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Ami minden bajra jó… – Márai Sándor Füves könyve
Érdekes játékokat tud produkálni az Élet, a legjobb forga-
tókönyvíró. Mostani lapszámunkban egy kicsit több lett 
a jeles napok, évfordulók felemlegetése a megszokottnál. 
A költészet napjára adott ajánlóban is jeles – évfordulós 
– költőket sorolunk fel, s mikor a könyvajánlón törtem a 
fejem, akkor jutott eszembe Márai Sándor, akinek már-
cius 15.-éhez, József Attilához csakúgy köze van, mint 
Füves könyve révén mindennapjainkhoz, a magasztos 
érzések megfogalmazásától az egészen egyszerű kérdé-
sek megválaszolásáig. Márai Sándor ugyanúgy április 
11-én született, mint József Attila, csak öt évvel koráb-
ban, 1900-ban. Az igazi polgárideál megtestesítőjeként, 
aki egy egész életstílust emelt irodalmi igényességgel a 
világhír felé, természetes, hogy 1948 után Magyarorszá-
gon nem volt emlegethető, „indexen” volt, ahogy szok-
tuk mondani. Emigrált, de a messzi távolból is megma-
radt igazi magyarnak, hiszen 1980 után már kiadták 
volna írásait, de nem járult hozzá, mert Magyarország 
megszállás alatt állt, és diktatúra volt. 1989-ben önkezé-
vel vetett véget életének, unokái nem tudnak magyarul, 
s így csak angol fordításban ismerhetik nagyapjuk életművét. A különlegességeknek nincs vége. Jóllehet, az első sza-
bad választásokat csak március végén tartották 1990-ben, március 15-én azonban posztumusz Kossuth-díjat adomá-
nyoztak Márai Sándornak. Minden alkotását nehéz lenne felsorolni, a népszerű keresők amúgy is egy pillanat alatt 
„kidobják” a listát. Ünnepi vagy akár mindennapi olvasmánynak a Füves könyvet ajánlanám. Első kiadása a Révai 
Kiadó gondozásában jelent meg 1943-ban Budapesten. Azóta számos – hazai és külföldi – kiadást megért, sok helyen 
megvásárolható. 

Csak egy jellemző idézet az 1. gondolatsorból: „Ez a könyv tehát őszinte lesz, olvasó, s nem eszmékről és hősökről 
beszél majd, hanem csak arról, aminek köze van az emberhez. Írója nem tanítani akar, amikor e könyvet írja, hanem 
tanulni.”

Legkedvesebb idézetem épp a 200. gondolatból való – s így március 15. közeledtével éppen aktuális.
A hazáról. „Mindig mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne 

várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj ha-
zádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. 

Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.”

Jókai Mór, a szabadságharc krónikása
Kevesen tudják Jókairól, hogy a szabadságharc „hőskölteménye”, A kőszívű 
ember � ai mellett egy másik jeles munkával tisztelgett a nagy események em-
léke előtt. A Forradalmi és csataképek című elbeszéléskötet a hétköznapok 
hőseinek állít emléket olyan szemszögből is, ahogy azt a szemtanúk – nők, 
egyszerű emberek, polgárok – láthatták, s melyből kiderül, hogy nemcsak a 
történelemkönyvek aranybetűvel írt soraiban kell az emlékezetes és a lelki 
épülésünket szolgáló történeteket keresni, hanem a hétköznapi hősök tette-
inek leírása is maradandó élményt adhat.  Tardonai bujdosásából hazatérve 
már 1850-ben kiadta a novelláskötetet, melyhez – ismerve a Bach-korszak 
magyarellenességét – nagy bátorság kellett, bár kisebb csoda, hogy egyálta-
lán megjelenhetett. A könyv írója életében számtalan kiadást ért meg, a teljes 
Jókai-életmű emlegetésekor azonban – meglehetősen méltatlanul – mostaná-
ban kissé háttérbe szorul. 
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