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egyéni helyesírását, és
javítva a nyilvánvaló

gépelési, elütési hibákat.
Hatner Zoltán

10. 18. 82.
Sz./.: Szőnyi István

IM.: Triznya Mátyás

Márai Sándor levelei
Szőnyi Zsuzsának

I.
Kedves Zsuzsa, köszönöm levelét és azt is, hogy gondolatban törődik

velünk, téli hajléktalanokkal. Sajnos, a római téli szállás megoldása
nem sikerűlt, amikor ott voltunk - és most már elkéstünk, mert 4-5
hét múltán vége a télnek, ilyen rövid időre lehetetlen megfelelő búto
rozott lakást találni. Talán jobb is most így - a három hét a Villa
Lituaniában jól telt le, és legközelebb majd idejében nézünk fedél után.

Április elején készülünk Amerikába, remélhetőleg nem lesz
akadálya.

Jó volt viszontlátni magukat - mielőtt elrepültünk Rómában
leszünk még egyszer és remélhetőleg akkor is lesz módja a vi
szontlátásnak.

Rónay György fiától levelet kaptam (ellentétben a Maga levelé
vel, amely ezt bekonferálta és amely nem jött meg, ez ideérkezett)
- azt kérdi, valamilyen tervezett hazai kiállítás alkalmából írjam
meg emlékeimet a "Nyugat" folyóiratról, amelynek "buzgó munka
társa voltam". Az igazság, hogy én soha egyetlenegyszer sem írtam
a Nyugatba, - a folyóiratot persze én is nagyrabecsültem. munka
társai között voltak, akiket tiszteltem, de a szerkesztés szempontjai ar
rogánsan ek1ektikusak voltak, ezért soha nem adtam ennek a folyói
ratnak kéziratot. Ezt megírtam Rónay fiának, remélem. ezzel beéri.

No most a Katolikus Szemle. Közel húsz éve, hogy idegenben
élek, és nem adok többé magyar kéziratot lapoknak. sem folyói
ratoknak. Ez néha számomra is hiányosság, de az emigrációs
helyzetból következett, hogy nem írtam "jobbra", sem "balra".
Most már - visszamenőleg - nem akarom megbántani azokat,
akik - jószándékban - kéziratot kértek és nem kaptak. Ezért,
sajnálom, de a K. Sz.-vel sem tehetek kivételt. Nagyon köszönöm
a megtisztelő felszólítást, de kérem - mint a bankárok mondják
- "felmentésemet".

A tél itt enyhe, a villanykályhák jól működnek. Így majd csak
kitelelünk.

Mindkettejüket barátsággal köszöntjük, kezét csókolja
Sándor

II.

Kedves Zsuzsa, a Rómában aug. 15-én postázott Sz.1. és T.M. füze
tek most érkeztek ide, columbusi idő. Mindkettő örömet szerzett,
a reprodukciós minőség kitűnő. Sz.1. nemzedékének egyik legkitű-
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nőbbje volt, a képsorozat megérintett. A tünemény, ami a művé

szetet elválasztja az ábrázolástól, nagy erővel szólal meg a képeken.
Mátyás akvarelljei felidézik az "aria di Roma"-t, egy ablak, egy
kapualj épen úgy elmondja, ami "Roma", mint a diadalív. Köszö
nöm, hogy elküldte az albumokat.

Kézcsókkal, jó kívánságokkal mindkettejüknek
m.s.

III.

84.1.11.
Szőnyi Zsuzsa: Jézus

ésJúdás azúj
Márai-regényben

K.Sz.:Katolikus
Szemle,1983. 4.

396·398. H.E.: Harminc
ezüstpénz (Újváry .Griff·

München, 1983)

86.2.8.

Lola: Matzner Lola,
Márai Sándor felesége,

1924-ben házasodtak
össze

Kedves Zsuzsa, megérkezett a KSz., amelyben elmondja, amit a
H.E. című írásról gondol. Nagyon érdekel minden, amit írt, köszö
nöm a fáradtságot, hogy megírta benyomásait. Manapság már
megnyugvás tudni, hogy vannak még, akik hajlandók megkeresni
egy könyvben, amit az író mondani akart. T.S. Eliot a harmincas
években Amerikából Angliába expatriált, ott Criterion címmel kri
tikai folyóiratot alapított, de hamarosan felhagyott vele és a búcsú
számban írta, "Az elkövetkezőidőben és talán hosszú időre a mű
veltség kontinuitását egészen kevés számú ember tudja csak fenn
tartani". Ennek közel félszázada és Eliot már nem élte meg jóslása
beteljesülését. De maradt a "from person to person" lehetősége, így
hatott reám a Maga írása is. Kezét csókolja

Márai Sándor
IV.

Kedves Zsuzsa, késéssel de készü1tem megköszönni levelét, a belgi
umi kalandozásról írt sorokat, mikor most megérkezett együttérzésének
jóleső bizonysága, - késéssel, mert az elmúlt hónapokban nem volt
érkezésem a levélíráshoz. Lola két hónapon át feküdt a kórházban,
testi fájdalmai nem voltak, enyhe sedativumos állapotban tartották,
de máskülönben szenvedett, hallottam, amint néha sóhajtotta: "Mi
lyen lassan halok meg." Az utolsó éjszaka nyugodt volt, titokzatosan
szép az arca, kezeim között halt meg, szószerint "kilehelte a lelkét".

Ha egy számunkra mindenkinél kedvesebb lény elmegy, az
üresség, ami következik, majdnem feltétlen, - majdnem, mert
marad utána, ami nem test és lélek, hanem levegőnél áttetszőbb,

sugárzásnál észlelhetöbb. atmoszféránál valóságosabb, amit a ré
giek aura-nak neveztek, amivel megtelnek a szobák, ahol élt, ami
tapad a tárgyakon, melyeket megérintett, valami nevezhetetlenül
valóságos, ami van is, nincs is, de még sokáig áramlik és amivel
megtelik az élete annak, aki vele élt.

Nem tudok többet írni, minden torz, amit mondani lehet ilyen
kor. Vigyázzon Magára, kedves Zsuzsa.

Barátsággal, kezét csókolja
Sándor

V.

87.2.23. Kedves Zsuzsa, mint mindig most is megörültem mikor a boríté
kon keze írását láttam, de bontás után fejcsóváltam, mert a levelet
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Gyászbeszéd:
Az újságkivágatra való

utalást nem sikerült
azonosftanom.

San Diego, 87.5.4.

Géza: Radványi Géza
(1907-1987) filmrendező

Kristóf: Máraiék
1938·ban született
kisfia, nem sokkal

születése után meghalt.

január másodikán keltezte és ma ért ide, - ez kolumbusi idő. Így
is örültem, hogy jól vannak, egészségesek. Sokkal többre máshol
sem futja.

Amit a veuveckliquos olasz életkedvről ír, megnyugtató.
Ahogy múlik az idő, nem szűnő együttérzéssel gondolok olasz
éveinkre és vonzó maradt a bölcs-rezignált ottani életszemlélet.
De amit a tőzsdéről ír, nyugtalanító. Meghirdették, hogy Ifa tőzs

de hőmérő, ami csak mutatja a lázat." Úgy tapasztaltam, ez a hó
mérő csinálja is a lázat.

Magányosan élek. János és családja egy autós óra távolságban
vannak tőlem, segítőkészek, gyakran látom őket. Máskülönben
mintha barlangban élnék, ahová csak denevérek tévednek. Ez
nem is lehet másképp. Öreg korban dönteni kell, mit kezdjünk a
magányossággal? Talán helyesebb egyedül magányosnak lenni
mint társaságban. De az öregség így is probléma. A lakást meg
tartottam, egy öreg takarítónő tisztába teszi, amit kell. De embert
ritkán látok, mert már rossz a szemem.

Köszönöm a leveléhez mellékelt gyászbeszédet, a vénség pers
pektívájában néha meglepő amit írnak valakiről, akit, úgy tetszik,
valamikor ismertem. Most már inkább csak olvasok, leginkább
olyat, ami régen egyszer megszólított. Az elmúlt hónapokban es
ténként Cervantest, a teljes kiadást. A legszebb könyvek egyike.

Kedves Zsuzsa, szívesen eljönnék még egyszer a Grecoba meg
beszélni az időszerűt, Nem valószínű, mert már elmúlt az utazás
ideje számomra. De gondoljunk néha egymásra. A legjobb kíván
ságokkal kezét csókolja

Sándor
VI.

Kedves Zsuzsa, levele harminc napot utazott, ez a harminc nap
életem legfájdalmasabb időszakába esett. Mint valamilyen epide
mia, úgy sújtottak a közelmúltban a sorscsapások. Elment Lola, aki
számomra egy személyben anya, feleség, szerető és gyerek volt.
Budapesten elhunyt ebben az időben mindhárom testvérem, Kató
húgom, Gábor öcsém, aki különösen közel volt hozzám, szentfe
renci bölcsességgel tűrte az életet és másik öcsém, Géza, aki az
emigrációból hazament meghalni. És elment János. Három éves
volt, amikor örökbefogadtuk, - tisztességes dunántúli falusiak tör
vényes gyermeke volt, természetes szülei után a neve Babocsay
János. Szüleit szétválasztotta a háború, a mi kis Kristófunk csecse
mőbetegségben halt el, Lola úgy gondolta, vegyük magunkhoz a
magára maradt gyereket. Így történt és János negyvenhárom éven
át hűséges útitársunk volt kontinenseken és tengereken át, a becsü
let, hűség és tapintat megtestesülése. Elvégezte idekint az iskolákat,
volt katona, aztán húsz éven át egy nagy itteni computer gyár al
kalmazottja, ahol megbecsülték, negyven éves korára szép pozíci
óba került, nagyon sokat dolgozott, megnősült, idevalósi neweng-
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88.10.4.

Szőlő, lépcső:

Egy fennmaradt
levélfogalmazvány

szerint Szőnyi

Zsuzsának Máraival
kapcsolatos álmára

utalnak.

landi leányt vett feleségül, három leánygyermekük született, mint
ha sikerült volna az élete. Most március 9-én, mint minden nap,
reggel hatkor felkelt, hogy idejében beérjen a munkahelyére, ősz

szeesett, kórházba vitték, 14 napon át feküdt teljes eszmélet
lenségben, márc. 23-án meghalt, nem nyerte vissza az eszméletét a
halál pillanatáig. Az autopszia szerint agyvérzés végzett vele. Nem
tudok többet írni erről. Elment a két ember, akik hozzám tartoztak,
minden más most már idegen és üres.

Nem hiszem, hogy találkozunk még, életkorom és egészségi ál
lapotom nem adnak módot egy európai útra. Amit a "remény"
ről ír: senkinek nincs joga szavakkal közeledni ehhez.

Szeretettel gondolok Magára és kezét csókolom
Sándor

VII.

Kedves Zsuzsa, levele négy hétig utazott, a válasszal késtem, mert
mostanában gyenge lábon állok, néha szöszerínt. Sok mindenről

szeretnék írni, de a látás, mint a járás és más egyéb tennivaló a
vénség gödrében mindennapos akrobata kísérlet. Mégis, erőlkö

döm, amíg bírom. A halál, amire nem vágyakozom különösebben,
nem probléma, hanem szükségesség, eddig még mindenki túlesett
rajta és utólag senki sem panaszkodott. De a meghalás lehet prob
léma, különösen a mostani időben, amikor kitalálták a mesterséges
létezés trükkjeit. Ez a veszély sok aggastyánt riaszt, ideje lenne írni
egy korszerű ars moriendit. De másról akartam írni, elsőbben arról,
hogy igaz örömet szerzett okos, emberi és baráti soraival. Felhív
tam a kanadai Torontóban élő kedves barátnőnket.Vörösváry Irént,
Lola reáhagyta szerény kis ingóságai közül Krúdy álmoskönyvét,
kértem, nézzen utána, mit jelent a szölö és a lépcső. A szőlő sokfélét
jelent, múlhatatlanul felötlik a "savanyú a szőlő" - vágyunk vala
mire, ami elérhetetlen. A lépcső lehet megtorpanás, lépcsőn üldö
gélni lehet félelem, mert felfelé indulni nincs erőnk, lefele veszé
lyes. Mindkét álom aggódó, amire mindig van ok. Mégis jó lenne
még egyszer Magával ülni a spanyol lépcsó márványhabos vízesé
sének egyik fokán, megbeszélni álmot és valóságot, aztán inni a
Grecóban egy pohárka fanyar ürmöst. Mostanában, az egyedüllét
ben, engem is kísértenek az álmok, laikus módon szeretnék választ
kapni egy illetlen kérdésre, amit jó társaságban nem szabad kimon
dani. A kérdés így megy: - lehet, hogy talán mégis van lélek? Az
új asztronómia mintha pedzene ilyesmit.

Kedves Zsuzsa, köszönöm, hogy írt. Jó lenne még egyszer látni
Magát. Remény erre nincs, mert cudarul megvénültem, utazni se
kedvem, se erőm. Kívánok Magának még sok szép álmot, békés
ébrenlétet és szeretettel kezét csókolja a vén

Sándor
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