
FRIED ISTVÁN: ÍRÓ ESŐKÖPENYBEN
Márai Sán dor pályaképe

Fried István Márai-pályaképéhez választotta ezt
a szellemes címet. A könyv fedőlapján Márai
Sándornak az a fényképe látható, amelyen eső

köp enyben, megközelíthetetl en pókerarccal áll
dogál könyvespolea előtt, mint aki éppen indul
ni készül. E folytonos - testi és sze llemi - ké
szenlét ábrázolása Fried István kitűnő könyvé
nek egyik legizgalmasabb és legtanulságosabb
jellemzője. Egy a mag yar nyelvéhez és polgári
kötődéseihez makacsul ragaszkodó remekíró
magától értetődő eleganciával fogadta be és
dolgozta föl Európa és a tengeren túli világ
hasznosítható, értékes ösztönzéseit, bár abban
teljesen igazat adhatunk pályaképe megrajzoló
jának, hogy vitázni lehet, mennyire tudatosan
szerkesztette műveit, "olvasmányainak kivá
lasztásában azonban bizonyára sze repe lehet a
véletlennek, főleg emi grációjában az álta la meg
látogatott kön yvtárak, a hozzá elju tó kűlderné

nyek meg szabhatják, milyen mértékben képes
figyelni a (világ) irodalom alakulástörténetét". S
az is vitathatatlan, hogy anyagi l ehetőségei nem
engedték meg, hogy annyi könyvet vásá roljon,
mint a háború előtt, bár naplói tanúsága sze rint
válto zatl anul sokat olvasot t, csak éppen elég
rendszert elenül. Ezek a rem ek, találó észrevé te
lek Az olvasó író című fejezetben találhatók, s
ugyanitt fejtegeti Fried István, hogy Márai a vi
lágpolitika eseményeit is nyom on követte, s ez
a figyelem különbözteti meg mohón olvasó
szomszéd jától, Kosztolán yitól, akivel elég sok
vonatkozás ban tart rokonságot.

Ha bárki figyelemme l kísért e Fried István
Márairól írt eddigi könyveit és tanulmányait,
ezekből bízvást összerakha tta az író mozaikké
p ét, s mind világosabb lehetett szá mára, hogy
már csak a portré finom ításának művelete van
hátra. Véleményünket hitelesíti a monográfia,
bár ez a fogalom a legkevésbé sem illik a port
ré-író művére, amely sokkal inkább egy nyomo
zás és leplezés története, semmint egy komol y
kod ó ítéletalkotó kinyilatk oztatása. Márai élet
műve és ars poétikája is egy nagy kaland vetü
lete, Fried István találó megfogalm azása sze rint
az írónak az volt a meggyőződése, "hogy pol
gá rna k lenni hősies felada t, s aki nem vállalja el
ezt, aki nem képes kilépni a csöndes, jótékony,
kellem es csa ládi körből, a mérsékelt jólét bizto
síto tta privat iz ál ásb ól. noh a a »nap k övetelmé-

. nyei- válasz tás elé állítják, nem tehet több é úgy,
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mégis úgy igyekszik tenni, mintha nem érné el,
nem értené a h ív ásr ' .

Márai folyvást ez a h ív ást hallott a, s ebből az
értékek megőrzésére sz ólít ó intelemből alkotta
meg hiv atása törvényeit. Ha Fried István pálya
képét műfajától kicsit eltérően jellemezn ém. ta
lán az t a megh atározását érezném találónak: fej
lődésregény, egy nagy író életéne k, alakulásá
nak, lelkiségének és művészetének folyam atraj
za, amelynek legjellemzőbb elemei a közös eu
róp ai go ndolkodás humanista hagyom án yain ak
el- és befogadása, m ásfel ől a művész felelőssé

géne k tudatosítása. Epp ez ut óbbi jegyében ide
gened ett el a médiumoktól és a bennük va ló
szerepléstől. Rádöbbent hamiss águkra. mani
pul ációikra és ferdítéseikre. Ez is magyarázza
zárkózottságát, melyet szívesen neveztek gőg

nek az értetlenek.
Kicsit részlet esebben idézném a kön yv

egyik, szá momra sze mélyes okb ól is fontos
gondolatát, amely fényt derít Márai világnéze
tére, s egyben arra a különbözőségekre is,
ame ly a második és harmadik nemzedék sze m
léletében mutatkozik. (Az idézet azt is eláru lja,
mekk ora mélységekb e képes hatolni összeha
so nlító elemzései során a pályakép szerzője.)

" Rónay György, aki szintén vezetett naplót,
bár följegyzései jóval halála után jelentek meg,
ném i indulattal teszi sz óvá, hogy e M ára i-m ű

vek nem felelnek meg az álta la »id e álisv-nak
tartott napl ókkal szemben elvárha tó követelmé
nyeknek, talán fogal maz hato k úgy is, hogy ke
vesli a »gy ón ás- hitelességét. »M árait a napl ójá
ban lehet olyko r rajtakapni, hogy számá ra az
írói kétely, az önmagával való viaskodás is csak
póz és mechani zmus. Ó, ha egyszer le tudná
vetni arcáról ezt a maszkott - Nem eny híti ez t a
megállapítást egy későbbi bejegyzés sem:
»rnennyit tudott egy Márai, Tamási; mennyit tu
dott Krúdy, M óricz, Babits«. írja ezt Rónay
nem zed ékükkel (mely »elap r ózó dá sra - van ítél
ve) sze mbes ítve az előttük járók teljesítményét;
s itt anny i azé rt mindenképpen feltűnő, hogya
tekintélyes névsorban Márai szerepe l az első, a
»nyit ó- helyen . Az olvasás »hogyan- -ja, két író
egy máshoz fűződő viszon ya poétikájuk megfe
leltethetőségétől és/vagy eitéréseitől függ . >>Vi
l ágn ézetileg- több árnyalatban kül önbözik egy
mástól Márai és Rón ay: az a »neokatolikus
irány, amely fordí tásokban és erede ti művekben

az 1930-as esztendőkben magyarul is megjele
nik, nem áll messze sem M árait ól. se m Ró
naytól, de ket tejük sze mléletét tekintve mégis



némi távolságban érzékelhető, miként olvassák
Claudeltől Bernanosig, Greentől Mauriacig a
francia regényeket. Nem közvetlen innen, de
egy kissé innen is magyarázható, hogy Márai
útja másfelé vezetett, mint Rónayé. Az igazi el
utasítás Rónay részéről egy alapjában más pol
gárságvíziót, személyek közötti kapcsolatot rejt.
Márai az 1930-as években induló szerzőkre túl
nagy hatást gyakorolt ahhoz, hogy e szerzők ne
maradjanak meg »tanítványi- pozíciójukban.
Saját hangjuk megleléséért folytatott küzdel
mük során tagadták meg Márait, fordultak
szembe írásmódjával, olvasták tudatosan félre,
hogy hatása alól elmeneküljenek. A Márai-ol
vasás folyamatosságát aztán a »fordulat éve«
(1948) lehetetlenné tette, Máraihoz is ritkábban
jutottak el kortársai, az utána következőnemze
dék könyvei. Osszeolvasásról így nem beszélhe
tünk, annál inkább az 1989-es változások után
majdnem meglepő, áradatszerű olvasói érdeklő

désről. Márai európai (olvasói) sikere talán meg
engedi azt a feltételezést, hogy olvasói között
többségében vannak azok, akik - ha nem élet
re-halálra is, de - felelősséggel olvasnak."

Aligha meglepő, hogy a könyv legizgalma
sabb fejezete Az ír6 ír6vaUoglalkozik. Számom
ra annak idején az volt Márai írásának alapkér
dése, miképp talált rá arra a módra, hogy a re
gényeinek és elbeszéléseinek szereplőit a natu
ralista összefüggésekből kiszakítva a valóság
fölé emelhette. Fried István persze arra is kitér,
hogya szépírósághoz vezető utat megnehezítet
te az a felismerés, hogy "a világban él, és a világ
nak ír". Ezt az ellentmondást oldja Márai stílusá
nak emelkedettsége, ám feloldása mégsem kö
vetkezik be, mert "a kettőség tudományvétele
az írás, az alkotás előfeltétele". így fogalmaz
Fried István, s hősének kijelentésére utal: "Vég
zetesen kell élni és írni, tehát nyugodtan és fe
gyelmezetten, nagyon figyelmesen, egyforma
erővel figyelve a világra és önmagunkra, értel
münkre és szenvedéseinkre, az emberek szándé
kaira és a mindenséghez való kapcsolatainkra."

Csak vázlatosan utalnék e fejezet néhány
eredeti megfigyelésére. A szerző gondosan, az
életmű érlelődésének, gazdagodásának folya
matába állítja Márai kisprózai munkáit (ame
lyek napjainkban igen népszerűek), újszerű

méltatását adja legfontosabbnak ítélt elbeszélé
seinek. A zendü/őkben a kortárs regényekkel tör
ténő dialogizálásra és a modernségkritika jelen
létére figyelmeztet, s önértelmezéseinek saját
írásművészetének modorosságára utaló meg
jegyzéseit, töprengéseit emeli ki.

Bár nem fogalmaz meg egyértelmű értékité
letet, Fried István számára is a szépíró életmű

vének magaslati pontja aVendégjáték Bo/zan6ban
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és a Szinbád hazamegy. Erről a következő találó
megállapítást teszi: "nemcsak a Krúdy-életmű

szolgál előszövegéül, hanem magának Márai
nak Nyugat-látomása, a korszak jellemzéséhez a
meglepetés erejével ható József Attila-sorok fel
bukkanása, az utalás az 1930-as esztendőkben

már állatkerti mesélőként ismert Oszkár bácsira
is és így tovább". A Krúdy-regény kapcsán még
egy rendkívül fontos észrevételére érdemes fel
figyelnünk: a mű nemcsak egy "alaposan kiku
tatott és végiggondolt (... ) életrajz 'átírása' (... ),
hanem legalább oly mértékben 'irodalom-tör
ténet, egy korszakhatár regényesítése, illetőleg

a 19-20. századfordulós modernség müvésztet)i
korszakának lezárulása az, ami a pittoreszk je
lenetekben az olvasó elé tárul".

Felfokozott érdeklődéssel szembesültem
Fried Istvánnal A gyertyákcsonkig égnekről kifej
tett megfigyeléseivel. Köztudott, hogy Márai
műve kivételesen népszerű, fordítják, olvassák
és újra meg újra kiadják. Az íróról szóló könyve
imben nem tagadtam, hogy tőlem távolabb áll,
ezt az értékítéletemet Szávai János figyelemre
méltó tanulmánya, érezhető ,szeretettől átfűtött

sorai sem ingatták meg. Fried István finom meg
figyelései és analógiái sem módosították ítéle
tem. Meglehet, Márai figyelembe vette Thomas
Mann Lotte Weimarbanjának egyik Goethétől

eredeztethető motívumát, hogy fontos szerepe
van a műben a halálra történő utalásnak és a
"hazamegy" többértelműségének,mint regény
mégsem meggyőző - számomra legalábbis
nem -, hiszen nem elégíti ki olvasója felcsigá
zott várakozását. Azt érzékelem benne, hogy
Márai a regényforma új lehetőségével, a cselek
mény nélküli, oda- és visszautalások hálójából
kibontakozó szöveg megteremtésével kísérlete
zett, ez azonban nem az ő világa. Sokkal ottho
nosabb számára a műveltséggel és célzásokkal
átszőtt, sejtelmes utalásokkal gazdagított törté
netmondás, amelynek remek megvalósulását
tapasztaljuk a San Gennaro véreben.

Fried István "összegzésféle" fejezetében arra
készteti olvasóját, hogya Márai-életműáttekin
tése után az író szándékának szellemében ne te
kintse lezártnak, változhatatlan kánonnak az
életművet. A pályarajz nyitottsága, analógiái,
megfigyelései a kutatás magaslati pontjára ve
zetnek, ahonnan nemcsak egy igen jelentős író
életművére tekinthetünk, hanem a múlt század
világirodalmi törekvéseire, fejleményeire. Kitű

nő munka: a mélyre hatoló kutatótevékenység
példája. (Helikon Kiadá, Budapest, 2007)
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