nagy jó a halál. Valamilyen nagy erőfeszítés is, vizsga, melyre 
egy életen át készülünk. Hűségesen kell élni, de hűségesen kell meghalni is... 
hűségesen ahhoz a belső törvényhez, mely életünk értelme volt." (161.) 

Ez a magatartás jellemzi a Verses könyv beszélőjét is, azzal a különbséggel, 
hogy a lírai én nemcsak a halálra készül fel gondolatban, hanem a jelen szen-
vedéseinek elfogadására és elviselésére is erőt merít. így nem elsősorban me-
nekülés, „nagy jó" lesz a halál, hanem a valóságnak éppolyan természetes része, 
mint a zene, vagy a rózsa: 

Fogadd el e vad máglyát, a világot 
Van végtelenség is, ha pillanat van 
Ez a nyár a máglya, rajta ég az ember 
Hol volt, hol nem volt, a szakálla kender -
S az égő hús körül langy zene kél: 
A nyár, a rózsák és a szenvedély 

(Huszonkettő) 

Márai sztoicizmusában van valami különös, tragikus irónia is. Itt az „égő hús 
körül langy zene kél", másutt „a múltra, melyet alvilági tűz fal / Mint vasfüg-
göny hull most le a tűzfal" (Harminchét). Ez megkérdőjelezi komolyságát, ugyan-
akkor érvényességét is. Mert lehet-e ilyen világégésben, amelyet a lírai én 
tapasztal maga körül, emberhez méltón meghalni? Lehet-e választani a halált 
ott, ahol sokkal inkább a halál válogatja áldozatait? És méltó-e a halált választani 
ott, ahol az élet tudomásulvétele követel igazi erőfeszítést? A sztoikus maga-
tartás korlátait érzékeli Márai akkor, amikor játékossággal, iróniával vegyíti a 
tragikumot. Rádöbben, hogy nemcsak a halál, de a túlélés elfogadására is ér-
vényes magatartásformákat kell megfogalmaznia. 
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III. Menekülési stratégiák 

(1. Szerelem, öncsalás, bűn) A halál és a szenvedés sztoikus tudomásulvétele 
csak egy megoldás. A lírai én más szerepeket is próbálgat, amelyek, úgy tűnik, 
egy időre feledtetik a valóság fojtogató tényeit. 

Mit tehet az, aki egyelőre nem akar tudomást venni a jelenről? Emlékezik. 
Olyan érték után kutat a múltban, amely átmenthető volna a jelenbe is. 

Először is a szerelem ígérkezik megfelelőnek erre a célra. A kötet versei gyak-
ran szólítják meg a térben és időben távoli kedvest, hivatkoznak közös élmé-
nyekre, vagy lágy erotikával idézik alakját: 

Anyagodon az emlék átvilágol 
Leborít a vágy ez a könnyű fátyol 
Emel és tart a süket szenvedély 
Anyagtalan hó vagy szerelmes éj 

(Tizenöt) 

Ugyanakkor újra és újra rá kell eszmélni a valóságra. A lírai én szenved attól, 
hogy a szerelem emlékébe való menekülés nem jelent megoldást. „Nem vagy 
sehol, s ha vagy, milyen kevés!" - sóhajt fel ugyanebben a versben. 

A valóság tudomásulvételének elodázása történhet úgy is, hogy nem foglal-
kozunk vele, nem beszélünk róla, illetve másról beszélünk. A huszonkilencedik 
vers ezt a magatartáslehetőséget villantja fel: 

Egy utca még vonít, egy ház rikácsol 
Azt kérted, beszéljünk valami másról 
A tűz, mint égi szennyvíz, már lefolyt 
A csatornába, két patkány visított 
Szoknyádból letéptél egy véres csíkot 

(Huszonkilenc) 

Ez a már-már leltárszerű számbavétele azoknak a dolgoknak, amelyekről nem 
akarunk beszélni, rámutat arra, hogy ez a hozzáállás inkább öncsalás, mint 
autentikus magatartás. Aki még a patkányokat is kínos pontossággal veszi szám-
ba, önmagát áltatja azzal, hogy sokáig képes elhallgatni a valóságot. 

A menekülés sokféle zsákutcája arra ösztönzi a lírai ént, hogy a lét intenzi-
tásának felfokozásával szegüljön szembe a valósággal. 

A semmiből még valamit kitépni 
Neved két kézzel feldobni az égre 
Melleden feküdni és mit se kérve 
Az ördögnek bőrömet ígérni 
Felrobbantani hidat, utat, házat, 
Igézni madarat, mely továbbszállott 
Zsebkés hegyével megjelölni vállad 
[ - . ] 

(Tizennégy) 
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Van ebben valami embertől elrugaszkodott, sátáni vadság, nihil. A létteljesség 
érzésének felkeltéséhez az ilyen rendetlen vágyak, az agresszió kiélését tartja 
célravezetőnek. Mennyire ellenkező előjelű ez, mint a halálba induló Kosztolányi 
a lét teljességét újra megélni vágyó magatartása! A Harsány kiáltások tavaszi reggel 
című verse csupa pozitív értékkel telített képeket vonultat fel: 

Élni először itt e világon 
s élni utolszor. 
[...] 
Állni a fényben, inni meg enni, 
csókba fürödni. 
Nézni a kék nefelejcset a szélben, 
barna göröngyön. 
[...] 
Lélekzeni, fölkiabálva rajongva 
az égre, a napra. 

A Verses könyv lírai énje tisztában van azzal, hogy hedonizmusa nem az élet 
kiteljesedését hozza, hanem kiüresedését. De legalább felment a jövőbeli fele-
lősség, az élet felelőssége alól: „Meghalni s feledni a világot." 

A Kosztolányi-vers hasonló zárlata, „Aztán egyszerre vad zuhanással / 
összeomolni", tragikus kicsengése ellenére is heroikussá emeli ezt a maga-
tartást. 

(2. Menekülés a múltba) A múlt rejthet olyan emlékeket, amelyek intenzív újra-
élése hosszabb időre felkeltheti a jelentől való szabadulás illúzióját. A lírai én 
mintegy tizenhárom versen keresztül külföldi utazásainak emlékét idézi. „A 
Szabadság elhagyta partjainkat / szomjún kell hát nyomában útra kelned" 
(Negyvennyolc) - tárja föl elindulásának egyik motívumát. Az értékhiány mellett 
a kalandvágy is jellemzően ösztönző tényező volt, emlékezik vissza a lírai én: 

Valami hív, küld, űz, és futni késztet 
A Golf-áram csattog a partokon 
A részletben gyanítod az egészet 
Vonz az idegen, taszít a rokon 

(Negyvenhat) 

Az utazás egyes állomásai, a nyugat-európai városok, országok mind-mind 
egy kellemes emléket idéznek. Az emlékek felidézett hőse a naiv ifjú költő, aki 
„holdfényben jár", nem érti még az életet, telve van illúziókkal - azaz éppúgy 
elrugaszkodott a valóságtól, mint az őt felidéző lírai én: 

Versekért hevülsz és hozzá szerényen 
Almaboron élsz és fehér kenyéren -

(Negyvenöt) 
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A lírai én számára tehát egyedülálló szerep kínálkozik: egy korábbi szerepén 
át vizsgálni a világot. A két szerep egy időre szerencsésen, ellentmondások 
nélkül olvad eggyé. Láthatóan jóleső így a múltbéli barangolás - ezt jelzik az 
ide-oda csapongó felvillantott emlékképek: 

Női karok zárnak be, s Bonnban egy ház, 
Velencei bordély s a székesegyház 
Chartres-ban, hol kékek az ablakok; 
Mind látták kóbor, nyurga alakod 

(Negyvenhat) 

Az értékekre nyitott ifjú magába szívja mindazt, amit útjának egy-egy állo-
mása nyújthat: 

Firenzében és Oxfordban rajongva 
Csodálsz képeket s kéziratokat -

(Ötvenegy) 

Legnagyobb fölfedezése saját európaisága, mely ú j identitást kölcsönöz neki, 
új lehetőségeket tár fel: 

Nem zárhatnak már semmiféle ólba 
Megtagadsz minden meghitt kalodát 
Megismertél egy igazibb hazát 
A hazák fölött. Neve Európa 

(Ötven) 

A lírai én azonban időben és gondolkodásmódban is távol van már ettől az 
ifjútól, korábbi szerepétől. Nemcsak tapasztaltabb, hanem keserűbb is. Remény 
és valóság összeütközik az ötvenegyes versben. Szembekerül a múlt és a jelen, 
szembekerül egymással a két szerep is: 

Tágult tüdővel e tágabb világban 
Lélekzel, élsz, eszmélsz, ocsúdsz, hiszel 
Vallod, hogy Fejlődés és Haladás van 
S az értelem még csodákat mivel. . . 
[...] 
Szegény bolond! Ha tudnád, mily rohadt 
Romok közt bámulsz majd e csillagokra! 

(Ötvenegy) 

A lírai én számára egyértelmű lesz, hogy a múltban fellelt értékek helyét a 
hiány és a pusztulás tölti ki. Tizenhárom versen át újraéli azt a kalandot, amely 
egykor feltöltötte reménnyel, illúzióval. Új, mélyebb tartalmú identitást adott, 
amit ma el lehet vetni, vagy más alapokra kell helyezni. A lírai én mély 
megtapasztalása: a múlt értékei a jelenben viszonylagosak, ezért nem átment-
hetők. 
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IV. Az élettel, a túléléssel való szembenézés stratégiái 

(1. Hallgatás) A világ darabokra hullása, az összetartó erők megrendülése 
vissza-visszatérő képe a Verses könyvnek. „Zene, magánjog s geométria / Nem 
őrzik többé rendben a világot" (Tizenhárom). Az értékek pusztulása szükségsze-
rűen vezet a kommunikáció zavaraihoz, sőt megszűnéséhez. A szavak elvesztik 
eredeti jelentésüket, nem használhatók arra, hogy üzenetet közvetítsenek. Nincs 
tehát érvényes üzenet, azaz nincs szó, ami megfelelő lenne. A helyzet a lírai én 
számára új szerepet kínál: 

Élj úgy, mint aki titkos szót hozott 
Hallgass, mint aki tud valamiről 
A néma Isten térdén könyököl 
A szavakat belepi a homok 

(Huszonöt) 

Ez a magatartás az Istenhez teszi hasonlatossá, aki ugyanúgy néma; talán, mert 
nincs mit mondania, talán, mert neki sincsenek rá megfelelő szavai. Hallgatni 
tehát annyi, mint megőrizni az emberi méltóságot és hasonlatos maradni Isten-
hez. A Napló szerint tanulni kell a hallgatást: „Hallgatni és hallgatni. Tanulj Szent 
Benedektől. Egyre mélyebben, süketebben, csökönyösebben hallgatni." (265.) 

Hallgatni annyi, mint nem fecsegni fölöslegesen. Megőrizni a szólás méltó-
ságát is. Nem magyarázni a magyarázhatatlant, a magától értetődőt, és az ért-
hetetlent sem. A kötet bevezető verse is erre figyelmeztet: 

Adj pontosabb hangzást az ékezetnek 
Ne mondj te titkosat, sem bűvösét 
Csak azt a szót mondd. . . 

(Egy) 

Nem szabad „elhasználni" a szavakat. Ha pedig a szó már „elhasználódott", 
egyetlen érvényes magatartás a ki-nem-mondás, a hallgatás. Nem a szó menekül 
meg így, hanem az identitás; ez az elhallgatás fájdalommal jár: 

Kereszténység! - rikoltják, - Haza! Fajta! 
Két telt pofára lakmároznak rajta 
És - úgy fáj, hogy nem mondod ki azóta -
Szennyes szájukban jelszó Európa 

(Hatvanegy) 

„Aki elhallgat, ne jelentse be kürtökkel, hogy elhallgat. Úgy kell elhallgatni 
a világban, hogy nesze se legyen" - írja a Napló. (185.) 

Van a hallgatásnak egy, a kimondás lehetetlenségén és a szavakkal való ta-
karékosságon is túlmutató értelme. Az, hogy szólás helyett szól, többet mond, 
mintha szóban hangozna el a közlés: 
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A szó a hallgatásban lesz hatalmas 
Mint görebben a tenyészetek 
Borulj arccal a nedves földre, hallgass 
Isten csak ennyit mond : „Enyésszetek!" 
Szavak nélkül m o n d d el a mondhatat lant 
Aki hallgat, angyallal beszélget 
Sokan a szélben járnak s fütyörésznek 
A haldoklók némán nézik a paplant 

(Tizenkettő) 

Ez a magatartás tehát nem passzív, n e m is dacos, hanem inkább emberfeletti, 
az emberi kommunikáción túlmutató (angyallal beszélget), és mély, titkos böl-
csességet sejtető (a haldokló némasága). 

(2. Szemlélődés) A szemlélődő magatartás jellegzetesen esztéta-attribútum (ha 
a misztikus értelemben vett szemlélődéstől eltekintünk). Ez egy olyan nyugalmi 
állapot, amikor a lélek és a szellem felszabadul arra, hogy természetének meg-
felelően összerendezze a testi érzékek által közvetített információkat. A szem-
lélődésben aktívan részt vesz az értelem, az érzelem, az akarat és a képzelet. 
A szemlélődés végső soron a megértésre irányul. Olyan megértésre, amilyenre 
a ráció magában nem volna képes: 

Itt most pihenj meg, ülj a járdaszélre 
A Gránit-lépcső itt zuhan a mélybe 
Az ablak előtt, nyári reggel, boldog 
Fényben itt lengtek a gesztenyelombok 
Az ablak mögött regényt írtál, ájult 
Másodpercekben az ég is kitárult 
Itt voltál költő, sírtál, térdrebukva 
Nézz jól körül. Ez volt a Mikó-utca. 

(Harmincöt) 

A kontemplativ magatartás feltétele a magány, amely azáltal, hogy kivonulás 
a közösségből, külső rálátást biztosít arra. Márai így fogalmaz: „Ha felelni akarsz 
a világ kérdéseire, csak a magányból felelhetsz, mely teljes, mint az élet és a 
halál. És nem igaz, hogy ez a mély, sűrű magány ember-ellenes; az emberek 
ügyét akkor szolgálod teljesen, ha elvonulsz ügyeik elől." (Ég és föld, 198.) 

A magány természetesen nem mindig jelent önkéntes kivonulást a közösség-
ből. De akárhogy válik is az egyén magányossá, szenvedést kell megtapasztalnia 
ebben az állapotban. A megfosztottság érzése kiteljesedik, rátelepszik az önma-
gával és a holt dolgokkal egyedül maradóra: 
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Mi jöhet még? A magány és az álom 
Mélyebb, süketebb álom, mint a bús 
Férfikor után jön az esthomályon 
Marad a magány és a pőre hús 
Nincs életed, szobádnak fala nincsen, 
Nincs képkeret, sem kép, mit bekerítsen 
Nincs mit siratni. S nincs aki sirasson. 
A szél morog, e halottmosó asszony. 

(Harminchat) 

Nem véletlen a halál képe a magánnyal kapcsolatban. A szemlélődő mintegy 
meghal a közösség és önmaga számára is, hogy túllépjen saját korlátain a meg-
ismerésben és a megértésben. Jellemző rá az a képesség, hogy felismeri az ál-
lapotában rejlő értékeket és lehetőségeket. 

A fenti verssorok azonban egy hangulati mélypontról is tanúskodnak. Az 
egyértelműen depresszív tartalom mellett a tagadószók halmozása is ezt erősíti 
meg. A krízis dinamikájának lélektanilag hiteles ábrázolása ez a néhány sor: az 
öngerjesztő köré, ami a jövő felől érkező kikerülhetetlen fenyegetés egyre in-
tenzívebb átélését követeli meg. A tudat mintegy „rászűkül" erre az élményre. 
Nincs is más lehetősége most az énnek, mint tehetetlenül szemlélni a történéseket. 

A lírai én, miután leszámolt a halál és a menekülés számos kínálkozó mó-
dozatával, a élet kérdéseire keresi a választ. A szemlélődök mindent megfigyelni 
akaró igyekezetével veszi szemügyre a külvilág történéseit és azok hatását. Ah-
hoz, hogy összefüggéseket tárhasson fel, megértse a valóságot a maga teljessé-
gében, ugyanakkor önmagát is el tudja helyezni ebben a jövőbeli rendszerben, 
minden részletre kiterjedő figyelemre van szüksége. Heidegger szerint „a jelen-
valót áttekinthetetlensége nem egyedül és elsődlegesen az »egocentrizmus« ön-
ámításában gyökerezik, hanem éppannyira a világ nem-ismeretében." (Lét és 
idő, 287.) A szemlélődő tekintete tehát most elsősorban a világra irányul. Mit 
lát ez a tekintet? Zűrzavart, káoszt, a rend teljes hiányát: 

A felhőt, egy fát, a madara t nézzed 
Már darabokra tört szét a világ 
Nincs erő, mely megtartsa az egészet 
Tanácstalan nyögnek a szilvafák 
Itt egy cserép. Ott egy földrész. Az álom 
Párája leng, mint a köd a víz felett 
Egy gondolat kihúny a láthatáron 
A vagonban sírnak a gyerekek 

(Huszonnégy) 

Mi az ember része ebben a rendetlenségben? Hol van az ember helye egy 
ilyen világban? Milyen most a kapcsolat a természet és az ember között? A lírai 
én az önkényesen és felelőtlenül pusztító ember képét látja, illetve annak is csak 
a hiányát: 
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Egyszer egy ember járt itt, a fák taroltak 
Nézd ezt a tájat, erre e m b e r élt 
A tűzben sárgán feküsznek a holtak 
Ez a szikla meghalt egy emberé r t 
Reszket a föld, mert ember láb taposta 
A fák n e m néznek többé a magosba 
Rőt róka nyí , hiéna fölcsahol 
Mind remeg: embert szagol valahol 

(Huszonhat) 

Az ember elvesztette érzékenységét a természet iránt. Részvétlenné lett a má-
sik ember felé is. Nemcsak megbomlott egyfajta harmónia közte és a természet 
között, hanem az értékek is visszájukra fordultak. A Napló így reflektál erre az 
állapotra: „Az ember nem »fenevad«. Más, rosszabb. Ember." (282.) Más helyen 
pedig így sóhajt fel: „Az ember, ez a járvány." (156.) Az ember elvesztette 
isten-képmásisága adta méltóságát. A vadállat pozitív érték; mint menedék je-
lenik meg az ebből a visszás helyzetből menekülő ember, a „bujdosó" számára: 

Vigyázz, egy ember! Bukj le! A bozót 
Sűrű, a v a d erdő is be fogad tán 
Sörényével eltakar az orosz lán 
Hiéna n e m bántja a bu jdosó t 

(Huszonhét) 

Mi a megoldás? El szabad-e fogadni ezt a menedéket? A lírai én igennel felel. 
Ez azonban nem egy, az isten-képmásiság felé előre tett lépés, hanem hátrálás. 
Azonosulás az ősi ellenségekkel (kígyó, tigris), legyőzve az undor t is (görény). 
Ugyanakkor halál, vagy ahhoz nagyon hasonló. A színlelést a vers időmértékbe 
forduló játékos könnyedsége érzékelteti: 

Feküdj a k ígyóhoz, tigrishez, görényhez 
Mutasd, h o g y d ö g vagy, s a jó p u m a nem mer 
Falni belőled! A sás veled érez -
Vinnyogj, szűkölj , rejtőzz! Vigyázz! Egy ember! 

(Huszonhét) 

Az ember és a természet kapcsolatának megrendülése maga után vonja a 
hagyományos emberi értékek megrendülését. N e m az értékek kerülnek válság-
ba, hanem az értéktudat. Az eszmék, amelyek tartást és célt adtak egykor, 
eltorzulnak: 

Az Értelem torz vigyorral kísért meg 
A Ha ladás lárvát visel, ha lo t t 
Álcát, a sá tán fintoroghatott 
így a Hegyen , mikor ember t kísértett 

(Hatvan) 
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A lírai én kétségbeesetten keres olyan értékeket, amelyekbe még kapaszkodni 
lehet: 

És a haza? Mit válaszol? A drága 
Hangszer, az anyanyelv, most mit felel? 
Visszhangzik-e, mint Petőfi szavára, 
Vallja-e, hogy most „élni, halni" kell? 

(Hatvankettő) 

A kitűnő retorikájú kérdések még mintha a haza eszméjének egykori magasz-
tosságát idéznék. A vers második fele maga válaszol a feltett kérdésekre. A 
lendület megtörik, a hang szaggatottá, rezignálttá válik: 

Felel... s hátrálva, megborzongva hallod, 
Hazám, Arany hazája, ez a hangod?. . . 
Teli tüdővel, rikoltva, röhögve 
Tagad mindent, mi rámaradt örökbe 

(Hatvankettő) 

A lírai énnek őszintén kell szembenéznie a valósággal. A maga számára is 
újra kell értékelni a nemzet és a haza fogalmát, sőt el is vetni őket, mint tartal-
mukat vesztett eszméket. Mindez nem megy a veszteség kiváltotta fájdalom 
nélkül. Keserű felismerése így fogalmazódik meg: 

A nemzet!... Ez a hangja? Eszme, hűség, 
Igazság hangja?.. . Nem feledted el! 
Ez a hang súgta: „Mintha pásztortűz ég... " 
És: „...lassan szállj és hosszan énekelj?" 
Ez sírt, hörgött a döblini szobádban? 
Anyanyelved volt: hitted, hogy anyád van 
Hallgatod, s nem hiszel többé soha. 
Nem anya ez: némber, rút mostoha 

(Hatvannégy) 

Ezek a kétségek minden másnál jobban tükrözik a két krízis, a háború által 
okozott és a személyes válság egybefonódását. Többszörösen is veszélybe került 
tehát a személyiség és az identitás. Lesz-e megoldás erre a kilátástalannak tűnő 
helyzetre? 

A szemlélődés a megértésre irányul. Szegedy-Maszák Mihály szerint Márai a 
megértést „az európai ember elidegeníthetetlen tulajdonságának tekintette, 
amely módot ad a részvétre a szenvedő, a méltányosságra a vesztesek és a kételyre 
az üdvtanok, sőt eszmék iránt". (19.) Amit a Verses könyv lírai énje elsősorban 
felismer: a zűrzavar, az értékhiány állapota a világban és az emberben a bűn 
következménye. A bűnt az ember szabad akarata folytán képes választani, de 
következményei messze túlnőnek rajta. A hetvenkettedik versben így fogalmaz: 
„A Bűn füstje elfödte a napot." A kozmikus hatáson túl a bűn konkrét követ-
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kezményei az egész emberiséget sújtják: „A parázs bűn perzsel mindent ma itt 
/ Zsidót, keresztényt, európait." Ez a felismerés nem katarzissal jár, inkább 
teljes súlyával ránehezedik az egyénre, saját felelősségét megéreztetve vele: 

No, ülj a földre és voníts! Ha kedved 
Úgy tartja éppen, hát voníts. A holdat 
Igézheted, vagy a vigyorgó holtak 
Húsnál holtabb nevét üvöltheted. 
Vinnyogj, mint Jób, mert mit ő sem értett 
E szemétdombon te mostmár megérted 
S a múltra, melyet alvilági tűz fal 
Mint vasfüggöny hull most le a tűzfal 

(Harminchét) 

(3. A kultúraőrző magatartás) Ezt a kifejezést Rónay László alkalmazza Márai 
alkotói korszakát jellemezve a háborús években. Többek között ezt írja róla: 
„S ezzel eljutott a szerephez: a kultúraőrző magatartáshoz, melyet nagy elhitető 
erővel hirdetett szépirodalmi alkotásaiban is, amelyet ebben az utolsó korsza-
kában védekezésül formált még erősebbre: páncéllá, mely védelmet adhat a 
világgal szemben, s megakadályozza a zavaros események behatolását gondol-
kodásába." (335-336.) 

A Verses könyv ennek a felismerésnek a folyamatát is bemutatja a líra eszkö-
zeivel. A szemlélődés kapcsán említettem, hogy a lírai én igyekezett olyan ér-
tékeket fellelni, amelyekre továbbra is lehet támaszkodni. A haza, illetve a nemzet 
fogalmát járta körül, majd be kellett látnia, hogy ezek értéke relativizálódott. 
Ugyanakkor újra és újra a nyelv, az anyanyelv felé tapogatózik: 

Csak magyarul érted e szót: „Szeretlek." 
Pillangó, hattyú, csillag, angyalom 
E nyelven lesz csak több, mint fogalom 
S ez a többlet halálos végzeted lett 
A világ fénylik, nem vár senki, kába 
Irammal mért vágtatsz hazafele? 
A nyelv üzent s a végzet szólt vele 
Dajkád tárt karja ne várjon hiába 

( Ötvenöt) 

A nyelv tehát olyan értéktöbblettel rendelkezik, ami kiállja az idő próbáját. 
A lírai én rádöbben arra is, hogy kizárólag a nyelv maradt számára olyan tényező, 
amely identitását meghatározhatja a jövőben is. A többi csak szerep lehet, akkor 
is, ha létüket tekintve ugyanolyan valóságosak (polgár, szerkesztő úr, házrész-
tulajdonos): 
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Otthon vagy? Hol vagy „otthon"? 
Csak a nyelvben 
Minden más fonák, zavaros, homályos 
... - idegen vagy és magányos 
Sikered van és tudod: félreértés 
Gáncsolnak, s n e m tud fájni semmi sértés 
A „Krisztiná"-ban polgár vagy, honos 
Szerkesztő úr, s házrésztulajdonos 

(Ötvenhét) 

Az egyetlen szerep tehát: írónak lenni, aki a magányt és meg n e m értést is 
vállalva az értékek őrzője és továbbadója: 

Magányod mély és ha kitörsz belőle 
Zúzott fejjel hátrálsz vissza, te dőre! 
Nem tudod még? Nincs otthonod más 
Csak a betű, amelyen nincsen áldás 

(Ötvennyolc) 

S ez már olyan szerep, ami elválaszthatatlanul hozzátapad a lírai énhez; nem 
szerep többé, hanem hivatás. Nem mintha nem járna ugyanannyi ellentmondás-
sal, mint bármely eddigi szerep. A különbség az, hogy ezeket vele együtt fel-
vállalja a lírai én. Miben áll tehát a hivatás? Újabb és újabb szempontból járja 
körül: 

Magyarul akarsz szólni magyarokhoz 
Beszélni Világról és Értelemről 
Könyveket írsz (akad közötte sok rossz) 
Kürtöd nincs és Jerichó össze nem dől 
De hangodra felel néha egy lélek 
Szavad zavaros porfelhőket ver fel 
S amíg kutyáddal sétálsz és öregszel 
Csivog s vinnyog az irodalmi élet 

(Ötvenhat) 

Ugyanakkor érzékeli a hivatás transzcendens vonatkozásait is. Nem választás 
kérdése számára ez az út, hanem döntésé: beleegyezik-e abba, ami kezdettől 
fogva az ő feladata: 

Szerződésed van, soha ne feledd el 
Pecsét van rajtad és kemény ítélet 
Megparancsoltak neked valamit 
S ha csontod latra, húsod fontra méred 
Nem szabadulsz magadtól soha itt 

(Hat) 
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Végzetszerűsége abban áll, hogy sem választani nem lehet, sem kitérni előle. 
Bele kell nyugodni, el kell fogadni, sőt: fel kell vállalni: 

Felelj a magányosok énekével 
Mind kántál, aki sorsot örökölt 

(Hatvankilenc) 

A felvállalt hivatás tulajdonképpen a megtalált identitás. A Verses könyv het-
venkét versen át a líra eszközeivel követi végig azt a küzdelmet, amelyet a 
gondolkodó ember folytat önmaga és a világ megértésére. A folyamat lezárul 
a hivatás felismerésével és elfogadásával. A vers betöltötte a neki szánt funkciót, 
azt, hogy a lélek belső rezdüléseiről valljon. Utána újra a próza veszi át a 
szerepet a Márai-életműben. 
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