
teszi, már-már idillinek láttatja (Pesterzsébet fel-
hőkarcolói). Meghitt utcákon jár-kel, fáradt, hét-
köznapi emberek felfénylő mosolyánál meleg-
szik, és meglepő képzettársításokkal tágítja ki a
látványt: „Ázik a körtefaág a háztetőn, / röfögve isz-
nak szopós malacai, a vajháti körlék. / Míg mély du-
dáját a lekaszált esőn / hemperegve nyeggeti a kék
szemű sarlós, az Öröklét” (Eső Árkádiában).

Az érzelmek nélküli világban őrzi, s egyik
legnagyobb értékünknek mutatja a barátságot és
az igaz barátokat. Róluk bensőséges vallomá-
sok ban szól. Rendhagyó ódában idézi az ifjúsá-
got, amelynek színpadán más „legördült füg-
göny”, de közös ideáljaik érintetlenek máig, bár
jó néhányan átléptek egy másik dimenzióba, ahon-
 nan nincs visszatérés, csak álomi jelenés formá-
jában. Ennek az ihletkörnek kiegészítői szerelmes
versei, melyek hol ódai szárnyalású ak, hol titok -
zatosak: „Leszállt a muzsika, mint bukó / Naphoz
késői madár. / Jöjj! Odakint, feketült kertben / egy fe-
kete, szarvas áll” (Mutatok valamit).

Költészetének fontos jellemzője, hogy bármilyen
témát választ is, mindig „megemeli” általános ér-
vényűvé teszi a legszemélyesebb pillanatokat. A sze-
relem is mint örök és erőt adó emberi érzés, aján-
dék jelenik meg a naplószerűen egymást követő
verseiben. A szeretet naplója ez, két embert fűz össze
az érzés, amely hevítőjük és védelmezőjük.

Elgondolkodtató a költészet mondanivalójáról
való elmélkedése. Nem egységes, megfellebbez-
hetetlen eredményre jut: az ihlet kiszámíthatat-
lan, a legváratlanabb pillanatokban lobban föl, in-
dítja a költeményt, amelyről fölösleges beszélni,
beszél önmagáról. Mélység és magasság kettős-
ségében él, alkot a költő (is), s célja, hogy meglát-
tassa az eget. Ennél följebb aligha léphet. Ezen az
úton kíséri Gí, egyik korszakának legfőbb ihle-
tője, aki az érzés teljességének jelképe. „Én: te. Te:
a világ! A világ, aki előbb voltam, mint én. / Rohan-
junk le a kékszőrű tó-állatot megsimogatni! / Már lo-
bogó lánggal égnek a Nappal szemben / Badacsony há-
zainak kigyulladt ablakai. / Elmondom nekik és a tó fölé
ágaskodó / fehérre meszelt templomoknak, én: te! Te: a
világ! / A világ: aki előbb voltam, mint én.” (Fonyódi
reggel). Bárhol legyen is, bármilyen benyomáso-
kat szerez is, mindent átlelkesít Gí jelenléte. Az ő
valóságát megidéző költeményekből a szerelmi
líra kivételesen szép fejezetével szembesülünk.

1971 után máig az élet nem súlyosbodott Kár-
páti Kamilra, mint azelőtt. Apró, kedves, békes-
séget sugárzó életképek látványával bővítette lí-
ráját. Tévedés volna, ha olyasmit állítanánk, hogy
visszatalált fiatalsága témáihoz és hangneméhez,
hiszen egy küzdelmes élet tapasztalataival fel-
vértezve ábrázolta őket. E korszakának legjelen-
tősebb újdonsága képzőművészettel történt talál-
kozása és egyre mélyebb kapcsolata. Festészet,

festők, építőművészeti inspirációk lényegesen
gazdagították szemléletét is. Ezekben is a rend
megvalósítását és az emberi tehetség kibontako-
zását érzékelteti. Teltebb, mélyebb jelentése lett
verseiben a fénynek (Egy présház vörös borában tük-
röződve). Külföldi útjainak tapasztalatairól beszá-
molva is varázslatos fény-árny-játékokat ábrázol,
ám szívósan őrzi forradalmas emlékeit is. Dühöd-
ten tapasztalja az Örökségherdálást is, az eszmé-
nyek elvetését, megcsúfolását.

Így köszönt rá az öregkor, mely ugyan nem
érezteti hatását versein, annál inkább arra kész-
tet, hogy változatlan eltökéltséggel, a filozófus
kíváncsiságával vallassa a létezés értelmét. Kü-
lönösen mélyre hatol Rómában született versei-
ben, s ezeknek kiegészítése, indítója A meglékelt
homokóra jegyzetanyaga, amely a költő kommen -
tárjaival segít a megértés biztonságához.

Hatalmas terjedelmű életmű. Magába foglalja
az elmúlt évtizedek sok-sok keserűségét, fájdal-
mát és veszteségét, s arra tanít, ne tompítson el,
ne korlátozza látásunk élességét a hazugság, ha -
nem szeretteink, barátaink és az égiek segítségével
őrizzük igaz-magunkat és reményünket. (Stá -
dium Kiadó, Budapest, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

MÁRAI SÁNDOR:
A TELJES NAPLÓ 1950–1951

Harmadik emigrációs évét kezdte Márai Sándor
a Nápoly melletti Posillipóban, amikor azokat a fel-
jegyzéseit írta, amelyek helyet kaptak A teljes Nap-
ló 1950–1951 című kötetben. A századdal egy idős
író rezignáltan vetette papírra: „Én ötven vagyok,
megéltem az életet, teljességében.” Nem tudhatja,
hogy az élet teljessége — időben legalábbis — még
közel négy évtizedet tartogat szá mára. Ezt a szin-
te emberöltőnyi időt hazájától távol kell töltenie,
ahova már soha nem tér vissza. Ez utóbbit azon-
ban sejtette.

A legújabb kori magyar irodalom sokáig elfe-
ledett alakját varázsütésre felfedezik a hazai olva-
sók, miután 1990-től egymás után jelennek meg
Magyarországon művei. Nem tudható, mennyire
volt tudatos döntés, hogy az életmű-sorozat első da-
rabjaként éppen a Napló 1943–1944-et jelentették
meg, ami egy szempontból nem szorul magyará-
zatra: zseniális mű. Ám akkor keve sen tudhatták
— talán éppenséggel senki —, hogy az Egyesült Ál-
lamokban, Kanadában és Német or szág ban az
emigráció éveiben kiadott öt Napló ja (1945–1957,
1958–1967, 1968–1975, 1976–1983, 1984–1989) el-
hanyagolható töredéke a műfajban alkotott össz-
teljesítményének. Erről a tényről még akkor is csu-
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pán vázlatos képet kaphattunk, amikor Ami a nap-
 lóból kimaradt címmel hat kötetben jelentették meg
Márai 1945 és 1955 között született, ide tartozó írá-
sait. (Ezek a kötetek 1992 és 2003 között jelentek
meg.) Márai naplóírásának egészéről attól a pilla-
nattól nyerhetünk teljes képet, hogy 2005 szep tem-
berében megérkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ba a Márai naplóirodalom teljes kéziratanyaga. Pél-
dás gyorsasággal — egy évvel később — jelent meg
ezt követően, már a címében is a tisztázás szándékát
hordozó, A teljes Napló 1945. Az életmű-sorozattól
megkü lönböztetett formátumban kiadott napló-
folyam az 1950–1951-es kötettel immár hatodik da-
 rabja a sorozatnak, és egyre világosabbá válik, hogy
az emigrációban kiadott „csonka” naplók alap-
vető magyarázata a költségtakarékosság lehetett.
A teljes Napló-sorozat eddig megjelent darabjai ar-
ról győzhetik meg az olvasót, hogy egyenletesen
magas színvonalon megírt anyag az a több ezer ol-
dal, amit kötetekbe foglaltak.

A teljes Napló 1950–1951 egyik központi monda -
ta: „Június 9. Elhatároztam, hogy kivándorlok
Amerikába.” A szövegben előzmény nélkül szerepel
1950-ből a bejelentés, és ritka eljárás az írótól, hogy
pontos dátummal szerepeltessen egy-egy bejegy-
zést. Az elhatározáson sokat tépelődik: „Néha
csak nem rettenettel gondolok arra, hogy az ame-
rikai vízum megérkezik, és egy napon el kell
hagynom Olaszországot” — írja ugyanennek az év-
nek a végén, és ekkor enged belelátni döntése moz-
gatórugóiba. Nem egyszerűen olasz országi hon-
talan státuszának felszámolási szándéka miatt
akar az óceán túlpartjára költözni, hanem sokkal
inkább azért, mert komolyan tart attól, hogy a szov-
jet hadsereg lerohanja Nyugat-Európát. „De el kell
menni, mert nem akarok az oroszok kezére kerül-
ni; akármilyen rossz is lesz számomra Amerika, ez
a lehetőség — az oroszok kelepcéje — még annál
is rosszabb” — olvasható a Naplóban. Utólag vé-
lekedhetünk úgy, hogy ez a félelme megalapozat-
lan volt, talán azt is hozzátehetjük, hogy ez a for-
gatókönyv a maga idejében sem bírt (komoly) va-
lóságalappal, ám ettől még tény, hogy Márai dön-
tését, saját bevallása szerint, ez motiválta.

A katolikus Márai kiszorított élethelyzetében
vallási analógiákat keres: „’Idegennek és vándor -
nak’ lenni a földön; ez volt Szent Ferenc magatar-
tása.” Könnyű megérteni, hogy a huszadik század
számkivetett művésze miért és hogyan érez nagy-
fokú rokonságot az assisi férfival. Még közelebb
visz az író felfogásának megértéséhez az az idé-
zet, amelyet korábbi művészénjétől való egyér-
telmű elfordulásnak kell értékelnünk: „A kérdést,
van-e ’kinek’ írni, egyszer és mindenkorra el kell
dönteni. Nincs többé ’kinek’ írni. (…) Megint lehet
a felhőknek, a madaraknak, a Sorsnak írni.” Az át-
hallás egyértelmű, és az idézetben foglaltakat ma-

gyarázza az a körülmény, hogy az emigrációt vá-
lasztó író számára szinte minden természetes és
kézenfekvő kapcsolat megszűnt az anyanyelvéhez
tartozó olvasóval, ami — akárhogyan forgatjuk —
az irodalmi élet alapfeltétele. Nem vélet len, hogy a
Naplóban többször visszatér időszakos íráskép-
telenségére, amit óriási önfegyelemmel igyek szik
legyőzni. Ennek az „öngyógyító” folyamatnak a
legfontosabb kezelési módja maga a naplóírás,
ami az élet, a világ és a magánélet kuszaságát és
rendezetlenségét mégis formába önti. Ez nem
tűnik nagy igényű művészi célkitűzésnek, ám a
sokat citált Plinius-idézet aligha nyerhet igazabb
értelmet, mint ebben az esetben: Márai esetében
a Napló nem a kitérés lesz — lehet, hogy en nek
szánta —, hanem maga a mű.

Egy 1952-ből származó bejegyzés ismét visz-
szavisz az „idegen és vándor” alapérzéséhez:
„(…) ma délután összeszámoltam, hogy több
mint negy ven idegen ágyban, szállodaszobában,
háló kocsifülkében, hajókabinban aludtam az el-
múlt két évben és négy hónapban, mióta elhagy-
tam az otthonom (…)” Akárhogyan nézzük, ez is
egyfajta számvetés, és egy emigráns esetében ez
a fajta emberi gesztus a mindennapok gyakor-
lata, akár a naplóírás. (Helikon, Budapest, 2009)

BOD PÉTER

KOVÁCS ERIKA:
PILINSZKY ÉS A CSALÁD

Pilinszky János leveleit egy képes családtörté-
nettel kiegészítve először 2003-ban jelentette
meg az Osiris Kiadó Mindenből költészet lesz és
csend... címmel. Kovács Erika, Pilinszky János
unokahúga további kutatásának és munkájának
eredményét adja most közre. Az ízléses kiállí-
tású képeskönyvet kézbe vevőkre rögtön arcké-
pek tekintenek vissza, a borítón Pilinszky János,
a szerző Kovács Erika, Pilinszky édesanyja (dr.
Pilinszky Jánosné) és nagybátyja, Pilinszky Zsig -
mond fotója szerepel. Ebben a kiadásban a költő
nagybácsi levelei, a róla szóló visszaemlékezé-
sek mellett helyet kapott családjuk története,
több mint száz családi fénykép, illetve egy másik
neves rokon, a világhírű operaénekes, Pi linszky
Zsigmond pályaképe is. A Pilinszky és a család cí -
mű 160 oldalas kötet a Nap Kiadó gondozásá-
ban jelent meg.

A gazdag tartalmú könyv személyes hangú
visszaemlékezéssel kezdődik. Az előszóban Ko-
vács Erika saját gyerekkorát eleveníti fel, amely-
nek — az általa Mókinak becézett — Pilinszky
János is részese volt, a világháború után együtt
él tek egy Molnár utcai lakásban. A nyolctagú
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