
Márai Sándor:
Erősítő
A keresztény hagyományhoz való viszony tükrében

„Befejeztem az Ószövetséget. Először olvastam kritikus szemmel.
Bizonyos, hogy ez az ős-szöveg.

Minden, amit tudunk, ebből következik, erre épül rá.”1

„Add meg nekem mindennapi oldalamat.”2

A Márai-életmű e kevésbé ismert alkotása a késői reneszánsz kor
társadalmának ideológiai megosztottságába kalauzolja el az olva-
sót. Az inkvizíció kolostorában játszódó, Giordano Bruno halálá-
nak körülményei és utolsó éjszakája köré szövődő történet hátterét
a vallási dogmák és a tudományos processzió ellentéte adja. Az ol-
vasó mindezt egy Rómába érkező spanyol inkvizítor emlékiratain
keresztül ismeri meg, akinek e római tartózkodás alatt gyökeres for-
dulatot vesz az élete.

Márai Sándor szinte napra pontosan 374 évvel Giordano Bruno
halála után, 1974 februárjában tett pontot az Erősítő című regény
első teljes vázlatának végére. Ezt követően még júniusig csiszolta a
szöveget, így a munkálatok összességében két évet vettek igénybe.
A mű végleges formába öntése nem volt egyértelműen elhatározott
elképzelés az író részéről.3 Márai minden év elején vagy születés-
napján számvetést készített naplója oldalain, ahol összegezte az el-
múlt év történéseit, valamint vázolta a következő év terveit. 1972
végén nem említette az Erősítő megírását4 annak ellenére, hogy pár
hónappal korábban felkereste a történet fő helyszínét. 1973 áprili-
sában Bátorító címmel már homályos terveket szőtt a könyvről,5

aminek megírása mellett véglegesen, véleményem szerint, az év
nyarán döntött, miután a Föld, föld!… című, éppen elkészült műve
hat példányát ajánlottan elküldte budapesti barátoknak, de ezek
közül öt postafordultával visszaérkezett címére, mert a kommu-
nista rendszer még huszonöt évvel a hatalomátvétel után is kive-
tette magából az eretnek, bíráló gondolatokat.6 1971-ben adták ki
újra az inkvizíciós jegyzőkönyvekből készült válogatáskötetet, ami
erős inspirációt adott az író számára az alkotáshoz.7 A kötet nem
tartozott, és ma sem tartozik a szabadpolcról leemelhető könyvek
közé.8 Márai 1972 januárjában találkozott először az előzőleg való-
színűleg újságcikkből megismert kötettel, amit „baráti segítség-
gel”,9 feltehetően Szőnyi Zsuzsa által szerzett meg.

FODOR JÓZSEF PÉTER

1982-ben született Szom-
bathelyen. Egyetemi tanul-
mányait a Nyugat-magyar-
országi Egyetem olasz
nyelv és irodalom, az ELTE
magyar, majd reneszánsz
tanulmányok szakán vé-
gezte. Jelenleg a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
doktorandusza.

1Márai Sándor:
A teljes napló 1948. Heli-
kon, Budapest, 2008, 14.

2Márai Sándor:
A teljes napló 1974–1977.

Helikon, Budapest,
2016, 224.

3Vö. Lőrinczy Huba:
Az inkvizítor és az eretnek.

Márai Sándor: Erősítő.
Forrás, 2003/11. 3.

4Márai Sándor:
A teljes napló 1970–1973.

Helikon, Budapest,
2015, 343.

5Uo. 394.

448

11_FodorJózsef_MáraiSándor_Layout 1  2017.05.15.  12:10  Page 448



Az Erősítő tanulmányozása első lépés afelé, hogy Márai életmű-
vét a keresztény kultúrkörhöz való kapcsolata felől vizsgáljam. A ku-
tatás középpontjába állított művek kiválasztásában Szénási Zoltán
keresztény művészetértelmezésére tett kísérlete segít, mely így hang-
zik: „nem szükségszerűen kötött a liturgiához, lehet szakrális és pro-
fán művészet is, valamilyen módon azonban alkotásainak kérdés-
irányával az emberi lét lehetőségeire és az isteni Szó kutatására kell
irányulnia”.10 Úgy gondolom, az író egyes művei tanulmányozha-
tók a katolikus irodalom témáját első lépésben megközelíteni kívánó
vizsgálati szempontból, vagyis a 20. század szellemi közegében ta-
pasztalható Istenről való beszéd felől. Ez a módszer segíthet kijelölni
a teológia és a poétika dialógusa mentén létrejövő diskurzív teret,
melyben a katolikus irodalom fogalma is újraértelmezhető.11

Márai már 1948-ban feladatának tekintette megírni, milyen vallá-
si energia hatott korában, „mi volt az immanens vallás igazi értelme”.12

A témát egy kendőzetlen példázatban jelenítette meg. A regény be-
fogadásának 20. századi története szinte megegyezik a spanyol kar-
melita inkvizítortanonc által írt regénybeli levéllel. Az Erősítőre első
megjelenésekor, 1975-ben a magyarországi kritika nyíltan nem ref-
lektálhatott. Voltak, akikhez titkos utakon eljutott abból az 1100 pél-
dányból, amit Márainak sikerült kiadatnia: olyan emberekhez, akik
szívükön viselték az irodalmat, és tisztában voltak felelősségükkel és
kötelességükkel vele kapcsolatban.13 Az író nem sokkal a regény meg-
jelenése után a következőket írta: „Ma huszonnyolc éve, hogy elutaz -
tunk Budapestről. Az elégtétel, amit érzek, teljesen eltölt. Huszonnyolc
év, amikor szabadon írtam, azt írtam, ami a meggyőződésem; közzé
adtam, amit írtam… És még itt vagyok, szabad vagyok. A kommunis -
ta dogma, a marxista hittétel éppen úgy vakhitet követel az írótól, mint
a keresztény dogma. Író nem lehet más, csak szakadár, aki megtagad
minden dogmát. Nincs más »irodalom« a vasfüggöny mögött, csak a
szamizdat — minden más csak taktikusan engedélyezett mellébeszé-
lés. A dogma nem tűr elhajlást. Nagy elégtétel, hogy volt erőm eljön-
ni huszonnyolc év előtt Magyarországról és megírtam mindazt — olyan,
amilyen — amit idegenben írtam. Otthon soha nem írhattam volna meg
ezeket a könyveket.”14 Az idézet hűen tükrözi az író harminc évvel ko-
rábbi szovjetizálással való találkozásának első, magyarországi tapasz -
talatait. A szellem államosításával kapcsolatos ellen érzése mit sem csök-
kent az idővel,15 amihez az említett könyvküldemények visszatérése
is hozzájárult. A szellemi szabadság elvesztése megszüntette az  egyé -
ni különbözés lehetőségét, ami kötötte az alkotó kezét. Amikor úgy
érezte, már hallgatni sem lehetett Magyarországon, döntött úgy, hogy
száműzetésbe vonul, mert „magyar író még jelenlétével sem igazol-
hatja azt a hazaárulást, amit odahaza, az orosz szuronyok védelme alatt
(…) művelnek”.16

Márai megítélése szerint az inkvizíció intézménye a gyakorlatban
függetlenül működött az egyháztól. Számos idézet bizonyítja, hogy az
egyházat nem azonosította a kereszténységgel. A következőket írta
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a negyvenes évek végén: „féltem a kereszténységet az egyháztól. És
féltem a papoktól”,17 „A katolikum nagy erő lehetne a magyar világ-
ban s általában a világban, ha az erő kibontakozásában nem állná útját
— itthon és a világban — az egyház”,18 „Minden rendszerből (…) a ke-
reszténység hiányzik. Nem csak a Bolsevizmusból és az Amerikaniz-
musból és a Szocializmusból: nem, az egyházból is.”19 Az istenfoga-
lom több helyen felbukkan a regény szövegében, de leginkább rögzült
nyelvi formaként jelenik meg: a keresztvetés szövegét használva ke-
retes szerkezetként a szöveg első és utolsó mondatában, valamint üd-
vözlési formaként, (üres) szófordulatként, mint például „az Úr ke-
gyelméből”, „az Úr 1598-ik esztendejében”, „Isten hidege”, „Isten
városa”. A Genf városára aggatott korabeli jelzőben felfedezhető a
Márai-féle irónia, mivel Ágoston óta tudjuk, hogy a Káin által alapí-
tott közösséggel szemben Isten városának lakói zarándokok20 a Sátán
által megkísértett Földön.21 Erre utal Bellarmino bíboros megvető vé-
leménye Bruno azon kijelentéséről, hogy a világ szerves része a Szent-
háromság mellett egy negyedik egység: a Gonosz (149.). A spanyol
szerzetes nem utasítja el ezt a lehetőséget (199.), és éppen ez mutat rá
értékítéletének megváltozására. A haldokló Brunóban a keresztre fe-
szített Jézusra ismerve következik be gondolkodásában a forduló-
pont. Jézus megkérdezte Istent, miért tűri, hogy a Gonosz befolyá-
solja az embert. Miért hagyta el őt? (vö. Mt 27,46; Mk 15,34.) E kérdés
sosem volt olyan aktuális, mint a második világháború alatt és után.

Márainak személyes oka is volt e kérdés feszegetésére, mivel újszülött
kisfia, mint legártatlanabb ember, bölcsőhalálát sosem tudta feldolgozni,
és mint megmagyarázhatatlan esemény, örökös fájó pont volt életében,
amit nem bocsátott meg „senkinek soha”.22 És mikor az ember nem bo-
csát meg Istennek: minden pokoli sötétségnél komorabb lehet az ilyen
pillanat — mondja a spanyol inkvizítor (129.). Bruno és Jézus párhu-
zamba állítása nem csak a szenvedésükön keresztül jelentkezik a re-
gényben. Bellarmino Brunót a békés együttélés ügynökének tartotta,
aki az embert ki akarta békíteni Istennel (145, 150.). Viszont a béke nem
hoz anyagi hasznot, márpedig a pénz és az arany vált az emberek is-
tenévé a nagy emberáldozatot követelő újvilági felfedezések után. Az
aranyba vetett hit felülírja a békés emberi együttélést, a regény befe-
jező gondolatai ezek. Ennek értelme, hogy az egykori szerzetes az egy-
ház berkeit elhagyva sem vált igazán szabaddá, mivel a megélhetés
kényszere megköveteli tőle, hogy azt írja, amit a pénz szava diktál. Egy
út marad hát: a társadalom peremén maradva, szabadságban szem-
lélődni. E létmódhoz hatalmas erő kell, mert nincs egyértelmű igaz -
ság, ami egyszerűvé tenné a tisztánlátást. A szerzetes e tisztánlátás vo-
natkozásában erősödött meg. Rájött, hogy annyi igazság létezik,
ahány ember, és szabadsága éppen abban áll, hogy Isten helyett az em-
bereknek ír. Elsődlegesen író, csak utána keresztény.

A kulcsszavak (Eszme, a kereszt, az igazság) keretes szerkezetben
jelennek meg. De nem Istenre vonatkoznak, hanem az inkvizíció cél-
jának, a szent ügynek alárendelt jelképek. A cél: megakadályozni,
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hogy valaki felsőbb jóváhagyás nélkül terjessze gondolatait (148.).
A szöveg érzékelteti, hogy Isten ki van hagyva e földi ügymenetből.
Nincs más igazság, csak amit az egyház hirdet. Nem azt írja Márai,
hogy van isteni igazság, a confortatórék sem Istent szolgálják, ha-
nem az inkvizíciót. Bellarmino mondataiban e fogalmak másként han-
goznak, ő Isten megnyilatkozását látja (láttatja) mindenben, és így
fogalmaz: a Gondviselés pedig nem tűri, hogy az egyház ellenségei
győzedelmeskedjenek. Szerinte az Égi akarat játszott szerepet abban
is, hogy a pápa, akinek kegyelmezési joga volt, Bruno esetében sem
élt e lehetőséggel (34, 166.).

Márai azt írta az Erősítő jegyzetében, hogy Bruno kivégzéséről meg-
lepően szűkszavúan nyilatkozott a Santo Uffizio jegyzőkönyve. Eb-
ből arra következtetett, hogy „a Santo Ufficio tudta, hogy Bruno nem »kö-
zönséges eretnek«, és mintha sietett volna bagatellizálni ennek a Giustiziának
jelentőségét”,23 mert „vannak ügyek, melyeket leghelyesebb úgy intézni el,
hogy a nyilvánosság nem tud semmit az elintézésükről”.24 Ha összevetjük
az Orano-féle gyűjteményes kötetben szereplő kivégzések jegyző-
könyveit, szembetűnő az eltérés: Bruno esetében a szűkszavú do-
kumentáláson kívül hiányoznak a más esetben akkurátusan lejegy-
zett, a kivégzést levezénylő személyek nevei, az eljárás költségigénye
és végül az írnok aláírása is.25 Az író a fent említett történelmi tény-
anyag feldolgozása mellett számos irodalmi anakronizmust alkal-
mazott, feltehetően azért, hogy az irodalmi élet szabadságát korlá-
tozó ideológiai hatalom eszközeit bemutathassa. Lőrinczy is említett
néhány pontatlanságot, mint a Márai számára oly fontos valóság-
vonatkozások, fikcióba ékelődő tárgyszerűségek példáját.26

Szegedy-Maszák Mihály „énformájú áltörténeti” regénynek nevezte
az Erősítőt.27 Az ő értelmezésében tehát a regény leginkább vallomás,
mely Márai igazi műfaja volt. A terjedelmi keretek nem teszik lehe-
tővé a szubjektív befogadás pragmatikai kérdésének28 boncolgatását.
Az életrajzi párhuzamok következőkben való taglalása mégis szük-
ségessé teszi a Márai-befogadás specifikusságának rövid tisztázását.
Az autografikus olvasás29 olyan olvasó esetében történik meg, aki is-
meri a naplókat, mint „Márai igazságát”.30 Sőt, a naplók ismeretében
rendkívül nehéz, szinte lehetetlen nem vonatkoztatni a regénytörté-
netet az író életútjára, még akkor is, ha a regény kifejezetten kinyilat-
koztatja, hogy nem az életrajzi szerzőről szól.31 A filozófus életrajzá-
val párhuzamba állítható a regény főhősének, a spanyol inkvizítornak
római tanulmányait követő civil foglalkozása: Bruno két és fél hóna-
pot nyomdászként dolgozott Genfben. A Rhône melletti gazdag ke-
reskedőváros az 1500-as évek második felében az olasz, francia, spa-
nyol, portugál menekültek gyűjtőhelye volt, ahogy négyszáz évvel
később e városhoz kötődnek Márai első száműzetésben töltött napjai
is.32 Brunónak 1578-ban menekülnie kellett hazájából. Bejárta Európát,
míg végül a vatikáni igazságszolgáltatás elől ideiglenes menedékre lelt
Velencében, mint Márai a kommunista diktatúra elől menekülve New
Yorkban, amit az atomkorszak Velencéjének titulált.33 Nicolau Eymerich
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Directorium Inquisitorum34 című művének regénybeli megsemmisítése
képletes visszavágás Márai részéről az őt ért legnagyobb sérelemért.
A kivándorláshoz végső lökést adó esemény legújabb könyvének kö-
zönség elől való elzárása volt.35 A Révai Kiadó államosításával meg-
szűnt számára Magyarországon a hivatás.36 Mint a háború alatt az 1943–
44-ben írt naplójegyzeteket, úgy a következő években írtakat is
kénytelen volt egy padláson rejtegetni.37 A történelem tanulságait le-
szűrve, és a megjelenő kritika véleményét olvasva,38 sejthető volt, hogy
az írások veszélyben vannak, mint ahogy e feltételezés be is bizonyo-
sodott 1951-ben, összes addigi művének betiltásával.39 Bruno fellelhető
könyveit katolikus területeken eltüntették, és az inkvizíció rendelete
értelmében felkerültek a tiltott könyvek listájára. Az európai értékrend
a könyvpusztítást az emberölés után a legsúlyosabb bűnnek tekinti,
mert aki műalkotást semmisít meg, az egy emberélet értelmét, lénye-
gét, öröklétét veti máglyára.40 A filozófus esetében az indexre kerülés
egyik jellegzetessége, hogy a katolikus egyház nem volt tisztában az-
zal, hogy mit írt utazással töltött évei során.41 Márai regénye megkö-
zelítőleg hitelesen ötven kiadott művet tulajdonít Brunónak.42 Márai
1948-ban szintén összesen ötvenhárom addig megjelent könyvéről em-
lékezett meg az ország elhagyása előtt43 — haláláig pedig több mint
hatvanról. Bizonyos, hogy az életrajzi párhuzamok mellett az írósors
hasonlósága is motiválta őt a téma feldolgozásában. Sikerült olyan Bru-
no-adaptációt létrehoznia, amely a filozófust élő, érző személyként lát-
tatja úgy, hogy a bíboros elbeszélésén keresztül kristályosodik ki a két
tudós feloldhatatlan ideológiai nézetkülönbsége.

Ahhoz, hogy értsük a regényt, tisztában kell lennünk azzal, mit
értett Márai kereszténységen. Erről a következőképpen vallott nem
sokkal a regény megírása előtt: „számomra a kereszténység soha
nem volt más, mint kultúrkör és életforma”.44 A regény mélyebb
mondanivalója nem más, mint a legtöbb Márai-regényé: a polgári
világ eltűnése felett érzett sajnálat, illetve az új világrendhez való al-
kalmazkodásának módjai, ami leginkább az ember tehetségének
legmegfelelőbb mesterség magányos és cél nélküli tökéletesítésében
ragadható meg. Ahogy a szertartást végző pap sem szakítja meg
a misét a hívek kis létszáma miatt kongó templomban, úgy az író, a
művész sem adja fel hivatását. Az élet és a művészet lényege a cél-
talanban megtalálni az értelmet; kimondani szabadon, amit gon-
dolunk.45 Márai szánalomra méltónak és túlzásnak érezte az olyan
„mutatványokat”,46 melyek a katolikus egyház ideológiai befolyását
próbálják megőrizni. Úgy vélte, a túlvilági boldogság illúziója he-
lyett időszerűbb lenne irgalomra és tárgyilagosságra való hajlamot
csepegtetni a társadalom igazságra fogékony részébe. A keresztény
kultúrkör alappillérének tartott nézetét fogalmazta meg Giordano
Bruno és Bellar mino társalgásának leírásában: Bruno „Szeretet he-
lyett Irgalmat ajánlott. És Alázat helyett Tárgyilagosságot… Azt mon-
dotta, az Irgalom nem válogat, nem mérlegel, és aki irgalomra szo-
rul, lehet halálos ellenség is, de segíteni kell neki… És aki tárgyilagos,
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35Márai Sándor:
A teljes napló 1948, i. m.
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36Márai Sándor: A teljes
napló 1948, i. m. 105.
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szemtől szemben nézi az életet, alázat nélkül, elszántan, minden kö-
vetkezménnyel…” (167.)47

A vakhit nem csak az Erősítőben kapott negatív bírálatot. Az író
1972-ben Avilai Szent Teréz Önéletrajzát olvasva kemény szavakkal
bírálta a vallási buzgalmat, mely szerinte növeli Teréz hiteltelenségét,
az olvasóban pedig inkább szkepticizmust ébreszt, mintsem ösztön-
zést a vallásgyakorlásra. Ez a kételkedés mutatkozik meg ama véle-
ményében, miszerint az emberek az élet nagy kérdéseire ma a tudo-
mánytól várják a választ, és nem az egyháztól vagy az irodalomtól.
E témában Bellarmino bíboros regénybeli szavai söprik el Giordano
Bruno tudományokba vetett hitének érveit, vagyis, ha az eszme he-
lyett a jövőben a tudás azonosul a hatalommal, akkor a tudás is kor-
rupt lesz, és kegyetlen. E gondolat Northrop Frye-nál is megjelenik,
aki a hatalom közös érdekekre való hivatkozásának álcája mögött lát
hasonló összefüggéseket, amivel szemben kell állnia a tudomány er-
kölcsi felelősségének,48 mert a tanult ember kötelessége az egymás
iránti önkéntes segítségnyújtáson alapuló életforma megvalósítása: a
tökéletes erény szerinti teremtő tevékenység.49 Márai úgy látja: az
ember történelmen átívelő morális fejlődése elképzelhetetlen, csupán
a díszlet változik, mindig lesznek olyan emberek, akik a béke és jólét
szellemében létrehozott értékeket csupán saját hasznukra fordítják,
megkárosítva ezzel a társadalom túlnyomó többségét.50

Az eszmébe vetett hit kegyetlenségének ellentmondásait vélhet-
jük felfedezni a confortatórék Márai-féle ironikus leírásában. Őrült
gondolatfolyamaikra magyarázatot Frye könyvében találunk. Az
erősítés érvelési módszerének tartópillére a Jelenések könyvében le-
írtakon nyugvó „keresztény igazságszolgáltatás”,51 amit „hidegen”,
mindenféle háttér nélkül olvasnak a szerzetesek, így válnak elme-
háborodottá.52

Annak ellenére, hogy a spanyol elhagyta inkvizítori hivatását,
lelkiekben nem lépett ki e vallási környezetből,53 hitvallása nem vál-
tozott meg, csupán a hivatásának eredményességében rendült meg
a hite. A szerzetes tizenhat hónapig tartó képzése egyfelől tágította
vallási alapú világlátását; megtapasztalta a pápa — mint régóta
látni vágyott személy — közelségét egy, a várt áhítattól szinte tel-
jesen mentes pillanatban,54 valamint megismerkedett a keresztény
vallási felekezetek sokszínűségével. A regény első része a teológiai
válság miatt örökké egymásra gyanakvó szerzetesek képét tárja az
olvasó elé. Viszont Bellarmino kardinális és a kolostorbeliek bete-
gesnek tűnő vallási buzgósága a spanyol számára teljesen termé-
szetes és elfogadott volt (36–39.). Ha közelebbről megvizsgáljuk a
confortatórék jellemzését és az általuk az eszme nevében végrehaj-
tott kegyetlenségek leírását, rátalálunk a szövegben működő irónia
alapjaira. A szerzetes egyre mélyebbre süllyedt a római inkvizíció
sötét bugyraiban, miközben lassan kialakult benne a tapasztaltak-
kal szembeni ellenállás, amit éppen az ironikus felhang vezet be.
Fontos megjegyezni, hogy személyiségében már előzőleg megvol-
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tak olyan (a regényíróval közös) humanista beállítódású adottsá-
gok, amelyek felélesztették tudatában azt a szembehelyezkedést,
amit végső soron környezete váltott ki. Ezzel Márai arra utalt, hogy
nem csupán a környezet formálja az embert, hanem születésekor,
genetikusan rendelkezik különböző személyiségbeli jellemzőkkel.
Tertullianus szavait megcáfolandó adta Padre Alessandro szájába
az ismert mondatot: Christianus fit, non nascitur:55 a keresztény nem
születik, hanem környezete hatására válik azzá — ennek ellenke-
zőjét vallotta később Kálvin János (65.). A regény az első állítást hi-
vatott cáfolni, mert a környezet hatása függ a személyiség belső
(lelki) viszonyaitól, vagyis a bűnbánat sikere, illetve kudarca nem
csupán a térítők tevékenységén múlik, nem lehet mindenkiből rend-
szerszolgát nevelni, mert — ahogy ezt Orwell 1984 című regényében
is olvashatjuk — egyesek tudatában pislákol az önálló véleményal-
kotás igénye. Sík Sándor ezt úgy fogalmazta meg, hogy keresztény -
nek nem lehet születni, csak újjászületni, amely mindennap újra-
kezdődik, mert az ember állandó nyugtalanságában egyensúlyba
rendezi önmagát a világgal.56 Az inkvizítor mesterségének lényege
beilleszkedés/beillesztés a társadalomba, bármilyen legyen is az.
Kafka szavaival: a hazugság világrenddé avatásának57 segítségével
az uralkodó elit célja a másképp gondolkodók leigázása, vagy ahogy
a regény fogalmaz: egy olyan teremtmény létrehozása, aki nem kér-
dez és nem vitatkozik (65.). Márai illúziónak tartotta a túlvilági üd-
vözülés lehetőségét, amely szerinte csupán a tömegek szolgasorban
tartásának eszköze, és semmi köze az őskeresztény szellemiséghez;
a gyakorló irgalmasságon alapuló társadalmi együtt éléshez (vö. Lev
19,18). Erről 1943-ban a következőképpen nyilatkozik már naplója
első oldalain: „Az emberi szadizmus általános és változhatatlan hajla-
mának legszebb bizonyítéka a pokol, úgy, ahogy az emberek feltalál-
ták, minden vallásban, különösen a keresztény képzelet világában.”58

Ezt akarta elmondani Lope de Vega halálának anakronisztikus re-
génybe emelésével is. A költő utolsó mondata, miszerint unja Dan-
tét (59.),59 burkolt véleménynyilvánítás az Isteni színjátékkal össze-
függő, túlvilági boldogsággal, illetve szenvedéssel hitegető, tömeges
egyházi manipulációra. A véleményben rejlő költői hiúság kérdése
felelevenít egy, a két világháború között lezajlott irodalmi vitát is.
Igaz, Kosztolányi Dezső nem a hiúság okán írt különvéleményt
Ady Endréről, ahogy ez Veres Andás kitűnő könyvében olvasható,60

mégis a nem irodalmi környezet nagy része nem tudott elvonat-
koztatni e magyarázattól. Bravúros, ahogy Márai a regény egyet-
len oldalán (60.) utal két polémiára is. Kutatásom szempontjából a
negyven évvel korábbi, a magyar irodalmi életben nagy port kavart
„katolikus költészet”-vita lényegesebb.61 Márai irodalomtörténeti
anakronizmussal élve reflektál Sík 1935-ben megjelent tanulmányá-
nak kezdő sorára abban a jelenetben (60.), ahol az inkvizítortanonc
Padre Alessandro oktató szavait kétkedve fogadja. A padre szerint
a katolikus költő „elsőbben katolikus és csak aztán, mellékesen

52Northrop Frye: i. m. 235.
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költő”. Sík szerint ellenben a katolikus irodalom mindenekelőtt: iro-
dalom, és a katolikus írónak erkölcsi kötelessége, hogy elsősorban
jó író legyen. A két fogalom szétválasztását erősen árnyalja, és
egyúttal bonyolultabbá is teszi Márai 1950-ben feltett költői kérdése
(„Igaz-e, hogy az ember, mióta a földön él, mindig a vallás ihleté-
sének segítségével találta meg legmélyebb látomásait?”62), továbbá
a két évvel később írt naplójában lejegyzett gondolata: az írói élet-
forma legfőbb jellemzői a lázadás, a tiltakozás és a követelés.63 E há -
rom tulajdonság magától értetődően nehezen egyeztethető össze
egy olyan önmagába zárt, dogmatikus eszmerendszerrel, mint volt
az egyház. Michelangelo kapcsán a regény kitér olyan megmagya-
rázhatatlan, rendszeren belüli ellentmondásra, mint a híres művész
unikális szabadsága a Sixtus-kápolna emberábrázolásának esetében,
ami a dogmákon felüli vallásos látomás tipikus példája. A három jel-
lemzőből inkább levezethető a regény mélyrétegeiből itt-ott felsejlő
párhuzam az író saját sorsa és Bruno, illetve a szerzetes hányatta-
tásai között. Márai már 1947-ben Babits Ezüstkor című kötetére ref-
lektálva kifejtette, hogy minden író és olvasó szektás lett a második
nagy háború után, mert a polgárinak bélyegzett műveltség isme-
rete bűn lett, mint az első keresztények számára volt bűn az antik
írók olvasása.64

Az író szerint a keresztény vallási meggyőződés nem állapot,
amibe az ember születésekor kerül, hanem választott, felvehető és
elhagyható, mint egy állampolgárság vagy politikai nézet, amin ke-
resztül az ember tettei befolyásolhatók, így végül környezete hatá-
rozza meg cselekedeteit. A kereszténység, mint észrevétlenül min-
den emberi viselkedést átitató szociokulturális közeg, Márai szerint
„alkati valami”.65 Mit takarhat ez a valami? Egy életformát, modort,
emberi tartást, szokásokat, szellemi táplálékot; életszemléletet. Ez a
megállapítás részben ellentmond a babitsi meghatározásnak66 any-
nyiban, hogy Márai szerint az (ős)keresztény vallás már jó ideje nem
létezik, csak nyomai érzékelhetők a nyugati kultúrában, így például
Olaszország Rómától délre fekvő részén.

A könyv a kollektív emlékezet jövője, a tömegmanipuláció eszköze,
amelyet Padre Alessandro oly veszélyesnek tartott. A padre számára
csupán a képregényekhez hasonló, az írástudatlan hívők számára ké-
szült, fametszetek alakjában tolmácsolt bibliai jelenetek elfogadhatók,
mert azok elszórakoztatják a népet, és nem ébresztenek bennük to-
vábbi gondolatokat.67 Az olyan rendszerellenes írás, mint az Erősítő
veszélyes, mert szabadgondolkodásra ösztönöz. Márai regénybeli
jegyzetei a Rosenfeld-féle feldolgozatlan múltfogalom („unmastered
past”68) szempontjából figyelemre méltóak. Az eretneküldöző szer-
vezet évszázadokig elzárt titkait, a történelmi igazságtalanságokat a
katolikus egyház igyekezett elfeledtetni, elhallgatni. Olyan súrlódá-
sokat okozó információk ezek, melyek bolygatása (az egyház szá-
mára) nem szolgálja a jövő építését, gondoljunk csak a hetvenes évek
elején a II. Vatikáni zsinat oly aktuális nyitáspolitikájára.69
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A szerzetes attitűdváltása hosszas késleltetés után, egy megdöb-
bentően gyors, mégis egyszerű szavakkal, röviden közölt fordulat-
tal következik be a Tevere partján, ami az addig olvasottak újra-
gondolására készteti az olvasót. Bruno erősítésének sikertelensége,
a filozófus máglyahalála, a bíborossal való utolsó találkozás elvezeti
az inkvizítort a múlttal való szakítás, és ezáltal valamiféle változás
lehetőségéhez. E változás tanulságainak levonása levelének célja.
A kiugrott inkvizítor a hazai társadalmi közeghez emlékeiben és
anyagilag is mindvégig kötődött. Ezek nem egyik pillanatról a má-
sikra elvarrható szálak. A levél megírására a pedagógiai cél mellett
e szálak elvarrása is ösztönzőleg hatott. Szövege az emberismereti, a
helyzetfelismerési tévedéseket, tapasztalatokat is tartalmazza, nem
csupán a vallási elvekét. A szerzetes úgy erősödött meg, hogy saját
tévedésein keresztül jutott el az igazsághoz, mint Augustinus. Rájött,
hogyha egy embert megérintett az írása, már megérte kockáztatnia
inkognitóját, hiszen ahogy Padre Alessandro tanította: a könyv segít-
ségével egy ember több száz másikat fertőzhet meg. A spanyol rend-
társaknak írott levél maga a regény, amit Márai az anyaországi és
onnan elűzött magyar olvasónak szánt. A második világháború utáni
magyar irodalomban a hatalommal rejtetten, példázatokba burkoltan
szembeforduló írások a tanító példázatosság kiterjedt és sokrétű ha-
gyományát tudhatják maguk mögött.70 A példázat a zsidó-keresz-
tény hagyományból ered (Példabeszédek), műfaja a szabadság hiányát
tükrözi, viszont kétlem, hogy a történelem céljának megingásáról
vallana.71 A példázatot leíró személy célja lehet a (szubjektív) törté-
nelem lejegyzése, akár minden optimizmus nélkül, még akkor is, ha
a tanító elbeszélés jelenében a múltban megtörténtre és a jövőben
esetleg megismétlődőre helyeződik a hangsúly, mint látjuk az Erő-
sítő esetében. Jól mutatja ezt Márai véleménye, mely szerint az ember
azt tanulta a történelemből, hogy nem tanult belőle semmit.72 Bengi
hozzáteszi, hogy a példázatok az „emberi cselekvés értelmének megin-
gásáról”73 is vallhatnak, ami inkább közelíthető a tárgyalt műhöz.
Csu pán annyival egészíteném ki, hogy a múltban történt emberi
cselekvés értelmébe vetett hit megingásáról szól, amely magával
hoz(hat) egy jövőbeni viselkedésváltozást, ami éppen magának a
példázatnak a célja: erényes emberré nevelés. „Hiszen tudjuk, hogy
az igazán erkölcsös ember mindenféle sorsfordulatot méltósággal visel, s az
adott körülmények között mindig a legjobbat cselekszi.”74

A confortatórék intézménye funkcióját vesztve oszlott fel nem
sokkal 1889 előtt, amikor szobrot emeltek Brunónak a Campo de’
Fiorin. Michael White Giordano Brunóról szóló könyvében feltette
a kérdést: Mit gondolhatott a kivégzés reggelén a filozófus?75 Erre
a kérdésre kapunk egy lehetséges választ Márai Sándor regényét
olvasva.

70Bengi László:
Válságból történelem,
törésből hagyomány.

Márton Lászlóról.
In Menyhért Anna –

Vaderna Gábor (szerk.):
Amihez mindenki ért…

Kultúratudományi
tanulmányok. József

Attila Kör – L’Hartmann,
Budapest, 2004, 278.

71Uo. 280.

72Márai Sándor: A teljes
napló 1947, i. m. 94;

vö. Aldous Huxley:
Tudomány, szabadság,

béke. (Ford. Zemplén
Jolán.) Franklin,

Budapest, 1947, 38.

73Bengi László: i. m. 280.

74Arisztotelész: i. m. 26.

75Michael White:
Giordano Bruno, az

eretnek. (Ford. Bódogh-
Szabó Pál.) Alexandra,

Pécs, 2008, 80.
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