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„Az első napon, amikor a Radio Free Europe ma-
gyar adása megindul. Én is beszélek. A magyar iro-
dalomról. Valamilyen nagy felelősség ez. S ugyan -
akkor a szomorúság, hogy megint csináltunk
valami fontosat, és azt nem a magunk erejéből csi-
náljuk” — jegyezte fel naplójában 1951 októbere vé-
gén Márai Sándor, aki a Szabad Európa Rádió
(SZER) magyar nyelvű adásának indulására em-
lékezett vissza. A médiumnak kezdettől fogva
dolgozott, és sokat elárul a közös munkáról, hogy
tizenhat éven keresztül, 1967-ig tartott. A nemré-
giben megjelent, Fedőneve: Ulysses I. című kötetben
az emigráns írónak a SZER-ben, az indulástól 1953
végéig elhangzott rádiós jegyzeteit adták közre.
Heti rendszerességgel az író maga olvasta fel írá-
sait vasárnap a déli hírek után kezdődő műsor-
sávban, a Vasárnapi krónika című rovatban. Megint
csak naplóira támaszkodva tudjuk, hogy a szá-
mára megszabott időkeret hozzávetőleg tíz perc
volt. Retorikusnak tűnhet a kérdés: mi minden fért
ebbe bele? Jószerével minden, amit Márai publi-
cisztikai univerzuma magába foglalt.

Nem feltétlenül igazságos — noha morálisan
nagyon is érthető a megjegyzés — a naplójából
idézett megállapítása. A második világháború utá-
ni magyar emigráció olyan szerény anyagi lehe-
tőségekkel rendelkezett, amelyek ismeretében el-
képzelhetetlen tűnik, hogy rádióadást indíthatott
volna a maga erejéből. (Ehhez a pénzügyi és a po-
litikai feltételek is hiányoztak volna.)

Alkotói pályája különleges pontján vállalta el a
rádiós szereplést. Hivatalos papírjai alapján az
Olaszországban hontalan (displaced person) Márai
maga és a családja bevándorlását kérelmezte az
Egyesült Államokba, korabeli naplójában mégis ar-
ról írt: retteg, hogy megérkezik az engedély. Élete
legszebb három évének nevezte a Nápoly mellet-
ti Posillopón eltöltött időt, ami nem kizárólag
azért érdekes, mert innen elköltözni készült, hanem
mert ittléte is kényszerű volt. Az író számára ezek
különösen küzdelmes évek voltak. Néhány hó-
nappal a rádiós munkavállalása előtt írta meg Ha-
lotti beszéd című, elementáris hatású versét, s ekkor
látott neki egyik legkülönlegesebb regénye, a San
Gennaro vére megírásának. (Hogy élethelyzete és lét-
állapota mennyire elválaszthatatlan e két műtől, ta-
lán nem szorul különösebb bizonygatásra.) Irány-
adó a mű keletkezéstörténetének megértéséhez,
hogy a valaha divatos és ünnepelt regényíró élete
első olyan könyvének nevezte a tervbe vett regényt,
amelyet magának ír. A kijelentés túlmutat az emig-
ráció horizontján, a közönség nélkül maradt író ál-
lapotrajzán. A regénnyel nehezen haladt, és be-
következett, ami nála még soha: az időleges
alkotásképtelenség. Hihetetlen önuralommal igye-

kezett túljutni ezen a holtponton, sokat idézett nap-
lójában írta le, hogy talán legautentikusabb a
„semmibe írni”, és ugyanebben az időszakban érez-
te magát közel az „‘Idegennek és vándornak’ len-
ni a földön” Szent Ferenc-i gondolatához. Az el-
gondolás önéletrajzi hitelességének aranyfedezete
maga az írói emigráció valósága.

Márainak és a Szabad Európa Rádiónak köl-
csönösen szükségük volt egymásra. Ő volt talán
a legnagyobb és egyben a legjobb nevű külföldre
kényszerült magyar író, aki komolyan hitelesíthette
közreműködésével az új rádió kialakulóban lévő
renoméját. Az író számára egyszerre volt feladat
és pénzkereset kérdése a SZER-nél vállalt munka.
Írói bevételek hiányában a havi háromszáz dolláros
díjazás fontos egzisztenciális kapaszkodóvá vált.
E mellett legalább ilyen fontos, hogy a két világ-
háború között az Ujságnak, majd a Pesti Hírlapnak
(ide Kosztolányi halála után hívták tárcaírónak) ko-
moly újságírói munkát és egyben teljesítményt fel-
mutató Márai lehetőséget kapott a rendszeres
publikálásra. (Az emigrációs magyar újságkiadás
több okból sem vonzotta. Egyszerre voltak ennek
politikai és minőségi összetevői.)

Furcsa bújócska kísérte Márai szerepvállalását
a rádiónál. Ulysses neve mögé rejtőzött, aki maga
olvasta fel jegyzeteit, és akit műsora előtt az „egyik
legnagyobb szabad földön élő magyar író” meg-
nevezéssel konferáltak fel. A saját hangját használó
író kiléte egy pillanatig sem lehetett titok a magyar
politikai vezetés és titkosszolgálatok számára, fő-
leg, hogy személyiségét különösebben Márai
sem rejtegette. Somlay Artúrnak mondott köszö-
ne tet A kassai polgárokban nyújtott alakításáért 1951
decemberében, és a szöveg kétséget sem hagy a
felől, hogy ekkor a darab írójának poszthumusz
laudációja hangzott el. (Az író édesanyja Buda-
pesten élt, ami nem tette veszélytelenné Márai rá-
diós szerepvállalását.)

Rómában külön stúdiót építettek az írónak. Ide
vo natozott heti rendszerességgel Nápolyból.
(A hang szalagokat repülő vitte a müncheni stúdió -
ba.) A két itáliai város közötti kétszázharminc ki-
lo méteres út már 1946-ban megihlette. Egy, ebben
az évben tett, nyugati útjának élményanyagából
született az Európa elrablása című művében talányos
tömörségű bejegyzés olvasható: „Formiánál a ten-
ger.” A szövegrészekre szétesett textus egyik frag-
mentuma a mondat, amit a kifejtetlenség esztéti-
kájának is nevezhetünk. Vélhetően rejtve szeretett
volna rámutatni, hogy a tengeröbölben megbújó
kisvárosból — és az ott elhaladó vonatból — leír-
hatatlanul gyönyörű kilátás nyílik a Tirrén-tengerre.

Stiláris szempontból szinte lehetetlen különb-
séget tenni idehaza megjelent újságcikkei és rádiós
jegyzetei között, noha Márait foglalkoztatta az új
médium közegének, és vele a megváltozott befo-
gadásnak problémája. „A rádióban csak az a szö-
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veg él, amely — mint a színpadi szöveg — első szó-
tól az utolsóig előreviszi az előadás cselekményét”
— írta le magának 1951. október végén naplójában.
A harmincas-negyvenes évek fordulóján nagyon
izgatta a rádió kultúrahordozó, értékközvetítő sze-
repe. Erről tanúskodnak az abban az időben szü-
letett írásai. Mégis aligha gondolhatta, hogy a jócs-
kán megváltozott politikai-történelmi körülmények
között később rádiós munkát vállal.

Ha tematikus vizsgálat alá vonjuk a Fedőneve:
Ulysses I.-ben megjelent száztizennyolc írást, ak-
kor egyértelműen arra az eredményre juthatunk,
hogy döntő többségében közéleti, politikai, kato-
napolitikai, aktuálpolitikai és gazdasági tartalmúak
az itt összegyűjtött munkák. Nem kizárólag az ma-
gyarázhatja ezt a következtetést, hogy a rádió ki-
jelölt egyfajta szereplehetőséget Márainak, noha eb-
ben sok igazság volna. Gyanítható, hogy közéletibb
újságírást valósított volna meg a két világháború
közötti Magyarországon a szerző, ha erre lehető-
sége nyílott volna. Márai éppen arra panaszkodott
a Napló 1943–1944-es kötetében, hogy apolitikus
szemléletet kényszerítettek mások mellett rá is.
Nem véletlenül fogalmazott ennek kapcsán úgy,
hogy ebben a két évtizedben a mondatok egyik fele
benne maradt az újságírók és az újságba írók töl-
tőtollaiban.

Az amerikai kormány azért hozta létre a SZER
magyar és más nyelvű adásait, hogy a vasfüggöny
mögött rekedt népek számára megteremtse a tá-
jékozódás lehetőségét és függetlenségét. Ez a dik-
tatúra és tájékoztatáspolitikája ellenében tevé-
kenykedő rádió a szó klasszikus értelmében aligha
nevezhető függetlennek, de e patyolattiszta foga-
lom és gyakorlat alkalmazása a hidegháború leg-
fagyosabb éveiben aligha lehetett megvalósítható
cél. Mindezek figyelembevételével is az igényes tá-
jékoztatás fórumának kell látni a SZER-t, mert ha
másként lett volna, akkor a kényes ízlésű Márai
nem adta volna nevét a vállalkozáshoz.

Az írónak magyarországi lapokat fizettek elő,
ezekből tájékozódott, az olvasottakra gyakran ref-
lektált. Az „érzéki líra” új és különös megnyilvá-
nulásaként beszél a Lenin szakállától izgalomba
jövő versfaragóról, valamint a Rákosi hatvanadik
születésnapjára antológiával tisztelgő költőkről és
írókról. Külön cikket szánt Kuczka Péter különös
versének — ezt a Köznevelés című, olvasottnak ab-
ban az időben sem nevezhető lapban találta —, aki
géppisztollyal kívánta megvédeni szoba-konyhás
lakását, ha el akarnák venni tőle. (Nyilván az im-
perialisták.) Nyugaton az ilyen jellegű félelem kap-
csán az jutna az embereknek eszébe, hogy bizo-
nyára azért kerül veszélybe valakinek a lakása,
mert nem fizette időben a bérleti összeget — gon-
dolkodik nem minden irónia nélkül a szerző. Je-
lezve ezzel is, hogy az 1950-es évek hazai történései
aligha írhatóak le a normalitás sablonjaival.

Többször foglalkozott az 1952-es amerikai el-
nökválasztás eseményeivel, ami térben is közelebb
jött hozzá, hiszen ennek az évnek áprilisától lett
New York lakója. Rokonszenvezett Eisenhowerrel,
aki mögött hiteles életpályát látott, és éppen a má-
sodik világháborúban mutatott tábornoki telje-
sítménye alapján vélte úgy az író, hogy szemé-
lyében megfelelő ember kerülne a Fehér Házba.
Ellátogatott az ENSZ közgyűlésére — New York-
iként könnyű dolga volt — és élményszerű leírá-
sából képet kaphatunk az ülésteremben vitatko-
zó szovjet politikusról, a moszkvai perek korábbi
rettegett ügyészéről, Visinszkijről. Talán helyénvaló
ennek kapcsán arra utalni, hogy a közgyűlési tu-
dósítás a leghagyományosabb újságírói „terep-
munkának” is beillik.

Márai gondolkodói és elemzői arcélét árnyalja
rádiós jegyzeteinek közreadása. Hagyatékból elő-
került és gyors egymásutánban megjelenő naplói
alapján részben érthetetlennek tűnt, miért foglal-
kozott messze jelentőségét alulmúlóan 1953-ban pél-
dául Sztálin halálával és a kelet-berlini munkás-
felkeléssel. Noha a magyarázat kézenfekvő. Ulysses
sokszorosan feldolgozta mindkettőt a rádióban, ha
úgy tetszik, kiírta magából. Kortársi tisztánlátását
jelzi, hogy már ebben az évben úgy vélekedett:
„Sztálin halálával lezárult egy korszak.” Történelmi
feladat magasságába helyezte a kérdés megvála-
szolását: mit gondolhattak a német munkásokra tü-
zelő szovjet katonák Berlinben? Széles spektrumot
fog át témaválasztásaival. Az amerikaiak hid rogén-
bombája kapcsán állapította meg, hogy ez sem missé
tette a szárazföldi csapatok létszámában megmu-
tatkozó nyomasztó orosz fölényt. Háromszáz
szovjet hadosztály várta, hogy támadási parancsot
kapjon Nyugat-Európa lerohanására. (Ne hagyjuk
figyelem kívül, hogy az írót személyes félelem mo-
tiválta az Egyesült Államokba áttelepüléskor
at tól, hogy Olaszországban szovjet megszállási
övezetbe rekedjen.) Nem kerüli el a figyelmét a
moszkvai Irodalmi Újság felhívása, amely Sztálin ha-
lála után arra kéri a szovjet-orosz írókat, lássanak
neki a páratlan személyiség megörökítésének.
Né hány héttel később a Pravdában elkezdődött a
desztalinizáció folyamata, immár a kollektív vezetés
fontosságának hangsúlyozása került napirendre.
Nem könnyű a Szovjetunióban írónak lenni a
váltakozó, egymásnak ellentmondó politikai és mű-
vészeti elvárások szövevényében — állapítja meg
a rá jellemző humorral az író.

A Carnegie Hallban Toscanini vezénylete mel-
lett hangzott fel 1953 áprilisában Beethoven Missa
Solemnise, amelynek hallgatója volt Márai is. „A Te-
remtés misztikus erői végül hatalmasabbak, mint
a Pusztulás és a Gonoszság materiális erői” — áradt
el a jóleső felismerés Márai-Ulyssesben. Ez talán
végszónak sem rossz. (Helikon, Budapest, 2014)
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