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Iliacus: A Nagy
Isten Vacsorája
Ki volt ez a titokzatos Iliacus? Egyelőre - irodalmi rejtély. Megol
dásához tudós olvasóink segítségét is kérjük, Márai Sándor hagyatéká
ban találta meg kéziratát Gaal Csaba, aki nemcsak remek fotókat készí
tett a mesterről, hanem a Vörösvárv kiadónál készült könyveinek. meg
az Ami a Naplóból kimaradt sorozatnak kiadója, szöveggondozója, min
denese. Neki köszönhetjük a gazdag és még máig is feldolgozatlan ha
gyaték hazaszállítását. Torontóban bízta rám ezt a kéziratot. melyet a
Petőfi Irodalmi Múzeumban, a többi Márai relikvia mellett helyeztem el.

Ez a 156 oldalnyi regény-kézirat a Márai kéziratokat őrző dobo
zokban maradt ránk. Címe egy nyilvánvaló bibliai utalás: A Nagy Is
ten Vacsorája. Ezt a könyv mottója magyarázza. Ez a Jelenések könyve
19,17-18. verse, mely a Márai által szorgalmasan olvasott Károli bib
lia 1908-as revíziója szerint így hangzik: "És láték egy angyalt állani
a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak,
amelyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el, és gyűljetek

egybe a nagy Istennek vacsorájára; Hogy egyétek a királyok húsát és
hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok ülőknek húsát, és mindenki
nek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét."

A regény az őskeresztény korban játszódik. A főszereplő - Ili
acus. a rabszolga - sorsán keresztül kísérhetjük nyomon a ke
reszténység indulását Róma égésétől János nagy pathmoszi láto
másáig. a Jelenések könyvének világtörténeti távlatú drámájáig. A
mű három nagy egységre oszlik, melyet három földrajzi név jelle
mez. Az első Róma, a dekadens, erkölcseiben halott fényűző vá
ros, a második Jeruzsálem, a Jézusban megjelent új reménység vá
rosa, a harmadik Páthmosz a látások földje, ahol a hit mint jövő

ben kibomló reménység születik újra.
A géppel írt kézirat nem Márai megszokott írógépén készült,

nem találjuk benne a többi kéziratra annyira jellemző töltőtollas.

nagyon is Marai-s javításokat. Egyelőre naplóiban sem találtunk
utalást rá. Az utolsó oldal hátán van egy számomra nehezen ért
hető mondat: Egy barátja útján küldi Bandi, aki Egyiptomban tar
tózkodik ismeretlenül. Küldi János. Ez nem Márai kezeírása. Nem
tudjuk ki a barát, az egyiptomi Bandi számunkra ismeretlen és
Jánosról sem tudjuk, hogy ki ő. Az a meggyőződésünk, hogya
kézirat kiadásra érdemes munka. A tudós filológusokra. Márai ér
tő kutatóira vár annak eldöntése, hogy ez a Márai római tartóz
kodásának idejéhez jól illeszkedő munka mikor született, és ki is
az a titokzatos Iliaens. a rabszolga.
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