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Jegyzetek
Márai kiadatlan
hangjátékaihoz
A Márai-hagyatékban, amelynek Vörösváry Irén és a torontói W
rösváry Kiadó a kezelője, ránk maradt egy boríték. Ezen az 'ÍÍJ1tÓ

kezeírásával ez áll: "TItkos szám, Keresztkérdés, Térkép, Hangjáté
kok. Kiadatlan. Egy vers. 1986. M.S." Az író a Keresztkérdés és a
Titkos szám című hangjátékait fontos műveinek tartotta, ezért most
sajtó alá rendezett utolsó naplójában is említést tesz róla. 1988 vé
gén, néhány hónappal halála előtt írja: "Két éve nem írtam. A ha
jóládában hever egy »krirni« - két hangjáték. - Titkos szám, Ke
resztkérdés, egy vers, Térkép. Naplót sem írtam az elmúlt hetekben
- az év elején néhány sort, de elkallódtak. Most mégis írok. Mint
akit életfogytiglanra ítéltek, várja a kivégzést, néha körömmel jele
ket rajzolok a falra." (158.)

Ezt a feljegyzést kevés választja el a tragikus utolsótól, az 1989.
jún. 15-tól: "Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom,
itt az ideje".

A két hangjátékot, melyek közül a Keresztkérdést a Vigilia 1996.
októberi számában közölte, korábban írta Márai. A Keresztkérdés
alatt ez áll: "Salermo 1978". Naplója szerint az év végén, valamikor
decemberben érkezett ide az író. New Yorkból Rómába utazott.
"Útközben dögletes fáradtság. Az elmúlt hat hétben 3O.00m ikJ.n..;t
voltunk a levegőben. Rómában piszok, lárma, udvariatlanság, ri
pők hang, tolongás, bombák, merényletek. A cortesia nemrégen
még olasz trade mark volt - ma udvariatlan a hordár, a taxis, a
szállodaportás, a pincér, a bankhivatalnok. És Róma."!

Rómából nyugalmat keresve Salermoba menekült kiábrándulva
az összkomfortos fogyasztói társadalomból. Aszimov The Univers
című művét olvassa - kedvetlenül. "Az olvasmány csömört
kelt." Hangulatáról jól tanúskodik néhány salernói naplójegyzete:
"A neokapitalista konzumcivilizáció előbb megteremti az igénye
ket, a termelés minden változata ezt a prefabrikált éhséget ingerli.
Bergson félszázad előtt ezeket a tüneteket "aphrodisiacumos civi
lizáció"-nak nevezte. Ez a civilizációs menet, amely már nem ki
elégülést nyújt, csak fogyasztásra ösztönöz" (.oo) Anthony Burgess
angol író egy olaszországi irodalmi konklávén kijelentette, hogy
nem lát különbséget a pornográfia és a politikai irodalom között.
Ez igaz szó: az író, aki szemérmetlenül haszonszerzési szándékkal
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a marxizmust vagy a szocializmust, a fasizmust vagy a szekuláris
és klerikális érdekszövetségek által sugalmazott eszméket muto
gatja művében, nem csinál mást, mint a pornográf író, aki a sze
xuális testgyakorlatok ingerlő leírását szórakoztató célzattal tálal
ja.,,2 Ekkor történt a moszkvai metropolita rejtélyes halála. Márai
így kommentálja: "A moszkvai metropolita, aki néhány hét előtt

teljes ornátusban tisztelgő látogatáson jelent meg az újonnan vá
lasztott pápa előtt, és az első eldadogott szavak után összesett és
meghalt: fiatal ember volt, SO-en innen. Mi okozta a fiatal moszk
vai metropolita váratlan szívhalálát - nem tudni. Talán a meg
rendülés, hogy az ateista szovjet kormány parancsára úgy visel
kedett, mintha a Szovjetben a vallásgyakorlás más is lenne, mint
taktikai okokból megtűrt formaság? Lelkiismereti krízis, megráz
kódtatás? Az író, a pap, aki egy erőszakos rendszerben él, amely
nem tűri a lelkiismereti szabadságot, talán elviseli, hogy hallga
tásra kényszerítik, beléfojtják a szót. De megeshet, hogy belepúsz
tul, amikor megszólalni és hazudni kényszerítik." Ez a Keresztkér
dés megrázóan morbid világának forrásvidéke.

A Titkos szám - korábbi, New Yorkban, 1955-ben íródott hang
játék. Márai jelentős drámaírónk volt korábban. A Kalandot a bu
dapesti Nemzeti Színház Kamaraszínháza, a Varázst a Vígszínház
vitte sikerre. Ez volt utolsó televíziós sikere emigrációja előtt.

Nyugaton a televízió új kihívást jelentett a drámaírók számára.
Márai az elektromos médián keresztül tette ismertté nevét. Né
metországban, Franciországban, Olaszországban, Ausztriában,
Dániában, Kanadában mutatták be darabjait. A Titkos szám is ezek
közül való. Nem tudjuk, miért maradt asztalfiókban. Márai vi
szont a megőrzendő művei között tartotta nyilván. A "titkos
szám" a mennyország hívószáma, amelyet mindenki egyszer az
életben megkap. Márai rádiómonológjában egy meghurcolt, ön
gyilkosságra készülő ember, egy hajdani "jó káder" kapja meg
Gábriel arkangyaltól a jeles számot. Kovács János sorolja el pana
szait az Úrnak, ami az utolsó mondatban összegződik. "Nagyon
egyedül vagyok a világban."

Márai ezekkel a régi írásokkal az élettől búcsúzott. Hozzátarto
zott a három, borítékban maradt írás ahhoz a nagy összecsoma
goláshoz, amelynek a végén sorssal, emberekkel, Istennel kibékül
ve búcsút mondott az életnek. Még 1984. nov. 28-án írta naplójá
ba: "Máskülönben is olyan búcsú féle, amikor arra gondolok,
hogy írok még valamit. A Krimit illik még befejezni, de máskü
lönben nem érzek ösztönzést hozzátenni még egy írást a sok ed
dig megjelent kötethez. Fiókban marad a Keresztkérdés és a száz
éves Krúdy egyik művéhez írt előszó: minden más (Free Europe
ban elhangzott előadások, vázlatok) maradhat a fiókban.,,3

A fiókból előkerült hangjátékok - jelentős alkotások. Remé
lern, eljött az ideje, hogy a magyar irodalom lassan elhanyagolt
elvarázsolt kastéllyá váló palotájában elfoglalják méltó helyüket.
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