
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.

45



A kis helység, Concord, nem sokat változott: ma is olyan festőien rozoga, mint
amilyen Thoreau és Emerson, Hawthorne idejében lehetett. Concord közelében a
pocsolya, a hires Walden-tavacska, ahol Thoreau, az amerikai Rousseau, saját kezű
leg épített kunyhót százharminc év előtt, mert "nem bírta a városi élet tülekedését és
zaját". (A kis tó most népfürdő ; Thoreau kalyibáját szétszedték és múzeumba vit
ték.) Concord a múlt században amerikai Széphalom volt, sőt Weimar ... A kis
massachussetti helység ma irodalmi kegyhely. Emerson volt az angol kolonializmus
irodalmi fölényessége ellen fellázadt amerikai szellemiség Kazinczyja. Híres "Ameri
can Seho/ar" elnevezésű deklarációjában, a múlt század közepén, kimondotta: "The
nation . . . lI'as certainly building railroads and launehing stemboats but . . . no expressi
on ofa high nationalfeeling is present." Ez robbantott ki valamit. Mint Dosztojevsz
kij. amikor elmondta él Puskin-emlékbeszédet. .. Igazában egyik sem mondott je
lentőset vagy újat ; de mindketten a megfelelő pillanatban szóltak. Az "amerikai
szellemi függetlenség", amit Emerson itt meghirdetett, szép emlék; a kommercializ
mus ma legalább úgy elzárja az írókat a lehetőségtől, hogy találkozzanak önmaguk
kal és a világgal, mint hajdan a kolonializmus.

Salem, Concord, Newenglandi poros kis fészek. Aztán Melville Manhattan-je,
Whitman Brooklinja, Poe Bronx-ja ... A múlt század közepén micsoda szellemi
nyomortanyák. Itt éltek az .Jrók", mint a rezervációs területen az indiánok. Tho
reau, amíg sétált itt az erdőben, szép sorokat költött. Arról, hogy "az ember mindig
nyugat felé sétál", Az amerikai irók számára "Nyugat" egyértelmű volt a Vadnyu
gattal de nemcsak ők sétáltak Nyugatra. A pillanattól, amikor az Ember - valahol
Közép-Ázsiában két lábra állott és sétálni kezdett, mindig Nyugat felé ment. ..
Néha megállott, például Európában, két-három évezred idejére; cipőt váltott, kultú
rát alkotott: de aztán rögtön sétált tovább Nyugat felé, tehát Amerika, az Atlanti
óceán partja felé ... A séta értelme mindig ez volt: eljutni Nyugatra ... A koloniális
státuszból kibillent amerikai a kontinenst a lokálpatrióta nyugtalan örömével ünne
pelte. És Thoreau szerelmes sorokat irt az amerikai ködhöz. szélhez, növényhez, mó
kushoz és emberhez ... amerikai pantheizmus szuszog és lelkesedik ennek az iroda
lomnak pátoszában. "Csak az Nagy, ami Vad ... " - üvölti . A "Remekmű is csak ak
kor Nagy, ha Vad"- kiáltja itt, az erdőben, a Walden-pocsolya partján. És sajnálja
Shakespeare-t, aki "már nem élt a természetben", tehát nem tudott "igazán Vad"
lenni. Ambulator non fit. sed nascitur! . . . - hörögte.

Thoreau társadalmi reformjának lényege a hitvallás volt, amely szerint "heti egy
nap munka, hat nap pihenés": az egyetlen emberhez méltó életmód. (Másfél század
dal később. az automatizáció korszakában ez a munkaterv kezd valóság lenni.) Egy
szer járt New Yorkban, 1840 körül és elborzadt. "A tömeg felfal itt mindent. .. "
- irta. (Igaza volt. a Tömeg nem a Sok, mindig csak a Másik.) Innen, a kalyibából, a
tavacska partjáról éjjel bejárt a "bűnös városba", Concordba, tisztát váltani. Az volt
a híre, hogy Szent Ferenc-i életet élt Waldenben, "tudott beszélni a madarakkal, ál
latokkal". Az a fajta remete volt, aki - (Renard szava) - pontosan ismerte a
menetrendet ...
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Whitman előszava a verseihez. Áradó hadarás, közbül egy ősember elfogulatlan
tárulkozása: "The spirit receives from the body as much as it gives to the body . . . "
A vad költő ugyanazt gyanitja, amit Szabó Lőrinc, a poéta doctus tapogat a rutin 0

san kétségbeesett halálszonettekben.

Emerson nem jól birta a concord-i idilIt. Amikor csak tehette, megszökött innen,
előadásokat tartott távoli városokban, többször elutazott Európába, Hawthorne
volt a Concord-környéki iróremeték között a nagy alkotó tehetség. Az "Old
Munse", a ház, ahol Concordban lakott, ma is áll - afféle badacsonyi Kisfaludy-ház
ez itt, Amerikában. A szellemi lobbanás messzire világitott innen. Egy közösség
megértette, hogy már nem "lakosok", hanem "nemzet". Ezek az irók itt dadogva,
néha selypegve, puritán elfogódottsággal, vagy a vadember felszabadult pátoszával
ünnepelték a kontinenst, ami egyszerre Haza és Mitosz - három óceán között az ir
datlan hegyeket. a tengernyi tavakat és folyókat, a sivatagot és a vadon erdőket, az
tán az állatokat. az új gépeket. És közben riadtan hallják a tulajdon hangjukat, mert
a végrelen térségben süket-egyedül énekelnek; gyanítják, hogy egy haszonéhes, puri
tán es kalmár világ csak gyanakodva hallgat rájuk ... Mint ma.

Hyannis, Reggel megjelent a kikötőben egy yacht - Kaliforniából jött, a legújabb
fajta, áramvonalas, radaros magányacht volt, amilyet kevés milliomos engedhet meg
magának ... Az ötvenéves, viharvert halászhajók szomszédságában gőgösen lebe
gett a puha vízen a különös hajó: a fedélzeten a kígyószerűen nyújtózó asztalokat és
kereveteket modern iparművészek tervezték. A part menti emberek áhitatosan és
megszeppenve bámulták, fényképezték ezt a csodát. A yacht személyzete nem állott
szóba senkivel, kötéllel keritették el a part menti részt, ahol a hajó a dokkban kikö
tött. Senki nem tudta: ki a tulajdonos - a navigátor. a rádiós, a gépész, a matróz és a
steward titokzatosan és zárkózottan jártak és keltek a fedélzeten. A szállítók a part
ról nyújtották fel a ládákat. Utolsó reggel, indulás előtt, megjelentek a fedélzeten il
tulajdonosok: egy öregasszony és egy kisfiú. A hajó, csendesen és tülkölés, jeladás
nélkül- ahogy jött - útnak eredt, elindult az óceán felé. Az öregasszony és a.kisfiú a
tulajdonosok méltóságával, szótlanul álltak a fedélzeten. De mégsem biztos, hogy
Raszkolnyikovnak volt igaza.

1970

Salerno. - Délelőtt - a kávézóban, újságoIvasás közben - eszméletvesztés. Mentő
autóval a közkórházba visznek. A közös teremben kapok ágyat. A huszonöt ágyas
teremben huszonnyolc napon át fekszem, - első három hétben mozdulatlanul, a ne
gyedik héten már szabad felülni az ágyban. A - hevenyészett, külsőleges - diagnózis:
intestinális vérzés. Az ötödik vérátömlesztés után a vérzés megáll, a vörös vérsejt
szám (egymillió volt, amikor behoztak) kétmillió fölé emelkedik. A véradással vala
milyen hoci-nesze cigánykodás kezdődik: az első két tranzfúzióhoz adott vért a kór
ház; aztán adtak még egy plasmont. Később a bajszos-kövér gyógyszeres apáca per
lekedni kezdett L.-val, szerezzen a városban vért, ahogy tud. G. hoz Rómából egy
adagra valót, ,- hősies baráti autóversenyfutás az ideút, mert a nagy hőségben, a hű-
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tő-csomagban sem áll el sokáig a vér, - és szerez az itteni .vér-bank't-ban még két
átömlesztésre való adagot. Négy héten át állandóan jeges tömlőket raknak a gyom
romra. Reggel és este, injekciósan, literes adaggal, vitaminos, glukosos fiziológiai 01
datokat adnak - ilyesmivel tartják mesterségesen életben az amerikai kórházakban a
reménytelen betegeket, akiknek van pénzük, vagy biztosításuk, hogy félholtan is
fizessék a kórházi költségeket. Három héten át a táplálékom hajnalban egy szilke ár
pakávé, egy kanál főtt tészta. Néha adnak egy-egy sült almát.

A salernói közkórház - OSPEDALE RIUNITE - száz év előtt épült. A közös te
rem hat méter magas, harminc méter hosszú. Három földigérő, szárnyas ablakon át
zuhog a terembe a déli napsütés. Függöny nincs, de ezzel nem törődik senki; a fény
vakít. Az ágyak között nincs elválasztó spanyolfal, az éjjeliszekrényen nincs lámpa.
Minden második ágy mellett van egy csengő, de ez nem működik, vagy hiába műkö

dik; a csengetésre nem jön senki. Éjjel nagy fény testek világítanak le a mennyezetről.

A betegeket reggel ötkor kaszárnya-ordítással ébresztik az ápolók. Mindje súlyos
eset, köztük haldoklók. Hajnalban kezdődik a napi rutin: hőmérőzés, aztán a fizio
lógiai oldatok adagolása, a "reggeli". Nyolc felé az ápolók - úgy, ahogy - megágyaz
nak, adnak egy 812-es májinjekciót és egy új jegestömlőt. A "kezelés", praktikusan,
ennyi. Az osztályvezető főorvos, a primario délelőtti vizit je előtt tisztába teszik a ter
met. Így várjuk a tudóst, aki öreg, kopasz ember, ravasz és tapasztalt és - úgy tetszik
- jó szakorvos. Ismeri a betegeit, évtizedek óta minden nap megtapogat néhány tu
cat meleg hasat. Átlagosan negyvenöt másodpercen át tartózkodik egy betegágy
mellett. Megkérdezi, volt-e széklet, a beteg fölé hajol és megvizsgálja a szemreflexet,
eldarálja a napi kezelés rutinját. melyet a segédorvosok és az ápolók tiszteletteljesen
hallgatnak és feljegyeznek. A primario már megy is odébb. Hangja, modora, mint a
régi katonaorvosok recsegő hanglejtése, akik a rákot aszpirinnel és agerinctörést
hashajtóval kezelték, a betegek és az ápolók most már huszonnégy órán át kedvük
szerint davenelnak.

Tizenegykor az "ebéd", ötkor a "vacsora" - minden nap ugyanaz; egy bögre vizes
levesféle, tésztával, néha fagyasztott hal, citrommal, sült alma. Soha más. A gyo
morfekélyes ugyanazt kapja, mint a kartöréses. Az ápolók között vannak fegyelme
zetlen, erőszakos prolik és aztán akad néhány jóindulatú, idősebb, jól képzett sze
mély. A kórterem mindenestől emlékeztet egy afrikai tábori lazaret-re, a francia ko
loniális világ idejéből. A többszáz személyes kórházban, mint megtudom, én vagyok
az egyetlen fizető beteg (az amerikai betegbiztosítás, e medicare. külföldön nem fizet
az öreg amerikai betegeknek, amilyen én is vagyok, mindent a zsebemből kell fedez
ni és itteni fogalmak szerint nem is kevés, amit számítanak). A gazdasági hivatalnok,
aki meglátogat és feljegyzi személyi adatairnat, megemlíti, hogy hónapok előtt volt
itt még egy beteg, aki fizetett: - egy "délamerikai hölgy", aki "rögtön elutazott, ami
kor jobban lett", mondja sajnálkozva. Olasz állampolgárok nem fizetnek a gyógyke
zelésért, a kórházi ellátásért, sem a gyógyszerekért: mindezt fizeti az állami beteg
pénztár, ha van pénze. De sokszor nincs pénze, és az orvosok, ápolók, heteken át
nem kapnak fizetést, a szállítók, gyógyszerészek megtagadják az árut. A sztrájkok itt
a kórházban is állandósultak, mint a kórház falain túl, az életben. A négy hétben,
amíg a kórházban feküdtem, egymást követték a munkabeszüntetések: hol az orvo
sok sztrájkoltak, hol az ápolók, vagy a laboratóriumi személyzet, az élelmiszer-szál-
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lítók. A sztrájk-napokon az ápolók között akadnak sztrájktörők, akik - emberség
ből - elviszik a betegek alól az ágytálat. De közben bizalmasan intenek a betegnek,
hogy amit csinálnak, tilos, nem kell odafigyelni.

Négy héten át soha nem "unatkozom". Mint a börtönben, vagy a koncentrációs
táborban, itt sincs "idő". Nappal és éjszaka független a külvilágtól, a teremnek és la
kóinak belső izolált időtérfogatuk van. De a kórterem olyan is, mint egy kivándorló
hajó fedélközi hálóterme. Mind utazunk, az ismeretlen part felé. Ez érdekes.

Délben és este, az etetés órájában, valóságos kenyérharc folyik; az olasz nem tud
kenyér nélkül élni. De nem kap mindenki kenyeret; a gyomorfekélyesek, rákosok
nem jutnak ilyesmihez. Ezek lopják egymástól a kenyeret, mint a lágerekben. Mint
hogy rajtam kívül senki nem fizet, senki sem siet meggyógyulni. Családtagok és az
orvos összejátszanak és becsempészik ide az öreg nonno-t, néhány hétre, így szaba
dulnak az ápolás terhétől. Itt aztán mindenki él és hal, ahogy tud. Orvos csak akkor
kerül elő, ha valaki haldoklik; de akkor is csak rövid időre.

A terem végében utolsókat nyögi Signor S. Hetvennégy éves, gyomorrákos, ment
hetetlen. Fiai - jó kiállású emberek, hivatalnokok -- aztán a női családtagok éjjel
nappal silbakolnak a haldokló ágya körül. Ez törzsi szokás: ha idősebb családtagot
hoznak a kórházba, első napokban állandó virrasztást kezdenek a fiatalabbak a be
tegágy körül. Éjszakára is ott maradnak, az üres ágyak valamelyikében alszanak,
vagy befeküsznek a haldoklóhoz az ágyba. Ez a családi szolidaritás ahalottkémlelés
egyik változata: lesik, mikor hal meg az öreg, mert ilyenkor gyorsan kell cselekedni,
végrendelet, örökség, minden sürgős. Irgalom nincs. És mindez nem lelketlenség.
A betegek legtöbbje campaniai paraszt. A családtagok évezredes, szentimentalitástól
mentes rutinnal tudják, mi a tennivaló. Sígnor S.-t feladta a primario és délután egy
szakállas, sötét pillantású franciskánus pap meggyóntatja és feladja az utolsó kene
tet. Ezt követően éjjel a haldokló kiabálni kezd, hogy azonnal hívják fiait, lányait,
mert meg akarja áldani őket A halálfáradt virrasztókat összetelefonálják, éjféli ál
mukból verik fel a rokonokat, akik éjjel háromkor megérkeznek. Az öreg megáldja
őket, aztán felül az ágyban, cigarettát kér és rágyújt. Később kiesik szájából a ciga
retta, visszazuhan az ágyra, oxygént hoznak. .Fenomeno l . . . " - kiáltja kitárt karral
a legidősebb fiú. Másnap délután meghal Signor S. A holttestet lepedővel takarják le
és rögtön elviszik, hordágyon. Kinyitják az ablakot, új lepedőt húznak az ágyra.
Fagylaltos fiú lép a terembe, üvöltözve jár körbe: .Gelato, gelato I" - kiáltja. A bete
gek- legtöbbje öreg, mint én - szótlanul figyelték a halál-jelenetet. Többen vesznek
fagylaltot. Az arcokon megkönnyebbülés látszik, - mint aki szemléltető oktatásban
részesült és megint egyszer tapasztalta, milyen egyszerű, rutinszerű valami a halál.

MÁRAI SÁNDOR
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