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A színpadot ülőalkalmatosságok, illetve
azok támlái mentesítik az ürességtől,
szám szerint mintegy harminc; vörös
plüssel bevonva mindegyik. Jobbról-balról
egy-egy ferdén elhelyezett. aranykeretes
falitükör; összjátékuk révén az alteregók,
akárcsak a régimódi személyfelvonókban, a
végtelenségig sokszorozhatók, s ha valaki a
színpadon állva beléjük tekint, tükörképe révén
akkor is szembenézhet a közönséggel, amikor
valójában hátat fordít neki. Imgmar Bergman ké-
sei filmjeit idéző, békebeli hangulat. Elegáns, vi-
lágos öltönyben, pettyes nyakkendőben belép
Bálint András, ügyesen kikerül mintegy másfél
tucat plüssbevonatú támlát, elhelyezkedik a
legöblösebb fotőjben - és megszólal Márai
Sándor.

Estjével kapcsolatban a legfontosabb kérdé-
sek máris föltehetők. Voltaképp mit mond el?
Sőt: kit mond el? S mintegy mellesleg: elmondja
vagy felmondja? Mármint Bálint András, akinek
nyilvánvaló szándéka, hogy n e csak színészileg,
hanem az intellektuális habitus egészében is
azonosuljon a szerzővel. Ám ha ez sikerül neki
(márpedig sikerül, hiszen Bálint András
tehetségének legjobb oldala, a rekonstruáló
érzékenység szinte fölényes biztonsággal
érvényesül ezen az esten), akkor nem
kerülhetünk meg egy másik, messzire vezető és
eléggé kínos kérdést: vajon a szerzőnek
sikerült-e azonosulnia saját mondataival? Minél
inkább elhiszem Bálint Andrásról, hogy ő Márai,
annál kevésbé hiszem Márairól, hogy
megszólaltatható. Ám ennek okai túlmutatnak a
Radnóti Színház produkcióján.

Az est összeállításakor Bálint Andrásnak két -
önmagában is nehéz - feladattal kellett meg-
birkóznia. Ezek egyike profiljellegű probléma:
Bálint és az általa vezetett színház nyilvánvalóan
meg akarja mutatni, hogy lelet egyszerre aktuá-
lis és időkön túli, publicisztikus és a szellem kihí-
vásaira koncentráló, mindenkihez szólóan szel-
lemes és finnyásan bölcs. Meg akarja mutatni
nemcsak azt, hogy érdemlegesen reagál a rend-
szerváltásra, nemcsak azt, hogy e reagálás a
színház hagyományaiból (és Bálint korábbi pro-
dukcióiból) is következik, hanem azt is, hogy
mindez az esztétikai teljesítményből vezethető
le, nem pedig fordítva. A törekvést jogosnak, sőt
rokonszenvesnek tartom; kérdés azonban, hogy
az a konstrukció, amely e célból a Radnóti Szín-

házban létrejött. mennyire működőképes; vala-
mint kérdés, hogy az a közönség, amelyet ez a
konstrukció magához vonz, mennyi valóságos
színházi impulzust hajlandó elfogadni a polgári
nosztalgiákkal kevert szellemesség fejében.

Annyi bizonyos, hogy a feladat a jelen produk-
cióban megoldottnak tekinthető: a polgári éthosz
megformálásához - Bálint András előadásában -
nem férkőzik kétség. A színpadon megjelenő
figura szeretetre méltó és jelentős; humorral és
kedéllyel megáldott, mégis komoly, sőt nemrit-
kán keserű; tud oldott lenni, és - ha kell -
összefogott, anélkül, hogy görcsös volna. Akik
pedig hallották Bálint Andrást 1989 őszén
Márait előadni (amikor először lehetett
nyilvánosan), vagy hét évvel ezelőtt lllyés nagy
versét szavalni (amikor először lehetett
nyilvánosan), azok tudják, hogy színészi
pályáján bőven megvannak a mostani est
közvetlen előzményei.

A másik feladat személyes jellegű. ezért vala-
mivel nehezebb és kényesebb. A színésznek, aki
azáltal vált emlékezetessé, hogy világéletében
intellektuális fiatalembereket alakított, végre
szembe kell néznie azzal, hogy már nem fiatal.
Ugyanakkor mégsem léphet át másik szerepkör-
be - ehhez talán túlságosan is azonosult saját
arcával. Néhány éve még Radnóti Miklós sze-
mélyiségét öltötte magára - annak a költőnek a
vonásait, aki megmenekült az öregedéstől, mert
életében és művében a kései éretté válás pilla-
nata egybeesett a korai pusztuláséval. Radnótit
harmincöt évesen agyonlőtték - évre év rakó-
dik, de nem neki; s az üldöztetés ténye, valamint
a hitvallás pátosza nemcsak lehetővé tesz, de
meg is kíván egy kis utólagos nárcizmust. Márai
személyében viszont azt a figurát találta meg a
színész, aki nyolcvankilenc évesen lett öngyil-
kos, mégsem volt ideje megöregedni, mert érett
férfikorában derékba törte életét a háború, majd
a kommunista diktatúra - az emigráció (lega-
lábbis a színpadon) már csak a létezés árnyéka,
ürügy a naplók további köteleire. Az üldöztetés
motívumát pedig szinte zökkenőmentesen lehet
ott folytatni, ahol Radnóti Miklós abbahagyta.

Annak persze, hogy Márai mintegy negyven-
évesen születik meg a székekkel borított
színpadon, vannak szigorú konzekvenciái. Hogy
mást ne mondjak, elsikkad a Márai-életműből a
próza és a dráma. Ez önmagában véve nem baj
(hiszen a Föld, föld! és az Egy polgár

vallomásai, ame-

lyekből a naplók mellett az est szövegeinek nagy
része kikerült, Márai legjobb művei közé tartoz-
nak); de vajon nem sikkad-e el Márainak mint
gondolkodónak is néhány jelentős vonása?

Bálint András a liberális Márait jeleníti meg. A
hedonista polgárt, aki élvezi és megérti az adott
világot, majd felháborodik annak züllött és bar-
bár voltán, végül rezignáltan állapítja meg: „egy
elmúló kultúra elmúló embere vagyok".
Márainak más arcait is elő lehetne bányászni: az
élet-mű bizonyos szegmentumaiból a
konzervatív erénycsősz vagy éppenséggel az
ifjú, zabolátlan anarchista rajzolódna ki.
Ugyanaz vonatkozik a stílusrétegekre is:
szólhatna hozzánk tárgyszerű, hűvös próza vagy
bebalzsamozásra váró, túl-dimenzionált
szónoklat is; Bálint egyiket sem aknázza ki.
Helyettük Márai nyelvművészetéből
mindenekelőtt az aforizmákat és a hasonlatok
fürtjeit kapjuk. Bálint András színpadán úgy
lépegetnek a Máraitól származó hasonlatok
(hogy én is hasonlattal éljek), minta varjak a
barázdában: meg-megállnak, fölcsippentenek
valami, éppen útjukba eső tárgyat vagy élőlényt,
szeszélyesen megrázzák a levegőben - de azért
afelől semmi kétség, hogy a barázdában és csak
abban haladnak előre. Hogy aztán a
jelentéktelenben fedezik föl a jelentőset vagy
ellenkezőleg, a jelen-tősben a jelentéktelent, az
már szinte a véletlen műve. Bizalmatlanabb
személyiségek (mint amilyen e sorok írója is)
egy idő után gyanakodni kezdenek az, ami a
szellem pezsgő frissessé-gének látszik,
némelykor talán nem több, mint cikázó
felületesség és moralizáló frivolság. Éthosz
helyett önsajnálat és önigazolás, epika helyett
végtelenített belső monológ, bölcsesség helyett
retorika, amelynek hallgatósága réges-régen ki-
halt, vagy talán világra sem jött. Egy
elképesztően nagy terjedelmű életmű, amelyet
azonban csaknem teljesen eltakar - nem a
kommunista diktatúra negyven évi tiltása, nem
is az itthoni publikálás intranzigens
visszautasítása, hanem: - az életmű és a
személyiség mítosza. S ha valaki, mítoszoktól
függetlenül és különösebb elfogultság nélkül,
kötetről kötetre szemügyre veszi Márai életművét
(mint azt legutóbb Krasznahorkai László tette),
az óhatatlanul szembekerül az életmű
egyenetlenségének súlyos problémájával. Olyan
szerzőről beszélek, aki hatvan könyvet írt, és
ebből tíz jó.

Most, hogy Márai műveit (remélhetőleg az
összeset) újra kiadják, a magyar kultúra
választás előtt áll. Vagy megtörténik a jobb és
fontosabb művek recepciója (de akkor
tudomásul kell venni, hogy munkáinak
többségében Márai nem bizonyul annyira kiváló
írónak, amilyennek mítosza feltünteti), vagy pedig
győz a mítosz, és Máraiból - nem feltétlenül a
liberális Máraiból - az új kultúrpolitika egyik
toteme lesz (de akkor egy emberöltő múlva
annyira sem fogják olvasni,
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mint most Jósika Miklóst - ami bizony súlyos
veszteség lenne).

Ilyesfajta meggondolások - mint az imént

mondottam - egy idő után jutnak eszünkbe. Ez

az idő természetesen nem a Márai-est másfél

órája, hanem az a néhány év, amíg a bizalmatlan

szemlélő - Márai-könyvek tucatjainak elolvasása

után - rájön arra, hogy Márai talán élete végéig,

vagy legalábbis az emigráció kezdetéig (ami

ebben a tekintetben szinte ugyanaz) nem jött rá,

mit akar. Népszerű akar-e lenni, az úgynevezett

művelt nagyközönség igényeit akarja-e

kiszolgálni, minél magasabb színvonalon, köz-

ben mellesleg az igazságot is meg- és kimond-

va; vagy inkább a magyar prózát szeretné-e

megújítani? Mindez együtt nem megy; legaláb-

bis itt és akkor (itt és most) nem. Ami persze mit

sem von le Márai legjobb munkáinak értékéből.

Az Egy polgár vallomásaitól a Zendülőkig, az

Idegen emberektől a Föld, föld!-ig van egy sor

könyve, amelyek a magyar irodalom legjavához

tartoznak.
Másfelől nem hiszem, hogy Bálint András

Márai-estjének kellett volna végrehajtania mítosz
és életmű radikális szétválasztását. Ez tudós
iroda-lomtörténészeknek és az irodalmi közélet
egé-

Bálint András Márai-estje (Sárközi Marianna
felvétele)

szének lenne dolga. A színészi és a pedagógiai

attitűd egyesítését helyénvalónak tartom, s a

hosszú taps mutatja, hogy lényegében így gon-

dolja a közönség is. Márai személyisége, mint

láttuk, messzemenően alkalmas arra, hogy Bá-

lint András maszkja legyen; s egy egész estére

való szépet és jót minden jelentős alkotó művei-

ből ki lehet gyűjteni. Bírálatomból az, ami Bálint

András teljesítményét illeti, főként az időhöz való

viszonyát veszi célba. Nem akarom elismételni

azt, amit föntebb már leírtam; Bálint figurája,

szándékai szerint, az aggastyánkortól halad az

érett férfikor felé, miközben a napló műfajának

megfelelően halad előre az emigrációs évek si-

vár múlásában, mígnem a közelmúltban, jele-

nünk küszöbén kioltja saját létezését. Bálint nem

vet számot sem ezzel a belső ellentmondással,

sem azzal a körülménnyel, hogy Márai éveiből

nincs átjárás - és nem ami hibánkból nincs átjá-

rás! - ami éveinkbe. Kénytelenek vagyunk úgy

szemlélni az általa hozott figura életét és halálát,

mint egy bronzkori szekercét a múzeumban. Mi-

lyen sok helyen ki van csorbulva! Csak nem

használták rendeltetésszerűen?!

S még valami. Vajon hogyan állítja össze kö-

vetkező műsorát Bálint András, ha végiggondol-ja

Márai-estje konzekvenciáit? Milyen életek és

gondolatok nyomán kirándul tovább az időben?

(Ebből a szempontból mennyivel könnyebb dol-

ga van például Vallai Péternek, aki vele nagyjá-

ból egyívású szerzők munkái alapján vállalkozott

a kisúgó szerepére; neki csupán azt kell eljátsza-

nia, hogy éppen végiggondolja mindazt, ami va-

lójában eleve konszenzus tárgya közte és a kö-

zönség között.) Nem lehet-e, hogy ami hősies ki-

tartásnak látszik, valójában csak merev elzárkó-

zás, egyszersmind lemondás a szellemi élet fo-

lyamatosságáról?

Tartok tőle, hogy a San Diegó-i pisztolydurra-

nás után Bálint Andrásnak a régebbi múlt felé kell

fordulnia, ha újabb maszkokra van szüksége.

Választhat - mondjuk - Szent István király in-

telmei és Csáth Géza naplója között.
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