
Mit akar egy könyv?
Márai, a történelmi tudat és a múlt emlékezete

Bécsben olvastam először Márai Sándort. A gyertyák csonkig égnek
régi, Révai-féle, piros MS-monogramos kiadásával ültem a Rat ha -
usparkban; a vastag, megsárgult, dohos könyvlapokon átütöttek a
mélyen nyomott betűk, a régi magyar nyelv messziről szólt és
mégis ismerősen. Amikor befejeztem a könyv olvasását, sokáig ül -
tem a parkban a padon a tompa májusi fényben, a virágok bódító
illatában. Megérintett Márai — és nemcsak engem. Akkoriban, 2000
körül, tíz évvel a halála után, ő volt a német nyelvterület egyik leg-
olvasottabb szerzője.

Márai azóta is a legnépszerűbb magyar író. Több mint negyven
nyelven több millió példányt adtak el műveiből. Régi magyar
nyelve, talán először a magyar irodalomtörténetben, igazi vissz-
hang ra lelt „kinn, a világban”. Zsörtölődő, monologizáló sorai egy
eltűnt országot és egy eltűnt életformát telítenek egy-egy pillanatra
újra élettel. A Magyar Királyságét és a magyar polgárságét, minden
ellentmondásával együtt.

A polgárság csak későn, a 19. második felében, de leginkább a
végén vált jelentőssé Magyarországon — és akkor is csak viszony-
lag jelentőssé. A „harmadik rend” szerepét a társadalmi és a gaz-
dasági fejlődésben sokáig nem a polgárság, hanem a nemesség ját-
szotta. A polgárság társadalomalakító szerepe csekélyebb volt, mint
Ausztriában, és jóval kisebb, mint Franciaországban. A fejlődés aka-
dozó volt, sok zsákutcával. A gyakorlatias üzleti gondolkodás, a
polgári erények, értékrend és viselkedésformák Magyarországon
nehezen honosodtak meg. A polgárság, Márai Sándor szavaival,
„karikatúra-létet” élt a nagyobb városokban, melyek nyelve egé-
szen a 19. század derekáig a német volt. A „Bildungsbürgertum”
nem vált társadalomformáló erővé, sokszor még a magyarrá asszi-
milálódó polgárok is a nemesi szokásokhoz igazodtak. A nyelv, a
kultúra és a társadalom öntudata kevés országban kapcsolódott
olyan erővel össze, mint az 1945 előtti Magyarországon — és ezt a
kultúrát alapvetően a nemesség határozta meg.

A 20. században a politikai megrázkódtatások — a bukott forra-
dalmak, és főleg a történelmi Magyar Királyságot felosztó békekö-
tés — miatt a magyarok nagy része sértetten elfordult a „Nyugattól”
— vagy legalábbis az ehhez a fogalomhoz társított vélt vagy valós
képzetektől —, bezárkózott, a „polgári” értékeket kevesen képvisel-
ték, megmaradt az eltorzított, modern nacionalizmussal kevert ne-
mesi értékrend uralma. Márai Sándor 1928-ban, hazatérve Párizsból,
mégis a polgárság képviseletére tette föl életét. A magyar nyelvű pol-
gárság szószólója lett — az ő szavaival: „minden következménnyel”.
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Tudta, mi vár rá: „szegénység, gyanakvás, kenyéririgység”. Túl az
esztétikai szempontokon nem szabad figyelmen kívül hagynunk egy
mű vagy egy szerző társadalmi szerepét és hatását sem. Márai az
1930-as évek elején sokaknak elhozta a Nyugatot. A fő szólam Ma-
gyarországon akkoriban a revíziós és lázálmos múltbamene kü lés volt,
de Márai közönségsikere jelezte, hogy van igény másfajta narratívára
is. Sikere nem korlátozódott a kozmopolita Budapestre, széles és hű-
séges olvasóközönsége az ország egyik legnépszerűbb szerzőjévé
avatta. Hangot adott egy — háttérbe szorult, de meglévő — életér-
zésnek. Vagy e életérzés, a „polgárság”, a „polgári Magyarország” il-
lúziójának. Mint az illúziók általában, ez is törékeny, bizonytalan és
sértődékeny volt. Márai a provincia fullasztó levegőjébe elhozta Párizs
és London mondénságát. Könyvei, publicisztikái, számos újságcikke
a „Bildungot”, a sértett, bezárkózó ország művelését is szolgálták. Az
összeomló Közép-Európa ideologikus szólamai mellett a tiszta han-
got jelentette, olvasói ezreinek segített eligazodni a „világban”.

Konok volt, mosolytalan, kinyilatkoztató. Törékenységét öntu-
datos, a pózolás és a szentimentalitás határát súroló kinyilatkozta-
tásokkal palástolta, sértődékenységét gőggel. A kivételesen érzé-
keny idegrendszer pedig már érezte a jövőt — a fasiszták, nácik és
nyilasok Európáját. A harmincnégy éves Márai az Egy polgár vallo-
másaiban úgy ír, mintha hetven lenne. Ez a koravénség nemcsak rá,
hanem több magyar kortársára és írótársára, egy egész generációra
illik. Így például Szerb Antalra, aki egyszerre volt művész és iro-
dalomtörténész, és megírta a magyar, majd a világirodalom törté-
netét. Egy olyan országban, melynek irodalma akkor még nem volt
a „világirodalom” része. Nyugatiként, de a Nyugat peremén élve
néhány kivételes művész talán tisztábban is látta „Európa” erővo-
nalait, mint a központokban élők — nekik magától értetődő volt az,
amit Szerbnek és társainak a neofiták indulatával és becsvágyával
meg kellett tanulni. Természetes volt számukra négy-öt nyelv is-
merete, Párizst talán jobban ismerték, mint a franciák, Rómát, mint
a rómaiak. Koravén, tisztaszívű bölcs volt Szerb Antal is: regénye,
az 1937-es Utas és holdvilág éppúgy annak az „illúzó-polgárságnak”
a kilátásaival foglalkozik, mint Márai könyvei.

Szerb Antal játékosabb volt, könnyedebb, csipkelődőbb. Márai
stílusa sokszor nehézkes, szinte teljesen humortalan, mintha min-
den sora fölött a végzet függne. Gyakran bűvészkedik a szavakkal.
A szómágia és a szóismétlés néha, ihletett pillanatokban, zseniális
szö vegeket eredményez, néha a giccs határán járó, a tartalom és mon-
danivaló illúzióját nyújtó sorokat. Az 1941-ben publikált A gyertyák
csonkig égnek például stílusbravúr, míg a néhány hónappal később
írt regény, a Sirály az egyik legkínosabb műve. Az egyik legjobb és
az egyik legrosszabb könyve lényegében egyszerre íródott. A két,
egymásnak fordított tükörben Márai sok ellentmondása felfedez-
hető. „Márai művében — írja Szerb Antal — a kegyelemszerű ki-
választottság bélyegét a stílus mutatja fel. A Márai-féle stílus… utá-
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nozhatatlan: nem azért, mert nem lehet a trükkjére rájönni, hanem
azért, mert senki más nem bírja lélegzettel… ez a flatus, ez a bőség,
ez a páratlan áradása a nyelvnek, gondolatnak, képnek, szavaknak,
torlódó mondatoknak. Ezt a metódust rajta kívül csak a folyamok
ismerik.” Regényeiben egyszerre van valami Dosztojevszkijből, a
végzet éjszakai monológjaiból és a bécsi és pesti bulvár felszínes
életbölcsességéből. Márai, akár generációja több tagja, nem idegen-
kedett a ponyvától, a „nagy témáktól”. Szerb Antal is vonzódott a
népszerű irodalomhoz, A világirodalom történetében például éppen
Dosztojevszkijt elemezve fejti ki erről gondolatait.

A nagy témák — a szerelem a háború és a halál árnyékában —
nem álltak távol tőlük, alig negyvenévesen láttak két világháborút,
birodalmak összeomlását és felemelkedését, ideológiák megszüle-
tését, népirtást és pusztulást, a biztonságérzet elvesztését, minden
addigi érték megkérdőjelezését. Mindez már, minden szélsőségé-
vel együtt, giccshatáron járó, elviselhetetlenül tömény élettapasz-
talat. Munkára inspirál: széles ecsetvonásokkal megírni a szakadék
szélén táncoló sorsok történetét.

A gyertyák csonkig égnek sok szempontból kulcsregény. Három-
szögtörténet — melodráma-séma, amely néha, kivételes esetben,
nagy alkotó kezében nagy művet eredményezhet. Márai túllép fő
témáján, a magyarországi polgárság sorsán. Hőse talán azért is ne-
mesember, mert így, túl a partikuláris perspektíván, szabadabban
foglalkozhat az általános emberivel. És túllép a nemzeti témán is: az
összeomló Osztrák-Magyar Monarchia világát idézi fel. Henrik gróf
apja magyar, anyja francia. Barátja, Konrád félig osztrák, félig len-
gyel. Szerelmük, Krisztina pedig maga a megfoghatatlan „európai -
ság” — és nemcsak dél-tiroli, olasz, osztrák és magyar felmenői
okán. Feloldhatná mindkét férfi magányát, de a szerelem és a szen-
vedély gyújtópontjában álló testetlen, álomszerű, alig néhány mon-
dattal jellemzett asszony csak a vágyott kapcsolat jelképe. Három
európai sorsa fonódik össze a könyvben, akik a mélyben, az ide-
gekben idegenek. A drámát kötődés és gyűlölet, tettes és áldozat,
gyilkosság és bosszú összefonódása teremti. A keretet a történelem
adja. A mélyben ott a „másik igazság” — Márai egyik kedvenc szó-
fordulata —, és ez a másik igazság igazinak tűnik.

„A magyar nem dialogizáló, hanem monologizáló fajta” — írja
Szerb Antal. A kultúrának a nyelv ad formát. Márai regénye lényegé-
ben egy hosszú monológ. A magyar, akár Henrik gróf, és az apja is,
„kissé magános fajta, nem tudtak szerencsésen vegyülni a világgal”.
A gróf komoly és büszke, kijelentéseit „minden következménnyel”
teszi. Egyszerre naiv és bölcs. Iróniának itt nincs helye. A regény szi-
kár szerkezetű és esszészerű, cselekménye mégis gazdagon áradó: a
Henrik gróf monológjából kibomló történetszálak összeállításával,
más elbeszélési móddal, ezer-ezerötszáz oldalas nagyregényt is al-
kothatnánk, mint a néhány évvel korábban írt regénytrilógia szerzője,
gróf Bánffy Miklós tette. A monumentális Erdélyi történet szintén
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háromszögtörténet, Bánffy, éppúgy, mint Má rai, egy barátság tör-
ténetét állítja a középpontba, főhőse szintén egy gróf, ugyanakkor,
a 19–20. század fordulóján, az utolsó békeévekben játszódnak és
kérdésfeltevésükben, rezignált hangnemükben is hasonlóak.

Bánffy regényének első kötetét 1934-ben adták ki Kolozsváron az
Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában (ugyanekkor és ugyanitt, a
már Romániához tartozó városban jelent meg Szerb Antal modern
és sok provinciális délibábbal leszámoló Magyar irodalomtörténete is).
A nemesi irodalom — és az úri művészetpártolás — hosszú évszá-
zadokig uralkodó szerepet játszott a magyar irodalomtörténetben.
A középkortól a 19. századig az erdélyi arisztokraták írásai, fordítá-
sai és könyvtárai voltak a magyar közélet fényforrásai. Bánffy ennek
a hagyománynak a folytatója — az „úr”, aki nemcsak születése okán
méltó a nemesi rangra, hanem tehetsége miatt is. Az úr, aki túllép a
vidékies anekdotázáson, nem fél a hiteles jellem- és korrajztól, képes
elemezni a Magyar Királyság és az Osztrák-Magyar Monarchia bu-
kásához vezető okokat, aki bátor szembenézni osztálya csődjével,
nemzedéke hibáival is, melynek napjai már meg vannak számlálva,
mert „minden bírálatot hazafiatlanságnak tart” és „tudatlanságában
élt mindannak, ami a nemzetek talpköve: erő, önbírálat, összetartás”.

Márai regénye olyan, mint egy jó pálinka, Bánffyé meg mint a tes-
tes vörösbor. Bánffy — Saint-Simon herceg és Tolsztoj gróf író-rokona
— sok száz apró emlékképből és pontos megfigyelésből állítja össze
terjedelmes regényét, Márai pedig szublimál. A lényegre koncentrál,
a lepárolt igazságra. Konokul és mosolytalanul, de indulat nélkül.
A gyertyák csonkig égnekben felidézi Bécset, annak tudatában, hogy a
régi, Ferenc József-i, kozmopolita Bécs — ne felejtsük el, hogy két év -
vel az Anschluss után írta a regényt — parvenük és nácik martaléka
lett. Az egy nap és egy éjszaka alatt játszódó mű színhelye egy — talán
erdélyi — kastély, amely 1940-ben még teljes, kísérteties pompájában
áll, túl a pusztán, valahol a Kárpátokban. A gótikus regények színhe-
lyeire emlékeztet, például a kísérletező kedvű arisztokrata, Horace
Walpole otrantói kastélyára, ahol előbukkannak a halottak és a múlt
kísértetei. A gótikus regény formai elemei az angol irodalom történe-
tét alaposan ismerő Szerb regényében, az Utas és holdvilágban is fel-
lelhetők. Az irodalmi séma éppen a kiürülő arisztokratikus életforma
sémáit görcsösen őrző Magyarországon bukkant fel, és éppen akkor,
amikor az ország már a nagyhangú nacionalizmus — és a nácizmus
és a fasizmus — kísérteteinek bűvkörébe került.

A Magyar Királyságban sokáig megőrződtek olyan érintkezési
formák, melyeken Európa többi részén már nagyrészt túlléptek, el-
felejtettek. Csak a „fejlődés” mindent átható ideájának válságakor,
a 21. század elején ismerték fel néhányan Párizsban és Londonban
— aztán Budapesten is —, hogy a Márai- és Bánffy-féle engesztel-
hetetlenség mögött ott volt az értékőrzés szándéka is, és hogy ezek
az érintkezési formák mégsem olyan idejétmúltak és megmoso-
lyogtatók, mint azt évtizedekig sokan — különösen a szovjet ve-
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zér lésű kultúrpolitika hangadói — kétely nélkül, az ideológusok
magabiztosságával szajkózták.

„A szépség aranyüledéke — írja utolsó novellája, A herceg végén
Szerb Antal — gyakran mocskos folyók iszapjából csapódik le, és
ezért szeretjük a nagy, zavaros folyót, a történelmet.” A történel-
met, amely, mint máshol „szerénységre intő tudatban” megjegyez -
te, „megmagyarázhatatlan”. A 20. század végén az újabb politikai
földcsuszamlások nem eltemették, hanem a felszínre hozták Márai,
Bánffy, Szerb és néhány más író könyveit. Mindannyian halottak
voltak már, amikor „fölfedezték” őket: Márai Kaliforniában ön-
gyilkos lett, Bánffy 1950-ben Budapesten nyomorban halt meg,
Szerbet pedig nacionalista honfitársai verték agyon 1945-ben.

1945-ben, alig néhány évvel A gyertyák csonkig égnek és az Erdélyi
történet megjelenése után leégtek a regényekben ábrázolt kastélyok,
megmaradt lakóit kitelepítették, életformájukat nevetség tárgyává
tették — és vagyonukat természetesen elkobozták. A Bánffy-család
Kolozsvár közelében lévő palotáját, Bonchidát a nácik gyújtották
fel bosszúból, majd a kommunisták hagyták évtizedekig romlani
az „Erdély Versailles-ának” nevezett gyöngyszemet. Nemcsak kas-
télyok semmisültek meg ekkor, hanem az életről alkotott, több év-
század alatt megszerzett és tökéletesített, nemzetségről nemzetség -
re átadott tudás, melyet a nácik és a kommunisták kigúnyoltak, de
titokban irigyeltek, elpusztítottak, miközben az önkéntelen tiszte-
lettől és kisebbségi komplexusaiktól soha nem tudtak megszaba-
dulni — csak gyűlöletté transzformálni. A nemesség és a polgárság
ebben a pusztításban csak a tartását őrizhette meg. Legkülönb tag-
jai nyomorogva vagy emigránsként „emlékeztek és hallgattak”. De
mielőtt elhallgattak, a régi magyar nyelv szavaival formába öntöt-
ték tudásuk és tapasztalataik egy részét.

Márai számára az arisztokratikus formák ábrázolása csak kirán-
dulás volt, ő a polgárság szószólója volt és maradt — igaz, az arisz-
tokratikusan öntudatos polgárságé. Hiába, Magyarországon ne-
mesi és polgári szétválaszthatatlanul összekeveredett. A történelem
viharaiban sok képviselőjük, fáradtan és kiégve, lealjasult, de sokan
a legnehezebb helyzetekben is gentlemanek maradtak. Márai néha
gőgös volt, sőt, arrogáns. Sokszor ismételte önmagát, sommás íté-
letei néha butaságnak tűnnek, néha hátborzongatóan pontosnak és
prófétikusnak. Gőgje mögött, ha figyelmesen nézzük fényképeit
és olvassuk naplóbejegyzéseit, ott a nihil, a csömör, a megkesere-
dettség. Ugyanakkor küzdött e nihil ellen, nem adta meg magát —
1948-ban emigrált, hogy továbbra is megélhesse „saját sorsát”.

A II. világháború után elkezdődött Magyarországon a totális
rendszerváltás — néhány évvel később forradalomba torkolló — kí-
sérlete. Az új „urak” új nyelvet is alkottak. Ezt Márai már nem értette
— talán nem is akarta érteni. Még negyvenegy évig élt, elszakítva az
éltető magyar nyelvtől és olvasóközönségétől. Éppen annyi időt töl-
tött emigrációban, mint a hallgató barát, Konrád A gyertyák csonkig
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égnekben, és éppúgy önmaga maradt közben, mint hőse, Henrik
gróf. És bármit is gondolt magáról pesszimista pillanataiban, kor-
társai tíz- és százezreivel szemben nem volt „a történelem balekja”,
mint a dél-afrikai író, J. M. Coetzee állítja hasonló című, Márairól
szóló írásában. Ellenkezőleg: véleményem szerint ő volt az oko-
sabb, ő verte át a történelmet. Tisztában volt a kegyetlen közép-eu-
rópai történelmi távlatokkal, még ismerte a múltat, és haláláig hű
maradt hozzá.

Sokat gondolkodtam azon, hogy miért ment olyan messzire —
előbb Dél-Olaszországba, aztán New Yorkba, végül Kaliforniába. El-
végre a német a második anyanyelve volt (a francia meg a harma-
dik), Bécsben vagy Németországban letelepedve lehetett volna a
„nemzet száműzött lelkiismerete”, a nagy emigráns író, aki egy-
szerre magyar és európai — az irodalmi közvélemény aggatott már
hasonló jelzőket néhány írótársára. Nem ezt tette, elhagyta tágabb
hazáját, Közép-Európát is, elment messzire, keserűen és sértődöt-
ten. Bezárkózott, önként bezárta magát a magyar nyelvbe, sértődött
volt, mert peremvidéki volt, sértődött, mert Európában nem hallot-
ták meg a hangját, sértődött, mert „karikatúrának” érezte magát.
Ósdi őskövületnek számított akkor, amikor a Szovjetunió tűnt a jövő
államának és a „burzsoázia” ellen mindenütt lázadtak a fiatal írók.

Évtizedekkel később, ideológiák bukása után sokan éppen azt tar-
tották értékesnek benne, ami korábban idejétmúltnak tűnt. Fölfe-
dezték a „szépség aranyüledékét”. Néhányan megértették Márai
konok és személyes tudását a történelemről, a már kiveszett európai
emberfajtáról, a „másik igazságról”. „Nem elég olvasni — jegyezte
föl karrierje csúcsán, az 1940-es évek elején. — Újraolvasni fonto-
sabb… Mit akar egy könyv? Megértetni magát. De az ilyesmi lassan
megy, majdnem olyan lassan és bonyolultan, mint az életben.”

Feloldozás
Váratlan vendég, betoppan hirtelen,
leveszi lelkünkről a terhet.
Annyira meglepődünk, elfelejtünk félni.
Nincs dolgunk semmi,
épp csak lemondunk saját igazunkról.
Ekkor nyújtja át,
mit sose mertünk kérni.

BÁGER GUSZTÁV
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