
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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háztartásban Pilinszky volt a központ, „mindenki
rajongott érte”. Nagy élet zajlott ott, s a költő ré -
vén rendszeresen megfordult náluk — többek
között — Thurzó Gábor, Kondor Béla, Nemes
Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Németh László,
Görgey Gábor. Édesanyja halála után Pilinszky
néhány évig egyik nagynénjénél (egyúttal ke-
resztanyjánál) lakott, annál a Baitz Máriánál, aki-
től a könyvben olvasható mintegy száz levél a
szerzőre örökségül rámaradt.

A levelek címzettjei főként nagynénjei Márika
(Baitz Mária) és Bébike (Baitz Borbála), illetve
azon családtagok, akik akkortájt (1972–1981) a
Hajós utcai lakásban éltek. A Pilinszky költői
nyel vét jellemző szűkszavúság, visszafogottság
természetesen itt nem jellemző; gondolatairól,
munkáiról, utazásairól, hétköznapjairól egyaránt
nagy őszinteséggel, olykor „gyónásszerűen” ír.
A rendszeresen írt és mélységes szeretettel meg-
fogalmazott levelekben központi mondanivaló a
testi-lelki egészségével kapcsolatos, már-már ag-
gályos közlések. A levelekhez a kötet végén jegy-
zetek is csatlakoznak, a címzéssel és a tartalomra
vonatkozó megjegyzésekkel.

A visszaemlékezések ifjúkori barátaitól szár-
maznak. Eteley Károlyné Kozma Márta közös
balatonkenesei nyaralásaikról ír, Rényi Oszkár
és Rékey Tibor a piarista gimnáziumi éveket ele-
veníti fel. Olvasható még a szintén egykori diák -
társ, Takáts Vilmos Tündéri izzás című (a Kossuth
Klubban 1986-ban elhangzott) előadása, s húgá-
nak, Genát Jánosnénak emlékei. A költőt meg-
idéző sorokat a barátoktól származó fényképek
teszik még teljesebbé.

A kötet második felében Kovács Erika már a
Pilinszky-családról ír. A hozzákerült és megőr-
zött fényképek, illetve saját emlékei nyomán
mu tatja be a lengyel származású Pilinszky- és a
francia felmenőjű Baitz-elődöket és leszárma-
zottakat. A fényképtár és a személyes, meleg
hangú kommentárok végén újra nagybátyjához
tér vissza, Pilinszky János szerelmeit és utolsó
útját eleveníti fel.

Pilinszky költői géniusza a család többi tagjá-
ban nem mutatkozott meg, a zenei tehetség vi-
szont annál inkább. Két Pilinszky nagybácsi neves
zeneművészként ismert, az apai nagymama má-
sodik házasságából származó két gyermek, to-
vábbá az unokaöcs is muzsikus lett. Kovács Erika
könyvében a legidősebb nagybácsit, a harmincas
években a világ legnagyobb Wagner-tenoristája-
ként számon tartott Pilinszky Zsigmondot (1883–
1957) hozza közelebb az olvasókhoz. Teszi ezt Pi -
linszky Zsigmond lányával, Erzsébettel készült
beszélgetéssel, a tőle származó fényképekkel és a
korabeli sajtóban megjelent cikkekkel, dokumen-
tumokkal. Az ő segítségével készült a könyv füg-

gelékében megtalálható — évszámok nélkül ösz-
szeállított — családfa is.

A krónikás szemével látott és rögzített család -
történeti visszaemlékezés nemcsak a 20. századi
magyar irodalom egyik jelentős alkotója, Pilin -
szky János iránt érdeklődőknek lehet izgalmas
olvasmány, új információkat is közlő csemege,
hanem mindazoknak is, akik egy kiemelkedő
család bemutatására kíváncsiak, vagy akiket a
korszak művelődéstörténete foglalkoztat. (Nap
Kiadó, Budapest, 2009)

ZARÁND KINGA

FECSKE CSABA:
AKINEK ARCÁT VISELEM

Jókai Anna kedves, aján ló gondolatai telitalála -
tok Fecske Csaba József Attila-díjas költő frissen
érkezett kötete élén: „A sorok — mint a vihartól
már csendesült tengerek hullámverése — átmossák a
napi hulladéktól szennyezett tudat-partokat. Istennek
beszélnek, az Ő szegény kis embereiről, s a szegény
kis embereknek beszélnek az ő rejtőzködő Istenükről.
Ha zenét képzelnénk a szavak mögé, gregorián lenne
az. Ha képet: barna-sárga hömpölygés, imbolygó fák-
lyafény. Vonulás a cellától az oltárig. A szükségszerű
magánytól a kinyíló együttléthez.

Egy szöveg nem attól lesz szakrális, hogy Istent
lépten-nyomon néven nevezgeti, hanem attól, hogy a
Teremtő jelenléte sugározza be.” Természetes, hogy
mennyire igaza van ebben Jókai Annának, hi-
szen a hiteles és érvényes művészi alkotás nem
más, mint hozzátenni valamit az isteni teremtés -
hez, vagy pusztán jelzésértékűen megerősíteni
azt. Élni, írva ábrázolni a létet, hogy ettől újra és
újra új lendületet kapjon az ember — a jó erkölcs
szerint. Pontosan, ahogy Németh László vallotta
a Tanú című folyóirata bevezetőjében: „Az írás
— erkölcs!” Istent és embert szolgálni óhajtó köl -
tő számára sem lehet józanabb kötelem.

A mostani Fecske-kötet, az Akinek arcát viselem,
verseivel találkoztam már itt-ott, folyóiratok ban,
a költő korábbi köteteiben. Mégis komoly létjo-
gosultságot szánt a sors e válogatásnak, hiszen
az egyéni lét lelki hiányosságait hivatott betöl-
teni. Napjaink hazugsággal átszőtt, anyagi gaz-
dagságot hajszoló emberek által irányítani pró-
bált magyar társadalmában sok a kétség. Az
egyé ni boldogulás csapdái között botorkáló em -
ber fontos támasza lehet a bárd szerepét felvál-
laló költői teljesítmény, a hangulatot, a lét-érté-
keket helyes irányba terelő szó hitele. Szívesen
fordul a lélek a valóságlátásban hasonló lírai ter-
méshez, mert egyrészt hasonló a hasonlóval min-
dig megérti egymást, másrészt pedig jellemerő-
sítő a kiutat kereső vigasz. Éber küldetéstudat
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