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Kassa nem magyar?
Grosschmid Géza kassai ügyvéd a csehszlová-
kiai magyar politikai élet meghatározó alakja. 
Gerinces, hajlíthatatlan ember. Amikor egyér-
telművé válik, hogy fiai közül Sándor és Géza 
is művészi pályára lép, a családi legendárium 
szerint azt mondja nekik: rendben, nem bá-
nom, ha pojácát csináltok magatokból, csak 
ne az én nevem alatt. Az egyikből író lesz  
(Márai Sándor), a másikból filmrendező (Rad-
ványi Géza, a Valahol Európában című film ren-
dezője).

Márainak már a középiskolában gondjai 
vannak, több gimnáziumba is beíratják (Kas-
sán, Budapesten, Eperjesen), s bár az érettsé-
git leteszi („egyszerű”, azaz elégséges minősí-
tést kap), továbbtanulási ambíciói nincsenek 

– beiratkozik ugyan Budapesten az egyetem 
jogi karára, majd Lipcsében az Institut für  

„Számomra Trianon trauma volt. Fél életen át kínlód-
tam vele. Már nem az – írja Márai Sándor 1946-ban. 

– Az igazi trauma számomra nem az a Magyarország, 
amely elveszett, hanem az, amely megmaradt.”
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Zeitungskunde hallgatója, de ez a gesztus csak 
aggódó szüleinek szól. Nem tanulni, hanem 
művelni akarja az újságírást, s a világ egyik 
vezető lapjának számító Frankfurter Zeitung 
munkatársa lesz. Huszonhárom évesen pedig 
megnősül – felesége a szintén kassai Matzner 
Ilona (Lola).

A trianoni döntéssel, Kassa elvesztésével 
soha nem békél meg. Megütközve olvassa a hírt, 
hogy a csehszlovák hatóságok leszedik Kassán 
a magyar utcatáblákat. „Az Orbán-torony nem 
magyar? A Kálvária-temető, ahol minden öreg-
apám fekszik, nem magyar? Az utcát, ahol szü-
lettem, nem jelzik többé magyarul?”

Magát liberális konzervatívnak vallja, 
máskülönben öntörvényű különc, igazodá-
si kényszer nélkül. Nem hajlik se jobbra, se 
balra. „Ha akarnám, se lehetnék más, mint 
magyar, keresztény, polgár és európai” – írja 
a Kassai őrjáratban. A liberális Újságtól 1936-
ban szerződik a kor legjelentősebb magyar 
napilapjához, a mérsékelten konzervatív Pes-
ti Hírlaphoz, ahol tárcáiért egy gyári munkás 
háromhavi fizetésének megfelelő honorári-
umot kap.

Színházi körökben is sikere van, A kassai 
polgárokat a Nemzetiben mutatják be, a Ka-
land című színművét pedig Európa színpada-



in játsszák, Spanyolországtól Skandináviáig. 
Ünnepelt szerző, de ritkán ad interjút. Amit 
el akar mondani, azt megírja a könyveiben – 
minden mást fecsegésnek tart, s az alkalmi 
interjúk szerinte focistáknak, színésznőknek 
és politikusoknak valók.

Egy polgár vallomásai
Márai a jómódú középosztály életét éli. Nap-
jai így néznek ki: reggel a szobalány ébreszti, 
aki narancslevet és újságokat hoz be, kerekes 
asztalkán betolja a reggelit (tea, vaj, lágy tojás, 
méz); reggeli után írni kezd, aztán a garázs-
mestere előkészíti számára az autót, ő pedig 
fehér nadrágban és trikóban, kezében tenisz- 
ütővel a Margit-szigetre indul, ahol az uszo-
dában megdögönyözteti magát, beül egy ká-
véházba, délután alszik egy keveset, dolgozik 
egy keveset, este sétál vagy vendégségbe megy.

Regényíróként is népszerű. Olyany-
nyira, hogy amikor egy közvélemény-ku-
tatás során arról kérdezik az embere-
ket, kinek a könyvét vinnék magukkal egy 
lakatlan szigetre, a kortárs szerzők közül Má-
rait nevezik meg a legtöbben. Pedig regényeit  
ő maga nem tartja sokra, később sem engedi, 
hogy megfilmesítsék őket – még A gyertyák 
csonkig égnek címűt sem, pedig halála után 
ez teremti majd meg a Márai-kultuszt, s vá-
lik több százezres példányszámú bestsellerré 
Európa-szerte. 

A sikerekkel együtt járnak a támadások is. 
Amikor 1934-ben megjelenik az Egy polgár val-
lomásai, Márai egykori házitanítója, egy ka-
tolikus plébános magára ismer a regényben, 
és „sajtó útján elkövetett rágalmazás vétsége 
miatt” feljelenti a szerzőt. Elmarasztaló véle-
ményét a katolikus egyház kassai képviselői is 
alátámasztják, a vádirat szerint Márai köny-
ve „züllesztő”, „destruáló szellemű”, „súlyo-
san szemérmetlen és erkölcstelen”. Csaholva 
támadja őt a szélsőjobb is, az Új Magyarság 
című lapban Márait „zsidóbérencnek”, művét 

„kórosan exhibicionistának” nevezik.
Nehezen bocsájtják meg neki a Röpirat 

a nemzetnevelés ügyében című pamfletjét is, 
ahol azt írja: ha felelősséget érzünk nemze-
tünkért, akkor csakis az egyetemes művészi 
mércével mérhető alkotásokat ismerhetjük el 
magyarnak, nem pedig a zsinóros dolmányt 
viselő, buggyos gatyába és árvalányhajas jel-
mezbe bújtatott kispolgári giccset.

A tehetségtelenek bosszúja
A Horthy-korszak utolsó éveit Márai a minő-
ségellenes ressentiment korszakának, a tehet-

ségtelen, frusztrált, félművelt átlagemberek 
bosszújának nevezi. 

Amilyen nagy volt az öröme az 1938-as bé-
csi döntést követően, amikor Kassát visszacsa-
tolták Magyarországhoz, később annál kese-
rűbb csalódással emlegeti, hogy Kassára nem-
csak Horthy csapatai érkeztek meg, hanem 
a pecsétgyűrűs, nagyképű anyaországi bírók 
is, jöttek a műveletlen, tunya, kapzsi és pök-
hendi hivatalnokok, akik hozták magukkal az 
úrhatnámságot, a méltóságosuram-szellemet 
és a hajbókolós köszöngetések divatját. 

1944. március 19-én a német csapatok meg-
szállják Budapestet. Márai a teljes visszavo-
nulás mellett dönt. „Nem hiszek többé abban, 
hogy bármilyen műveltség tartósan nevelni 
és fegyelmezni tudja a legalacsonyabb embe-
ri ösztönöket és indulatokat. […] Magyaror-
szágon nem lehet többé másként élni, mint 
belső emigrációban. Teljesen befelé fordulni, 
a munkám felé.”

Nem érzi magát biztonságban, ezért fele-
ségével együtt elhagyja Budapestet, Leányfa-
lura költöznek, antikvárius barátjuk házába. 

Itt kapják a híreket a pogromokról, arról, hogy 
Kassán több mint tízezer zsidót tereltek a tég-
lagyár területére, ahonnan több transzport-
ban haláltáborokba deportálták őket – köztük 
Márai feleségének, a zsidó családból szárma-
zó Matzner Lolának az édesapját is.

Márai riadt iszonyattal figyeli, ahogy az 
„etelköziek” és a „hőbörödött turulisták” a né-
metek kegyeit keresve sorban állnak, hogy se-
gédkezzenek a gyilkolásokban. „Szégyen a na-
pon járni – írja naplójába. – Szégyen élni.”

Pogány és barbár nép
Márai rőzsét gyűjt, kapál, csorba pléhlavór-
ban mosakszik Leányfalun, s a fegyverropo-
gás közepette is rendíthetetlenül olvas, mert 
úgy tartja, Európa legmélyebb értelme nem 
a háborúkban, hanem például egy Bach-fúgá-
ban manifesztálódik. „Lehet, hogy krumpli és 
tüzelő nem lesz télen, de Goethe, Shakespeare 
és Arany János lesz.”

Budai lakásán eközben rendőrök keresik, 
s a házmestertől tudja meg, hogy német kato-
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nák négy golyót lőttek be az ablakon Máraiék 
lakásába, mert azt gyanították, van ott valaki. 
Az ostrom során aztán a lakást bombatalálat 
éri, több ezer kötetes könyvtáruk odaveszik, 
Márai később hátizsákkal jár könyveket men-
teni a romok alól. 

Naplójában kíméletlenül ostorozza a kép-
mutatást, a keresztény magyarságból az alap-
vető keresztény értékeket hiányolja, a szoli-
daritást, a részvétet és a humánumot. „Po-
gány és barbár nép maradtunk, cilinderrel 
a fejünkön és feszülettel a kezünkben.” S mi-
közben irtózik „a tisztességesebb jobboldal 
mögött fütykössel és rohamkéssel ólálkodó 
fasizmustól”, hasonló indulattal bírálja a bol-
sevizmust is.

A második világháború után – kortársai 
többségével ellentétben – nem hajlandó a kom-
munista rezsimet dicsőíteni. S amikor a hábo-
rú utáni általános ínség közepette napokat tölt 
Budapest piacain és vásárcsarnokaiban, krump-
li után kutatva, akkor sem fogad el semmilyen 
alamizsnát, mert szellemi függetlenségét fon-
tosabbnak tartja a megélhetési gondoknál.

„Inkább egyenek meg a férgek, 
minthogy a férget megegyem”
Az író, véli Márai, nem állhat be politikai 
szavalókórusba, nem formálhat kollektíve 
véleményt. „Ahol egyenruhát kényszeríte-
nek a véleményre és az ízlésre, ott nincs sza-
badság.” 

A kultúrpolitika által felajánlott juttatáso-
kat elutasítja (Karinthy sorait idézve: „inkább 
egyenek meg a férgek, minthogy a férget meg-

egyem”), pártlapokban nem hajlandó publi-
kálni („mintha azt követelnék, írjak egy vidéki 
állomásklozet falára”).

Kassákkal, Kodállyal vagy Illyéssel ellen-
tétben semmilyen juttatást nem fogad el a re-
zsimtől, a svábok kilakoltatása ellen ugyan- 
olyan hévvel tiltakozik, mint a csehszlovákiai 
magyarok deportálása ellen. A kollektív bű-
nösség elvét elfogadhatatlannak tartja.

Felkérik, legyen a Magyar–Csehszlovák 
Társaság elnöke, de Márai – aki sérelmezi, 
hogy a felvidéki magyar gyerekeknek szlovák 
iskolába kell járniuk – felháborodottan utasít-
ja vissza az ajánlatot. „Nem megyek kultúrko-
médiát játszani Prágába.”

A kommunista pártlapokban egyre nyíltab-
ban támadják, Lukács Györgyék „kártékony 
irodalomnak” nevezik Márai életművét, Sértő-
döttek című regényének második kötetéről pe-
dig azt írják: „politikai és emberi színvonalától 
már csak írói színvonala alacsonyabb”.

Márait azonban nem tudják megpuhítani. 
Nem lép be a pártba, és nem köt kompromisz-
szumokat. Naplójában André Gide francia író 
szavait idézi: „Minden jobb- és baloldali dikta-
túra ellen megmaradni a szellemi szabadság 
hívének, védelmezőjének: ez a szellemi ember 
örök feladata.”

Válaszlépésként a kommunisták betiltják 
a Sértődöttek harmadik kötetét, amely a nyom-
dából egyenesen a zúzdába kerül. „Most még 
itt tartunk: a könyveket, melyek nem kívána-
tosak, bezárják a pincébe. Ezt múlhatatlanul 
követi a pillanat, mikor az írókat, akik a nem 
kívánatos könyveket írják, ugyancsak bezár-
ják a pincébe. Aztán az olvasókat, akik a nem 
kívánatos könyveket olvassák... és így tovább” 

– írja Márai. Orvos ismerősétől ciánkapszulát 
szerez, úgy véli, „ez az egyetlen praktikus 
fegyver, amellyel a deportálások ellen véde-
kezni lehet”.

Kapzsi, kegyetlen nép
Az emigráció gondolatával foglalkozik. „Az 
első alkalommal elmegyek ebből az ország-
ból, ahol megtagadták a műveltséget. Inkább 
hebegve és süketen halódni valahol, mint ez-
zel az erkölcstelen, gyáva, kapzsi, kegyetlen 
néppel vitatkozni.” 

Magyarországot végül 1948 augusztusá-
ban hagyja el – feleségével és fogadott fiuk-
kal, Janikával.

„Negyvenkilenc éves korban egyszobás 
kucorgásba kezdeni családdal, meggondolni 
minden kis kényelmi többletet, minden jobb 

Márai Sándor Budán, Mikó utcai lakásuk erkélyén, az 1940-es évek elején
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Az útlevél, amellyel Márai 1948-ban örökre elhagyta Magyarországot

cigarettát, egy villamosutazást, nézni, ahogy 
Lola megint – mint huszonöt év előtt – lavór-
ban mossa a zoknit? Igen.”

Rövid svájci kitérővel Nápolyba költöznek, 
ahol „a sikátorokban patakokban csörgedezik 
a szennyes mosogatólé, a gyümölcsök héja ra-
gacsos, a bordélyokból fülledt emberpára árad 
ki, s a lakosok 40%-a analfabéta, írni-olvasni 
nem tud.” 

Itt írja le naplójába a futball sajátos, Má-
rai-féle definícióját is: „testedzéshez semmi 
köze, átmenet egy kocsmai verekedés és va-
lamilyen pubertásos futási inger közt.”

Egy 15 évvel korábbi, régen lejárt francia új-
ságíró-igazolvánnyal jár múzeumokba. Jani-
kának minden este felolvas a Toldiból, és szo-
morúan tapasztalja, hogy majdnem minden 
verssorban akad olyan szó, amit a gyerek már 
nem ismer. 

Márai kiválóan beszél németül, angolul, 
franciául és olaszul, mégis attól fél, hogy ma-
gyar nyelvi öntudata óhatatlanul is roncsoló-
dik az idegen közegben, ezért kötelező olva-
sással védekezik a „nyelvfelejtés” ellen: min-
den reggel előírásszerűen a Károli-féle Bibliát 
olvassa, hozzá Arany János és Vörösmarty 
költeményeit. 

„Nem hiszem, hogy van még ilyen rideg 
sors, mint az enyém – írja naplójába. – Emig-
ráns, otthontalan magyar írónak lenni, kül-
földön, azt hiszem, ez a legreménytelenebb.”

Csellengeni, mint a koldusok
1949 tavaszán a nápolyi rendőrség elutasítja 
kérvényüket, nem kapnak olaszországi tar-
tózkodási engedélyt, és tíz napon belül el kell 
hagyniuk az országot. Rómába utazik, és Vit-
torio Cerruti olasz diplomata segítségét kéri. 
A tartózkodási engedélyt megkapják, mivel 

ját eladják, és maradék ékszereiket is pénzzé 
teszik. „Cipőm lyukas. Van még jó cipőm, de 
azt kímélem. A ruhával is így vagyok, egyet 
hordok szakadásig” – írja 1949-ben.

Napközben a nápolyi Nemzeti Könyvtár-
ban (Biblioteca Nationale) olvasgat, délután 
pedig a lármás utcákon sétál, s figyeli az em-
bereket, a sűrű, szutykos nyomort. „Csak élni, 
csellengeni, fillér nélkül, mint a nápolyi koldu-
sok.” Naplójában Assisi Szent Ferencet idézi: 

„A világot csak az nyerheti meg, aki lemond róla.”

Cerruti felesége, Elisabetta Cerruti – azaz Pau-
lay Erzsi (a budapesti Nemzeti Színház egyko-
ri igazgatójának, Paulay Edének a lánya) – régi 
rajongója Márainak. 

Ő az, aki Tolnay Károly emigráns iroda-
lomtörténésszel az irodalmi Nobel-díjat in-
tézi Márai részére – Márai tudta nélkül. And-
ré Gide francia írót kérik meg arra, hogy a No-
bel-bizottságnál lobbizzon Márai érdekében. 
Gide elegáns válaszlevélben tudatja, hogy bár 

„élénken rokonszenvez” a magyar íróval, a kért 
közbenjárás nem lehetséges.

Márai eközben gyalog jár be a városba, 
hogy megspórolja a buszjegy árát. Anyagi 
helyzetük egyre aggasztóbb, felesége bundá-

Márai Amerikában
Melyik ismert magyar író támadta meg 
a Halotti beszéd című Márai-verset? Mi-
vel teltek Márai napjai az amerikai emig- 
rációban? Hány cigarettát szívott, és 
hogyan próbálta mérsékelni borfo-
gyasztását? Hol volt 1956-ban? Milyen 
indokkal száműzték műveit a könyv-
tárakból? Mit írt róla az Új Szó a het-
venes években? Melyik amerikai elnök 
köszöntötte őt a születésnapján? Tud-
tak-e az unokái magyarul? S mit vála-
szolt Szepesi György rádióriporternek, 
aki „erkölcsi bélpoklosoknak” nevezte 
a külföldön élő, emigráns magyarokat?
Márai-összeállításunk második ré-
szét lapunk következő számában ol-
vashatják.

A Márai család egy olaszországi vendéglőben
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