
januári számában például ezt a lesújtó véleményt olvashatjuk Pálóczi Horváth György tollából:
"A könyv legfeljebb mint tudományos forrásmű érdekes, azok számára, akiknek van idejük a
rothadó polgári kultúra betegségi tüneteivel elbibelődni",

Figyelmet érdemel Lukács György fentebb már említett kritikája. Hogy viszonylag terjedel
mes, elemző kritikát közölt a Sértődöttek-ről a Forum hasábjain. mutatja, hogy Lukács fontos
irodalmi eseménynek ítélte a regény megjelenését; holott a polgári irodalom meglehetősenkívül
állt érdeklődési körén. A bírálat hangja is arra vall, hogy Lukácsjelentős írónak, az irodalmi élet
fontos tényezőjének ismeri el Márait. Az elismerés természetesen nem jelent egyetértést; Lukács
igen erőteljesen bírálja a regényt. Vitatkozik Máraival a fasizmus jelenségének megítélésében;
részlegesnek és elvontnak ítéli a regény társadalomrajzát ; az elbeszélő nézőpontját pedig szub
jektívnek és önzőnek, hiszen: .Világégés készűl. De ezt a katasztrófát kizárólag a Garren Péte
rek, a Mirza Ray-k önző, csak saját képzeletükben központi jelentőségűvé felfújt rétegérdekei
nek nézőpontjából szernléli." Lukács feltárja a világnézet, magatartás és művészi forma viszo
nyát is a regényben; s a mű esszéjellegét, folyamatszerű ábrázolásmódját is a világnézeti hiányos
ságokból eredezteti.

Kritikája azonban nem nélkülözi az elismerő hangsúlyokat sem; s nem vonja kétségbe az író
jóhiszeműségét, őszinteségét: "Hazugságból, öncsalásból még komolyan megvitatható alkotás
sem jöhet létre. Vitánk Máraival ennek a jóhiszeműségnek és meggyőződöttségnek elismerését
foglalja magában."

A Csillag 1948. márciusi számában jelent meg Horváth Márton összefoglaló értékelése A ma
gyar demokrácia irodalmi életének mérlege címmel. Ebből a cikkből is Márai irodalmi munkássá
gának fontosságára - mondhatni ku1csfontosságára --derül fény; máskülönben hogyan szerepel
hetett volna, mint a korszak két legnegatívabb minősitést nyert alkotója közül az egyik? "Mind
kettőjük számára a halál képeit idézte a felszabadulás s a paraszti vagy polgári különbség csak
annyiban volt meg, hogy Illyés a halál mögött itt-ott megpillantja az élet jeleit, de Márai számára
a felszabadulás egyértelmű a pusztulással."

Ez az egyértelműen aktuálpolitikai jellegű elmarasztalás (akárcsak Pálóczi Horváth fentebb
idézett kritikája) Márait egyszerűen .Jesöpri a porondról" - több más sortársával - köztük Illyés
Gyulával - egyetemben.

(Folytatjuk]
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MÁNDY IVÁN: TÁJAK, AZ ÉN TÁJAIM. A
könyv címlapjának bal alsó sarkában a szerző áll
karba tett kézzel, felette, körötte- pillantásának
horizontjában - egy pesti. valószinűlegjózsefváro
si bérház körfolyosói. Ez az ő tája. ez az ő világa.
melyet oly hitelesen rajzol le, mint Bocaccio Firen
zét, Goethe Wei mart. Tolsztoj a borogyinói csata
teret. S vallja - hihetünk neki -, hogy az emberi lé
lek mélyein itt is olyan csodák rejtőznek, mint az
imént említett történelmi színhelyeken. Mert ahol
ember él. bármily szürkén és köznapian, ott tetten
érhető a história. Az öröm és a szenvedés. A biza
lom és a kétely. A csend és a lárma.

Mándy tájain - a mosodában, a liftben. a trafik
ban, a villamoson. a mosdókban és a vécékben
- nem történik semmi különös, csak (csak?) az élet
szele legyinti meg az olvasót. Előmászik. leroskad
egy öregasszony az asztal mellé, természetes. hogy

a szék is megreccsen alatta; ő már túl nehéz ennek
a földi gravitációnak. A szeplős kisfiú, vállán bő

kalauzkabártal, fején tányérsapkával. kezében vas
bottal elindul a vágányok között és szóra bírja a si
neket - érezni rajta. mindenre képes. A férfi této
ván néz körű] az ócska trafikban. mint valami házi
~úzeumban; számára a jelen már múlttá foszlott,
a jövő jelenné. Mindhárman remélnek valamit, s
mindhárman cselekednek. Tesznek egy lépést, egy
kézrnozdulatot, előre néznek vagy hátra. Tudják,
mit kell tenniük, hiszen az embernek megvan a
maga dolga a mosodában, a trafikban, a liftben, a
villamoson. Élnie kell; boldogan vagy kiábrándul
tan, de élni muszáj. Mándy tájai - születő, vergő

dő, haldokló világok - egyként ezt sugározzák.
(Magvető Kiadó, 1981)
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