
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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Pillanat
A csillagok kézikönyvében találtam rád,
az égbe kötött mű szerves részeként.
Tündéri mosoly, angyali termet.
Szárnyak a szirom-könnyű térben.

Exit
Vasadi Péternek

„Ki az az ember, aki él, s halált nem látna,
s megmenthetné lelkét az alvilág kezéből?”

(89. zsoltár 49. vers)

Van Valaki. Valaki van.
A Van, a Vagyok.

A Rejtőzködő,
ki visszatér megint.

Átlép az időbe, átrendezi
a terepasztal tárgyait.

Oltárt emel Neki
a születő emlékezet.

A széles óceán előtte
oszloppá tornyosul.

S akkor a Kegyelmet
új ihlet sugara hatja át.
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