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Hit és hitetlenség
útjai Márai
Naplóiban

" ...egyszer Salerno környékén sétálva találkoztunk egy sugarzo
tekintetű szerzetessel. Márai akkor megkérdezte tőlem: honnan van
ebben az emberben ez a békességes derű? S néhány nap múlva elkérte
tőlem az illető szerzetes címét. (Egyébként Tomek Vince volt az.) Úgy
tudom, többször is találkoztak, beszélgettek. Márai nem hitetlen,
hanem kereső ember volt. S mi azt valljuk, aki keresi, az már meg is
találta lsteni,"!

"A nyelv csakis valami olyan dologról szólhat, amilyen az ember (azaz
csakis fogalmi lehet), ám azáltal, hogy az embernek szól, soha nem
tudhatja, hogy szól-e bármiről is, magát is beleértve, mivel éppen ez a
róla-ság (aboumess), a referencialitás az, ami kérdéses"?

Egyik monográfusa joggal írhatta az 1990-es évek elején, hogy
"Márai sosem volt vallásos író ... ,,3 - hagyományos értelemben
valóban nem volt az: vívódásai, kétségei és kérdései megfogalma
zását tartotta fontosnak. A NaploK írásai egyértelműenbizonyítják,
hogy Márai Sándort három nagy kérdéskör foglalkoztatta: a mű

vészet - ezen belül az irodalom -, a politika és a vallás.
A modern vallás- és viselkedéstudomány szerint a transzcen

denciához való viszony az ember antropológiai sajátossága, s így
megkerülhetetlen bármely emberi tevékenység, megnyilatkozás
esetében: valamilyen formában, akár hiányként, megjelenik a
művészeti alkotásokban is. Ateista író is írhat "vallásos" irodal
mat - a képmutató magatartásformák bírálatával, a hazugság
és önámítás leleplezésével; egy, az igazságnak jobban megfelelő

emberi hozzáállás kialakítása érdekében. Lényegében ez Szabó
Ferenc álláspontja, aki szerint Márai kereszténység-kritikája, egy
házbírálata, a vallásos magatartással szemben érzett averziója a
teológia negatív útja felől értelmezhető." Márai Sándorhoz való
ban közelebb állt a kritikai szemlélet, elutasította a transzcen
dens-élmény körülkeríthetőségét, az Istenről való köznapi be
széd lehetőségét, nem jellemezte a misztikára való hajlam. A
NaploK írója a sötétség csöndjében várakozott - de ezt a ma
gányt az emberi kapcsolatok bonyolult szövevényének mély is
merete jellemezte - számára a fényt a művészet, az alkotás, az
írás aktusa jelentette. Márai önéletrajzi jellegű írásaiban azonban
nem csak a negatív teológia felől értelmezhetően jelenik meg a
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vallásos gondolat, számos részlet arról árulkodik, hogy a napló
író a világ jelenségeiben, és saját életében is felfedezte a transz
cendens jelenlétét.

"Istenem, adj erőt, hogy hűséges legyek ahhoz az értelemnél is mélyebb
világossághoz, mely lelkemben pislákol, s megmutatja, mit kell tennem,
írnom, gondolnom!"

Gondviselés és
emberi felelősség

5Az idézett
Napló-kötetek

röviditései: Napló
1943-1944: N43-44~

Napló 1945--1957:
N45--57/; Napló

1958-1967: N58-67/;
Napló 1968-1975:

N68-75/; Napló
1976-1983: N76-83/;

Napló 1983-1989:
N83-89/; Ami a

Naplóból kimaradt
1945--1946: A45--461;

Ami a Naplóból
kimaradt 1947: A47/;

Ami a Nap/óbó/
kimaradt 1948: A4B!;

Ami a Naplóból
kimaradt 1949: A49/;

Ami a Naplóból
kimaradt

195G--1951-1952:
A5G--521;

Föld, föld! ...: F721.

Az 1943-44-es háborús években írt legelső Naploban Márai feljegy
zi: az "ámokfutó gép" gyilkolt a fővárosban, "Csak a csoda segít
het" (N43-44/146).5 A diárium bejegyzései szerint a naplóíró hitt a
csodában. A Napló 1943-1944 kötet lapjain így kiált fel: "Állandó
csodák között élek. Milyen vak vagyok néha, hogy nem látom ezt,
nem érzékelem! Csodák, minden pillanatban, az összefüggések cso
dái, az ismétlődés csodái, a rendezés csodái. .." (N43-44/55-56). A
csoda itt a magasabb irányítás, a transzcendens vezetésének jele,
azonban nem automatikus, és magától értetődően nem rendezi el
az ember életét, szükség van a cselekvő személy együttműködésé

re: "van egy pillanat, a csodán belül, ahol - így tetszik - Isten
egyedül hagy, reám bízza, hogy döntsek" - írja Márai, majd hoz
záteszi: "Ez az én felelősségem pillanata. Ez a felelősség tölti meg
tragikus értelemmel az emberi életet" (N43-44/56). Máshol arról
elmélkedik, hogy amikor Istenre bízza sorsát, akkor "Isten nem ad
föltétlen jogot ehhez" (N43-44/142), mert az Isten az emberre is
bízta, hogy alakítsa a sorsát, és akik nem vállalják ezt a feladatot, és
mégis Istenre bíznak mindent, "a válságos pillanatban Isten szava
nélkül maradnak" (N43-44/142). Transzcendencia és immanencia
kényes egyensúlyáról, ember és Isten értelem vezette együttműködé

séró1 szól a naplóíró. Az alapmeggyőződésének számító gondolat ha
sonló formában jelenik meg a '45-ös naplóban is: "Mit tanultam
negyvenöt év alatt? Van Gondviselés. De van feladat is, melyet nem
lehet a Gondviselésre bízni; könyörtelenűl el kell végeznünk, egye
dül" (A45-46/60). Márainak ez az elképzelése egészen az '60-as
évek végéig gondolkodásának sarokköve. Meggyőződésével össz
hangban rendkívül érzékenyen reagált arra, ha azt látta, hogy a val
lást és a hitet az ember a valóság elől való menekülésre használja
ahelyett, hogy értelmét és emberi adottságait használná fel a
megoldás keresésére. Ugyanakkor azt a szemléletet is visszautasí
totta, amely a vallásos magatartás és az egyházi intézményrend
szer bírálatában a transzcendencia megkérdőjelezéséig jutott. A
1943-as napló "imái", Istennel kapcsolatos megnyilatkozásai a ke
resztény tanítás Atya-Isten képének tükröződései a személyes hit
valóságában.

A gondviselésről és a felsóbb akarat megnyilvánulásáról szóló
elmélkedések az ötvenes évek naplóiban a leggyakoribbak. Isten
nem volt megtapasztalható a naplóíró számára "emberi fogal
mak szerint érzékelhető alakban", a természetes értelem vezette
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6E kérdést posztumusz
naplóban fogalmazza

meg Márai filozófiai
perspeklívába állítva,
amikor arról beszél,

hogy az emberiség a
.copito", a .dubüo"

megértésével, majd "az
antropomorf monotheisz

tíkus istenfogalom"
megsemmisítésével a
20. században eljut a

deizmus "credo quia
absurdum" szemléletéig
(N83-89/136). A "credo"

után Márai szerint a
.,feltétlen abszurdum"

következik (N83-89/136).

A Biblia szövegeivel
kapcsolatos
feljegyzései

annak belátására. hogy a világban "emberfölötti, isteni rend"
uralkodik (A45-46/43-44). A '60-as évek közepétől írt naplók
ban a kereszténység Atya-Isten képe halványodik - a megszólí
tásokban például egyáltalán nincs jelen. Márai az általános érvé
nyű Isten szón kívül egyedül a Természetfölötti kifejezést
használja - ez utóbbi pedig nem annyira a keresztény közbe
szédre, inkább a filozófiai hagyományra jellemző, és karteziánus
megközelítésre utal. A Naplók - és főleg Jézus-regénye, a Har
minc ezüstpénz - alapján Jézus személyét egészen külön kezel
te, zseni voltáról volt meggyőződve. Istenképzetét mentessé pró
bálta tenni az antropomorf jegyektől," illetve tudatosan nem
használt olyan kifejezéseket, szavakat, amelyek az istenképzetet
emberi tulajdonságokkal ruháznák fel. rs - ..az isteneket a félelem
szülte" (N45-57/ 47) - idézi Lucretius gondolatát: az isteneket,
vagyis az ember készítette bálványokat a félelem szülte, de a
naplóíró ezekben az években még látja a világban - és sorsában
tapasztalja - az "eleven rendet", amely csak egy magasabb ren
dű Értelem, az Isten műve lehet.

A háborút követő években és az emigráció első éveiben Márai
számos reflexiót jegyez fel az évente újraolvasott Biblia szövegei
vel kapcsolatban. Bizonyosnak tartja, hogy az Ószövetség "az
ös-szöveg". és "Minden, amit tudunk, ebből következik, erre
épül reá." (A48/11-12). Az Ószövetségnek nincs kifejezhető ta
nulsága, arra tanít, hogy "az ember nem egészen reménytelen",
és az "Isten vele tart, ha dühösen is". Kiemeli, hogy Károli Gás
pár nyelve úgy hatott rá, mint az "éleny", "ez a teljes hitelű és
erejű magyar nyelv" (A48/11-12). Az Ószövetség történeteit ol
vasva általában politikai párhuzamokat von: Ezékielnek Góg
romlásáról írott szavairól - "Vitézek húsát egyétek, s a föld fe
jedelmeinek vérét igyátok. .." (A49/231) - a "pesti kommunista
főideológus", Révai jut eszébe; azzal kapcsolatban, hogy a zsi
dók az exodus során magukkal vitték az egyiptomiak kincseit,
iróniával jegyzi meg, hopy "Az oroszok bibliai nép; ez Pesten is
így történt" (A49/236); Ezsaiás, Ezekiel és Habakuk próféták pe
dig szerinte "zengő, habos szájjal jósolják az atomháború borzal
mait." (A49/250). Az Újszövetség könyvei közül János jelenései
mellett Lukács és Máté evangéliumával, valamint Jézus szemé
lyével és beszédeivel foglalkozott legtöbbször. Feljegyzi, hogy
"Jézus csodálatos szavait (...) áhitattal" olvasta, és - az Ószö
vetséggel ellentétben - "kritika" nélkül, elbűvölten", engedve,
hogy hasson rá "minden, ami a költészetben mágikus varázs"
(A48/13-14). A Jézusnak tulajdonított imát a "világirodalom leg
tökéletesebb kompozíciójának" nevezi, mert "Minden benne van,
amit az ember Istennek, önmagának és a világnak mondhat"
(A50-52/20). Néhány bejegyzés arra utal, hogy emigrációja első

éveiben különösen nagy hatással volt rá a hegyi beszéd;
1949-ben ezt jegyzi fel: "Ma reggel először olvastam el »rninden
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7A személyiség erőfeszí

tésének része az élet
módbeli aszkézis és a

test fegyelmezése.
Többször hangsúlyozza:

azt tanulja, hogy "nem
haraggal kell elmenni,

hanem mosolyogva"
(A48/134) A honvágy

ellenmérge a "világ, az
edzés, a conditio"

(A48/134-135). Tisztá
ban van vele, hogya

sorssal folyó .sakkparti"
részben az idegek har
ca: "...tízkilométeres út,
erős levegőben. Ez, s a

reggeli egyórás séta a
Posillipón, pontosan há

rom óra a levegőn;

ennyire szükségem van,
hogy bírjam ideggel ezt

a különös, kényelmes-fé
lelmes, nagyszerü-re

ménytelen élethelyzetet"
(A49/242); és hogya lé

lek egyensúlyban tartá-
sához szükséges a test

féken tartása is: "Egy
napig nem eszem, nem
dohányzom, gondolko

dom. Az. ilyen önkéntes
böjtök segítenek"

(A49/255).

következménnyel« a Hegyi Beszédet; sok mindennek kell történni
az emberrel, amíg ezt a »szöveget«, egyszer az életében, úgy tel
jesen és föltétlenül »megérti-" (A49/244). A hegyi beszéd stílu
sát "különösnek, fojtottnak" találja, "Egy ember érzi - az Em
ber Fia - hogy elkövetkezett a pillanat, amikor minden
megérett benne, amikor végre teljes hangzással tud szólani az
emberekhez. A képek, a hasonlatok áradnak. .., de Ő, a Beszélő,

visszatartja a hangját, nem mond ki mindent" (A49/244) - írja.
Talán ez azon bekezdések egyike, ahol a naplóíró legközelebb
kerül az "Ember Fia" titkához - a történeteket irodalomként és
lelki olvasmányként is olvasta a naplóíró, a szövegben mindkét
megközelítés megtalálható. A bűnbeesés ószövetségi történetére
úgy reflektál, hogy "ez nem csak »irodalorn«, hanem »megtör
tént«" (A49/229); a prédikátor Salamon szavait olvasva viszont
azt tartja érdekesnek, "hogyan buggyan fel rögtön, minden sor
ban a költő" (A49/274). Kiemeli, hogy Salamon könyve "nem
prófécia", hanem "színtiszta, tudatos irodalom. És mindig ez a
legtöbb" (A49/274); János Jelenéseit olvasva felkiált: "Milyen de
kadensek ezek a hasonlatok, az őrült biblikus költő hasonlatai!"
(A49/242). A Példabeszédek könyvének egy versével kapcsolat
ban a következőket jegyzi fel: "Ha lágyan viselted magad a nyo
morúság idején: szűk a te erőd ... (Péld 23). Egy-egy ilyen mon
data, reggel, huszonnégy órára erőt ad. Ez a könyv mégis a
legnagyobb erőforrás" (A49/232).

"Csak igen nagy erő és isteni kegyelem vezethet tovább."

A későbbi visszaemlékezés, a Föld, föld!... lapjain erősen stilizált
formában jelenik meg az a pillanat, amikor Márai családjával 1948
őszén az Alberg-expresszen átlépi az ennsi hidat és az utolsók kö
zött hagyja el Magyarországot: "Ebben a pillanatban - életemben
először - csakugyan félelmet éreztem. Megértettem, hogy szabad
vagyok. Félni kezdtem" (F/335). Ez a félelem a szabadság élmé
nye: elvesztett valamit, ami a "minden" volt számára, és kapott
valamit, ami mindenné válhatott, de még nem volt az övé. "Elbí
rom-e ezt a reménytelenséget, amely a magyar irodalmat, s így
minden sorornat fojtogatja, s közbül bírom-e a megélhetés keser
ves akadályversenyén az iramot?" (A49/ 49) - a kérdésre a '49-es
napló elején még nem tud felelni. A naplóíró saját interpretációjá
ban az alkotó-gondolkodó művészember életmódbeli külsőségei

- sőt a polgári életrend gasztronómiai szokásai -, valamint a
polgári-keresztény életvitel melletti kitartás egy értékrendhez való
ragaszkodás lényeges eleme" (A49/212). Ugyanakkor világosan
érzékelhetőaz a kettősség, amit Márai Sándor az emigrációja utáni
években átélt: kiszakadva az otthon ismertségéből, a sikeres író
szerepéből, idegen földön a teljes bizonytalanság okozta remény
telenséget és a változás hozta inspiráció kettős hatását élte meg.
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Istenhit és babonás
vakhit

BSzentmártoni Mihály:
A személyi érettség felé.

Róma, 1978. /Teológiai
Kiskönyvtár.l

9A vallásgyakorlás jelleg
zetesen katolikus voná
sára, a szentek tisztele

tére is van példa a nap-
lóban: '40~s és '50-es

években tett észak-itáliai
utazásai során nem mu
lasztja el, hogy beténén

Szent Antal városába:
"". rövid zarándokút
Páduába, a kedves

Szenthez. Eddig még
mindig segített. Hiszek

ebben" (A5D-52/47).
Ugyanebben az évben,

a nagypénteki szertartás
jellegzetesen délolasz,

színházias látványossá
gáról írva megjegyzi,

hogy San Gerard - akit
a magyarok Szent Gel

lérljével azonosít 
szobra előtt ő is szokott

fohászkodni (A5D
52/53). Egy helyütt arról
a templomról ír, ahol az
egyik szentnek "gyürüjét

adta" (A5D-52/234) 
talán valamiféle felaján

ló, vagy kérö imára
utalhatott itt a naplóíró.

Az 'SD-S2-es kötetben Márai személyes istenhitének jellegéről

is ír: "Az Istenhez, a természetfelettihez való viszonyunkat nem
árt időről-időre megvizsgálni, nem uralkodott-e el ebben a vi
szonyban a babonaság? A babona éppen olyan bűn az Isten, a
Természetfelettivel szemben, mint a hitetlenség. Hinni kell, fel
tétlenül, de a hit megnyilvánulása legyen méltó az Istenhez és
az emberhez, tehát felesleges hajlongás, eszelős kényszercseleke
detek nélkül való. Isten lenézi a babonás vakhitet, ez a meggyő

ződésem. Isten rangot adott az embernek, amikor hitet adott
neki, s ezt a rangot kötelességünk külső magatartásunkkal is
megbecsülni" (ASO-S2/8). Márait belső igényessége és ízlése ve
zette az Istennel való kapcsolat jellegének megítélésében, bizo
nyos vallásos szemlélet és viselkedésforma kritikájában: elvetette
a hit egyszerű, külsődlegesnek ható, inkább a népi vallásosságra
jellemző megnyilvánulásait. A "kényszercselekedetek" szó felvet
heti a vallásos magatartás freudista bírálatát, de ugyanígy a mo
dern pszichológiát magába integráló teológia személyről, vallá
sos magatartásról alkotott gondolatát is: érzelmi érettség nélkül
nincs igazán érett vallásosság sem, a kettő szorosan egymásba
épül," Márai úgy érezhette, az ember - éppen Istentől kapott
rangjánál fogva - nem engedheti meg magának, hogy vallásos
formákba meneküljön az élet és a szellem kihívásai, valamint a
léttel történő valódi szembenézés kockázata elől. Ugyanakkor
meg tudta látni ebben a számára idegen vallásosságban is az ér
téket. Amikor két posillipói csavargót lát a templomban imád
kozni, így ír: "az imának ez az önkívülete, ez a néma és mégis
magasfeszültségű könyörgés, e két semmi-embernek ez a föltét
len kapcsolata a Természetfelettivel rendkívül kűlönös látvány.
Nem lehet elintézni egyszerűen azzal, hogy »Babona«, Akkor
sem, ha valóban »babona« ... mert ez a fekete láng, ez a hívó-kö
vetelő sugárzás, mellyel a Kreatúra a Természetfeletti felé fordul,
igen nagy erőket tud cselekedetté változtatni" (ASO-S2/190).
Mindenesetre saját maga részére "szomorúbb, láthatatlanabb,
magányosabb, szenvedélyesebb szertartást" követelt meg (ASD
52/8-9).

Márai katolikusságát adottságként fogja fel: a konvertita
Julien Green "túlbuzgó" katolikusságát látva arról ír, hogy szá
mára, aki "született katolikus", "érthetetlen ez a buzgalom", ő

nem akar "jó" katolikus lenni, beéri azzal, hogy "tökéletlenül 
katolikus" (ASD-S2/264). Márai a "nyájszellem", a vallási törvé
nyek és parancsok erkölcsi tartalmára volt érzékeny, és azok ra
cionális hátterét kereste, távol állt tőle a parancsok kritikátlan
elfogadása. Bár a NaploK bejegyzései jellegzetesen katolikus hit
aktusokra is utalnak," úgy gondolta, hogy az egyház "kapzsi,
türelmetlen, emberi intézmény", ahol az "isteni" csak néha de
reng át, ahogy a "szentek szoborképein dereng át az isteni
Idea" (A50-52/68). Széles látókörrel szemlélte ember és Isten
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1o,Amerikával még nem
történt meg az a vallási

choc, az a megrázkódta
tás, amelyből a nagy in
dulatú müveltségek szü-

letnek" (A50-52/284).
"Szimoolikusnak is te

kinthető, hogya korábbi
leírások, bejegyzések oly

kedvelt helyszíne, a
templom, ember és lsten

- őszinte, vagy éppen
kényszeres - kapcsola

tának színhelye, utolsó
naplójában mindössze
két bekezdésben kap

szerepet, egészen más
konnotációval, mint ko

rábban. Egy alkalommal
feleségével egy San

Diego-i étterembe men
nek ebédelni, amelyet

egy templomból alakítot
tak ki. Márait a helyiség,

ahol "nemrégen még a
Szentlélekhez fohász-

kodtak a hívők",

.bamumszerű produkció
ra" emlékezteti, amit fo
koz, hogy "ahol nemré
gen még orgona szólt,

most egy vörös hálóing
be öltöztetett kövér nő

hárfázik" (N83-89/33).
Márai ezt a "jellegzete

sen amerikai show
businesst", "cowboyos

metafizikát" unalmasnak
és ízetlennek tartja.
12"A magánlét teljes

kilátástalansága,
az örökös számkivetett

ség tudata hívja elő s
fokozza végletekig a

naplóíróban a tagadás,
a rombolás indulatát."

viszonyát, imádkozni például egy pogány filozófustól tanult:
"Imádkozni úgy kell, ahogy Marcus Aurelius tanítja: közvetle
nül, cikornyás köntörfalazás nélkül, nevén nevezve a gyermeket.
Vagy így, vagy sehogy" (ASO-S2/3S).

"Hallgatni és hallgatni. Tanulj Szent Benedektó1. Egyre
mélyebben, süketebben, csökönyösebben hallgatni."

Az 19S7-es napló utolsó oldalain az amerikai állampolgárság fel
vételének érzelemmentes leírása szimbolikus eseménnyé avatódik:
Márai megkapja az egzisztenciális és politikai biztonságot, szabad
ságban élt és írhatott Amerikában, de a "nüanszokra" kevésbé ér
zékeny, másféle kultúrában élő amerikaiak közössége sosem vált
vonzóvá számára.l'' a technicizált életforma riasztotta, ezért vá
gyott az európai táj és kultúra közelségére." Egyre kevésbé volt
már kinek, és főleg miért írni - mégis írt: naplót, regényt, verset.
Írt, nemcsak azért, mert az erkölcsi alapállás, amely emigrációra
késztette, megkövetelte tőle, hanem az örökségként elfogadott, és
a kulturális hagyományban újra átélt értékszemlélet is erre kész
tette. E pozícióhoz való ragaszkodás magában hordozta a közös
ség elvesztésével az utókornak alkotás terhét is, minden negatívu
mával. A közel harminc éves időszakot érintő kései naplókban az
értékvesztés, a céltalanság tudatának rezignált hangja jut egyre na
gyobb szerephez. Egyes értelmezések szerint az emigrációs lét ki
látástalansága, a szülőföldhöz való kapcsolódás reményének vég
leges elvesztése lehet az egyik oka az egyre pesszimistább hang
nak, a minden korábbi értéket visszavonó gesztusnak.f A '60-as,
'70-es évek bejegyzései arról tanúskodnak, hogy az ebből az élet
helyzetből adódó érzelmi beállítódás a naplókban létállapottá. vi
lágnézetté növekszik, stilizálódik - a "semmi" világképbe konst
ruálódásával párhuzamosan.

Márai posztumusz naplójában idézi az Elmélkedések tökéletes
nek érzett sorát: "rien ne vient du néant, comme rien ne
retourne au néant",13 amelyet kiegészít azzal, hogy szerinte egy
valami mégis a "Semmiből érkezik és rövid vargabetű után
visszatér" oda: az emberi tudat (N83-89/Sl). Márai egy ponton
mégsem követi ókori írótársát és eltér a 20. századi filozófusok
által bejárt úttól is: "A sztoikus belenyugvás a végzetbe szá
momra túlságosan kényelmes. Szép és nemes tartás, de ismerő

sebb Faust, aki nem nyugszik és mindig újra kérdez"
(N83-89/S3). Ebben az összefüggésben a kérdésnek pedig csak
akkor van értelme, ha a "tudat" mégsem a "semmibe" tér vissza
- ha a gondolkodó a hit aspektusával is szembenéz, hiszen Fa
ust örökké kérdező, nyugtalan szelleme végül misztikus úton éri
el célját.
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Lőrinczy Huba: "...sze
mélyiségnek lenni

a legtöbb ..." Márai
tanulmányok. Savaria

University Press,
Szombathely, 1993, 101.

13Márai idézi a Marc
Auréle: Pensée (Paris,

1925) francia-latin
kiadást. "semmi nem jőn

a semmiből, mint ahogy
semmi nem tér vissza

a semmibe". NapJó
1983-1989,51. és 198.

14Rónay György:
lsten tenyerén. (Napló

részletek, 1951-52.)
Vigilia, 1984. június,
413-423. Lásd még:

Rónay György:
Napló J-JI. Magvető,

Budapest, 1989.

A vallással
kapcsolatos

feljegyzései az utolsó
naplóiban

"Isten, ha van, hallgat. Sokat gondolok Istenre."

Mint egy Bach-kantáta, mély zengésű a posztumusz napló. A ha
lálra figyelő, az életet és a halált a végső mélységből szemlélő em
ber magánya ez. Már nem megérteni akarja az emberi életet, a vé
get, csak elfogadni, a maga "föltétlen valóságában". Mindennapjai
azzal telnek, hogy figyeli, miként lesz egyre több köze az elmúlás
hoz: "A halál egészen közel van, leheletét érezni. És ez az ismerős

ség nem riasztó, inkább megnyugtató" (N83-89/82). Hozzáteszi,
hogy a halál misztérium és valóság egyszerre, a valóságot el kell
fogadni, a "misztérium előtt szótlanul kell állani, vagy inkább tér
depelni" (N83-89/119). Számára mindenféle más magatartás
"émelyítő, tisztátalan, nem méltó az egyetlen emberi misztérium
hoz, a halálhoz" (N83-89/119). Azt, hogy miért utasítja el a vallá
sok tanítását, egy olvasmányélmény alapján fogalmazza meg utol
jára: a Vigilia egyik 1984-es számában olvassa Rónay György nap
lójegyzeteinek válogatását,14 akinek hitéről azt írja, hogy "Ez a
tisztességes, tehetséges és művelt költő bizonyosan őszinte, ami
kor »hisz«, de ez a kiáltozós, néha sápítozós, merevgörcsös »hit«
olyan, mint amit a franciák »menekülés elöre« jelzéssel minősíte

nek. Aki így hisz, nem valami felé tör, csak menekül valamitől.

Például a halálfélelem elől. Nem bízom ebben a »hit--ben, a so
pánkodó bizonygatásban, hogy van Gondviselés ... Vén fejjel odá
ig jutottam, hogy nem hiszek semmiben, de nem is tagadom a le
hetőségét semminek" (N83-89/36).

A vallásos gondolkodással és magatartással szemben Márai
ugyanazt a kritikát érvényesítette utolsó naplójában, amit koráb
ban is: úgy vélte, hogy igazi mozgatórugója a félelem, a mene
külés, és nem látta benne az érték megragadásának gesztusát.
Márai élete végén nem bízott abban a "hívő" életformában, ame
lyet korábbi naplói tanulsága szerint maga is megélt különbözö
formában és élethelyzetekben. A vallással kapcsolatos korábbi
szemlélete és magatartása megváltozott: már nem Isten létét re
méli, hanem azt, hogy "a Mindenségben van tudatosság", de ab
ban sem biztos, hogy ez a remény őszinte (N83-89/36). Azzal a
vallásossággal kapcsolatban, amely az ő olvasatában .felekeze
ties, fundamentális", Gide korábban többször citált mondatát
idézi újra: "Paul Claudel azt hiszi, hálókocsiban is lehet a
mennyországba utazni" (N83-89/36). (André Gide Márai fiatal
korának egyik fontos olvasmányélménye, személyes ismerőse

volt; Claudel műveit pedig ismerte, szerette, még ha vallásossá
gával nem is tudott azonosulni.)

Márai végigkíséri feleségét a halál felé vezető úton, már maga
is betegen, megtörtent ápolja magatehetetlen társát. A szeretett
lényelvesztésekor végigéli az elutasítás, az agresszió, a közöny
és a megnyugvás - a tanatológus Elisabeth Kübler-Ross által le
írt - stádiumait. A bibliai átokzsoltár szerzőjének gesztusát idé-
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"Minden Istenben
van..."

zik az agg író sorai: "Nem ellágyulás, merengés, semmi. De ha
rag. Néha üvöltő harag. Mert meghalt. Harag az orvosra, mert
nem tudott segíteni. Harag az Istenre (ha van), mert nem segí
tett és harag az Istenre (ha nincs), mert miért nincs, mikor segít
ség kell. Harag az emberekre, mert nem segítettek. És magamra,
mert nem tudtam többet tenni. Harag reá, mert meghalt"
(N83-89/123). És a teljes kiábrándulás minden korábbi tanítás
ból, amely a halált valahogy megpróbálta megmagyarázni:
" ... minden hazugság, amit a papok, orvosok, mindenféle embe
rek valaha is motyogtak a halálról. A halál ténye undorító"
(N83-89/132). A magány csendjében haldokló feleségének utolsó
szavai - "Minden másképp lesz" (N83-89/113) - többször
visszatérnek, a napló vezérmotívumává válva. "Minden másként
lesz": élet és halál rendjének valósága fölülmúl minden korábbi
elképzelésünket. Végül arról ír, hogy sem halálvágy, sem halál
félelem nincs benne, "Inkább életfélelem", hiszen az "egész"
mégis, "per saldo, gyönyörű volt" (N83-89/169); "Isten, ha van,
hallgat. Sokat gondolok Istenre. Milyen lehet, ha van? Semmi
esetre sem olyan, mint a vallások mutatják. Berzsenyi ponto
sabb. »Szeműnk bele nem tekinthet«" (N83-89/166). Ez utóbbi,
Istenre vonatkozó kérdés a posztumusz napló kontextusában
mély értelmű kérdésként hangzik. A naplóíró jellegzetes, rövid
mondatokban megfogalmazott paradoxonba sűrített álláspontja
az Istenről való beszéd képtelenségére és botrányára is utal.

Márai Sándornak nem adatott meg a hit ahhoz, hogy - mint
Pilinszky - megfogalmazza az "Et resurrexit tercia die" remé
nyét. Az utolsó közeli családtag, fogadott fia halálát támadás
ként éli meg: "Minden hazugság, amit a halálról mesélnek. A
valóság inzultus, megegyezés ellene csalás. Utálom a papokat, a
vallások meséit" (N83-89/161). A végső "ökölcsapásra" már
nem a harag, csak az undor hangján válaszol: "A szavak. Isten,
kegyelem, gondviselés. Minden, amit papok, bölcselők valaha
mondtak. .Minden hazugság. Nincs »cél«, sem »értelem«, Csak
tények vannak, irgalmatlanul" (N83-89/16l). Nem más ez, mint
az értelmet meghaladó tényével való birkózás az erő elvesztésé
nek pillanatában. Az utolsó oldalakon végül fontosnak tartja,
hogy egy haldokló francia püspök szavát idézze: "Nem búcsú
zom, csak előremegyek" (N83-89/175). És a legutolsó, Istenről

szóló bekezdés a naplófolyamban: "Minden Istenben van. És
mindenben Isten van. Spinozának igaza volt. De Isten nem lehet
a »vallások« istene" (N83-89/177). A négy rövidmondat tökéle
tesen összefoglalja Márai deista szemléletét. a vallás hivatalos in
tézményeivel szemben érzett, mélyen rögzült fenntartásait.

A naplók már nem tudósítanak - nem tudósíthattak ~ arról,
hogy teljes magányban, magatehetetlenül, súlyos betegen mit élt
át az író utolsó napjaiban, óráiban. A posztumusz Napló szerint
utolsó éveiben tudatosan készült arra, hogya számára leg-
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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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