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Napjaink magyar könyvkiadásának talán legnagyobb eseménye az
évtizedekig betiltott, zárolt Márai-életműmegjelentetése 1990-től. A
San Gennaro tére: a katolikus olvasók érdeklődését különösen fel
kelthette, hiszen a cím az évente többször is bekövetkező csodára
utal: a 305-ben vértanúhalált halt szent (magyarosan: Januáriusz)
vére újra és újra folyékonnyá válik az ereklyetartóban.?

A regény először 1957-ben németül jelent meg (Baden-Baden
ben, fordította Podmaniczky TIbor és Mone). Már ez a tény is a
mű tragikumának jelképe lehetne - az író nem tud fő élet
elemén, anyanyelvén megnyilatkozni.3 Magyarul 1965-ben New
Yorkban látott napvilágot.

A San Gennaro vére cselekménye a n. világháború után néhány
évvel játszódik Olaszországban. (Márai személyes élményeinek a fel
használása nyilvánvaló.) A szovjet megszállási zónából érkezett
emigráns Nápolyban bérel lakást. A nemzetközileg elismert tudós el
hagyta hazáját, mert az embertelen társadalmi rendszerben "társu
tas" sem akart lenni, "műtárgy" (150.), amelyet hátsó szándékkal
mutogatnak. Az önkéntes száműzetésben önvizsgálatot tart, egész
életét mérlegre teszi. Úgy látja, csak egyetlen lehetősége maradt, a
"megváltás" cselekedetét szándékozik végrehajtani, ha ez egyáltalán
lehetséges. A halált választja, mert elvesztette hazáját, máshol új ha
zát nem találna, élettársától is el kellene válnia (más országba kap
tak vízumot) - sohasem lehet többé igazi, ép személyiség. Meg is
hal, bár nem lehet tudni, öngyilkosság vagy baleset történt-e (a kilá
tó letörött korlátjával együtt zuhant a mélybe).

Márai Sándor egyházi iskolákba járt, de felnőtt korában nem
volt gyakorló katolikus. (Az Egy polgár oallomásaioesi feltárta gyer
mek- és ifjúkorának lelki küzdelmeit.) A kortárs történelmi folya
matokat Spengler "szemüvegén át" figyelte, vagyis a nyugati kul
túra hanyatlását látta mindenütt, a keresztény remény iránt ke
vésbé volt fogékony. Mégis, gondolkodásának, lelki életének hul
lámvölgyein át közeledett az egyházhoz. (A regény befogadása
kor ezért kérdéses a "hitetlen" jelző létjogosultsaga.)" Fejlődésé
nek egyik állomása a San Gennaro vére.

A címhez illően - csoda, vagyis az emberi értelmet meghala
dó jelenség - az egész művet az ismeretlen megismerésének a
vágya hatja át. Az élet misztériumaihoz közelítve azonban bi
zonytalanságban hagyja az olvasót. A szerző poétikai eszközökkel
is elvonatkoztatásra, továbbgondolkodásra késztet: "A regény
nek. .. van egy szembeötlő, a modemségben is ritkán előforduló
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közvetlenül szinte sohasem lépteti színre, s ez az eljárás elvileg
kérdőjelezi meg a történetmondó mindentudásának látszatát.
Mert nem csupán arról van szó, hogy az olvasónak egy jelen nem
lévő figura szavait, tetteit és egész mentalitását kell megfejtenie,
hanem hogy az ágens, a pap és az élettárs külön-külön is a ma
guk egyéni nézetrendszerének interpretációjában kőzvetítik . az
idegen gondolatait.t''' Szintén töprengésre készteti az olvasót,
hogy a szereplők magatartására a várakozás, a hallgatás, de
ugyanakkor a figyelem jellemző. Úgy hallgatnak, mint akiknek
megvan a saját véleményük, csak azt nem érdemes vagy nem le
het kimondani. A főhős is hallgat, amikor felkeresik őt, mert egy
fajta "Isten emberének" tartják. A legtöbben mégsem távoznak tő

le csalódottan... Jelképes értelmű, hogy hallgat a rendőrtiszt is,
aki a haláleset okát és körülményeit hivatott megállapítani. Végül
az epilógusban elkövetkezik a "megszólalás" pillanata. Költői

megszemélyesítéssel a természet erői szólalnak meg: a Vezúv, a
tenger és végül a szél: "Ahol én járok, nem marad semmi. Én
mondom ki az utolsó szót. Aztán csend lesz." Ezek a regény be
fejező mondatai. Az emberi lét őt meghaladó, transzcendens erők

hatalmában van. A halál el fog következni. Márai csak ebben bi
zonyos.

Nápolyban azonban történik valami... Csoda. Márai itt élt, lát
hatta. A szó szoros értelmében nem tért meg, de nem is tagadott:
"A nápolyi ereklyetartóban az idén is buzogni kezdett a vér, a
szurokszerű, megalvadt vércsomó megolvadt... Talán azért, mert a
racionálison és a babonán túl van még valami, amiről nincs fogal
munk. Fred Hoyle, az asztronómus azt mondta, senki nem tudja,
milyen az Univerzum, de annyit már tudunk, hogy »ott minden
lehetségesv"." A gondosan kihegyezett aforizmánál közvetlenebb
hittapasztalatokra bukkanhatunk a regényben.

Ilyen rész például a "népi" vallásosság bemutatása. A néző

pont immanens, azonosuló szemléletű: amit elbeszél, az lIa hitet
lenek számára érthetetlen" (76). Részletesen elemzi a hívők és a
szentek kapcsolatát. A mindennapi életben mélyen gyökereznek
ennek a hagyományos szokásai. Az emberek jól ismerik, mikép
pen lehet a szentekhez fordulni, és a szentek még jobban ismerik
az embereket.

A csoda és a megváltás fogalmakat Márai egyedi értelemben
használja. A kettő némileg összefonódik egymással. A valamiféle
életmegoldást jelentik: a csoda érkezik, külső segítség; a megvál
tás az ember cselekvési lehetősége, de a legtöbben ezt is mástól, a
rendkívüli embertől várják.

A csodát várja mindenki, és akármikor bekövetkezhet: " ...néz
tek, figyelmesen, mint aki várja a meglepetést. Ez a nézés nagyon
régi. Mindenki így néz a Közép-tenger nyugati partján, Úgy néz
tek, mint aki a csodát várja" (24.). A csoda a Lehetőség is, ami ja-
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víthat a helyzetükön: egy talált pénztárca, a nyerőszám kihúzása,
hatósági intézkedés, jótétemény az amerikaiaktól stb. A csodát
nem a papoktól várták (86.), a szentektől viszont buzgón kérték,
és gyakran meg is kapták. Márait lenyűgözi Itália termékeny
földje is: .Mintha az Isten újfajta virágokat talált volna ki minden
télen..." (49.); "talán ez volt a csoda", ahogy a kertészek nehéz
munkával kis földjükön megtermelték a virágot, zöldséget, gyü
mölcsöt (115.).

A vércsoda leírása kiemeit jelentőségű. A főhős a halála előtti

napon ment el megnézni, s ezt az élettársa beszéli el a regény vé
ge felé. A leírás valóban "kissé karikírozott"? vagyis önkényesen
súlypontozó, a színpadiasságot kiemelő. Ugyanakkor az egyik
pap nem is nézi a csodát, mert enélkül is hisz. Márai az értelmé
vel itt is elkerüli az állásfoglalást. Az emberi lélek azonban meg
indul: "És akkor az asszonyok kara váratlanul zsongani, zúgni
kezdett. Mint egy alvilági görög kórus egy régi misztériumjáték
ban, úgy zsivajogtak, ütemes, jajongó, türelmetlen, hívő és sürge
tő litániába kezdtek. .. Mikor ezek a hangok felnyögtek, elkezdő

dött valami... És megértettük, hogy a csodát hívni kell... Én csak
azt mondhatom, hogy a zúgás erősödött, a jajongó, hívó kiáltozás
egyre hangosabb lett... belülről kiabáltunk mind, akik a kápolná
ban térdeltünk" (227-228.). San Gennaro vére ezután valóban újra
folyékonnyá válik.

Történik még egy különös csoda a regényben. Ez a csoda már
az ajánlásban is helyet kap: "a félkarú halásznak, mert lecsendesí
tette a tengert." A klerikális jelleg nélküli, mondhatnánk kicsi
mozzanat (121-122.) ajánlásbeli helye miatt megnövekedett való
ságtartalommal rendelkezik. A lélek hatalma mégis nagyobb a
természet erőinél?

A megváltás a regény gondolatisága szempontjából a csodánál
is fontosabb. A mű kissé meghökkentő első mondata is ezt a gon
dolatkört vezeti be: "Tavasz elején híre kelt, hogya Posillipo kerti
házában él egy ember, aki meg akarja váltani a világot." Márai az
értelmes emberi cselekvést próbálta meghatározni a mindennapi
élet és a nagy események ellentétének feszültségében/' Főhőse, az
emigráns megcselekedte alapvető tettét (elhagyta a hazáját), kere
si, mit tehet még ezután.

Az író életpéldákat állit sorba: Moscatit, a szentség hírében el
hunyt orvost, szenteket, Padre Piót és elsősorban Szent Ferencet,
aki - Jézus, Szent Pál és talán Gandhi mellett - Márai szerint
megváltotta a világot. A főhős élettársával Assisibe utazik, és a
szent "sugárzását" önfeledten csodálják. "Ebben a pillanatban
éreztem valamit, amiért talán érdemes volt élni" (214.) - mondja
az asszony. A főhős az abszolút tettet akarja végrehajtani, a jóked
vűen önfeláldozó megváltást. Fokozatosan megérti, hogy az önál
ló személyiség képes csak igazán cselekedni. Az ilyen emberek
viszont megfogyatkoztak: "Mert az emberek számára meghalt az
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Isten, mondta. Isten önmagában természetesen nem halt meg,
mondta, mert Isten örök. De minden vallás, minden filozófia az
egyéni öntudat és lelkiismeret számára fogalmazta meg az Isten
képzetét. és az egyén ma eltűnik a tömegben" (160.). Úgy véli,
idegenben ő sem képes megmaradni, "mert az az Európa, amely
hez a személyisége tartozott, nincs többé" (232.), csak az önkéntes
halált tudja választani. A nő megpróbálja visszatartani: "Megkér
deztem, nem hiszi-e, hogy a mi szívünkben is megolvad egyszer
az alvadt vér... Minden, amit megéltünk, minden, amiből a halál
következik, egy napon felolvad és élni kezd, mint az üvegtartály
ban a szent alvadt vére? ... Azt mondta, nem hisz ebben. A világot
csak akkor lehet megváltani, ha áldozatot hoznak, ezt ismételte"
(233.). Holtteste a tengerparton széttárt karokkal - Jézus Krisztus
megváltó halálára emlékeztetőert - feküdt...

Minden kételkedése és tagadása ellenére Márai lelkivilágát a
San Gennaro vére megírásának idején a legtalálóbban az emmauszi
tanítványok helyzetével tudnám jellemezni. Hallgalják Jézus sza
vát, a szívük lángol, de még nem ismerik fel a Megváltójukat (Lk
24,13-35).

Az emigráns Márai szenvedése és ragaszkodása az alkotómun
kához nem volt hiábavaló. Művei újra élnek a hazai magyar iro
dalomban is.
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