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A Sértödöttek-ben a cselekménynek, "story"-nak még kisebb szerepe van, mint a Féltékenyek
ben ; voltaképpen esszéisztikus monológok füzére a regény. Szerkezete sem epikus szerkezet,
sokkal inkább drámai, jelenetező; a kis- és nagyjelenetek ritmikusan váltják egymást. Vagy ne
vezhetjük ezt az építkezést "operai"-nak is, amint azt a Vendégjáték Bolzanóban cimű regényével
kapcsolatban írta Komor András.

Garren Péter a jelenetek során jut el fokozatosan a gyanútlanság állapotából a valóság fel
ismeréséig és a távirat konklúziójáig. A hang cimű fejezet (magánmonológ) még a békebeli álla
potot, a lélek gyanútlan nyugalmát ábrázolja, melyet még csak épp hogy megérint a Hang: Hít
ler hangja, majd az estélyen (nagyjelenet) a furcsa, e körökben szokatlan vendég, a spanyol for
radalmár jelenléte és a formáktól eltérő viselkedése. A furcsa német családnál tett látogatás
(szextett) inkább megnyugtatja Garren Pétert - a szentimentalizmus és a hideg erőszak hátbor
zongató keverékébőlcsak a .virágszanatórium'' hamís humanizmusát érzékeli- a rideg kaszár
nya-jelleget, a fegyelem és szabályosság riasztó, családon belüli megvalósítását már nem. Német
országban azonban rá kell döbbennie, hogy mi is történik valójában. A náci nagygyűlés (tömeg
jelenet), amelyen Hitler is megjelenik, s végül az őrizet alatt levő, híres német íróval való beszél
getés (kettős) megvilágítja Garren Péter előtt a fasízmusnak a kultúrát és civilizációt semmibe
vevő természetet, antihumanizmusát.

Az európai kultúra alapvetővonása, hogy középpontjában az egyén. az individuum áll (ebben
különbözik többek közt a keleti kultúráktól). A regény tanúsága szerint a fasizmus ezt az indivi
duumot akarta megsemmisíteni, felolvasztani az egyetlen célnak alárendelt, engedelmes tömeg
ben. A náci nagygyűlésés Hitler leírásában Márai szinte tökéletesen érzékelteti az egy emberként
viselkedő, fanatizált tömeg reakcióit, fizikai és pszichikai állapotát. A teljes őnfeladás, a miszti
kus rajongás ábrázolása, a már-már önkívületi állapot állandó fokozódásának leírása olyan írói
bravúr, melyhez hasonló - úgy véljük - kevés akad a magyar irodalomban. Mint ahogyan a ma
ga nemében páratlan Hitler alakjának megelevenítése is; az író itt egy-két külsődleges mozzanat
ból (a feltűrt kabátgallér, a hajtincs, a járás) bontja ki Hitler belső jellemrajzát.

A Sértödöttek nem történelmi regény ~ de nem is lélektani, noha a fasizmus jelenségeit az író
pszichológiai szempontból magyarázza, a németség lelki alkatából eredezteti. Ha ez a megközelí
tés nem tekinthető is történetileg hitelesnek, magának ajelenségnek a kibontása már igen. S bár a
Sértődöttek-re is jellemző -- részben - az, amivel Örley István a ciklus második darabját elma
rasztalta, hogy az író légüres térben mozog, hogy figurái valóságon felüli, valóságon kívüli lé
nyek _o, a mű Németországban játszódó második része (Jelvény és jelentés) már a konkrét idő

ben és térben érzékeltet egy nagyon is valóságos közérzetet, közhangulatot: a félelem, az agresz
szióba torkolló bizonytalanság állapotát.

A legújszerűbb és leghitelesebb ebben a műben a különféle tudatállapotok, az alig megfogható
fizikai-fizioI6giai-pszichológiai érzetek, impressziók, s a tárgyi-környezeti atmoszférák leírása.
Márai a legnehezebbre vállalkozik: a megfogalmazhatatlan megfogalmazására, az alig kifejezhe
tő pontos szavakkal való rögzítésére.

"Túlzott és erőltetetten nyugtalan volt, ami most kezdődött az ablak előtt. Még nem volt neve,
de már érezni lehetett, hogy név nélkül is hatalmas, mint a tenger, vagy a tömeg" - gondolja a
vonatban a Németország felé utazó Garren Péter. A Jelvény és jelentés ennek a valaminek "ad
nevet", ezt az érzetet próbálja meghatározni és megfogalmazni.
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Márai mindig, minden művében ezt a "valamit" keresi: az élet nehezen tudatosítható, racioná
lisan nem értékelhető mozzanatait; rnindazt, ami az ember társadalmi léte, egyénisége, érzékel
hető és megfogható fizikai-szellemi valója mögött helyezkedik el.

Leírásaiban igen fontos szerepet játszanak az emberi viselkedés külsődleges tényezői: a hang
és a gesztusrendszer. Ezek a külső jelek mintegyelvezetnek a belső tartalomhoz: valóban jelként

gyakran szimbolikusun általános jelként funkcionálnak. Ilyen szimbolikus szerepe van példá
ul a Zendülőkben egyetlen mozdulatnak, mellyel egy egész társadalmi réteg tudatát képes jelle
mezni; Az igazi-ban a cselédsorból kiemelkedett lány megváltozott mozdulatainak. A Sértődöt

tek-ben is egyetlen mozdulatsorral mutatja meg a spanyol forradalmár .más't-ságát, idegenségét
az előkelő társaságban: a férfi rákönyököl a híres író székének támlájára, s az elhuzódik a szá
mára elfogadhatatlan bizalmas testközelségből.

Márai Hitlert is a hangja és egy-két gesztusa alapján jellemzi, nemkülönben a német mintacsa
lád is gesztusain s nem elsősorban szóbelí megnyilvánulásaiban elevenedik meg -- és mint már ar
ról szóltunk : válik félelmetessé.

Márai írói törekvései - különösen regényeiben - sajátságos önellentmondáson keresztül való
sulnak meg, vagy fulladnak olykor kudarcba. Az anyag, illetve az írás tárgya, az ember, megfejt
hetetlen titok a szemében: az emberi lélek (még a sajátunk is) végső soron megismerhetetlen és
megközelíthetetlen, tehát irracionális. És éppen ezt a titkot próbálja Márai az írás racionalizmu
sával megközelíthetővé és megismerhetövé tenni. Jól érzékelteti ezt a kettősséget a Verses könyv
két idézete: "Adj pontosabb hangzást az ékezetnek / Ne mondj te titk osat, sem bűvöset, / Csak
azt a szo; mondd ... " (Egy). és másutt: ,.Szavak nélkül mondd el a mondhatatlant" (Tizenket
tő) ami aztán (talán csak véletlenül) Nemes Nagy Ágnesnél így emelődik racionális költői

programmá: "Ne mondd soha a mondhatatlant, / Mondd a nehezen mondhatót",
Mivel egyetlen szóval (vagy szavak nélkül) lehetetlen elmondani, azaz megnevezni mindazt,

amit Márai méltónak talál az elmondásra, az író sok-sok szóval próbálja körülírni az "elmond
hatatlant", Innen gyakori böbeszédűsége, innen az esszéregények - gyakran valóságos, gyakran
csak látszólagos - üres "szómágiája". Ha létező. emberileg-társadalmilag érvényes "titkot", rej
télyt akar felderíteni, megfogalmazni, akkor a legkörmönfontabb és legbőbeszédűbb körülírás is
létjogosult. Maga a "titok" - legjobb műveiben - (a trilógia mindhárom darabjában) valódi fe
szültségteremtő erő, melynek epikai, szerkezetalakitó funkciója van. Ha azonban csak írói kita
lálás - mint a Sirály-ban - a titok utáni nyomozás mesterséges homályba, indokolatlan titokza
toskodásba fullad; a körülírás pedig semmitmondássá süllyed.

A nővér

A nővér-ben is központi szerepet kap a Titok, amely itt a betegség formájában jelenik meg. iVLir<li
a betegséget lelki, tudományosan nem megközelíthető okokkal magyarázva. Mig .izoub.m a Fél
tékenyek-ben az apa betegsége az egész város pusztulásának szimbólurnakcnt hatulmasodou (~L '
így esztétikailag hitelessé vált ~ A növér-ben a betegség lelki tényezőkre való visszaveve I,',c' 11-:1:1

eléggé motivált: lélektanilag zavaros és elnagyolt. A Titok nem igazán titok.
De nemcsak ezért kell Márai kevésbé sikerült művei közé sorolnunk A IIlii'á-t. Szcrk ezctc

széteső, s az egyes részeket jóformán semmiféle kohézió sem kapcsolja össze. Az író csa], több
szöri nekirugaszkodással jut el voltaképpeni tárgyához ; előbb végigjátszat egy realisztikusan
megírt drámát egy világtól elzárt, véletlenül összeverődött közösségben: a méltatlan és irracioná
lisan titokzatos szerelern drámáját, melyet már több regényében is feldolgozott (Szigct, Az iga
zi). Majd, mintegy átvezető részként, hosszas, filozofikus esszé-betét következik a létről, Isten
ről, az emberrőf-, mig végre elkezdődik a valódi regény: a titokzatos zongorarnűvészemlékirata
formájában.

A zongoraművész betegsége - melyet egyébként soha nem neveznek meg az orvosok. csak kö
rülírják - a test önkéntelen védekezése "valami rossz" ellen; ez a "rossz" ez esetben egy frigid nő

bizonytalan, önző szerelme. A tudomány tehetetlen a betegséggel szemben; a "tudós-orvos" csak
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a sötétben tapogatózik, de a magát "sámánnak" nevező is tehetetlen. "Gyógyítani csak az lsten
tud" -", s maga a beteg, ha meg akar gyógyulni.

Márai kitűnően ismeri és ábrázolja a betegség lélektanát. a beteg és a beteget kőrülvevők reak
cióit, a betegséghez kapcsolódó viselkedésformákat. (Saját élményei sajnálatosan bőven vol
tak e tárgyban; gyakran betegeskedett, s mikor hozzáfogott a regényhez, szanatóriumban töltött
hosszú hónapok tapasztalatai álltak mögötte ... ) A kórhází szoba atmoszférája. a két orvos és
főként a négy nővér figurája életszerű és hiteles. Az itt játszódó jelenetek pantornimszerűenmeg
komponáltak. mint azt Szentkuthy Miklós határozta meg kritikájában találóan. A főszereplő

nem a hang, hanem a mozgás; azok az állandóan visszatérő, ritmikus rnozdulatok, melyekkel a
nővérek áldoznak a betegség oltárán. A négy nővér apáca-létének uniformizáltsága mögül las
sanként előtűnnekaz egyéni vonások, az egyedi lét eltéveszthetetlen jegyei. I\z egyiket a halál kö
zelsége emeli ki az arctalanság állapotából; a másíkat pedig a betege iránt érzett (lélektanilag
szintén kevésbé motivált) hirtelen felgyulladó szerelern. mely arra indítja, hogy halálos dózis
morfiumot fecskendezzen a már távozni készülő páciensbe, A földi. profán szépségct és a lelki
tisztaságot együtt megtestesítő apáca s a szakszerűséget és földi józanságot képviselt) társnője

búcsúzik csak a majdnem gyógyultan távozó művésztől, aki még nem tudja. hogy többé nen:
zongorázhat- egyik ujja örökké béna marad.

Nehéz volna megmondani, miért maradt félig sikerült csak részleteiben sikerült kisérlet
A nővér,' miért nem vált azzá a nagyívű látomássá, aminek az író szánta. Hogy nem érezzük ele
mi erejűnek és művészileg hitelesnek azt a "végső kicsengést", amelyet Szcntkuthy Miklós ck
képp summázott: "Az élet, a »rernénytelen emberi fajta« élete valahol a szcnvedés legmélyebb
bugyraiban, és csak az aprólékos önkínzás-technikával megközelíthetőművészetben éri el azt a:
semmit, ami őt a többi semmiért kárpótlásul elkábitja".

Medvetánc ; Ihlet és nemzedék

Körülirások : egy-egy tárgy, fogalom, állapot, élethelyzet körülirásai sorakoznak a Medvetánc cí
mű kötetben is. Az író néhol- ha túl általános. tág tárgyat próbál megfogni megreked a tetsze
tősen előadott közhelyeknél ; de hát hogyan is lehetne néhány sorban meghatározni, hogy mi az
.Jgazság'' vagy a "szerelem"? Marad a téma ironikusan könnyed, felületes megközelítése: "a sze
relem sérülés, mely nyolc napon túl gyógyul". Máskor a tárgy jelentéktelensége a kőzhclyszerű

ség forrása (Pápaszem, Köröm), bár itt is meg kell hajolnunk Marai asszociativ képessége, jate
kos fantáziája, fanyar iróniája előtt.

Nem valószínű,hogy az író túl nagy jelentőségettulajdonított az apró karcolatoknak : írói ujj
gyakorlatok, rnűhelyforgácsokezek: fontos adalékok az egész mű szempontjából. Minduntalan
feltűnnek ismerős figurák, helyszinek : a Szemek című írás II nii"ér apácait juttatja eszünkbe: a
Vonat az utazás Márainál gyakran visszatérö motivumát dolgozza fel 1\ De/C'kIÍ1' egyik kedvenc
gondolatát variálja, melyet a Nap/ó-ban tömören igy fogalmazott meg: "A létezés bűn". (U gyan
ez a gondolat novellaként is feltűnik: Gyanú címmel jeleni meg az LJj Időkben.)

Máskor kedvenc Írói tól vesz át egy-egy ötletet: a Szomszéd cím ű írás magja Rilkenél találha
tó; nála olvashatunk a hét napjainak különbőző "egyénisegéröl" is.

A személyek és egyes tárgyak karakterrajzában melyek a legjobban sikerült írások Koszto
lányi nyomdokain halad; a Vénség monológját például akár az A/akuk szerzője is írhatta volna.
akit Márai igen nagyra tartott.

Titkok, amelyeket hol sikerült. hol kevésbé sikerült körűlirnia, megfogalmaznia. Legjobban
talán a Férfi, esőköpenyben cimű irásban; ebben a kesernyésen őriironikus. távolságtartó portré
ban. "Ez a férfi, esőköpenyben. én vagyok. Most figyelmesen megnézem. Halántéka már ráncos.
Esztendeje szemüveget visel, egydioptriásat, olvasáshoz. Ezen a szeművégen át nézem. Nem tu
dom. jó-e, s azt sem tudom, gonosz-e? .. Már csakugyan nem értek vele semmiben egyet. Csak
az írás dolgaiban egyezik néha véleményünk."
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Az Ihlet és nemzedék (1946) cimű könyv Márainak a háborús évek alatt írt esszeit. kritik áit
gyűjti egybe. A művek és alkotók egy része a Nap/á-ból ismerős; amíg ott a friss élmény közvet
len benyomását rögzíti. itt impresszionista kritikaként olvasható. Ízlése határozott de minden
fajta értéket befogadó. ,.A nosztalgia gyengédségéveI öleli magához Krúdyt Hunyady Sándort,
Dickenst, de igazi rokonszenve az elvonultság és a passzív rezisztencia nagy bölcselőihez füzi ...
Heroikus, de dekadensen heroikus. Dekadens. de öntudatosan dekadens" - írta róla a korabeli
bíráló. Keszi Imre.

Márai, a kritikus elsősorban az átélt élmény leírására, elemzésére vállalkozik; nem a műre

koncentrál, hanem a hatásra, melyet a mű kivált. Akárcsak szépprózújában, itt is végtelenül
finom lélektani mozzanatok megragadására képes. Stílusa könnyed, csevegő, s ha csak lehet, a
mű mögé néhány tollvonással odarajzolja az irót is -- az ember talán a műnél is jobban izgatja.
Pontosabban : a mű megszületésének a titka.

Erről beszél az Ih/el és nemzedék cimű esszében (az Akadémián székfoglalóként adta elő). ahol
két Petőfi-vers keletkezését rekonstruálja. magával ragadó fantáziával. Az .egyén művészi alko
tóerejenek misztériuma'' természetszerűen- továbbra is megfejtetlen titok marad; az már
azonban történeti és irodalomtörténeti érvényű megállapitás. hogy "az emberi fajta életében idő

ről időre megszelaltat egyfajta közős ihlet nemzedékeket", S nem minden célzatosság nélkül
hangsúlyozza 1943 decemberében, hogy ,.a szabadság és a humánum eszméje sugallta minden
korban azt a kőzös ihletet. melyből nagy nemzedékek teremtő erőt, kőzös szándékot, művészi,

irodalmi, erkölcsi és tudományos alkotóakaratot mcritcttck". A jelen Európájából eltűnt ez a
közös ihlet: a "szellemi alkotó ember talán soha az emberiség történetében nem volt ennyire
egyedül".

Ezekben az írásokban is meghatúrozó motivum a jelen és múlt, hú ború és béke kellős fénytő

rése. A felidézett művck. s a művck világa a tovatűnt múlt álomvilúgához tartoznak s szinrc ir
reálisnak tűrinek a zűrzavaros jelenben. "EL a hang: már a másvilágról szól, Bchajtom a könyvet
a sötét éjszakában. Álom a világ, gonosz és érthetetlen álom. S Anyegin világa is csérepekre hul
lott. bombák nélkül is. Aludjunk. hajnalodik."

Európa elrablása

"Utazni, még egyszer') Ha igen, mindenekclőtt Európát akarom látni, Akármilyen foghíjas, lúz
tól cserepes. nyomorék lesz is" . Írta Marai a háború alatt, a Napkr-oei».

S Európa. a Jól ismert városok ismét megmutatják háború utáni arcukat; az Európa elrablása
(1947) az író friss élményeiről ad tudósítást. A korabeli kritikus .fárasztó olvasmány"-nak érzi a
kis könyvecskét az író .jerméketlcn pesszimizmusr-át Ichangolónak találja. Ma. harminchat év
után nyilván más szernmel olvassuk az akkori friss tudósítás történelemmé. kordokumentum
ma váll Akárcsak a Nap/ó. Ezek az útijegyzetek is <l naplójegyzetek szeszelyes. szubjektiv esetle
gességévei iródtak : a külsö benyomások leirását az iró reflexiói, saját személyével kapcsolatos
közlesei egészítik ki.

Akárcsak korábban, Márai megint remekel az egyes népek, nemzetek lelkivilagának. gondol
kodásmódjának, viselkedés- és gesztusrendszerének megfigyelésében. A svájciak jól-rosszul lep
lezett lelkiismeret-furdalása a háborút mcgszcnvcdeu népekkel szemben; az olaszok hangos, vi
dám nyomorúsúga : a francia polgár óvatos-gyanakvó berendezkedése a békére megannyi tár
sadalomlélekrani telitalálat.

A könyv hangneme valóban kiábrándult, rezignált. Márai nem azt a Nyugatot látta viszont,
amelyiket elhagyott. .Elrabolták. igazán'? Kik és rnit? A házak ha sérültell is, ha lyukasan is, a
helyükön maradtak ... Hát akkor mi az, amit elraboltak? Mindcnekclőtta hívatástudatot ; azt a
tudatos, V~lgy ösztönös. zsiger-meggyőződést.hitbuzgalmi lelkiállapotot. hogy Európának, tehát
e földrész lakóinak valamilyen küldetésfélc megbizatásuk és szerepük van a világban, s ezt a
megbízatást az európai sorstól kapták örökségbe." Ami a kultúrát illeti: a valóságosnál talán
szürkébbnek és jelentéktelenebbnek btja ; alig vesz tudomást a kibontakozó ban levő egziszten-
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cializmusról (Illyés Gyula párizsi útirajza ugyanebben az időben foglalkozik vele). a francia iro
dalmi életben inkább csak a továbbélő múlt érdekli.

De talán ennél érdekesebb és fontosabb számunkra Márainak a magyarsággal. a magyar
nyelvvel kapcsolatos gondolatai, melyekct a külfölddel való minduntalan összehasonlítás. szem
besülés fogalmaztat meg vele. Ugyanazzal a kínzó. kegyetlenül fájó problémával viaskodik. mint

. számos kortársa - köztük Illyés és Németh László : a magyar irodalom bezártságának. vissz
hangtalanságának kérdésével. ., ... Magyar irodalom volt és van, különb. értékesebb és eleve
nebb. mint bárhol az irodalom a mai Európában; s nem tud. nem is tudhat semmit felőle a vi
lág ... " - írja büszkén. S csüggedt. beletörődő a hangja, amikor abban reménykedik. hogy .,egy
napon talán kiássák a magyar irodalmat is a Nyugatiak; úgy, mint Ur városát. .. ., Tisztúban
van vele, hogyamagyarsúg és a magyar nyelv visszavonhatatlanul kompromittálódott -- ..ez az a
nyelvvel kapcsolatos gondolata, melyeket a külfölddel való minduntalan összehasonlítás, szem
ne. Endre Lászlót és Szálasit vágják a fejéhez. Mégis. az egyetlen. reális esélyt a becsület és önbe
csülés visszaszerzéséhez a művészet, az irodalom. a műveltség és a nevelés erejében látja. De nem
abszolutizálja a bűntudatot: józan. reális és tárgyilagos az elmúlt bűnök megitéléseben. A könyv
konklúziója: .,Talán ezt hoztam c vándorút ról haza: növekvő szolidaritást rongyosságunk iránt.
s a tudatot. hogy rongyainkban sem vagyunk olyan utolsó emberek. mint az utolsó években né-
~a. itthon már hinni kellett. . . .. .

A felszabadulást követő pár év Márai pályájának fontos szakasza: a megújulás. a továbblépés
évei. Az iró ki tudott mozdulni a negyvenes évek holtpontjáról, ismét bebizonyította. hogy helye
van a magyar irodalom élvonalában. A Sértfíi!iillek. a Nap/á, a Verses Konvv nemcsak esztétikai
értéküknél fogva. de az általuk kifejezett humanista, antifasiszta gondolat. s az őket létrehívó
magatartás: az európai civilizáció. s ezzel együtt a magyarság sorsáért mélyen aggódó intellektu
el magatartása okán is a magyar irodalom maradandó értékei közé tartoznak.

Márai külföldön

NAPLÓ
(Részletek)

1961

Skatulyaházak az óceánparton : ez is Dante egyik köre lehetne. Dante elfelejtette
megirni; de van egy térfogat, ahol már nem a Tűz, nem is a Jég, hanem az Unalom
hideg és reménytelen körzetében szenvednek az emberek.

Cape Cod. Az óceánpart nem olyan taréjos-tajtékos, mint másfelé. Dűnék, fanyar
édes illatú cserjés növényzet, madár-szanktuáriumok a part mentében. Csendes kis
városok és szerény fürdőhelyek. ahol nyoma sincs a floridai Barnum-attrakcióknak.
Mindenfelé a jómodor, amit az angolok hagytak itt amikor hivatalosan elmentek
innen. A táj az őszeleji fényben üde és ragyogó. A törpefenyős erdők, a villogó kis
tavak, a színes faházak. az óceánpart dallamos, lassú lejtésű egyhangúsága, a nagy
víz zöldeskék színjátéka : ez mind "más", mint a kontinens többi látnivalója ; vala
hogy "em berszabású", domesztikált.
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