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"Mikor az ember belekerül a Történelembe, megborzong, mert új
térfogatba lép. Szoknia kell élete megváltozott méreteihez. Az egyé
ni időből és térfogatból embertelen távlat lesz. Ezért szívdobogva
és mesterkélt figyelemmel lépdel a végtelen múlt és a végtelen jövő

hulló-áramló hullámvölgyei között, azon a keskeny, törékeny pal
lón, aminek jelen a neve."

Márai Sándor még Zárda utcai - ideiglenesnek remélt, és ideig
lenessé vált - lakásában jegyezte le Harminc ezüstpénz című esszé
regényét, Júdás történetének reflexív elemekben. szerzői kommen
tárokban gazdag feldolgozását, hogy majd 1983-ban Münchenben
jelentesse meg kurta utószó kíséretében, amely - őnértelmezés

ként - az árulás fájdalmasan időszerű problémakörét igyekszik a
mű középpontjába helyezni. Ugyanakkor a fenti idézet legalább oly
mértékben tanúskodik Márai regényszemléletének váltásáról 1945
után, a megőrzött regényhagyomány átértékelődésének irányáról.
Hiszen a többnyire saját korának nyelvválság-tudatára reagáló, leg
alább is a századfordulós esztétikai (világ)tapasztalat szubjektum
értelmezésére építő regényíró három művében is "történelmi" ese
ményeket örökít meg: az említett Júdás-regényen kívül e szempont
ból a Homéroszt folytató Béke Ithakában (1952) és a Rómában történt
valami (1971) Caesar halálát követő (Shakespeare és Wilder antikvi
tás-tematikájának elejtett szálait újra felvevő) alkotása mindenkép
pen figyelmet érdemel. Hiszen a történelemhez forduló író egyál
talában nem rejti véka alá a mitológiai-bibliai-antik alakokat iróni
ával szemlélő gondolkodásmódját. Az iróniát is szolgáló anakro
nizmusok nemcsak arra intik az olvasót, hogy korántsem szokvá
nyos, népszerűségethajszoló történeti regénybe lapoz bele, hanem
a huszadik század felől az eseményekre tekintő narrátor reagálá
sai-megjegyzései egyrészt a kulturális emlékezet tárházából kiraga
dott ókori történések időszerűsíthetőségét (s ezáltal a történetek
újra-másképpen elbeszélhetőségét) példázzák, másrészt magát a
kulturális emlékezet kultikus-szakrális értelmezését kérdőjelezik

meg a retorikus fordulatok deretorizálása árán (és segítségével).
Mindennek ellenére: az emigrációra készülődve írt (a Júdás-regény
esetében), illetőleg az emigrációban szerzett művek tematikailag
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feltétlenül fordulatot jelentenek Máraiírói pályáján, jóllehet az
1943-tól rendszeresen vezetett naplókban helyet kaphatnak az ol
vasmányok révén gondolattá-gondolattöredékké szerveződő és
olykor az antikvitásra utaló világképi elemek, az azonban sok ta
lálgatásra adhat okot, vajon miért választja az emberi történelem (a
Történet, ahogy maga Márai írja) fordulópontjainak minősítéséreés
ezen keresztül a korszak-átlépés morális és tudati ellentmondásai
nak kifejtésére az antik témájú, kevéssé hagyományos regényfor
mát, illetőleg a regénynek olyan alakzatait, amelyekkel korábban
ugyan már kísérletezett, de amelyeknek végső formába csiszolására
az emigrációban került sor. Talán azért, mivel Márai életének pá
lyafordulata az eddigi, a történelemhez (és a hazai) társadalmi-kul
turális viszonyokhoz fűződő kapcsolatok új fázisát eredményezte;
az olvasói és társasági visszajelzések közvetlenségének helyébe en
nél jóval kevésbé átlátható viszonylatok léptek; a megszokott ma
gyarországi, közép-európai helyzettudat imaginárius térbe került.
Márai a "munkás" hétköznapokból átlépett az emigráció iszonyú
szabadságába, az írói létből az ismeretlenbe. Az a tény, hogy az
emigrációt választotta, gesztusértékű megnyilvánulás: egy megter
vezett történelem elutasítása és a (magán) Történelem lehetőségé

nek fenntartása. Az élet "megváltozott méretei" a korszakhatár jel
zései: a földrajzi távolság egyben a Történelembe való belenövést
is ösztönzi. Hiszen emigránsként (bármennyire igyekszik is a maga
- privát - világába visszavonulni. és még a Naplók kiadásra szánt
változatában is visszaszorítani az időszerű események rögzítését) a
"kivonulás" pillanatától kezdve bele nem nyugvásként a tiltakozás
nak, a tagadásnak. az ellenállásnak e formáját választotta; a hallga
tási tilalom elől menekült. Sosem fogadta el a művelődéspolitikai

önkényuralom irodalmi elvárásait: ezekkel szemben körvonalazta
regény-terjedelműfejtegetéseit az árulásról (és lélektanáról), a sze
mélyi diktatúra szolgalelkű és társutas kiszolgálóiról és nem utol
sósorban azokról, akik a maguk igazolására ímák (át) a Történel
met, kijelölnék az egy igaz Történetírás útjait-módjait,

A nyitó idézet kapcsán merül föl a Márai-regények mindig is
sokat vitatott problémája, az Időé, amely úgy bomlik korszakok
ra, akárcsak az emberi élet. E viszonynak (tudniillik élet-időnek)

az a jellemzője, hogy "két végtelen" között helyezkedik el, az
örök jelenben, a jelenbe tartó múlt és a jelenben készülődő jövő

határain. Amit Márai három, szóban forgó regényében megragad
ni szeretne, az a korforduló; amiként az egyik műveltség átadja a
helyét egy másiknak, az egyik létváltozat a következőnek, az
egyik beszédmód az előző t tagadva folytatónak. Leginkább talán
ott érzékelhető, ahol magára a jelentésre utalnak a szereplők. Jú
dás szerint a szavaknak csak egy értelmük van, ám Máté azonnal
rácsap: "De sokféle értékük". A kimondás és megismerés bizo
nyosságától jutnak el a Béke Ithakában történetmondói (az ulyssesi lét
kommentátorai) az elbeszélés bizonytalanságáig, s a Rómában történt
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valami vákuumában az addig érvényes beszéd (meg)tagadása éppen
úgy vezérli a szólókat, mint a hely- és beszédkeresés tanácstalansá
ga. A határhelyzetben mind élesebb fényben rajzolódik ki a lezáródó
és formálódó kulturális köröket képviselő emberek nyugtalansága,
elbizonytalanodása; egyszóval a nyelvileg érzékelhetetlen és el
mondhatatlan történés eredendő homályossága.

Talán ezzel magyarázhatjuk, hogy Márai számára a korszak
váltás a bizonytalanba való lépéssel azonosul: Ifa görög művelt

ség már »megtörtént« túlérett és a befejezéshez közeledett" 
hangzik a Harminc ezüstpénz egyik passzusa, hogy azután nem
sokkal később ez a fejtegetés teljesítse ki a korszakváltáskor szét
bomló világ(ok) rajzát: "ebben az időben - amely igazában fél
idő volt - rómaiak, zsidók, prozelyták, mindenki tudta már,
hogy anagy változás pillanata elkövetkezett". Csakhogy éppen
ennek a változásnak a pontos időpontja nem dereng. Annyi bizo
nyos csupán, hogy valami visszavonhatatlanul véget ért. Ulysses
tovább indul Ithakából, Caesart megölték, és nem tudni, ki kapa
rintja meg a hatalmat, merre és hogyan kell helyezkedni orvos
nak, ügyvédnek, kiváltképpen nem sejti(k), milyen státusa (státu
suk) lesz a mindig helyezkedő író(k)nak; s a "jó hír" ugyan bejár
ja a zsidók lakta földet, de nem feltétlenül jut el egyforma erővel

és értelemmel mindenkihez. "Az emberiség belakott a kalanddal 
állítja Hermés -: most színtelenebb, de hasznosabb idő követke
zik. Talán a vas ideje." Majd alább ugyanez más látószögböl: "Si
vár és unalmas idő következik: a Törvény ideje. Mindenre tör
vény lesz: társadalmi és természeti törvény... A nagy kaland, a vi
lág teremtésének kalandja véget ért." S talán idevonatkoztatható
Télegenos világtapasztalása is, a halálistennő-Kirké fiáé, aki a Ha
lálsziget idilljéböl ereszkedik alá az emberek közé: "Gyanítani
kezdtem, hogy Spártában új világot ismerek meg - az emberek
világát -, amely közömbös kegyetlenségben nem marad az iste
nek világrendje mögött."

A jelenkori célzásokkal-utalásokkal gazdag három regény az
emberiség három csillagórájáról tudósít, Ulysses hazatéréséről, a
Caeser halálát követő kaotikus helyzetről, az interregnumról,
amelyben már előkészül a majdani császárság, valamint az Ige
testté válásának, valamint az Árulásnak a létmódjáról. Konkrét,
újtestamentumi-mitológiai-történeti pillanatokról van szó, három
világkorszakról, s egyben három sorsdöntő, "kozmikus" napról,
amelyben beteljesedik az Idő, vagy megadatik a lehetőség az Idő

beteljesülésére. A lehetőség természetesen messze nem adottság
vagy bizonyosság, így a korszakváltás nem feltétlenül tökéletese
dés, a szónak goethei értelmében vett metamorfózis, csupán an
nak ígérete. Caesar halála felszabadíthatja a gúzsba kötött szemé
lyiségeket, de a diktatúrához szokott szellemet új, ravaszabb és
hatékonyabb totalitás jármába kényszerítheti, Ulysses hazatérése
új szakaszt indíthat meg Ithaka történetében, de magában rejtheti

543



a terméketlen ismétlődés veszélyét, a jézusi megjelenés megvilá
gosodáshoz éppen úgy vezethet, mint a júdási áruláshoz. a har
minc ezüstpénz alapmetaforájához. Ismét csak annyi bizonyos,
hogy a nyugati világ idegenségébe-függetlenségébe térő Márai
egyszerre lesz szabad polgár, minden kötöttségtől fájón független
magyar, cél nélkül vándorló idegen, hazáját sehol sem lelő író,
akinek mindabból, amit valaha értéknek és őrzendőnek hitt, nem
maradt más, mint az anyanyelv szavaiba, az írásb a fogózó remé
nye. Árulkodó a Harminc ezüstpénz: Márainak az 1930-as eszten
dőben szinte monomániásan ismételgetett tétele a szavak, mondá
sok kiüresedéséről itt ismét megfogalmazódik. Nem mintha kétel
kedne az értelem vagy a megértés lehetőségében. Pusztán a kon
venciókba vagy a hatalmi beszédbe merevedett szótári készlet el
értéktelenedéséről van szó, a személytől személyhez (ki tudja, mi
képpen) jutó szavak helyébe kell(ene) az írásnak lépnie, amely a
magányban testet öltő gondolat éltető erejét példázhatná. Máté
mondja ki végül azt, amit a naplóját makacsul (és a megjelentetés
reménye nélkül) vezető Márait átsegítette a szavak hűtlenné válá
sán érzett válságán: "Manapság, amikor az emberek szutykosan
beszélnek és hadamak, a szavak elvesztették igazi értéküket.
Ezért fontos a betűírás". Ez annak ellenére fontos, hogy a Rómá
ban történt valami írástudói, illetőleg poétái árlllókká lettek: Julien
Bendára utalva (kinek a magyar szellemi életben vihart kavaró
traktátusa 1927-ben még akkor jelent meg, amikor Márai párizsi
lakosként élénk figyelemmel kísérte a francia szellemi életet). Má
rai a Harminc ezüstpénz utószavában, a Rómában történt valami író
figuráinak szavaival érzékelteti a politikai-ideológiai irányzatokat
kiszolgáló, azok szóhasználatával élő, fogalomrendszerüket átve
vő szellemiség szókincsének értékvesztését. Az intuíciót, a volun
tarizmust előtérbe helyező irányzatok szigorú bírálatát Julien
Benda Irástudók árulása című művében végzi el, s az ösztönök és
az értelem (meg a humanitás) vetélkedése az emberi szellemért
az 1930-as esztendőkben erőteljesen foglalkoztatta Márait, s lé
nyegében a Béke Iihakában korszakváltása az ősiből-isteniből az
emberire, a távoliból a közelibe forduló világrend kínjait jelzi. A
mese, a mítosz és a logosz világa feszül egymásnak, az öregedő

nimfa, Kalypso előadásában, ironikus utalásokkal (Arany János
idézettel) kisérve, tárul föl az ulyssesi kísérlet és reménykedés 
a mese, a mítosz és a logosz lehetséges érintkezésének mentén.
Kalypso az ember fél-ismereteit állítja szembe a maga ismeretbe
avatottságával, s a Télemachost az alapfogalmakba bevezető tu
dós(kodó) nő pózában oktatja a világ történetéről. Ez a történet a
mítosztól vagyamesétől a logoszig ível, és arról szól, miképpen
lesz-lehet körforgássá, visszatéréssé embertörténet és nútosz: "Mí
tosz, ez a nagy játékszer, amellyel szívesen játszogatnak az argo
siak és az akháj ok. .. Atyád soha nem ejtette ki ezt a szót. Az ő

kedves szava a Logos volt - az értelem, amely átvilágítja a mon-
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dát. Ezért volt ember (...) Ö tudta, hogy van egy határ, ahol a me
sés, az isteni, tehát a monda valóságossá változik és történelem
lesz. De tudta azt is, hogy az idő varázsos elemében az emberi
történet lassan foszlani kezd, nemesedik és foszladozik, s egy na
pon a valóság átalakul mondává. Mindaz, ami Trója alatt történt,
a pestis, a harcok, az árulás: földi valóság volt... De atyád tudta,
hogy a sok részlet az emberi értelemben összesűrűsödik, és nem
lehetetlen, hogy az emberi vállalkozásból egy napon monda lesz.
Ö, aki minden következménnyel ember volt, aggályosan figyelt
az istenek és az emberek titkaira, mintha remélné, hogy a világot
alkotó két nagy szellem, a Mítosz és a Logos ereje egy napon ve
gyülni tudnak és valami szerencséset alkotnak".

Kalypso olykor egzaltált előadásában egy régebbi típusú világ
magyarázat tükröződik, amely szerint az istenek kora, a letűnő

ben lévő világ nem képes megfelelni az ulyssesi Logos által tá
masztott igényeknek, a mítosz is rászorul a Logosra, hiszen nél
küle legfeljebb a történelem előtti korszak történelme világlik ki.
A "Logos lámpása" azonban a halhatatlan istenek mellett a ha
landó emberek életére, az újfajta történelemre is fényt derít. Ám a
Logos - a mítosz nélkül - az, önigazoló emlékirat-írást sugall
hatja, amely a "tökéletes igazság" illúziójába vész. A "borissza"
Menelaos megvetőleg szól a "színesen fogalmazó" Ulyssesről,

"bizonyos előadói képességé"-ről. "De a történetíráshoz nem ért"
- teszi sietősen hozzá. A "reálpolitikus" Menelaos a szavakkal
emlékekkel visszaélés művészetét gyakorolja, a jelenet anakroniz
musával Márai a második világháborús emlékiratokat és magya
rázatokat idézi. Ironikusan hangzik az írást manipulációra hasz
náló Menelaos szájából a megfontolt fogalmazás dicsérete. A Béke
lthatkában valójában a megismerés csődjét ismeri be, hiszen bárki
nyilatkozik Ulyssesről. csupán töredék-, rész- vagy féligazságot
mondhat, a három emlékező ugyanúgy, mint az, aki az emlékező

nek emlékezik. A Rómában történt valami az önátértékelések, az
önátértelmezések sorozatát adja, a közelmúlt eseményeire, jelen
ségeire való utalás itt is feszültséget teremt a nyilatkozó és nyilat
kozata között. A Harminc ezüstpénz nem is bízza a kommentárt és
a reflexiót másra, csakis a narrátorra, ő mérlegel, sejtet, következ
tet, valószínűsít háttérbe szorítva a "regényes" mozzanatokat.
Nem mondja föl az evangéliumot, hanem az evangéliumból me
rített "történeti" anyagot szembesíti a más forrásokból származó
és az egykorú hétköznapi életet bemutató jelenségekkel a Logos
lámpásával világítva amítoszba.

Anélkül azonban, hogy a Logos (és a logocentrizmus?) érvé
nyét veszítené. a három regény akarva-akaratlan a Logos korlátai
ról, a Logost a maguk céljaira (fel)használó törekvésekről is szól.
Ki tagadhatná, hogy a Rómában történt valami Caesarja a maga
uralmának kiépítésekor "logikusan" járt el, megvett mindenkit,
aki megvehető volt, s .mindenki megvehetőnekbizonyult. Ezáltal
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a kölcsönös függőségek működő rendszerét hozta létre, a hamis
látszatokon alapuló Logos érvényesült. A Harminc ezüstpénz fő

papjai szintén a Logos nevében és jegyében igyekeznek biztosí
tani a római impériumba beilleszkedő, annak jogrendjét kény
szerűen elfogadó elnyomottak túlélési lehetőségeit; ennek követ
keztében a hagyománnyá merevedett vallási és erkölcsi előírások,

a szellemi és politikai hatalom függőségében élők irányítják és
szervezik elviselhetőnek tetsző Rendszerré a társadalmat. A Béke
lthakában Ulyssese az istenek szép mítoszától fordul el, a halhatat
lanság kalandnélküliségétőlaz értelem kormányozta emberi Ren
det sejtve meg. Amit azonban róla tudhatunk, bizonytalan hír
adás, eseményláncolat, amely egyszerre állít és cáfol, nemegyszer
közvetett hír, elhagyott nők, féltékeny harcostársak torzítása. Így
a meggyőző mondatok Ulysses Logos-keresésének hányattatásai
ról éppen úgy kétségesek, mint jelleméül feltűntetett, meghatáro
zó vonásai. Ennél hitelesebbnek látszik Télegonos tapasztalása,
amelyet a görögök megvalósult emberlétének élményeként szerez
(kissé a winckelmanni paradigmát újramondva):

"Úgy látszik, az ember valóban titokzatos lény. Nem gyöngéi
határozzák meg igazi lényét, hanem az a kevés, ami más és több,
mint a gyöngéi. Az istenek csak tökéletesek. Ez nem nagyon ne
héz. Az ember tökéletlen, de túl tud lépni önmagán (...) Görögök
között éltem. Fecsegő nép, de tudnak ölni és tudnak meghalni.
Ezenfelül van egy sajátos képességük és tudományuk, amivel az
istenek világában nem találkoztam: van arányérzékük. Tudják, mi
a sok, mi a kevés és mi a közép. Ezt csak ember tudja. Az istenek
- úgy vágyaikban, mint szándékaikban - aránytalanok."

Az arányérzék az emberi tényező hangsúlyos jelenlétét igazol
ja, összhangban a mértékkel, amelynek megszegése a vétekhez
vezethet. A Rómában történt valami Caesarjának vesztét okozta,
hogy nem volt szerény a sikerben, a Béke Ithakában istenei a vál
tozásban és változtatásban, akárcsak az állandóságban. egyhangú
ságot éreznek. "az örök idő és a változatlan sors egy és ugyanaz"
szerintűk, sőt, "Mi, istenek, tele vagyunk gyarló, közönséges iste
ni hibákkal. Buják vagyunk, kapzsiak és hiúk": "Fényben, pom
pában, az áldozati oltár illatos füstjének kábulatában élünk"; Her
més feltalálta a "piaci értékmérés legfontosabb kellékeit. tehát a
mérleget, a mértékeket, a hasznot és a csalást..." A Harminc ezüst
pénz mértékadó köreinek "hamis realitástudata" akadályozza őket

abban, hogyakorszakváltás valódi természetére rádöbbenhesse
nek, a védekező gesztusok az uralmi pozíció megtartását céloz
zák, ennek következtében nemigen képesek fogalmat alkotni tör
ténelmi szerepről, sem a sajátjukról. sem Krisztuséról. Az arány
érzék meglétével és hiányával függ össze az ítéletalkotás esetle
gessége, a fogalmazások tökéletlensége, hiszen vagy a szubjektum
túldimenzionálása bűnében marasztalhatók el elbeszélők, szerep
lők, értetlen nézők, vagy pedig a szubjektum igazi jelentőségének
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föl nem ismerésében. Aligha hagyható figyelmen kívül, hogy sem
Ulysses, sem Caesar testi valójában nem jelenik meg a regények
ben, beszélnek róluk, sokat, sokfélét, egymással összecsengőt és
egymásnak ellentmondót. Az igazságot (?) Márai szétosztja az
Ulyssesről és a Caesarról beszélők között, olyaténképpen, hogy
nem annyira Ulyssesre és Caesarra, hanem a róluk szóló beszéd
re, tehát a beszélőre derül fény. Az emberiség csillagórájának két
hőse hatásában, közvetetten. tapasztalataik visszhangj ában része im
már a Történetnek, a róluk emlékezők történetének. A Harminc
ezüstpénz közelebbről meg nem nevezett narrátora számos informá
ciót ad, ugyanakkor számos lényeges információt a szereplők beszé
dére bízott, így megosztja az elbeszélés felelősséget, lehetővé teszi a
narrátori és a szereplői aspektus szembesítését. S bár Jézus megjele
nik, cselekedeteivel alakítja az eseményeket, a körülötte zajló és álta
la előrehaladó Történetet az értetlenek zavara kíséri, a megbizonyo
sodásra vágyók bizonytalansága, hűség és árulás szüntelen vitája a
világban és a figyelők világán belül. Az a tény azonban, hogy a sza
bályosabb (?) életrajzi-történeti regénnyel szemben a főszereplő stá
tusa megváltozik, úgy teszi a Történetet mozgató személyiséget fő

szereplővé, hogy korszakváltással jelzett lényegéről több félinformá
ció, megannyi találgatás röppen szét, mint valódi hír, általánosan el
fogadható tudósítás, eleve jelzi, hogy a Történelembe taszított ember
magára hagyatva küszködik sorsával, úgy veti magát a Kalandba,
hogy képtelen belátni: "a pálma is tud olyan kalandosan élní, mint
a tigrisek és párducok". De nemcsak a kaland fogalma és jellege
minősül át, jóllehet a kaland, a részvétel, a rész a hatalomban, a
vagyonban és annak megszerzésében továbbra is meghatározó té
nyező marad. Mindezzel szemben hangzik föl Telemachos ráis
merése: "Lehet, hogy gondolkozni éppen olyan izgalmas és ka
landos vállalkozás, mint cselekedni.i.? Lehet, (00') hogya gondol
kozás a cselekvés egy neme? (00') Úgy látszik, a kalandnak sok
alakja van, nemcsak az, amit mi, királyi emberek ismerünk". A
Logos jelenik meg ismét e mondatokban, a gondolkodás joga és
"hatalma", létet formáló ereje. Mind a Rómában történt valami, mind
pedig a Harminc ezüstpénz szereplői nemigen vesznek részt a
gondolkodás kalandjában, cselekedni szeretnének, hozzáilleszked
ni az uralkodó elvárásokhoz, elfogadni a konvenciókat. Júdás
nem megfontolásbóllesz áruló, hanem azért (s ezt fogjuk föl alle
gorikusan), mivel belébújt az ördög. A Caesar uralma után a kö
vetkező uralmi korszakban helyüket keresők a (pót)cselekvés ka
landjába merülnek, nem a "pálmá"-éba, a kontemplációéba. Má
rai az ösztön és ösztönszerű ellen az értelem, a ráció tisztaságát,
az emberiség csillagóráinak példáit mutatta föl. Ezért lett őrzője,

makacs védője a humanitás, a polgárosultság, a műveltség hité
nek. S ezért adhatta Télemachos szájába a gondolkodás dicséretét,
hozzátéve az elhangzottakhoz: "Lehet, hogya költők (00') tudnak
valamit erről".
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