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Ezt az éppen 80 éve megjelent kisregényt Márai egyetlen saját
maga által jóváhagyott műjegyzékébesem vette föl. Magyarázatát
csak találgathatjuk. Túlhaladottnak vélte volna expresszionista
megihletettségét, amely első, költői műveit jellemezte, s hatása e
művében is érzékelhető? Elégedetlen lett volna megírásának mód
jával, azzal a közvetlen emberábrázolással, amellyel aztán szakí
tott, mert nem az ábrázolt személyiség tettei, hanem azok mozga
tói, a "titok" foglalkoztatták képzeletét? Úgy érezte volna, hogy
mondanivalója könnyen megfejthető?Lengyel Balázs szép esszéjé
ben (A fiatal MáraO az író korai alkotásaival szembesülve úgy vél
te, a pályáját kezdő szépíró a tudatalattiba próbált behatolni, s azt
érzékeltette, hogy a gondos ábrázolás után is marad egy "analizál
hatatlan mag". A mészáros főhősének tettei azonban megmagyaráz
hatók, legfeljebb a bíróság tagjai látták homályosnak azokat, a mai
olvasó pontosan tudja, hogy egy alapjában véve jóindulatú, de be
szűkült tudatú ember jellemét a háború deformálta, a parancsra
való öldöklés szabadította föl a cenzort, amely addig többé-kevésbé
működött, s így Ottó, a regény központi alakja, betagozódhatott a
társadalomba, mint egy különös, de nem kirívóan gonosz egyede.
Lengyel Balázs idézi a Márait írásra késztető, érdeklődését célza
tossá tévő gondolatot: "minden emberi méltóságon esett sérelem
személyesen degradál minden embert". Kétséges, hogy Ottónak
eleve volt-e méltóság, de a háború degradálta emberségét.

Amikor Márai a kisregény írásába fogott, két verseskönyv és
egy szerény karcolatgyűjtemény volt mögötte, s élmények, ta
pasztalatok sora, amelyeket magyar és német nyelvű cikkek so
rozatában dolgozott föl. Még nem találta meg saját hangját, de
már átérezte, milyen nehéz szépírónak lenni, a hétköznapok fölé
emelkedve valós alakokat, öntörvényű figurákat teremteni, és sa
ját logikájuk szerint mozgatni őket. Jól ismerte a háború utáni
Németország gazdasági, politikai és szellemi zűrzavarát, később

az Idegen emberekben meg is találta a módját, hogy regényben is
visszaidézze. Kicsit meg is csömörlött tőle, jelentősebb kulturális
hagyományokkal rendelkező városokban utazott, majdnem min
dig olyanokba, amelyekbe Goethe szellemalakja kísérte. Ám újra
meg újra az az érzés kerítette hatalmába, hogy még nem az iga
zi Európában jár. A német szellemiséget, kultúrát jól ismerte,

927



Németország
- Európa

A "másik
Németország"

kassai otthonukban a német irodalom klasszikusai sorakoztak 
igaz, Schillert jobban kedvelték, mint Goethét -, kitűnően tu
dott németül - máskülönben aligha szerzett volna megbecsülést
a Frankfurter Zeitungnál, ahol a kor legjelesebb német íróinak
társaságában jelentek meg írásai -, mégis az volt a sejtelme,
hogy nem ismeri igazán Európát. Újdonsült feleségével, Lolával
elindult hát Párizsba. Az első pillanattól kezdve tudták, hogy
"polgárnak lenni nem egészen ugyanaz Nauberben. mint Kassán",
s ezért ideiglenesnek képzelték franciaországi tartózkodásukat.
Hat év lett belőle. Az Egy polgár vallomáSaiban hitelesen ábrázol
ta búcsúja fájdalmát és a felfedező útra induló szorongását:

"Eltűnt Németország, idegen nyelvet beszéltek körülöttünk az
éjszakában, s az »igazi« Európa küszöbén botorkáltunk, ahol Isten
tudja miféle nagyszerű testi és lelki élmények várakoztak reánk. ..
De, egészen titokban, féltem ettől a másik Európától. Jól készül
tem-e? Helyesen tartom-e a kést és a villát? Jó helyen, a megfelelő

fordulatnál nevetek majd, ha odakünn elmesélnek valamit? .. S ti
tokban, ezen a hosszú éjszakán, máris elfogott a honvágy a má
sik, az ismerősebb. az otthonibb, hűtlenül elhagyott Európa, a
másik Németország után. Igen, a németek talán csakugyan vesze
delmesek voltak az igazi Európa számára feloldatlan és megtoro
latlan, mitikus búntudatukkal. tömeg-hajlamaikkal, bonyolult és
inkább megrettent, mint krakéler harci-kedvükkel, egyesületeikkel
és dalárdáikkal, nyugtalanító formaruháikkal, kegyetlen rendvá
gyukkal és belső rendezettségükkel, generálisaikkal és törzsi hie
rarchiájukkal - de e pedáns és zavaros, kardcsörtető és félelmé
ben harcias, egyesülő és mániákusan szervezkedő Németország
mögött félreérthetetlenül s kiolthatatlan, szelíd fényekkel ott de
rengett a másik - s ki tudta, ki merte megmondani, melyik az
igazi? A másik Németország, amelyet Goethe nevelt. A másik,
ahol Thomas Mann »Buddenbrooks--át, akár tetszik, akár nem,
mégis csak egymillió példányban vásárolták meg a németek, ahol
ennek a nagy és nemes írónak, aki művével és emberi magatartá
sával békében és háborúban Európa mellett foglalt állást, összes
műveit mintegy harmincmillió német olvasta el - a másik Né
metország, ahol Tolsztojt, Dosztojevszkijt legalább annyian olvas
ták, mint Oroszországban, ahol valamilyen gyermekes és pedáns
áhítattal, de mégiscsak áhítattal hajoltak minden nyomtatott betű

fölé, ahol a legtökéletesebben játszottak zenét, s az emberi lelkiis
meret végső felelősségével hajoltak vegyészeti gyárakban chémiai
preparátumok, műtőasztalokon szenvedő emberek fölé - a má
sik, a másik! A nagy iskola, a nagy tanítók, a vándorévek Német
országa. Melyik volt az igazi: ez az ismerős, meghitt, bölcs és
rokon Németország, vagy a kardcsörtető és dalárdázó, amely
köpte markát, hogy végzete lesz Európának? A kérdésre nem
tudtam felelni, kihajoltam az ablakon, szomorú és nyugtalan
voltam, sötétséget bámultam s a szemem megtelt könnyel.
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Franciaországba utazik Nyugatra utaztam, szerény málhával, kissé hazátlanul s mégis
oldhatatlanul ahhoz kötözve, ami elől menekültem; fiatal nő kí
sért/ aki e pillanatban bizonyára praktikusabb feladatokon jártat
ta eszét, mint Európa végzetén; málhámban megkezdett kézira
tokat vittem Nyugatra, melyek ott majd valószínűleg kevés és
múló izgalmat keltenek csak, »nős« voltam, férj és családfő, a
vándorévek emlékei derengettek mögöttem s éppen elmúltam
huszonhárom éves. Útlevelemben, melyet hajnalfelé a határon
elkért a francia hivatalnok, a következő adatokat olvasta: »hu
szonhárom éves, magyar, nős, diák«. Az utazás célja: »tanulmá
nyok« ... Megnézte az útlevelet, szemügyre vett engem is, jól
megnézte Lolát, vállat vont és vigyorgott. Hajnali öt óra volt, kis
határállomás előtt állt a vonat, mindenfelé kakasok kukorékol
tak, valószínűleg gall kakasok. A büfében cigarettát vásároltam s
rágyújtottam életem első édeskés, kapadohányízű, francia cigaret
tájára. Aztán vettem egy »Matín--t, leültem egy padra s indulásig
az apróhirdetéseket olvastam. Egyesek mészáros üzleteket óhajtot
tak eladni Párizsban, mások benősültek volna vidéki szállodába
is, lehetőleg »Seine« és »Oise« megyékben. A pályaudvar rendet
len volt, mindenfelé cigarettacsutkák és narancshéjak hevertek."

Párizsban irt cikkei Néhány év Berlinben címmel összegezte németországi tapasz-
talatait/ s 1923 augusztusától már Párizsból keltezte írásait, egye
bek között Párizsi naplóit a Kassai Naplónak. A felfedező beszá
molóiban új élményeit, irodalmi benyomásait jegyezte föl.
1924-ben már az Újságban is tudósított, mint a lap párizsi mun
katársa. Többször is írt a francia fővárosban rendezett olimpiai
játékokról, a francia politikai élet szereplőiről és eseményeiről,

részt vett az olimpiai futball-döntőn, felfedezte a vincennes-i
Beethoven-mauzóleumot, Monte Carlóban megszemlélte a kaszi
nó életét, részt vett a londoni konferencián, a világkiállításon,
pillanatfelvételeket készített Párizsról, egyszóval úgy működött,

mint a sokoldalú, minden iránt érdeklődő, minden fontos ese
ményt számon tartó újságíró. Ismereteink szerint 162 cikke jelent
meg 1924-ben, java részük az Újságban és a Kassai Naplóban,
néhány a Frankfurter Zeitungban és a Geniusban. Ez az aradi
folyóival bizonyára szívesen közölte Imáját, amely expresszionis
ta lírájának folytatása: elsősorban lázadó, számon kérő hangjával
kelthetett figyelmet. Hangulata rokon A mészároséval, az elvadult
ember látomása, aki megtagadja Istent, s lefokozza saját létét:

Mert minden átok csak szelíd ítélet
És nincs fa, ami bitónak volna jó:
Kit képedre teremtettél, itt élek
S kiáltom, dögvész lett köztük az élet
S ajkuktól szennyes minden itató.
A Genius irodalmi célkitűzéseivel rokonságot tart A mészáros

mondanivalója. A lapban két méltatás is megjelent róla. A mészd
ros jellemzője az eltávolítást szolgáló, olykor szenvtelen közlés,
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Ottó
predesztinált sorsa

Gyermekkora

amelyet kiegészítenek képiségükkel hatást keltő leírások. A tör
ténetmondás szűkszavú, az írói közlések, a motiválást szolgáló
kitérők néha homályban hagyják a tettek rugóit. A kisregény bí
rálóinak igaza volt, amikor az író legfőbb céljának az elembertele
nedés bemutatását vélték, e törekvése azonban nem teljes értékű,

hiszen Ottó eleve szinte predesztinált a gyilkosságra. "Égi csoda
ként", szülei húszéves terméketlen együttélése után születik
ugyan, fogantatását "csodás esemény" előzi meg: a cirkuszi med
ve leharapja idomárnője fejét, s az is szokatlan, hogy tíz hónapra
fogakkal született, hat kilóval - nem csoda, hogy édesanyja bele
halt a szülésbe -, de ezek a jelek elenyésztek, lIS a létezés állati
szaga párolgott belőlük, kenyér, krumpli és sör kipárolgása."

Apja, Schwarcz János nyergesként kereste kenyerét a Berlin
közelében lévő városkában, amely épp abban az időben kezdett
igazán városi arculatot ölteni: "volt egy Bismarck-szobra, állami
tervek szerint épített iskolája, két temploma, egy hotelje a Po
rosz Császárhoz, amiben három emelet magasra a felvonó járt,
higiénikus házikói s néhány modern utcája, amiket sokszorosí
tott kópiákban küldtek le a berlini tervező építészek, habarcsos
házak a jugend stílus díszítéseivel, sok új és fürge üzlet az utol
só divatok kirakataival, sőt egy áruháza is, amiben minden kap
ható volt, amerikai nadrágtartótól halhólyagokon át Goethe ol
csó kiadású művei s a császár színes nyomatú arcképéig."

Az élesszemű riporterre való környezetrajzból bármerre fejlőd

hetne a történet: a császár falon függö portréja Hasek Svejkjében
is az események indítója, ott azonban szatirikus elemek vannak
túlsúlyban. Az irónia Márai leírásából sem hiányzik, s a későbbi

tragikus eseményeket csak az előlegezi, hogya nehézkes, lassú
felfogású Ottó különös érdeklődéssel figyelte az ökrök agyonve
rését, s boldogan üvöltözött, amikor az egyik döglött állat sze
mét kitépték, s elóbb átszellemülten szemlélte, majd a tűzhely

átforrósodott lapjára helyezte és felszabadultan bömbölt - testi
ereje és hangja szokatlanul nagy volt -, amikor szétpattant. Ez
a jelenet fontos szerepet játszott életében: ökörvágást játszott tár
saival. Az ökröt egy nyolcéves, vézna kislány helyettesítette, akit
Ottó kétszer-háromszor meglegyintett, "de negyedszer... arca az
ütés előtt vérvörösre változott, rekedt ordítást hallatott, s a do- .
rongot olyan erővel ejtette a nyomorult fejére, hogy az kifordult
szemekkel rogyott a barázdákra, s fülén, orrán, száján rögtön el
eredt a vér". A kislány hosszú ideig betegen feküdt, s Ottó
nagyapja, akitől unokája szadista hajlamait örökölte, néhány
márka fájdalomdíjat fizetet az apának. Ottó csak annyit mondott
kihallgatásán: "meg kellett ütnie, mert olyan nyavalyás volt".

Különben sokat aludt, kerülte a munkát, s hamar bebizonyo
sodott, hogy mindenfajta polgári tevékenységre alkalmatlan, s
apja foglalkozását sem képes folytatni. Csak akkor nyílt meg, ha
a mészáros élet örömeit ecsetelte, milyen remek érzés, ha letag-
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Berlin ábrázolása

Ottó élete a háború
kitöréséig

lózzák az ökröt. Helyben azonban nem volt üres állás a mészár
székekben, ígyapjával Berlinbe utaztak, ahol vidékiek módjára
tétován szédelegtek a város forgatagában. Márai itt saját benyo
másaival gazdagította a történetet, amikor lehangoló képet fes
tett a nagyvárosi - pontosabban a tömegek által lakott részek
- embervegetációjáról Hasonló, ugyancsak jellemző képe Ber
linnek az Idegen emberek bevezető részében található:

"A Landsberger Allee lármás, hosszú tárnája fenyegető ordí
tással tépte fel magához őket, s nem tudtak róla, hogy az osz
tályrend titokzatosan szelektáló kényszere folytán akaratlanul is
olyan vidéket látnak, ahol élniük kellene, ahová valók, s a nagy
és sokrétű város már kijelölte és osztályozta őket a nekik megfe
lelő negyedbe. Az első lépések, amiket tettek, már besorozták
őket a tömegek fulladt városrészébe, s a csillogó és parancsoló
Berlint, a város nagyvilági és szalonképesre fésült arcát soha, ké
sőbb se, nem is látták. Ezeken az utcákon, amerre vitte őket a
jármű, mechanikusan ordított a gyökértelen élet, a szisztemati
zált nyomor, füst, köd és piszok röpültek sötét fellegekben az
emberbolyok torlódása körül, a sistergő zúgás egy végtelen zsib
vásár, egy zsúfolt végeladás üzleti lármája volt, a boltokban s az
utcák sarkain már korán reggel kínálta mindenki mindenét el
adásra, az egyik két kezét, a másik a cipőt a lábáról, rejtelmes
búgással lopott boutont vagy tiltott gyönyört, a járdán férges bú
torokat, s a járda alatt, érezhetően, mint a sötét gombái, amik tö
megbe ragadva össze fizikai életerejükkel földagasztják és néha
szét is repesztik a rendezett világkép aszfaltját, egy másik élet és
másik társadalom zúgott, szervesen tapadva a felsőhöz, része
annak és mégis külön és külön törvények szerint, mint a bűnben

elbetegedett szervezet titkolt nyavalyadaganatja."
Márai a sűrítésnek érdekes módját választotta: éveket hagyott

homályban Ottó életéből, ezekró1 az esztendőkről annyit tudhat
meg az olvasó, amennyit a végső "tárgyaláson" a tanúk elmon
danak. A tárgyalás okáról csak a végkifejlet során értesülhetünk,
így a főhős életét kettős homály borítja. Ugyanakkor rendkívül
részletesen írja le a vágóhídon folyó munkát, különös részlete
zéssei a folytonos öldöklést, melyben Ottó kedvét lelte, apja vi
szont elborzadt tőle.

Elérkezett a nagy háború. A megelőző két évben Ottó életé
ben nem történt semmi rendkívüli. Bármily kitartóan nyomozott
is az államügyész, csak annyi eredményre jutott, hogya háború
kitöréséig Ottó békés, barátságos ember volt, de befejezése után
összekuszálódott az addigi kép. Mestere semmilyen erőszakos

vonást nem fedezett fel benne, "becsületes volt és türelmes", így
indult a frontra is, ahol "a rendszer régi tempója élt tovább, csak
felfokozva, óriásiabban, gépiesebben és követóbben". Ezért külö
nös elégedettséggel vette tudomásul, hogyakatonaságnál "moz
gatták, vitték országokon át és letették valahol, ruházták és etet-
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ték, sőt szórakoztatták, és cserébe semmi mást nem követeltek,
mint hogy ne forduljon fel, csak éppen legyen..." Közös, "nivel
lált sorsukat" demokráciának gondolta, hiszen ugyanaz volt a
sorsa a zsidó ügyvédnek, mint neki, a lövészárokban nem volt
közöttük különbség, halálra szántak voltak, erről beszélt ünnepi
búcsúztatásukon a díszes ornátusú lelkész, a hazáért halni a leg
szebb halál, egy ablakból virágot dobtak le rá, s "ez életének
legfénylöbb perce volt".

A fronton Amikor rohamra indultak, meg tanulta, mi a félelem. A kisre-
gény egyik legfontosabb mondata olvasható itt: szaladni akart,
de lába nem engedelmeskedett. "Ez a mozdulat, ez a megállása
a lábaknak, a testnek, ez a meggyökeresedése a fizikumnak is
merős volt neki: így torpantak meg a marhák, melyeket vágásra
hajtottak, a bokszok ajtajai előtt. .." A háborúban elállatiasodó
ember riasztó képe. S hasonló, ember alatti érzés kerítette hatal
mába, amikor szuronyát beledöfte egy ellenséges katonába. Szin
te öntudatlan cselekvéssor következik: "A bajonettet kihúzta a
testbó1, szórakozottan nézte, s aztán, talán, hogy letisztítsa, bele
szúrta a földbe. Mikor visszahúzta, fölszakított a földből egy da
rabot, s véres és sáros volt a kés. Akkor futott tovább."

A szürke, bamba, jóindulatú mészárosból vadállatot formált a
háború. Kitüntetést azért kapott, mert senki sem volt képes
olyan hatásosan "pacifikálni" az elfoglalt falvakat, mint Ő. Jelen
tős epizódként könyvelhette el, hogy egy flamand tanyán har
minc embert ölt meg, az udvaron várakozó társai meghökkenve
hallgatták a sikolyokat, kiáltásokat. Mikor újra megjelent, "a pin
cében tökéletes volt a csend". Talán ezért is mondta neki a tá
bornoki köpenybe burkolt alacsony ember, miközben mellére
tűzte kitüntetését: "jól csináltad a dolgodat, fiam".

Visszatérése Berlinbe A front felbomlása után az elsők között tért vissza Berlinbe.
" ... mint oly sokan, kik visszajöttek, idegen világot talált, amiben
bizalmatlanul kereste a helyét". Kis üzletét nem akarta kinyitni,
nem akart újra eseménytelen hétköznapokat megélni. Néhány
hónapot dologtalanul hevert át, őgyelgett, pálinka-barátságokat
kötött, aztán megismerkedett az éjszakai élettel. Hazautazott, bár
útjának csak annyi értelme volt, hogy magával vitte Berlinbe a
császár portréját, s ez "valami erkölcsi tartalmat" adott a lakás
nak. A gyilkolási szándék erkölcsét, amely a háborút oly kelle
mes időtöltésévé tette, deformálva jellemét:

"De megmutatkozott, hogy míg a különben eredménytelen és
lehangoló kirándulással szerzett kép egyrészről valami erkölcsi
tartalmat adott a lakásnak, otthonára emlékeztette, s különben is
kellemes és emelkedett gondolatkörű szemlélődésekre adott al
kalmat, máskülönben zavaróan és terhesen nyúlt bele az életébe.
Ez a kép volt az egyetlen kényszer most életében, minek szem
lélésénél megmozdult lelkiismerete, s türelmetlen és elégedet
len volt önmagával. A képmás személyével akkor sokat és ki-
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merítően foglalkoztak az újságok, a közönség is, és Ottó az
ilyen hírek hallatára összeszorult ököllel, tehetetlen szemrehá
nyással illette önmagát, bámulta a képet, hangtalanul fogadko
zott, hogy nem tűri a gyalázatot tovább, s valami homályos
szándék motoszkált benne, hogy tennie kellene valamit a kép
másért, vagy ha már nem az Ő érdekében, úgy szellemében
legalább, valamit neki tetsző cselekedetet vinni a végbe, amire
Ő megbólintaná a fejét, s a vállára veregetne, s Ő hallaná a
fakó hangot s a dicséretet."

Találkozása Mártával Ottó gondolkodását és életvitelét talán megváltoztathatná a
csendes, alázatos Márta, aki hozzácsapódott, és hallgatta előadá

sát. A férfi legszívesebben a fronton szerzett tapasztalatairól be
szélt. Ez volt egyetlen témája, s különös átszellemültséggel élte
bele magát háborúk "hőstetteibe",melyek során szuronyát az el
lenségbe döfte. A regény tragikus csúcspontján oly erővel és át
éléssel adta elő a fronton történteket, hogy konyhakését beledöf
te a rémült lányba, mintegy jóvá téve a császáron esett
sérelmeket. Feszült, drámai jelenet, amelyet kivételes erővel tölt
meg önmagával folytatott párbeszédként ható monológja:

"A szerb fronton is voltam - mondta aztán folyékonyan. 
Így feküdtek az állásaink. Nézd. - A körmével rajzolt az aszta
lon. A leányelőrehajtotta a fejét, és figyelmesen követte mozdu
latait, "c, c"-kel és helyeslő bólogatással.

- Itt fekszünk mi - magyarázta vontatottan Ottó. - Ott
szemben feküsznek a kutya szerbek. - Elgondolkozott.

- Akkor délután - s fölemelte a kezét és figyelmesen nézte 
jön a parancs, hogy készüljünk rohamra. Mi készülünk. Én föltű

zöm a bajonettemet. A bajonett egy hosszú kés. Olyan, mint ez.
A kenyérvágó kés után nyúlt, fölemelte, játszott vele. A lány

nem vette le kezeiről a szemét.
- ... és elindulunk - beszélte később tovább. - Futok a sár

ban, s egyszerre hallom, jön a szerb velem szemben... akkor föl
emelem a szuronyt ... így ...

A leány felugrott. De Ottó mosolyog, a szeme a távolba néz,
át a leányon, s idegen csillogás benne. A leány hátrál a fal felé
karika-szemekkel, s Ottó emeli a kést, és valakinek beszél.

- ... akkor fogom a bajonettet... és beledöföm... így ...
Az ordítást hallja és mosolyog. A kés elnehezedik a kezében,

valami húzza lefelé, utánahajol, nézi az idegen arcot. Elengedi a
kést, s a test a földre zuhan. Ottó mozdulatlanul áll mellette.

Majd a fejét csóválja és végigmegy a szobán. Hosszan, mélyen
lélegzik. Folyton a testet nézi s a torz vigyor könnyebb lesz, az
arc feszültsége enyhül: a szemek komolyak és értelmesek. Gyor
san elvonja tekintetét a tárgyakon. Aztán peregni hallja a dobot.
És egy ropogó melódiát, amit a kürtös fújt. Tekintete a képet ke
resi. Alázatosan és figyelemmel néz föl. Az orra, a szeme, a füle,
az érzékei eltelnek könnyű levendulaszaggal."
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Gyilkosságai

A háboru
embertelensége

Márai újságírói
tevékenysége

Beteljesítette "küldetését", amelyet a császár képéről sugárzó
szellemiség diktált. Életének ez volt a tartalma és értelme, to
vább nem volt érdemes küszködnie. Az sem meglepő, hogy hét
hasonló gyilkossággal vádolták:

"A vádirat hét, így és ilyen módon eltüntetett nő meggyilko
lását rótta terhére, általában két hónapos időközökben, megfon
tolt és körülményes rafinériával, különösen ami az áldozatok
tetemeinek eltüntetését illeti, amiket egyes tagokban, újságpapí
rosban cipelt és dobált a Spree-be. A pszichiáteri vizsgálat elő

nyösen végződött reá nézve. A tettet minden egyes esetben
habozás nélkül, sőt öntudatosan beismerte, míg az államügyész
kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát, nagy és őszinte elcsodál
kozással tagadó választ adott. A szenzációsnak ígérkező fő tár
gyaláson, amelyen a sajtó, a pszichiátriai társulatok s a büntetőjog

előkelő reprezentánsai jelentek meg, a fényes és nagyszámú lai
kus közönségen kívül, az elnök megnyitójában csak azt jelenthette
be, hogy a vádlott elmúlt éjszaka önként egy magasabb bíróság
ítélőszéke elé állott: börtönében egy óvatlan pillanatban fölakasz
totta magát. A tárgyalás költségeit a kincstár terhére írták."

Márai kisregénye születése óta sem lett időszerűtlen. A hábo
rúból hazatérők deformált lelkivilágáról számtalan film és re
gény készült azóta is. A Vietnámból hazajutott amerikai és az
Afganisztánból hazavitt orosz katonák rémtetteiről, látszólag tel
jesen értelmetlen gyilkosságairól lélekelemző tanulmányok egész
sora íródott. Márai is utalt a történtek pszichológiai és pszichiát
riai hátterére: a főtárgyaláson aligha véletlenül jelentek meg a
pszichiátriai társaságok érdeklődő tagjai. Ottó jelleme, tettei egy
értelműen igazolják, hogy ha személyiségünkbe nem épülnek be
a cenzorok, akkor ennek tragikus következményei lehetnek.
Márait egyébként a háború emberi következményei állandóan
foglalkoztatták: cikkeiben rendszeresen megemlékezett kitörésé
nek évfordulóiról. Annyi biztos, hogy későbbi regényeiben ár
nyaltabb jellemeket formált, de szélsőséges figurákat ez után is
megjelenített, ezeket azonban fejlődésükben ábrázolta, alaposab
ban motiválva tetteik magyarázatát, de a lelkükben megmaradó
"titkot" is érzékeltette.

Ez a kisregény volt első, nagyobb lélegzetű epikai próbálko
zása. Valószínűleg sikertelennek érezte, s párizsi tartózkodásuk
hoz amúgy is rendszeresen érkező pénzre volt szüksége. Írta és
küldte cikkeit az Újságnak, a Kassai Naplónak, a Frankfurter
Zeitungnak és más lapoknak. Gyakran ugyanazokat. 192S-ből
például majdnem lSD-et, egyharmada az Újságban jelent meg, jó
néhánya Prágai Magyar Hírlapban. Igyekezett jelen lenni és tu
dósítást adni minden lényeges eseményről. De idegennek érezte
magát a "gloire" gőgjében élő franciák között: " ...a »fény városá
ból« nem láttam semmit. S az igazi Párizsból az értelem, a
csend, a mértéktartás, a szerénység és az élet kispolgárias örö-
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Márai utazásai

A szövegben jelzett forrá
sokon kívül nagy hasz
nomra volt Fried István:
Márai Sándor a Genius
ban címú tanulmánya. In:
.Neaz író történjen meg,
hanem a műve.' A politi
kus és az irodalmi író:
Márai Sándor. (Argumen
tum, 2002, 58-75) 
Márai németországi évei
ről: Kakuszi B. Péter:
Márai Sándor és Német
ország. (Pannonia Könyv
tár, Pécs, 2000. - Márai
regényéről izgalmas ta
nulmányt tett közzé Lőrin

czy Huba: •...mind mészá
rosok vagyunk.." A mé
száros. (Világkép és re
gényvilág. Szombathely,
2002. 37-51.) - A leg
újabb Márai-kutatások és
az általam idézett cikkek
teljes leírása: Mészáros
TIbor: Márai Sándor bibli
ográfia. 2003.

meinek városából az irodalom adott csak ízelítőt. Egyelőre

számkivetetten éltünk, valamilyen primitív és rosszindulatú vá
rosban." Menekülésszerűen utaztak Firenzébe, éppen akkor,
amikor a fasizmus "szélnek szórta a szociáldemokráciát". Mus
solini is gyakran megfordult a városban, Márai karizmatikus
személyiségnek látta és mutatta: "Lényében és fellépésében volt
valami sebezhetetlen. A dolce far niente Olaszországában ez az
ember valamilyen százlóerős energiát kapcsolt bele; s ez az új
tempó elragadott mindenkit, az Alpesektől Szicíliáig élni és
áradni kezdett ez a nyers erő, túl a politikán, túl a jelszavakon.
Ez az erő ebből az emberből áradt, Mussoliniból." Márai - em
lékezete szerint - "bizonytalan műfajú írások sovány jövedel
méből" élt, de biztonságban érezte magát. Lolával elutaztak
Turinba, megnézték Kossuth otthonát, aztán visszautaztak Pá
rizsba, ahol már otthonosabban mozogtak, s "arcokat tett el em
lékbe" későbbi művei számára, úgy dolgozott, mint "egy álru
hás fotóriporter", még nem tanulta meg, hogy az íróság nem a
valóság másolása, hanem "lepárlása". Utazott, cikkeket írt, néha
a Dome és Rotonde kávéházban üldögélt, figyelte az emigráns
írókat, Unamunót, Ibanezt és Ifa csöndes, szomorú bombavetőt,

Franco őrnagyot" . A Montparnasse művészkávéházaibanaz "idő

elé" éltek: "Divatokról és elvekről, amelyekről a közönség mit
sem tudott még, úgy beszéltek itt, mint lejárt kísértetekről." A
dadaizmus még botránkoztatta a polgárokat, de Cocteau már
olyan darabot írt, amelyet a Moliere színházban mutattak be, s
Picasso, "ez a nagy kereső és változó" már klasszikus formákat
ábrázolt. A maradandó, nagy élményt, mestersége új szemléletét
azonban Prousttól kapta. Ezt az ösztönzést sosem tagadta, újra
meg újra megvallotta.

A német expresszionizmus Máraira tett hatása múló ösztön
zésnek bizonyult, de fogékonnyá tette társadalmi kérdések és a
szegénység jelei iránt. Thomas Manntól megtanulhatta a polgár
ság értékteremtésének tiszteletét. A rendszeres újságírás jelentő

sen fejlesztette íráskészségét. Freud ráébresztette a lelki folyama
tok megfigyelésének jelentőségére. De Proust "az irodalom
földrésze" . Őt olvasva Párizsban döbbent rá, hogy fogalma sincs
Ifa mesterségről". "Hatása alól nem lehetett menekülni; azok
sem menekültek, akik nem olvasták soha." Visszaadta az iroda
lom tekintélyét, mert a nyomában következők tudtak írni, de ké
telkedtek "az írói céh presztízsében", nem véletlen, hogy ekkor
és épp Franciaországban merült fel "az írástudók árulásának"
gondolata. Proust azonban "az emberiség teljes, ősi élményéről"

tudósított, s ez tette a modern próza útmutatójává. Márai nem
hitt az irodalom vagy a költő halálában. Ezért is lett az írás el
kötelezettje.
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