
Hit és hitetlenség

MAKAY IDA

nagyobb rossznak tartott végső magatehetetlenség állapotát, ha
valóban bekövetkezik, elkerülje. 1989. január IS-én, halála előtt

néhány hónappal egyetlen mély értelmű, a halál-jegyzetek kon
textusában kommentálhatatlan sort jegyez be a naplójába: "Vá
rom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom. Itt az ideje"
(N83-89/l83).

A naplóíróra is igaz a lelki élet paradoxona: nem lehet Istent meg
ismerni, ha az ember nem vágyakozik rá, és nem lehet vágyakozni
rá, ha nem ismerjük. Márai Sándor a gyerekkor vallásos életformá
jának kereteit hagyta el, hogy akor tanúja és a hagyomány folyta
tója lehessen művészetében és életében. 20. századi "emberré" kel
lett lennie a "megüresedett ég" alatt, hogy az emberről, az ember
nek írhasson. Megélte a hitet nehéz életszakaszaiban, megtapasztal
ta a gondviselést mindennapjaiban - de nem vált vallásossá a szó
hagyományos értelmében. Később eljutott a semmi tapasztalatáig,
és a korábbi hitek tagadásáig - mégsem vált ateistává. "Minden
másként van" - írta végül. A kritikai attitűd a radikális istennélkü
liség állapotának megtapasztalásához vezette, mégis, az utolsó pil
lanatig odaadóan ápolta feleségét, és az utolsó pillanatig írt. Ez a
magatartás pedig, a teljes kiégés és elhagyatottság, az értelmetlen
nek érzett lét artikulálásának a vágya mégis értelemadó gesztus,
amely nem magyarázható a hivatás erkölcsként való megélésének a
személyiségben rejlő mély gyökerezettsége nélkül. Személyiség és
mű, magatartás és alkotás elválaszthatatlanul összefonódik - val
lotta. Tudta, hogya művészet is csak a teljesesség - vagy annak hi
ánya - érzékeltetésére, a .Játomásra" tesz kísérletet, megoldást
nem nyújt. Az irodalomtörténet, a kritika és az olvasói tudat
tendenciákra, irányokra, motívumokra figyel, elméleteket állít, mert
az egész teljes együttlátására képtelen. A "egészet" jól szimbolizálja
a Napl6k szinte "végtelen" folyama, a gondolatok, hitek ellentmon
dásossága, egymásba érése és körkörössége: a Napl6k titka az
unikális - a személyességében kifejezhetetlen - személyiség titka.

Visszhangat ver
Mintha mindig zúgna a dél,
És benne zengnea neved.
Visszhangot ver ereim falán.
Már hiába némítanám.
S hiába néma éjfelek.
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MAKAY IDA A Nap helyén
Viszlek magammal minden utamon.
S hogy éjbe süllyedt már
A hajótörött virradat:
Alvadtvérsötét az ég,
A fény forrása elapadt.
A Nap helyén csak
villany ég.

Megperdültek
Sötét ólmos mindszenti esők.

Időtlen fájdalom zokog.
Ólmos könnyek gyászindulója.
MegperdüJtek
agyászdobok.

NÁDASDIÉYA Az éjszaka tüzeiben
Egyszerre közel és távol,
a zene hol körülhatárol,
hol megnyl1ik a hatalmas ég,
szeretnék élni még.

Találj magadra bennem,
mindig feléd törekedtem,
és nem hittem már, mégis
hozzád vezet a fény is.

És az éjszaka tüzeiben
vágyom rád, nem találom helyem,
oda szeretnék, hozzád menni,

Gazdához megkérdezni, hogy mennyi
a test, és mennyi a lélek,
belepusztulok, ha hozzád el nem érek.
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