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Már háromszor is megpróbáltam megfejteni a rejtélyt: mi
fûzte Simonyi Imre költõt (1920–1994) Márai Sándor
íróhoz-újságíróhoz (1900–1989). Elõször a költõrõl írott

kismonográfiámban (Simonyi Imre pályaképe, 2003), másodszor a
speciálisan errõl a témáról szóló kötetben (Rajongás vagy szereptévesztés,
Simonyi Imre és Márai Sándor kapcsolatáról, 2005, szerk. Békés Ferenc,
második, bõvített kiadása sajtó alatt),  harmadszor pedig Színe és visszája
címmel egy nagyobb, összefoglaló tanulmányban (Bárka, 2006/1.). Mert
valljuk be: szélsõségesen ellentétes indíttatású, összemérhetetlen
mûveltségû, más-más generációhoz tartozó – és a különbségeket még
sorolhatnánk – két férfi: egy világhírûvé vált író és egy itthon is alig
ismert költõ fura, féloldalas kapcsolatáról van itt szó, még ha abban
azonosak voltak is, hogy idõnként egyaránt mizantrópnak,
emberkerülõnek, sõt embergyûlölõnek bélyegezték meg õket.

Nemrégiben olvastam azonban Szõcs Géza Látogatásom Márai Sándornál
címû rövid, de annál tartalmasabb, gondolatébresztõ írását, amely arra sarkall,
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hogy újságcikk-terjedelemben ismét összefoglaljam a témával kapcsolatos
gondolataimat. Annál is inkább, mert a találkozáskor Szõcsöt meglepte,
hogy Márait a magyar írók közül egyedül Simonyi Imre érdekelte: “mit
gondolnak, mit beszélnek róla az irodalmi életben”. Sõt, Márai mintha
más kortárs magyar írókról nem is tudott volna, legfeljebb cinikus
szemvillanással reagált nevük felsorolására, mert talán “1960–70 között
szakadhatott el számára a magyar valóság filmje”. Tudnunk kell azonban,
hogy a lehetõ legvégsõbb stádiumban, 1987 tavaszán történt az Egyesült
Államokban a látogatás, amikor az író már eltemette a nevelt fiát és a feleségét,
és a Szõcs által kevés szóval is szuggesztíven ábrázolt szegényes, depressziós,
“múzeumi” miliõben, “politikai és emberi magányban” az “író-fejedelem
Márait” már csak egyetlen dolog foglalkoztatta: az, hogy miképpen távozzon
minél elõbb ebbõl a számára kiüresedett világból. Már valószínûleg megvette
a pisztolyt és “lõgyakorlatra” járt, hogy a kellõ pillanatban el ne vétse a
mozdulatot. Tehát nem biztos, hogy nem ismerte a kortárs magyar írókat
Simonyin kívül, csak már feleslegesnek tartotta bármit is mondani róluk!
És a hazai írók-költõk közül egyedül Simonyi Imre volt olyan elszánt és
bátor, hogy levelezést folytasson az itthon mindvégig gyanúval kezelt
“emigráns” íróval.

Simonyi Imrének már 18 éves kora óta jelentek meg írásai fõvárosi
és vidéki lapokban, s 1940 után, a gimnázium padjaiból kikerülve,
máris szinte fõhivatású újságíró lett. Erre az idõszakra esik az az
évtizedekre meghatározó élménye, hogy 1943-ban mint fiatal újságírót
bemutatják õt Budapesten a Kárpátia teraszán Márai Sándornak, aki
akkor még a Pesti Hírlap munkatársa volt.

Bemutatkozásuk Máraival persze csak futólagos lehetett, és a fiatal
újságíró aligha tett mély benyomást az akkor már híres-neves íróra.
Hacsak azt nem számítjuk még ide, hogy H. úr  (Haldokló úr, Simonyi
ugyanis “haldoklásaikor” szerette magát így nevezni)  Márai meg
Zsengellér és  Kassai polgár címû karcolataiban – mint maga írja:
“képzelmeimben” – nem is a Kárpátiát, hanem az Augustot emlegeti
Máraival való találkozóhelyeként, ahol is nagyokat hallgattak, mert
Márai “hallgatni is csak magyarul tudott”. Továbbá 1947 õszén épp
egy Fradi–Újpest meccsre menendõ a belvárosban az utca túloldalán
megpillantotta Márai urat Lola asszony és Bajor Gizi társaságában, s
talán biccentettek is egymásnak! S akkor látta Márait utoljára.

Márai 1948-ban végleg elhagyta az országot, úgyhogy nagy ûr
keletkezett az amúgy is kialakulatlan kapcsolatban. Belsõ szorongásaival
és félelmeivel szemben külsõ erkölcsi és szellemi támaszt, fogódzót
keresve Simonyi csak az 1970-es évek elején fedezte fel ismét a maga
számára Márait, és elõször óvatosan, közvetítõk útján, majd pedig
levelekben fordult az Olaszországban, illetve az Egyesült Államokban
élõ íróhoz. Márai a maga úriemberi modorában persze válaszolgatott!

Simonyi életében és költészetében meghatározó jelentõségû volt,
hogy 1970-tõl 1988-ig megszakításokkal ugyan, de levelezhetett egyik
legnagyobbnak tartott emberi és írói példaképével. Hallatlanul fontos
volt ez számára még akkor is, ha neki legalább két levelet kellett írnia,
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míg Márai egyszer válaszolt. A fellelhetõ Simonyi–Márai-levelek
aránya ugyanis pontosan 23/11. (A hivatkozásokból kiderül, hogy a
legelsõ Simonyi-levél egyelõre hiányzik. A teljes levelezést lásd a
Rajongás vagy szereptévesztés címû kötetben.)

E levelekbõl azonban meglepõen más Simonyi-kép bontakozik ki,
mint a költõ verseibõl vagy másokhoz szóló, többnyire parancsoló
módban írt leveleibõl. Ha verseiben sebzett oroszlánként szólal meg,
akkor Máraihoz írt leveleiben inkább törleszkedõ nyusziként. Az
öntudatos, magabiztos költõtõl szokatlan és furcsa e levelek megszeppent
hangneme. A pontosan húsz évvel fiatalabb Simonyi az afféle apa–fiú,
mester–tanítvány kettõsben és viszonyban – a rá egyébként is jellemzõ,
sokszor molesztáló és tapintatlan ragaszkodással, ám bizonyos tétova
alázatossággal – természetesen a fiú, illetve tanítvány szerepkörébe kerül,
mindvégig magázva és “nagybetûzve” a Mestert. Aki viszont korántsem
engedi közel magához Simonyit, sõt idõvel mintha még ridegebbé is
válna alázatoskodó, törleszkedõ rajongójával szemben. Rideg
távolságtartására jellemzõ, hogy eszébe sem jut felajánlani a tegezõdést,
sõt elhárítólag minduntalan “Uram”-ozza Simonyit, aki pedig szinte
könyörög neki: “Szólítson a Keresztnevemen. Az ’Uram’ –
jégcsapszerû.”

Apa–fiú viszonyukra jellemzõ a következõ történet.  Márainé Lola
asszony 1986. január elején bekövetkezett halálakor Simonyi Imre a
rádióból meghallott gyászhírt nyomban kiszegeztette a gyulai Plébánia
Nagytemplom kapujára, gyászmisét rendelt a Nagyasszony
emlékezetére, és a gyászlapra a saját nevét írta fel mint egyszemélyes
gyulai gyászoló “család”. S együttérzését, részvétét bizonyítandó,
minderrõl részletesen beszámolt Márainak.

A két évtized alatt rendszeresen elküldte Márairól írt vagy az írót
csak megemlítõ, neki dedikált vagy õrá áthangolt mûveit, Márai 85.
születésnapjára például A nõ meg a férfi címû “drámácskáját” is.  S
nemegyszer bizalmaskodó kérdéseket is feltett Márainak a családjával
kapcsolatban, aki azonban elegánsan visszautasította ezeket, mondván,
hogy a “családi körülményeimre vonatkozó adatokat megírtam Egy
polgár vallomásai címû könyv[em]ben”, azaz Márai mindvégig
megõrizte hûvös távolságtartását Simonyival szemben.

Ámde kapcsolatuk valószínûleg mégiscsak meglévõ mélyebb
rétegeire, igazi értékeire utal az örök magányos és egyre betegebb
Simonyi szüntelenül bizonygatott megható ragaszkodása a Mesterhez,
amire – éppen egy vitájuk után – eklatáns példa a következõ kérelem:
“Azt meg ne tegye Mester, hogy… ne vegyen rólam többé tudomást,
mert abba beledöglök!!! Írjon, kérem!!!”

Egyébként folyamatosan panaszkodik Márainak az egészségi
állapotára, bizonyára joggal, de azért is, hogy így is élesztgesse az író
együttérzését és rokonszenvét. Költészete arra vall, hogy nemcsak egy
“vérrögtõl” félt, hanem a félelem permanens volt egész életében, s
nem bátor volt, hanem inkább vakmerõ, amivel szorult helyzetébõl
nemegyszer mégis kivágta magát.
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Simonyi kérleli Márait, hogy küldje el frissen megjelent bármelyik
kötetének õneki dedikált példányát. A Márai-kapcsolat ugyanis
nemcsak világszemléleti-etikai, esztétikai támaszként, hanem a
presztízs miatt is fontos volt számára, amit úgy élt meg és “viselt”,
hogy õ az egyetlen költõ idehaza, akivel Márai egyáltalán szóba áll.
Ugyanakkor úgy tüntette fel Márai elõtt és az itthoni színházi emberek
elõtt is, hogy õ el tudná intézni az író réges-rég letiltott darabjainak
bemutatását, amire Márai a saját kérlelhetetlen álláspontjának
megfelelõen többször is a legridegebb elutasítással reagált.

Simonyi olykor bizony kellette magát, udvarolni is hajlamos volt
leveleiben a Mesternek! Ám amikor Márai Varázs címû mûvébõl egy teljesen
légbõl kapott ötlettel mozifilmet akart csinálni, melyben õ maga lett volna
az egyik fõszereplõ, Márai részérõl ismét kategorikus elutasításra talált.

Amikor híre terjedt, hogy 1978 nyarán a Gyulai Várszínház hosszú
évtizedek szigorú szilenciumát megtörve nyitódarabként elõadhatja
Máraitól – csalafinta módon mint csehszlovákiai mûvet – A kassai
polgárokat, ez a terv is meghiúsult, mert a kultúrpolitika késõn eszmélve
ugyan, de mégiscsak betiltotta.  Simonyi azt hitte, hogy szokásához híven
Márai tiltotta meg a darab bemutatását, s ekkor élesen hangnemet váltva
szinte kioktató levelet írt Márainak, akinek köztudomásúan az volt az
álláspontja, hogy amíg hazánkban szovjet csapatok állomásoznak, s
nem lesznek szabad, demokratikus választások, addig semelyik mûvének
semmilyen közléséhez nem járul hozzá.

Simonyi szemére vetette rajongva szeretett és magasztalt Mesterének,
hogy kisszerûen reagál egy nagyszerû elképzelésre. Nem tudja vagy nem
akarja megkülönböztetni a rosszat a kevésbé rossztól, illetve az egyetlen
jó megoldást választani, s “nem azokra sújt (Lukács és vidéke), de
tizenötmillió magyarra… akik megérdemelték volna, hogy jó mûvét, s ne
eltorzított hírét ösmerjék meg végre”. “Ez nem ’ellenállás’: ez öngól!”“A
kassai polgárok gyulai bemutatása nékem személyes ügyem [!] lett volna –
írja. – És személyes vereségem [!], hogy nem valósult meg.”

 Annyira elkeseredett e személyes (presztízs)vereség miatt, hogy –
megfeledkezve Márai, illetve a saját politikai nézeteirõl – szembefordult
a Mesterrel, s még azt a kultúrpolitikát is hajlandó volt védelmébe
venni, amelynek fõként költõi pályája elején – s kiváltképpen saját
szûkebb pátriájában – maga is áldozata, késõbb pedig mindvégig
csupán “megtûrt” figurája volt. Azt írta az akkori Aczél- és Pozsgay-
féle kultúrpolitikáról, hogy az már “toleránsnak tekinthetõ”, s “nem
azonos azzal, amely elõl és miatt a Mester emigrációba kényszerült”.
Amiben persze van igazság, mégis furcsán hangzik a következetesen
ellenzéki Simonyi szájából – és éppen Márainak címezve.

Tanulságos folyamat, miként nyerte el Márai a primus inter pares
szerepét Simonyi írópéldaképei, bálványai között. Könyvnapok után
címû, 1944. június 14-én megjelent cikkében még Balassi, Csokonai,
Katona, Vörösmarty, Petõfi haladt szerinte a “mindenkori magyarság
útján”, késõbb viszont, elsõ versesköteteiben már Krúdy, Bartók, József
Attila szentháromságára esküdött. Csak ezután bõvült a kör Krúdy Gyulát,
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Sinka Istvánt, Erdélyi Józsefet, Szabó Dezsõt, József Attilát, Németh
Lászlót magában foglalva, akikhez legkésõbb soroltatott Márai Sándor.

Fõként õket szokta emlegetni szellemi elõdjeiként, erkölcsi és esztétikai
példaképeiként, sokszor tõlük véve mûveihez a szellemi iránytûnek szánt
gondolatokat és mottókat is. Meglehetõsen különbözõ minõségeket takar
ez a névsor, ám Simonyi két évtizedes levelezésük alatt csak Márait szokta
kiemelni közülük, aki elõtt egyenesen meghódolt, a legmélyebben fejet
hajtott. Boldog és büszke volt, hogy levelezhetett Máraival, jóllehet Márai
hûvös távolságtartása és vállveregetõ kritikája az évek során alig enyhült,
sõt esetenként élesebbé vált vele szemben.

Leveleiben Simonyi többször is utal Lukács György marxista esztéta
Márait kritizáló írásaira. Lukács keményen megbírálta Márai egyik legutolsó
Magyarországon megjelent mûvét, az Eupalinos vagy az újjáépítés címû kis
allegorizáló dialógust, amelynek egyik mondatát Simonyi különösen
szerette idézgetni: “Hetven évet éltem a földön, és soha nem tudtam
eldönteni, mi az, amiért érdemes élni vagy meghalni.” Simonyi többször is
visszatér erre a dialógusra, ám némileg leegyszerûsítve más értelmet ad
neki. Szabadon idézve Márait, ezt írja: “Két dolgot bizonyosan nem tudok:
miért érdemes élni, és miért érdemes meghalni”. S így folytatja: “Dehogyis
nem tudta! Ha egyáltalán ’érdemes’ élni, s ha egyáltalán ’érdemes’ meghalni,
akkor mindkettõt csakis ugyanazért érdemes: MAGYARORSZÁGÉRT!”
Elég csupán Márai Halotti beszéd címû, korszakos jelentõségû és hatású
versét elolvasni, hogy belássuk: Simonyinak ebben tökéletesen igaza volt!

Simonyi rádióban való megszólalásainak, interjúinak, ankétjainak egyik
kedvenc témája volt egyrészt a “népies” Sinka István, másrészt az “urbánus”
Márai Sándor. Illyéshez hasonlóan nála is talányos e “kétkulacsosság”,
egyfelõl “népnemzeti elfogultsága”, másfelõl “nyugatossága”. Csak Simonyi
egész élete és életmûve adhat magyarázatot erre a kettõsségre, amely
egyáltalán lehetõvé tette Máraihoz való kötõdését.  Egyébként a
kultúrpolitikai szigor enyhültével Simonyi  már azt írhatta a Mesternek:
“meglepõ simán belementek”, hogy az egyik rádióinterjúban az addig
aggodalmasan agyonhallgatott Márairól is beszélhet.

1986 végén, a Különvélemény megjelenésekor a költõ azonnal elküldte
a kötetet a Mesternek, ezzel a – szintén vissza-visszatérõ – megjegyzéssel:
“Természetesen a könyvrõl való véleményét is várom. Ugyanis: egyes-
egyedül a Mester véleménye mérvadó nekem.” Elmondhatjuk, hogy ha
Füst Milán Osvátot tekintette saját “szellemi köszörûkövének”, akkor
Simonyinál hosszú ideig Márai töltötte be ezt a szerepet.

Simonyi 1987. december 24-én elhangzott és nagy feltûnést keltõ
rádióinterjújában azt mondta Márairól (késõbb a hangszalagot elküldte
a Mesternek), hogy: “Van az ötmilliárd földlakó, meg van egy ember.
Ezt az embert Márai Sándor úrnak hívják. Õ az egyetlen [!], akire fölfelé
nézek”.  Egy másik levelében pedig ilyen, mintegy Márait vigasztaló
vallomást tesz: “És most cifrát mondok. Igenis van barátja a Mesternek.
ÉN. Ha vállal, ha nem: így van! Egyébként én vagyok az egykori
fiatalember 43-ban ott a Kárpátia teraszán. Pünkösti Andor meg Vas
László…társaságában, aki meg se bírtam szólalni a Mester színe elõtt.”
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Ami nyilván azt is jelenti, hogy még mindig kétséges számára, vállalja-
e õt a Mester vagy sem! S persze azt is, hogy de szeretné, ha Márai
Sándor is legalább egyszer az életben a barátjának vallaná õt!

Simonyi mint költõ meg akarta mutatni magát a világnak, amely csak
retorzióival volt hajlandó tudomást venni róla. Meg akarta mutatni,
hogy különb a többieknél, s fõként a változó színezetû, de egyaránt
jogtipró hatalom kiszolgálóinál. Még a gondolatát is elutasította annak,
hogy a mûvész legrokonszenvesebb tulajdonsága a gyengeség-
gyengédség, a szentimentalizmus, illetve a fegyverletétel és enerváltság.
Õ hányattatásai és félelmei ellenére is akart és tudott férfiként élni, aki
nem hódol be sem a fasizmusnak, sem a bolsevizmusnak! Nem
véletlenül szerette idézni (emlékezetbõl) A kassai polgárokból, hogy
“férfi csak az, aki nem cselekszik a jelleme ellenére”. Márainál persze
kicsit töményebb, súlyosabb a textus: “Csak az hõs, aki jelleme szerint
cselekszik, akkor is, ha sorsa mást követel tõle”.

A mércének tekintett Márainak így írt: “Most olvastam újra a Fél-
tékenyeket… Így még senki nem írta meg a vesztést. Az már majdnem
mindegy, hogy egy város, a haza vagy egy lyukas garas vesztését. De azt
és úgy, hogy: elveszett. Valami! Minden! S amikor elvész (valóban
elvész!) valami, akkor az mindig olyan, mintha a legutolsó krajcárja
veszett volna el egy szegényembernek.”

Nemcsak Márai írói tekintélye és erkölcsi tartása, hanem a
kincsesbányaként szolgáló prózája és kvalitásos költészete is hatott
Simonyira. Egyik összegezõ interjújában például megvallja, hogy
elementáris hatással volt rá Márai Halotti beszéde, amely 1952-ben
stencilezett formában került be az országba. Változatlanul ez a vers az
“orom” – írta Márainak, miután megkapta tõle A delfin visszanézett
címû verseskötetét. És gyakran idézgette, variálgatta Márai verseit.

Simonyinak védekeznie kellett azokkal szemben, akik a már említett
embergyûlölettel vádolták õt is: “Igen, szeretem az embert. Méghozzá hármat
is. / Krúdyt, Bartókot és József Attilát.” Itt szembetûnõ, hogy a humanizmusáért
késõbb különösen tisztelt, sõt magasztalt Márai még hiányzik a sorból.

A Szálfa címû jellegzetes versében a gyenge nádszál csalafintaságával
állítja szembe az erõs szálfát, amely dõl, ha dõlni kell, és törik, ha törni kell,
de nem imbolyog jobbra-balra. S ezt az allegóriát összekapcsolja Máraival,
mikor így ír neki: “Születésnapja alkalmából (és mindig és örökké) leveszem
kalapom és meghajlok. Mélyen. (Aztán kiegyenesedek! Ez a szokásom.)”
Vagyis Márai erkölcsi helytállásával összeköti saját “szálfa-természetét”.

Márai emberi-írói magatartása példa és megerõsítés volt a Simonyi-
féle életvitel és költõi mûhely számára. Ezért érvényes Simonyi költõi
énjére az a Krúdyról megfogalmazott Márai-szentencia, hogy: “Egy
korban, amikor a betû teljesen megbukott, tántoríthatatlan tisztaságú
mûvész tudott maradni.” Más kérdés, hogy Márai végül is milyen
nagyságrendû költõnek ítélte Simonyit. Mindenesetre az nyilvánvaló,
hogy õ rátalált saját magára Krúdyban, Simonyi pedig mindkettejükben!

A Megfeszítettek és a Portrék között is a nagy falat Márai Sándor! A
Márainak szentelt triptichonban a Kassa utáni második tétel azt ecseteli,
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hogy a költõ egy “okos öreg pappal” éjjel-nappal Márait olvas. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy Máraira szûkül, hanem éppenséggel
kitágul a világ. A harmadik tétel pedig Simonyira jellemzõen egyszerre
patetikus és ironikus szellemességgel kifejti, hogy az ember “kitalálta
magának istent, / saját képére és hasonlatosságára”, s “azóta is roskadozik
/ ennen mûve nyûge alatt”; ámde Isten “Nagyúri gesztussal / revanzsálta
az ember reménytelen erõfeszítését. / Létrehozta Krúdyt, Márait, Németh
Lászlót. / És ez még Istentõl is emberfeletti teljesítmény.”

Íme, tovább variálódnak a nagy nevek Simonyinál: a legkorábbi triászból
elõször kimaradt Bartók és József Attila, s felváltotta Németh László és Márai!
Majd a Krúdy, Márai, József Attila hármasból ismét kimaradt József Attila, s
helyére lépett ismét Németh László. Végül pedig Németh László halála (1975)
után végleg megszilárdult Márai helye Simonyi példaképeinek sorában.

E háromtételessé bõvült vers triásza három meglehetõsen különbözõ egyé-
niség, de mindhárom afféle értelmiségi citoyen, az egyik apja (nemesi ere-
detû) ügyvéd, a másiké is ügyvéd, a harmadiké tanár, ez utóbbi esetben azon-
ban meghatározó a parasztbirtokosi rokonság is. Az életrajzából tudjuk, hogy
a csak érettségiig eljutó Simonyi is afféle értelmiségi citoyennek tekintette
magát, ami egyáltalán az értelmes és szabad embert jelentette számára.

Lét, tudat címû verse a Verses levéltervezet talán épp Márai Sándornak
alcímet viseli. Egy Máraitól vett és Simonyi életében rendkívül sokat
jelentõ mottóval: “Épp az az ember hiányzik életembõl, akihez levelet
szeretnék írni.” Érdekes adalék, hogy az 1989. november 13-án a Pesti
Vigadóban megrendezett Márai Hazatér címû irodalmi esten Simonyi
maga mondta el ezt a verset, mely Simonyi leghõbb vallomása Máraihoz.

Simonyi remélte, hogy Márai végre megtalálta benne azt a levelezõ-
partnert, akire vágyott. Közvetítõk útján “környékezte meg” Márait, s
elküldte neki Hatodnapon (1970) címû kötetét, amire Márai (a közve-
títõnek címezve a levelet) így válaszolt: “Renan: ’Csak az igazság tud
forradalmi lenni.’ [Õ] Nem akar szép szavakat írni, égeti a száját a
szükség, hogy kimondja az igazat. Jólesett olvasni a verseket.”

Késõbb, a Forgácsok ciklus idõszakában azt írta Simonyinak, hogy
“megnyugvással olvastam” verseit: jó, hogy “még vannak költõk, akik
nem szavakat írnak, hanem verset”; bár szomorúságot, kedvetlenséget
is észlelt bennük. A Különvéleményrõl pedig úgy vélekedett, hogy “Szép
verseket írni nem nehéz, de ’igazi’ verset rögzíteni mindennél
nehezebb.” “A Különvéleményben akadnak ilyen sorok, néha strófák.
Az Öt szonett elkíséri az olvasót, de sok más is.” És Simonyi még e
szigorúbb kritikáknak is nagyon örült. Úgy vélte, hogy Márai morálisan
és esztétikailag egyaránt rokonléleknek érezte magát õvele.

Az Évszám-szonettek esetében is kedvenc Márai-idézetével teremt
hangulatot: “A lányok jók, akár a méz s a vegyszer…” E bevezetõ kisprózát
a kórházi betegágyán írta. A “hullajelöltek szobájában” úgy érezte, hogy
okkal nyugtalan: “Mert ha valótlant nem is írtam, de megírtam-e az igazat.”
(Gépiratban elküldte a szonetteket Márainak ezzel a záradékkal: Gyula,
Kórház, 1979. május 12–22. Márai Sándornak Simonyi Imre.) A szonettek
a költõ életének egyik nehéz idõszakáról, az 1939-tõl 1948-ig terjedõ évekrõl
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szólnak (a másik nehéz korszak az ötvenes évek, s fõként 1956–1957 volt
számára, de nem volt könnyebb az 1960-as évek eleje sem). Ugyanakkor ez
volt az ifjúság és a fiatal férfikor is! Ezért is helyénvaló a Márai-citátum és az
1920. IX. 14.–??? címû, 1979-ben  kórházban született szonett, mely a költõ
(szerencsére csak vélt) halálos ágyán is csupán a lányokról szólt.

Nem az az érdekes, hogy Simonyi miképpen értékelte saját költészetét (s
ezzel persze másokét is), mondván, hogy ez volt a legtöbb, ami József Attila
óta történt, “hidrogénbomba [volt] a bolsik segge alatt”, hanem az, hogy a
verseiben megjelenõ politikumot, politikai gyúanyagot hangsúlyozta mint
különvéleményt, s ezt szerette volna a kritikákban visszaigazolva látni,
jóllehet õ egyáltalán nem volt par excellence politikai költõ.

Politikai “világnézet”-ellenességét hangsúlyozza egyik rádióinterjújában
és Máraihoz írott levelében is: “Világnézetem soha nem volt, nem is lesz.
Szabó Dezsõtõl így tanultam: a jobboldalnál csak a baloldalt, a baloldalnál
csak a jobboldalt utáltam inkább. A világot nézem és látom. S a látványtól
elfog a hányinger. Ezek szerint talán ez a hányinger lehetne a
világnézetem…” Ez pedig meglehetõsen markáns “különvélemény” volt
akkor, amikor a költõt még a rendõrségen is a világnézete felõl faggatták.

Heurékával megismerkedvén írta a költõ az Akkor is megérte címû verset,
abban a rémületében, hogy “ennek egyszer vége is lehet”. Néhány év múlva
így vall errõl a kislánynak:  “Sok levelet váltottunk azóta a Mesterrel, és
hosszú éveken át talány volt számomra, hogy erre [a kapcsolatunkra] soha
egyetlen levélben sem tett utalást. Errõl hallgatott. Néha azt hittem, hogy
nem tulajdonít ennek jelentõséget, máskor úgy éreztem, azért hallgat, mert
tud valamit.” Márai persze nagyon is tudott valamit, bölcs volt, s mint író
tisztában volt az emberi kapcsolatok természetével – és mulandóságával.
Simonyi egyik Dramolettjében utólag leír egy (képzeletbeli)
telefonbeszélgetést, melyben Márai azt mondja neki, hogy “… hát igen…
talán tanácsos felkészülni, egy napon esetleg ki kell betegednie belõle…”,
mármint Heurékából, “…de akkor is megérte…” – teszi hozzá Márai
vigasztalásul Simonyi verscímmé emelt szavait. És úgy is lett, Réka tízéves
korában (érthetõen) egyszer csak megszakadt a “kapcsolat” a költõvel, mert
“aktualitását veszítette” (Heurékai forgácsok).

Öt-hat évig tartott az akkor már nagyon beteg, egyre magányosabb költõ
és Heuréka, e bámulatosan kedves, okos és érzékeny kislány pajtáskodása,
amirõl a Heuréka és Márai címû írás számol be költõi érzékenységgel és
megejtõ vallomásossággal. Heuréka ártatlan és önzetlen szeretete adott
Simonyinak “tíz körömmel összekapart kis, halk örömöt”, s csakugyan
vigyáznia kellett, hogy össze ne roskadjon “e csöpp szép alatt”.

A kislány igazán önzetlen szeretete gyógyír volt számára, s az egyetlen
menedék az egyre sûrûsödõ magánnyal szemben. Réka fényképét
elküldte Márainak: “A fényképek: Réka (akit én Heurékának is hívok):
négy és félesztendõs korában kezdõdött a szerelem, most lesz 12 éves.
Õ tartja bennem a lelket.”

Lélektanilag különösen elgondolkodtató azonban, hogy ez a kis
csöppség öt év alatt, alig tízévesen felnõ a nagy példakép, Márai mellé, s
õ lesz az író mellett a másik komolyan veendõ igaz, embernyi ember. Ily
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módon kialakul egy újabb triász: a Márai, Heuréka, Simonyi
“szentháromság”, amely azonban nemsokára érthetõ okokból felbomlik,
s ez mély letargiába sodorja a költõt.

Simonyi megilletõdött a kislány õszinte ragaszkodásától, s megírta
Márainak, milyen kincsre lelt. Fényképekkel és a verssel dokumentálta
az egész életében hiányzó öröm ily módon való pótlódását, mire Márai
így válaszolt: “Öröm sokféle van, de az igazi, ha örömet tudunk
szerezni valakinek. Heuréka mosolya bizonyság, hogy ez sikerült.”

Külön téma, hogy Simonyinak Heurékáról szóló naplószerû írásaiban
(A találkozás, Hat heurékai bonmot, Három levél Heurékához, Heurékai
forgácsok)  vajon milyen a fikció és a valóság viszonya. Vitray Tamás által
készített emlékezetes televíziós interjújában Simonyi nyomatékosan
hangsúlyozta, hogy más az irodalom és más a valóság, pontosabban más
a valóság “valósága” és más a költészet valósága. És itt mégiscsak a napról
napra megélt “közönséges” valóságról lenne szó, amelyet azonban a költõ
betegen és kiszolgáltatottan olykor nem is költõi, hanem szinte éteri
szférákba emelt, egyaránt istenítve Heurékát és Márait.

Máraihoz írott utolsó levelében (1988. április 6., alig egy évvel az író
halála elõtt) ezt olvashatjuk: “Én egyre pocsékabbul vagyok. Az a Leánka
[!] [Heuréka] tartja bennem a lelket, akinek a fényképét a múltkor
elküldtem. Dolgozni nem bírok. És egyre kevesebb az esélye, hogy valaha
is megszoríthassam a Mester kezét. Tessék írni nekem. S amit nehéz
leírnom: félek. … S [idézgetem] amit csak mostanában fedeztem fel, azt
a korai verssort: ’Bocsássatok meg! Én nem tehetek magamról’.” Simonyi
más leveleiben is emlegeti Márainak ezt a verssorát. Ám utolsó levelének
van egy másik nagy mondata is, amely találóan jellemzi a helyzetét és az
egész Heuréka-történetet. Máraitól A  féltékenyekbõl idézi: “Nem hiszek
a boldogságban, de gyöngédség nélkül nem lehet élni.”

Márai 1989. február 21-én bekövetkezett öngyilkossága után a kislány
is hamarosan eltûnik az életébõl. Szinte egyszerre veszítette el tehát
egyrészt lelki-szellemi támaszát, másrészt egyetlen vigaszát.

Simonyit furdalja a lelkiismeret, hogy tennie kellett volna valamit a
Mester megmentése érdekében. Gyötrõdik, hogy egyre súlyosbodó
betegsége és tehetetlensége miatt nem küldte el a Márainak szánt
leveleket, verseket, írásokat, sõt a Heurékával tervezett közös
hangszalagot sem. Úgy véli ugyanis, hogy ha ezt megtette volna, akkor a
Mester “az asztal alá hajintja” a pisztolyt, mint ami szintén “aktualitását
veszítette”. Márai eltökéltségét ismerve persze tudjuk, hogy ez naivság,
de megbocsátható naivság volt Simonyi részérõl: Heurékával együtt
sem jelentettek õk annyit a Mester számára, hogy megmenthették volna
eltökélt és gondosan eltervezett elhatározásának végrehajtásától.

Simonyi hetvenéves korában – egy évvel Márai halála után – Kõváry
E. Péternek afféle összefoglaló, némileg megszépítõ, lekerekítõ interjút
ad Máraihoz fûzõdõ kapcsolatáról (Népszabadság, 1990. 02. 22.). Azt
mondja, hogy ketten voltak igazán fontosak számára: Márai és
Heuréka! A rá jellemzõ túlzással kijelenti, hogy “Márai egyszerûen
azért, mert az évszázad Krúdy utáni legnagyobb magyar írója és
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legnagyobb jelleme, aki igazolta tetteimet és életemet… De nemcsak
Márai Sándor volt fontos, hanem a négy és félesztendõs kislány, Heuréka
is. Amikor a lét vonata robog – hová is?! – igencsak a semmibe, akkor is
kell valamiféle fogantyú. Sorsom abban a kegyben részesített, hogy
énnékem két fogantyú is jutott: Márai Sándor… és Heuréka.”
Mondhatnánk tehát, hogy az egyik “fogantyú” büszke önigazolásul
szolgált Simonyinak saját életére és cselekedeteire, a másik pedig
éppenséggel naiv önvigasztalásul az öregembernek ugyanerre.

Mindezek után meglepõ lehet, hogy a Simonyi által összeállított utolsó, de
már posztumusz válogatott verseskötet, Az öröm hiányzott (1994) egyáltalán
nem közöl Márairól szóló verset! Nem tudhatni, hogy fatális véletlenrõl vagy
szándékosságról van-e szó. Békés Ferenc szerint egyértelmûen az utóbbiról,
Simonyi ugyanis minden eszközzel – például Tûzvész címû írásával is –
Márai halála miatti lelkiismeret-furdalását igyekezett csillapítani és
valamiképpen átértelmezni kapcsolatukat.  Márai öngyilkossága után az
életébõl még hátralévõ négy-öt esztendõben elhessegette magától az egész
Márai-jelenséget és -kapcsolatot, részben védekezésképpen, részben azonban
elégtételképpen is, mert ekkor már talán úgy érezte, hogy Márai mégiscsak
mindvégig lekezelte õt, nem tekintette magával egyenrangúnak. Nem véletlen
tehát, hogy Simonyi 1994-ben már megfeledkezik az 1990-es interjú túláradó
Márai-dicséretérõl! Ezért nincs Márai-vers a költõ által válogatott utolsó
kötetben. Viszont Simonyi összes Németh László-versét  – mint Tüskés
Tibor a 2004-es Simonyi-konferencián kifejtette – megtaláljuk az élettõl
búcsúzó költõ szerint legértékesebb gyûjteményes kiadványban, azaz Németh
László mint példakép visszakerült korábbi központi helyére.

Nemcsak érdemes, hanem szükséges is tehát tovább tanulmányoznunk
jeles huszadik századi költõnk, Simonyi Imre értékválasztásait, kapcsolatait
és igen gazdag, szerteágazó levelezését, még akkor is, ha – az alanyi költõi
énjétõl természetesen megkülönböztetendõ – hétköznapi emberi
portréjának kirajzolódásakor olykor meglepõ, s netán nem is a
legkellemesebb vonásokra bukkanunk. Mert akár a lélektanból, akár a
szépirodalomból tudjuk, hogy minél többet ismerünk meg egy ember
életébõl, annál kevesebb okunk lesz felháborodni az illetõ hibáin, gyengéin
és tökéletlenségein.

A Simonyi-kapcsolatot tekintve ilyesfajta “elõzményei” voltak annak a
hiteles pillanatképnek, melyet Szõcs Géza ad írásában Márai Sándor
életének utolsó, tragikus stádiumáról. Márai nem véletlenül tudakozódik
egyedül Simonyi felõl, mert otthonról egyedül õ levelezett vele csaknem
két évtizeden át, de igazából – gyanakvó lévén – mégsem tudja, ki is ez az
ember, és mit ér a költészete, mi a becse, ázsiója odahaza az irodalmi
életben. Láthattuk, hogy a kettejük közötti említett különbségek nem
csökkentek az évek alatt: Márai mindvégig megõrizte hûvös
távolságtartását Simonyival szemben, és költészetére is csak tessék-lássék,
fukaron mérte a dicséretet. Egyedül a – nem félreértendõ – Heuréka-
“szerelem” egyes pillanataiban oldódott fel kissé, mert megérezte, hogy a
költõ végzetes magányban és szeretethiányban szenved. Végül is a költõ
ragaszkodott az íróhoz, az író pedig civilizáltan “elviselte” e ragaszkodást.
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3 Katedrális az örök télnek – Böszörményi Zoltán versei

10 Nudis verbis – Szõke Imre Mátyás novellái

13 Jónás Tamás: Keresztények alkonya – vers

21 Majoros Sándor: Nagykanális – regényrészlet (10.)

33 Zalán Tibor versei

36 Keszthelyi Rezsõ: Visszatérés az emlékek kertjébe – vers

40 Deák Csillag: Üvegszilánkok – novella

42 Hazautazás elõtt – végsõ napok az Öregek Házában – A Másik K

verse

49 Makkai Ádám: Damoklesz kardja – dráma

63 Joseph Woods versei Kabdebó Tamás fordításában

Dr. Magyarics Tamás: A végtelen víz csöndje

66 Nagy Zopán: Látens (részlet) – próza

69 Lélek a szekrényben – Wehner Tibor versei

74 A valóság mint metafora (2) – Mányoki Endre tárcája

79 Ezüsttel, arannyal – Két látogatás Udvardi Erzsébet festõmûvésznél

– Csanda Mária tárcája

82 Szõcs Géza: A Sziveri-beszélgetõkönyvbõl (részletek)

86 A pókerezõ költõ – Beszélgetés Noszlopi Botonddal

94 „A traumáimat egészítem ki sok-sok fantáziával” – Beszélgetés

Sopotnik Zoltánnal

97 Trauma van! – Beszélgetés Bencsik Orsolyával

103 Véres komolytalanságok – Bárdos József rovata: Jorge Luis Borges

– Találkozás egy témámmal

105 Abszurdisztánul a szerelemrõl – Grendel Lajos Távol a szerelem

címû kötetérõl

109 A részvét nyelvén mesélõ – Ljudmila Ulickaja A mi Urunk népe

címû kötetérõl

112 Leleplezni Budapestet – Ungváry Krisztián * Tabajdi Károly

Budapest a diktatúrák árnyékában címû kötetérõl

115 A „hím dög” és a szépség – Noszlopi Botond A szórakoztatás

mesterfoka címû kötetérõl

117 A Keménynél – Kemény István A királynál címû kötetérõl

121 A halk szavú, „közéletizõ” költõ –  Kemény István A királynál címû

kötetérõl

125 Az odaértett szemtanú – Vörös István Keresztelés özönvízzel címû

kötetérõl

128 Csibra István: Simonyi és Márai

2013. február
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