
FRIED ISTVÁN 

Márai Sándor megíratlan regénye 

„Ki volna képes egyszerűen a hallgatásról 
hallgatni?" 

(Martin Heidegger) 

A „nyugatos"-nak tekintett Márai Sándor valójában nem volt „Nyugat"-os, 
jóllehet szerfölött ritkán meg-megjelentek írásai abban a folyóiratban, amely-
nek kiemelkedő szerzőit többnyire becsülte, egyikhez-másikhoz baráti szálak 
fűzték.1 Viszonylag korán publikált a Nyugatban,2 amiként a folyóirat első 
próbálkozásait is figyelemmel kísérte,3 hogy aztán Márai jó darabig ne adjon 
írást. Az 1930-as esztendőkben, pedig akkor már nemcsak enyhült korábban 
némileg feszült viszonya Babits Mihállyal, hanem kölcsönös megbecsülésről 
árulkodó levelek állnak rendelkezésünkre, szintén ritkaságszámba ment 
Márai jelentkezése a Nyugatban* (igaz, a Válasz és a Szép Szó munkatársai 
között sem találjuk). Annál érdekesebb és Márai pályája szempontjából is 
inkább vizsgálatra méltó: mit adott ott közre, miért éppen ott adta közre. 
Márai ugyanis meglehetős következetességgel építette nemcsak pályáját, ha-
nem írói pozícióját is, féltette irányzatoktól és csoportosulásoktól elkülönülő 
helyét, gondosan gerjesztette legendáját. Az 1920-as esztendők végén nem 
pusztán avantgarde indulását akarta feledtetni, hanem újságcikkei és regé-
nyei révén lírikusi vállalkozásait is, sőt, műveivel azt igyekezett sugallni, hogy 
Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső epikusi kezdeményeinek folytatója. Ez 
tette szükségessé, hogy tisztázza viszonyát a klasszikus/esztéta modern-
séghez, átértékelje és újragondolja kapcsolatait a századfordulós bécsi/oszt-
rák irodalommal (Schnitzlerrel, Altenberggel, Stefan Zweiggel), és a párizsi 
tartózkodása alatt megismert spanyol és francia irodalmi-kulturális törek-
vések hozadékát szervesen illessze be alakuló életművébe. S bár részben az 
Újságba, később a Pesti Hírlapba írt cikkekben, majd terjedelmesebb epikai 
alkotások révén foglalt állást az írói módszer és a nyelvfelfogások kérdésében, 
1934-re már megérettnek találta az időt ahhoz, hogy számot adjon maga-
tartásáról, a módszerről és a mindezeket megalapozó irodalomeszményról. 
És hogy Vidali módszere címen5 meghatározatlan (meghatározhatatlan?) mű-
fajú prózáját a Nyugatban helyezte el, és e próza értelmezőit határozott gesz-
tusokkal elbizonytalanító előadása által igyekezett megtéveszteni, érzékel-
hetően óvakodva attól, hogy kiadja magát, álláspontjára közvetlenül lehessen 
következtetni, mindez arra látszik utalni: a Nyugatban publikáló szerzők 
közül a leginkább Kosztolányi Dezsőhöz, az Esti Kornélban manifesztált én-
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megosztottsághoz fűzi (távoli) rokonság. Egyébként a publikáció helye: vita-
fórumként minősül, a Nyugat íróinak magatartásformáit egyszerre kérdő-
jelezi meg, parodizálja, valamint látszik velük megbékélni. A Vidali módszere 
két szereplőjének messze nem azonos a nézőpontja, noha nem polemizálnak 
egymással, ugyanakkor az írói pályája végső szakaszába lépő Vidali és az őt 
meglátogató kezdő (akinek híradását olvashatjuk az egyes szám első szenté-
lyű írásban) akár az én-kettőződés, az én-hasadtság, az egymástól is „elkülön-
böződő" kép-hasonmás példázatát is adhatja. Annyi tetszik csupán többé-
kevésbé bizonyosnak, hogy Márainak ez az enigmatikus prózája egymást 
alapvetően kizáró értelmezésekre adhat alkalmat; Vidali azonosulhat magá-
val, a szerzővel, lehet az íróról szőtt átlagelképzelés torzképe, a látogató vi-
szont lehet a naiv értelmező, a Mester titkait kifürkészni vágyó „lelkes" 
ifjúság nem kevésbé parodisztikusan megragadott alakja. A játékos meg-
tévesztés folytatódik Márai Naplóival, ahol is több olyan passzusra lelhetünk, 
amelyek szinte szó szerint visszamondják Vidali téziseit író és mű viszo-
nyáról, ezen keresztül az író-mű-világ hármasság lehetséges kapcsolatrend-
szeréről. Szintén naplójegyzetekből értesülünk, hogy az ál- vagy pszeudo-
„ars poetica"-ként is értelmezhető Vidali módszerét egy író- és/vagy nyelv-
regény epilógusának szánta,6 és e tervezett regény váza, néhány mondata 
szinte kidolgozva, „szerkezetileg" fölvázolva olvasható a vegyes naplójegy-
zetek között.7 

Két megjegyzés kínálkozik ide. 
1. Fölmerülhet a kétség: vajon helyes és meggyőző-e később készült jegy-

zetek szerint értelmezni az 1934-es prózai írást? 
2. Ennek az ellentettjéről is lehet szó: vajon a Vidali módszerében, éppen a 

nyíltan föltáruló ambiguitás miatt nem rejtezik-e mindaz, ami a későbbi re-
génytervet ismerősként köszönteti az olvasóval? 

Akármelyik változat mellett tesszük le voksunkat, az említett Márai-szöveg 
poliszémiáját tanúsíthatjuk: sem nem lelhetünk biztos fogódzót az értelme-
zés számára, sem nem bukkanhatunk olyan szerzői állásfoglalásra, amely 
Márai pozícióját segíthetne meghatározni. Mielőtt a Vidali módszerét bemutat-
nám, Németh László megjegyzését idézem. A följebb tett megállapítást igyek-
szem alátámasztani, miszerint Márainak ez a prózája akár egymásnak alap-
vetően ellentmondó értelmezéseket sejtet, sőt, Márait hol az egyik, hol a 
másik figurával engedi azonosíttatni. Nem meglepő, hogy Németh a maga 
íróságának dilemmáit vetíti bele a Márai-írásba, még akkor sem, ha tudjuk, 
hogy Németh nem túlságos rokonszenvvel kísérte-kommentálta Márai pályá-
ját. Feltehetőleg a Vidali szájába adott „élet/író-bölcsesség"-ek önmagára vo-
natkoztathatósága hívta föl Németh figyelmét erre a Nyugatban megjelent 
írásra; ez utóbbi félmondatot hangsúlyosnak szánom. Mivel Németh meg-
jegyzésében ott rejlik a századfordulós, esztéta modernség kérdésföltevése az 
„élet" és a „művészet" viszonyáról, az „élet"-bői kivonuló és a „művészet"-
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ben elrejtőző alkotó megítéléséről. Itt csak célozhatok arra, hogy éppen 
Németh „önvallomásos" mondatai világíthatnak rá az esztéta modernség 
„művészi egyéniség"-képzetének értékelési lehetőségeire, amelyek máskép-
pen artikulálódnak Némethnél és megint másképpen magában, a Márai-
szövegben. Az „élet" elől elzárkózó „művész" igazsága és/vagy csődje a tétje 
mind Márai prózájának, mind Németh fejtegetésének: 

„Semmit sem valósít meg [ti. Vidali. F. I.] magából az életben s mindent 
megvalósít a műben; szerzetes, aki a szokásai közönségességét hordja csuha-
ként művészlelkén. Nos, én attól félek, hogy ez a Vidali utálatos mai korcs, 
akinek aszkézise csak megrontja a művét, ahelyett, hogy felemelné. Azért 
mondom ezt ilyen bátran, mert hetven percentben Vidali vagyok."8 (Talán 
nem lenne érdektelen egyszer annak alaposabban utánajárni, hogy mely 
Németh-színművek főszereplői küszködnek ezzel a plasztikusan megfogal-
mazott problémával! Máraitól egy 1952-es naplóbejegyzést idézek: „Pazar-
lóan kell írónak lenni. Nem kell sokat törődni a nap feladataival, sem az 
egészséggel, sem az életkörülményekkel. írni kell, feltétlenül és nagy-
lelkűen.")9 

A Vidali módszere egy látogatás, annak előzményei és a látogatásban elhang-
zott visszatekintés során történtek leírását tartalmazza. A perspektívát a be-
vezető mondat leszűkíti: „Mindössze egyszer beszéltem vele kiadósabban"; 
ám a záró mondat kitágítja, a befejezetlenség (befejezhetetlenség?) illúzióját 
keltve: „így láttam utoljára őt, háza kapujában, amint tétova mozdulattal 
szívéhez emeli kezét, s mintha egy szót keresne." A pályáját végző író búcsú-
zásának gesztusa kapcsolódik össze az írói életút lezáratlanságával (hiszen 
Vidali mintha egy szót keresve lép ki a képből), ám csak a visszaemlékező 
tudat szavatolja a jelenet bizonyosságát, amelybe legalább két bizonytalanság 
vegyül: a mozdulat értelmezése és értelme, illetőleg a feltételes módú igével 
jelzett végkicsengés kétségessége. Ami a kezdő és a záró monda t közé kerül, 
az egy nem kevés iróniával láttatott életmű külső körülményeiről szóló beszá-
moló, Vidali monológja, s ebben a „módszer"-e iránt érdeklődő ifjú pályatárs 
előtt tárja föl azt a sok jelentéktelenséget, az életmódra és n e m a műhely-
titkokra vonatkozó részletet, amelynek közreadása az elbeszélő szerint vita a 
„tollforgató barátok és riadt eszétikusok" „gyáván-okos óvatosság"-ával, fél-
reértelmezési manővereivel. Csakhogy amit kapunk: mellékes tényezőket 
tartalmazó levelek rövid tartalmi kivonata és - mint volt róla szó - egy írói 
életrend ars vitae-vé emelése. Semmiképpen nem egy alkotói pálya állomá-
sainak szemléje. írói életrajz; írói, mert az íráshoz alkalmazkodó életvitel 
érzékeltetése, s életrajz, bár/mert nem külső eseményekről számol be Vidali, 
hanem az írás szerint változó életrendről. Jórészt olyan szellemben, amely 
Németh Lászlóban (is) rezonált. 

Ám ennek az életrajznak nemigen vannak külső történései, és amennyiben 
vannak, lényegtelennek bizonyul(hat)nak az életmű egészét mérlegre téve. 
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Mégsem kapcsolhatók (teljesen) ki az író-mű-világ triád vizsgálatakor, hiszen 
a „világ" (az olvasó) nemcsak, olykor még csak nem is elsősorban a műre, 
sokkal inkább az írói életrajzra, a külső történésekre kíváncsi, és e külső 
történet (vélt?) ismeretének tudatában fogadja be a művet. Csakhogy egy 
mélyebbre-messzebbre törő elemzés, egy szorosabb olvasás kiderítheti, hogy 
(és e megfigyelés már a századfordulós modernség éveiben is papírra vető-
dött) a mű és a „világ" kölcsönösen hatnak egymásra, és e „kölcsönösség" az 
olvasó kíváncsiságára is rávetül. 1946-ban Márai újraolvassa, immár az első 
olvasásnál kevésbé lelkesen, ám annál több lényegi vonatkozásra rátapintva a 
Lotte Weimarban című regényt. Naplójában mintha Vidali kétségei felé mutat-
nának az olvasási tapasztalatot összegző mondatok, részint a külső életrajz 
„kiáramlására" a világba, részint a világ receptív magatartásának mikéntjére: 

„Goethe, pontosabban Thomas Mann Lotteje tudja - talán nem is szívével, 
hanem eszével tudja - , hogy az alkotó ember magánélete éppen úgy hat az 
emberi tömegekre, mint műve. A tömegek számára nem közömbös, hogyan 
cselekszik, él, határoz magánéletében egy ember, aki művében és művén át 
hatni tud az emberi fajta életére. A magánélet szerves része a műnek, együtt 
hatnak. Ezért az a különös izgalom, pletyka és rágalom formájában jelentkező 
érdeklődés, mely az alkotó emberek életének lényeges cselekedeteit kíséri: az 
emberek érzik, hogy ezek a cselekedetek kihatnak az ő életükre is."10 

Két megjegyzésben gondolom tovább Márai sorait: 
1. Néhány mondat erejéig Németh Lászlóhoz térek vissza. Színműveinek 

vissza-visszatérő témája magánélet és feladatvállalás egybejátszhatósága, az 
egyén számára készített „növésterv" realizálhatósága egy többnyire értetlen 
környezetben, így az elgondolt mű megvalósíthatóságának esélye/esélytelen-
sége, ám ezzel párhuzamosan a személyiség példájának megannyi alakvál-
tozása (netán formáló ereje) a szűkebb vagy a tágabb környezetben. 

2. Márai Sándor regényhőssé növeszteni szándékolt Vidalija a m ű elsőbb-
ségét, kizárólagossági igényét látszik hangsúlyozni („A munka, ez az engesz-
telhetetlen rabszolgatartó, nem engedi szabadon többé. [...] s a pillanatban, 
mikor a szeretett nő rokonszenves lépéseinek közeledtét neszeli, már a sor 
kezdő hangsúlyára gondol, mellyel a ritka percet beilleszti a m ű egyik 
ernyedt eresztékébe:..") Ugyanakkor ez a különlegesen választékos előadás 
mintha egy kissé a mondottak ellenében hatna. Az elbeszélés(?), a zárófe-
jezetnek szánt írás narrátori közlései többnyire jelentéktelenek, a beszámoló 
szűkszavúan tudósít Vidali gesztusairól, s ha megteszi, mintha Vidalinak és 
beszámolójának tétovaságát, elbizonytalanodását jelezné: „Úgy mondta ezt, 
találgató hangon, hamis biztonsággal, mint egy tenyérjós." „...oldalt hajtott 
fejjel, pislogva nézett rám." „.. .mondta kis sóhajjal, s legyintett." „Gyana-
kodva nézett reám." „. . .mondta halkabban, s önkénytelenül körülnézett, ag-
gályosan, mintha félne, hogy meghallotta a merész kijelentést valaki." 
„. . .mondta egész halkan, szégyenkezve." „...folytatta elgondolkozva, komo-
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lyan." Majd az elbeszélő saját bizonytalanságáról is számot ad, rövid közbe-
vetései emlékezése elmosódott voltára látszanak utalni: „ . . .mondta aztán, s 
kinyújtotta kezét, mintha megérintené a levegőt." „ . . .mondta nehezen, 
mintha kifáradt volna." „...s bizonytalanul, általános mozdulattal legyintett." 
„Magasan, egyenesen állt a félhomályban, most csaknem gőgösen nézett 
reám." Ilyen módon, a monológban foglaltak következetessége, egy célra irá-
nyultsága, a mű győzelme(?) az élet fölött némileg szemben állni látszik az 
elbeszélő más tónusú megállapításaival; a szinte kommentárként is föl-
fogható közbevetett mondatok jelzik a két szereplő nézőpontjának különb-
ségét, azt ugyanis, hogy Vidaü nemegyszer kimódolt paradoxonokban elő-
adott „vallomása" egy olyan józan megfigyelő leírásában kerül elénk, aki 
előbb pontosnak ható helyzetábrázolással figyelmeztet a maga másfajta szi-
tuáltságára, hogy aztán a megbízható információk helyébe beszámolójának 
bizonytalanságát sugallja. Az írás második felében elszaporodó „mintha..." 
kezdetű tagmondatok a hosszan és szünet nélkül beszélő Vidali portréját 
nem módosítják, ám előadásának „igazságát" „mintha" kikezdenék. 

Kitérőképpen utalnék Thomas Mann Tonio Krögerére,n amely nemcsak a 
maga nemzedéke számára mondta ki visszhangzó szavait az „Elet" meg a 
„Szellem" és a „Művészet" „örök ellentété"-ről. S ha az ifjú Márai a maga 
„élet"-ében ugyancsak megtapasztalta a művészetbe tévedt polgár keserveit 
és hányattatásait, bár még 1974-es naplójegyzetében is élményként emlékezik 
bizonyára ifjúkori olvasmányára,12 nem oly egyértelműen veszi át Tonio 
Kroger esztéta modernségű gondolatait: „Kell, hogy valami emberfölötti és 
embertelen lényekké változzunk, hogy az emberiséghez csak furcsán távoli 
és közömbös viszonyban álljunk [...]. A stílus, a forma, a kifejezés képessége 
már eleve feltételezi ezt a hűvös, válogatós viszonyt az emberihez, mi több, 
föltételez egy bizonyos emberi elszegényedést és elsatnyulást." „Mintha" 
Márai 1943^14-es műhelyvallomása ide utalna vissza: „Órarend. A legszigo-
rúbb napirend. A társaséletnek, étkezésnek, igen, a nemi életnek is az írás 
szolgálatában való szabályozása."13 Hogy aztán 1977-ben a sorok közé rejtve 
vitatkozzék ezzel a nézettel Byronról szólvást: „Költészete hígabb volt, mint 
az élete. Versei csengenek, bonganak, élete zúg, harsog. Sánta lábával néha 
byronibban élt, mint ahogy írt egészséges kezével."14 

Azt az ellenvetést, miszerint az öregedő író megértőbb lett volna „Elet" és 
„Művészet", esztéta modernség és utómodernség perpatvarában, elháríthat-
juk, mindkét gondolathoz fűzhetünk támogató és kétlő mondatokat egykorú 
művekből. A Vidali módszere akkor, ha Vidali monológjára szorítkozik az olva-
sás, a művészet, az esztéta modernség programjával szolgál, ám ha nem mel-
lőzzük a narrátor mondatait, kommentárjait, nemigen tagadhatjuk azok 
iróniáját, elbizonytalanító stratégiáját. Ugyanis az írás címe Vidali módszerét 
állítja az előtérbe, ezt nyomatékosítja a narrátor közlése, nem az írói egyéniség-
ről szól, pusztán egy találkozást elevenít föl, amelynek során maga, Vidali 
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jelöli meg a beszélgetés tárgyát: „Természetesen a módszer titkát szeretné 
kitudni tőlem." Erre m é g egyszer visszatér, „csaknem felkiáltva". Mielőtt 
Vidali ezt mondta volna, majd azután is, szinte kizárólag az életvitelről beszél, 
azokról a körülményekről, amelyeket megteremtett , amelyekhez alkal-
mazkodott, amelyek körülvették, hogy monológja vége felé emígy össze-
gezzen: „A módszer! [...] A magány velünk jön, ennyi a módszer!" Am nem 
itt fejezi be, értelmezi is kijelentését, ma jd élet és m ű ellentétes voltára tér 
makacsul vissza. „Az irodalomról ne beszéljünk", hangzik, „Az irodalomról 
beszéljenek csak ők", teszi hozzá, nemcsak Verlaine Költészettanát idézve: „A 
többi csak irodalom", hanem az életrendből fakadó, illetőleg az életrendet 
megkövetelő irodalom ellenében az „ők" irodalmát elutasítva; a kivonult 
(a secessio-s?) alkotó pózában tagadja a „tökéletes" műveket, amelyeket mű-
kedvelők hoznak létre, a mesterségbe zárkózva tekint a világra. 

A záró mondatról már esett szó, a szókeresés gesztusa hitelteleníti Vidali 
önértékelését: „Művem készen áll", inkább a korábbi önjellemzést erősíti: 
„nincs már mondanivalóm művem számára sem." Sem a mű vállalása, sem a 
mű tagadása nem történik meg, a módszerről kitetszik, hogy életvitel, az 
„írás"-ról annyi a mondandója, hogy „érdekes". Szinte akarata ellenére bukik 
ki Vidaliból, hogy mily messze tért a művész-polgár dilemmától, az alkotás 
mennyire más dimenzióba került, a körülményektől függetlenül. „Mert írni 
és gondolkozni nem ugyanaz; a gondolattal mintegy vérségi kapcsolatban 
élünk, mint családtagjainkkal, de az írás legtöbbször csak megtörténik ve-
lünk, mint valamilyen ijesztő kaland." A „kaland" Márai egész életművének 
egyik kulcsszava, nemegyszer nagyon közeli jelentésrokonságban az írással.15 

Itt azonban egy harmadik tényező okoz(hat) zavart: a gondolat bensősé-
gessége teszi kétségessé az írást, amelynek létrejötte lehet elárulása a gondo-
latnak, kibeszélése a „titok"-nak, de amely korántsem teljesen szuverén, 
hiszen „megtörténik" az íróval, az írás így egyáltalában nem önkényes, nem 
független, csak „az élet törvényei"-nek nem engedelmeskedik, más típusú 
„hűség" kötelezi, „irályához", „munkájához" kell csupán hűnek maradnia. 

Ami a módszerként jelölt életrendet illeti, Vidali nemigen mond sokkal töb-
bet, mint amit a századfordulós modernség művészeiről mondtak, illetőleg 
amit e művészek magukról elhitetni igyekeztek. Ettől az önmitológiától Márai 
sem volt mentes, a Vidali módszerében emlegetett „tiszta, csendes és képes-
lapokban gyakorta közzéadott munkaszobám" akár az övé is lehetne, az a 
fajta aszkézis, amit Vidali az írói munka feltételének hirdet (meg az a magány 
is), számos részletében felel meg a „képeslapok" értesüléseiről tudomást 
szerző „világ" elképzeléseinek. Ami túllendíti ezen a Vidali monológjában 
foglaltakat, az a megfogalmazásnak szinte túlzott igényessége, az állandó 
jelzés: író beszél, méghozzá önmagáról, talán utolsó látogatójának, akiről 
tudja, m e g fogja írni, közzé fogja tenni, amit mondott . Ez a helyzet és e 
helyzettudat azonban a míves beszédet némileg hitelteleníteni látszik, az 
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aszkézis dicsérete ellen hat, nem is szólva a visszaemlékező és közreadó - már 
említett - közbevetéseiről. Olyan figura Vidali, és olyan jellegű írás a Vidali 
módszere, amelyben egyszerre van jelen a szerző és egy szerzőtől függet-
lenedő narrátor, az elbeszélés pedig úgy ars poetica-igényű, hogy az ars poe-
tica esendőségét, aligha teljes érvényét is sugallja. Egy olyan szituáció ele-
venedik meg, amelyet Márai később íróilag csekély hitelűnek minősített, ám 
éppen ennek megjelenítése késztethette arra, hogy kibontsa e figura belső 
történetét. 1972-ben a regényíráson töprengve jegyezte föl Márai Sándor: 

„A regényíró soha ne szóljon közbe, ne mondja torokköszörülő fontos-
kodással: »En az író...« Mindig csak a regény tényei mondják el »őt« is - a 
regényírót, aki ködsapkásan ott áll a regény cselekménye mögött - az »En«-t, 
aki »0«. Mihelyt közbeszól: író, regény és olvasó között megszűnik a bizalmi 
kapcsolat."16 

A Vidali módszere paradoxona a rejtőző író önföltárulkozása, az írásról a 
körülményekre, a cselekvésre, a világ elől való elzárkózásra, a világ tagadá-
sára vetődik a hangsúly. Mégsem állítható, hogy a Vidali-figura Márai negatív 
példája lenne, inkább olyan „EN"-je a maga „nagy" elbeszélésének, aki éppen 
arról hallgat, amiben és ahol „ő", aki úgy adja ki magát, hogy nem adja ki 
magát. Az írás másik figurája pedig mintha átlátná a rutinos öreg író alakos-
kodását, úgy hűséges íródeákja, hogy apró megjegyzéseivel jelzi jelenlétét, 
belelátását a monológba. A Vidali módszere talán akképp is értelmezhető, hogy 
az elbeszélő ifjú író áll „ködsapkásan" Vidali monológja mögött, elbeszélő Én-
je pedig az elbeszélés ő-je. A két figura annak ellenére egyenrangú, hogy 
Vidali sokat, látogatója alig beszél, szinte minden lényeges mondatot Vidali 
fogalmaz meg (hiszen az ő módszeréről van szó), ám az írás befejezése után 
tetszik ki, hogy a közbevetések, a lényegtelennek tetsző megfigyelések sem 
mellékesek. 

A Vidali-figura tovább foglalkoztatta Márait, bizonyos vonásai (látjuk majd) 
Az igazi Lázárjában is föltetszenek, ám valójában akkor lesz regényterv, 
amikor 1945-1946 válságos éveiben Márai nemcsak a szerveződő irodalom-
politika manipulációival kerül szembe, hanem saját alkotói pályájának prob-
lémáival is, kiváltképpen A nővér megoldatlansága gyötri. A Napló szerint 
„formabontó" regényre készült, akár A nővér esetében az egyenes vonalú 
eseménymenetet, a hagyományos epikát más alakzatra cseréli föl. Ötrészes 
műben gondolkodott Márai: „1) Bevezetés, 2) Egy nő levele, aki Vidali 
közelében élte át az utolsó éveket a németek által megszállt Párizsban, s a 
jegyzetek birtokába jutott, 3) három rövid levél, melyeket Vidali írt ez évek-
ben e nőnek, 4) a jegyzetek, 5) »Függelék«-ben »Vidali módszere«, megjelent 
a »Nyugat«-ban, tíz egynéhány év előtt." 

Ezek után több bejegyzés árulkodik arról, hogy Márait erősen foglalkoztat-
ta a regény, amely a klasszikus és az utómodernség között pályáját befutó 
író/irodalom regénye lehetett volna, és (erre részben utal egy helyütt írónk) 
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feloldódott Az igazi folytatásában, amelyet szinte párhuzamosan tervezgetett 
a Vidaü-regénnyel.17 Hogy az eseménymenetet nem linearitásában adja elő 
Márai, nem éppen szokatlan jelenség nála, A nővér emlékirat-formája itt levél-
formává, jegyzetekké alakul, az előre- és visszautalások, majd a Vidali-sorsot 
betetéző Vidali módszere világ és mű egymás ellen játszó, egymás létét két-
ségbe vonó küzdelmét ígérik. Az 1934-ben közölt elbeszélésből a magánosság 
akarása motivikus jelentőségre tesz majd szert, ezt látszik tanúsítani a követ-
kező naplójegyzet: „Vidali barátnője ezt írja a kísérő-levélben: »S valamit meg 
kell mondanom Önnek: három éven át éltem mellette, s amikor karjai között 
tartott, mindig úgy éreztem, csak vendég vagyok valahol.«" Ez a mondat 
mintha még Az igazi végkicsengése lenne, a férj-feleség viszony alakul ott 
ilyképpen. A következő naplórészlet határozottabban körvonalazza az 
író/irodalom-tragikumot: 

„Vidaliról tervezett írás értelme ez: a nő levelén, s Vidali jegyzetein át meg-
mutatni az írás másik oldalát, azt a térfogatot, ahol a szó önmagában él, kife-
jezési szándék nélkül, amit ki akarunk fejezni, az már nem Ige, a szó bibliai 
értelmében, hanem csak irodalom. Egy író, hosszú és munkás irodalmi élet 
után, elhallgat, a világ azt hiszi, éveken át készül a némaságban valami, s 
halála után kiderül, hogy nem készült semmi, amit a kiadók, vagy az irodal-
mi világ használhatnak; nem, egy lélek visszafordult az Igéhez, mely a 
Genézis elején volt, arra emlékezett, s ezért nem tehetett mást, csak hallga-
tott. Valahogy így. Fájdalmas, homályos." 

Nem egészen világos, mire vonatkozhat az utolsó mondat . A naplóbe-
jegyzésből kitetszik, hogy Márait a(z elhallgatás „poétikája" foglalkoztatja, a 
jelen szituációból nem látja a kiutat. Alkotói „válsága" összefügg az 1940-es 
esztendők közepének „világ"-válságával, az elmondható profanizáció, de-
szakralizáció, a „valamiről hallgatás" kevesek kivételes adománya, ehhez 
Márai a Vidali-regény tervezgetése közben és másutt is visszatér. Annál is 
inkább, mert a beszéde hallgatás, mind a világhoz, mind az irodalomhoz való 
viszony tevékeny része(se) lehet, ekképpen értelmezendő, jóllehet alig 
értelmezhető. Egy másik följegyzés szerint: „A nő ezt írja: »S a legfájdal-
masabb talán az volt, hogy soha nem tudtam meg, hallgat-e valamiről?...«" 
Egy másik helyen: „Vidali tépelődik. Ezt gondolja: új műfajt kellene találni. 
Például ezt tíz éven át hexameterekben hallgatni." 

Még két kommentár beiktatását érzem itt szükségesnek. Elsőnek talán azt, 
hogy a sikert közönségsikerre halmozó Márai elbizonytalanodik, nem annyi-
ra a felemás kritikai fogadtatás miatt (jóllehet éppen azok látszanak fellázad-
ni ellene, akik sokat tanultak tőle: előbb Örley István,18 utóbb Lengyel 
Balázs19), hanem a korszakváltás igénye és lehetősége közötti távolság okán. 
Márai regényei, színművei, elbeszélései 1944-ig sűrű egymásutánban követ-
ték egymást, és mintegy 1947-ig megvolt a lehetősége arra, hogy állandó 
jelenlétét az irodalomban mindenekelőtt megjelenéssel, publikálással igazol-
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ja. Az az írói életmód és alkotói rend, amelyet Márai kialakított magának, 
szintén válságba került, létrejött egy írói modor, nem utolsósorban az átlag-
befogadók kívánalmait kielégítendő, amelyben a „kifejezési szándék"-nak 
rendelődik alá az önmagában élő szó, hogy Márait idézzem. Nem a l'art pou r 
l'art Márai által sosem hirdetett elvéhez térne vissza írófigurájával írónk, 
hanem a közönség elvárási horizontjának ellenében létrejövő irodalomhoz. 
Ami egyben a kanonizálódott műfaji alakzatoktól való eltérést eredményez-
hetné. A „valamiről" hexameterekben hallgató „mű" ironikus kifejeződése 
(nem az újító szándéknak, hanem) a modernség(ek)ben meggyökeresedett 
megszólalási mód paródiájának. Az új műfaj és a hexameter (vö. Ilias!) együtt 
emlegetése egyben ablakot tárhat egy, az eddigiektől különbözni látszó ha-
gyományértelmezésre, amely az elhasználódott sikerszavak helyébe a meg-
tisztult, önmaga értelméhez és jelentéséhez visszataláló szavak számára leli 
meg a megfelelő formát. A Vidali-regényben az „irodalmi világ" a negatív 
póluson helyezkedik el, olyan irodalom-rendszerként, amely a kánon meg-
merevítésében mutatkozik érdekeltnek. A nővér jelzi a küzdelmet, amelyet 
Márai látszólag csupán a forma átalakításáért folytatott, valójában a m ű -
vész-szubjektum újfajta játékba hozásának lehetőségeiről árulkodik. Az az 
irodalomtörténeti rejtély világítódik meg: vajon egy író hallgató évtizedei 
önálló, értelmezhető korszakként foghatók-e föl? Márai nyitva tartja ter-
vezett művét a lehetőségek előtt: a hallgatás évei alatt n e m készült semmi 
kézzelfogható, a hallgatás módja, az írói tartás azonban felelt a világ ki-
hívásaira. 

Másodiknak a személyes szféra bevonása a művész-pályarajzba igényel 
némi magyarázatot. A Márai-naplók csalódást okoznak mindazoknak, akik az 
írói élet intimitásaira kíváncsiak. Annál több benne az olvasmányélmény 
rögzítése, a képzőművészeti vonatkozások is jelentős helyet foglalnak el, 
illetőleg a tágabb környezet kiváltotta (nemegyszer igencsak emocionális) 
reakciók. A regényíró Márai viszont az emberi viszonylatokat éppen a szemé-
lyiségértelmezés felől tekintette, Az igazi párhuzamos létrajzaiban érzékel-
hető az, amit a Vidali-regény egy már idézett töredéke jelez: „Vidali barátnő-
je ezt írja a kísérő-levélben: »S valamit meg kell mondanom Önnek: há rom 
éven át éltem mellette, s mikor karjai között tartott, mindig úgy éreztem, csak 
vendég vagyok valahol.«" Márai azonban nem áll meg itt. El- és meggondol-
kodtató, hogy miért volt szüksége egy elbeszélőre, egy kommentátorra több, 
biografikus jellegű művében. Már az elbeszélésként számon tartható Vidali 
módszerében is ott a kezdő író, a szakmai közvetítő, aki legalább a mesterség 
bensőségességével igyekszik közvetíteni a mester és a világ között. A ter-
vezett Vidali-regényben pedig a Vidalival együtt élő nő az, aki a személyes 
közelség bensőségességével képes magyarázatokkal szolgálni. Ennek fontos-
ságát Márai is hangsúlyozza: „Vidali naplójához még egy részt ragasztanék. 
Madame X. naplóját. Mondja el a nő is, mit tanult Vidali közelében." A nővér-
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hez képest számottevő a változás: ott a zongoraművész naplóját-emlékiratát 
kapjuk, a narrátor bevezetőjével és epilógusával. Itt, a tervezgetés közben a 
művész-író naplója mellé Madame X. naplója rendelődne, azonos műfajban 
szólna megfigyelt és megfigyelő, személyesen lenne jelen a „bibliai" szó 
keresője és a keresésből talán a legközvetlenebbül okuló társ. Mindez ered-
ményezheti, hogy az egyik írás „igazságát" a másik kioltja (ez a relativizálás 
érzékelhető Az igaziban), Madame X. naplója lehet görbe tükör, lehet „tanít-
ványi" följegyzések gyűjteménye, irányulhat a személyiségre, a világlátásra, 
a hallgatás mikéntjére. Akárhogy minősítjük: mindenképpen ellenpont. S ha 
A nővérben a részek műfajilag vitaszöveget alkotnak, itt a műfajok azonossá-
ga feltehetőleg az ismétlésnek az a változata, amelyben az ismétlődés funk-
ciójaként a különbség, az eltérés jelölhető meg. Mint ahogy Az igazi párhuza-
mos elbeszélései a külső forma szerint összecsengenek, a bennük érzékelhető 
személyiségfelfogás alapján azonban a különbözések bukkannak ki. 

A továbbiakban egyre nagyobb hangsúlyt kap az elhallgatás kérdése. A napló-
író Márai egy helyütt é p p e n e kérdésen gondolkodva azonosul tervezett 
regénye főszereplőjével, másut t író és úriember korábban érintett problémá-
jához tér vissza. Ha Szindbádot róla írt regényében írónak és úriembernek 
mutatta be, a napló az „író"-ság és „úriember"-ség közötti szakadékra céloz, 
mintegy „polgár" és „művész" egymást kizáró voltára (ami ismételten csak a 
klasszikus modernségben fölmerült dichotómia megoldatlanságáról és még 
mindig nyugtalanító voltáról tanúskodik). Csakhogy a napló nem ad teljesen 
biztos eügazítót: Vidali gondolja csupán el az alább idézendő mondatokat, 
vagy Vidali följegyzéseihez maga, Márai is hozzáfűzi-e a magáét? Az első 
esetben nincs okunk alaposabb kétkedésre: „Vidali ezt jegyzi fel egy helyen: 
»Hatvan éves koromban megtudtam, hogy az írás nem méltó úriemberhez.«" 
Igaz: az úriemberhez méltó magatartás ugyan önmagában értékes lehet, de 
messze nem bizonyos, hogy Vidali csupán egyetlen értéket ismer el. Az érték-
pluralizmus általában nemigen lehet egy Márai-címszereplő ellenére. A má-
sodik gondolat a Féltékenyek újraolvasása során bukik ki Máraiból; a nem 
kevés izgalommal tanulmányozott saját m ű halál-jelenete önkéntelen (ön)-
elismerésre készteti a naplóírót; Vidalira hivatkozik, mint magasabb instan-
ciára. Mintha kritikusi felettes énje lenne, szólaltatja m e g a szinte téved-
hetetlenül ítélő író-alteregót, sok tekintetben önmaga regényfigurává emelt 
mását. Ez a kivetítődés itt is, másutt is tetten érhető, ugyanakkor egészében 
inkább csak a tervezett regény egyik lehetősége. Másutt, éppen ott, ahol a 
klasszikus/esztéta modernség problémáit szólaltatja meg általa, inkább úgy 
tekint rá, mint meghaladott, de teljesen m é g le nem küzdöt t írómagatartás 
megszemélyesítőjére. A Féltékenyek a roppant családregény-vállalkozás kö-
zépső darabja, Márai keresi a Sértődöttekhez vezető szálakat. Miközben a ma-
gyar ideálpolgárság hanyatlása és az európai művelődés válsága megjele-
nítési formáin töpreng, az esszéregény Thomas Mannhoz kapcsolódó, ám 
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rajta túlmutató lehetó'ségeit kutatja, önmagával szembesül, és ennek a szem-
besülésnek egyszerre tanúja és ítésze a regényfigura, akire rá lehet bízni az 
elhallgatás-folytatás dilemmáit: 

„Ez a fejezet, melyet talán Vidali sem szégyellene, - Vidali, aki tudja , hogy 
úriember bizonyos koron túl, bizonyos múlt után nem írhat, ha nem akar 
szellemi és emberi rangja alá süllyedni. Ez a határ, ameddig egy ember tollal 
a kezében »süllyedhet«." 

A passzust lezáró idézőjel inkább az ironikus értelmezést segíti, mind-
azonáltal a bizonytalanság nem tűnik el egészen. Egyfelől Vidali elisme-
résének jelentősége, másfelől viszont Vidali „hitvallásának" némi megkérdő-
jelezése. Annál is inkább, mivel a két idézet között találunk egy harmadikat, 
amely valamennyi magyarázatlehetőségtől eltérni látszik: 

„De »elhallgatni« talán annyi, mint meghalni. Ezt senki nem tudja előre. 
Egyáltalán nem tudjuk, mi az írás belső, organikus értelme? Talán az élet?"20 

A nővér és a Sértődöttek között kerülnek papírra a sorok; a művész-szemé-
lyiség létére kérdező és ebben a létben a világérzékelést és a világszerűség 
módjait feltárni kívánó író helyzetét jelenítik meg. Önéletrajz annyiban, hogy 
Márai úgy érezte 1945-1946-ban: légüres térbe került, a rendszer- és impé-
riumváltozás azért tisztázott kérdéseket, hogy újabb megválaszolhatatlan 
kérdések keletkezzenek. Ezt érzékelte az irodalomhoz, a keletkező ú j világ-
hoz fűződő kapcsolatában.21 Eltávolodás azonban ez a szorosabb értelemben 
vett önéletrajztól, mert korábbi szubjektumfelfogásának átértékelését sürgeti, 
a történelmi váltással párhuzamosan Márai, maga is váltásra készül, íróságá-
nak korábbi korszakát befejezettnek minősíti, az „eredmények" kielégítetlenül 
hagyták, talán azért is, mert éppen a nyelv és a szubjektum minősítésében 
nem tudott teljesen elszakadni a századelős modernségtől, jóllehet a szótári 
jelentések átminősítésében tevékenyen vett részt. A történelmi eseményekkel 
jórészt párhuzamosan zajló irodalmi átrendeződések helyzetének veszélyes-
ségére figyelmeztették. S most nem csupán arról van szó, hogy polgári vagy 
urbánus szerzőként támadásokra, megbélyegzésekre számíthat. Márainak 
azonban nem (többnyire rosszindulatú) kritikusaival van pöre, hanem ön-
magával, ezért fordul (vissza?) Vidalihoz, akinek az elbeszélést követőleg már 
Az igazi Lázár-figurájában áttetszett alakja. Csakhogy ott csupán a legfontosabb 
mellékszereplőként látjuk viszont; s bár írói mivoltáról sok fontosat tudunk 
meg, inkább kiegészíti, részben ellenpontozza a polgár férj működési körét, a 
feleségnek olykor értelmezi, ám a polgár-művész szembeállítás itt pusztán 
deklaráltatik, semmiképpen nem jeleníttetik meg. Ilyen passzusban például: 

„Nagy szerep polgárnak lenni. Talán senki nem fizet olyan sokat a művelt-
ségéért, mint a polgár. Nagy szerep, s mint minden igazán hősies szerepért, 
ezért is teljes árat kell fizetnünk. A bátorságért, a boldogsághoz való bátorsá-
got. A művésznek élménye a műveltség. A polgár számára az idomítás csodá-
ja a műveltség."22 
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Az igazi (egyik) szerkezeti hibája az írófigura helyének és funkciójának 
megoldatlansága. A Vidali-alak továbbgondolását akadályozta a regény kö-
zéppontjába emelt „tragikus-polgár"-képzet, amely az írói lét konfliktusai 
számára nem sok helyet hagyott. író és kora szembesítését majd Az igazi foly-
tatása végzi el; az emigrációban kiadott műről azonban már 1946-ból van 
értesülésünk, méghozzá a Vidali-regény vonzáskörében. A Lázár-Vidali ro-
konságot itt Márai említi, ugyanakkor a Judit... és az utóhang alapszituációját 
vázolja föl. Mintha Vidali alakja a Lázáréba olvadna bele. S bár a naplójegyzet 
két külön műről beszél, a továbbiakban Márai föladni látszik a Vidali-regény 
tervét, ám nem annak problematikáját. Az emigrációs regénybe aztán sok 
minden belekerült a naplójegyzetekből: „És vannak férfiak..., olyan az éle-
tük, mint az átjáróház, a nők meg egymásnak adják a kapukilincset." „Ez az 
ember nem akart többé írni, mert attól félt, hogy minden szó, amit mond, 
papírra tesz, árulók és barbárok keze ügyébe jut. Azt hitte, olyan világ követ-
kezik, amikor mindent meghamisítanak, elárulnak, bepiszkolnak, amit egy 
művész gondol, kimond és leír...", „vagy úr valaki, vagy író."23 A naplóba 
jegyzett alapszituáció megjelenik az emigrációs regényben, és ott kap alakot 
jórészt az is, amit a tervezett Vidaü-mű tartalmazott volna. A Vidalival együtt 
élő nő Judittá válik, levelekről már szó sincs, s az „utóhang" sem a Vidali 
hagyatéka. „Formailag" - csak némileg módosulva - Az igazi folytatódik, Márai 
nem tudta vagy nem akarta megkockáztatni a Vidali-regénnyel kapcsolatos 
műfaji kísérletet. Annak ellenére nem, hogy 1947-48 után már csupán vir-
tuális közönségnek írhatott, adekvát kritikai visszajelzésre nem számíthatott. 
Az idegenség, az elhallgatás, a még lehetséges írói életrend századfordulós, 
ám az 1940-es esztendők történelmi eseményeinek is hatására újra időszerű-
nek tetsző kérdéseit Lázár figurájában vélte Márai lereagálni, nem Vidalié-
ban, akinek iróniától sem teljesen mentes alakja másféle történetet, másféle 
környezetet, másféle modalitást igényelt (volna). S ha Lázárban Márai felmu-
tathatta az esztéta modernségnek a(z irodalmi) világból kivonuló alakját, 
Vidali elképzelt életútja (figyelembe véve a Vidali módszerét is) talán úgy 
képzelhető el, mint a Lázárénak ellentettje. S bár néhány mondatával jelzi, 
hogy a századfordulós modernség elképzelései szerint kezdte pályáját, a 
Márait foglalkoztató szerzők közül Rimbaud és Valéry hallgató korszaka 
adalékul szolgálhatott; a Vidali-regény nem annyira a naplókban megörö-
kített korszakot tekintette a művészi életút kontextusának, mint inkább a 
nyelvről és a szubjektumról alakuló felfogásokat. Vidali személyiségrajza ön-
életírása-naplója és a vele együtt élt nő levelei-kommentárjai megvilágítá-
sában bontakozott volna ki: az írói lét lehetségessége nem feltétlenül a kornak 
ellenálló, hanem a korban íróilag helytálló művészről árulhatott volna el vala-
mi lényegeset. Míg az emigrációs regényben olykor talán túlságosan közvet-
lenül kap hangot az 1940-es esztendők különféle változásainak megítélése, a 
Vidali-regényben mindez feltehetőleg a szükségesnek mutatkozó írói váltás 
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előadásával jelent volna meg. Az emigrációs regény narrátora alig rejtetten 
szócsöve a szerzőnek, az u tóhang a hétköznapokba beleszürkülést szinte je-
lentékteleníti, addig a Vidali-regény műfaji-előadásbeli játéka lehetővé te-
hette volna a megismerés bizonytalanságának, valamint az úgynevezett igaz-
ságok megosztott voltának tudatosulását, ennek következtében az elbeszélői 
státus kétségességének dokumentálását. A Judit... és az utóhang „hagyomá-
nyos" regény lett, amelyből nagyon sokat tudunk meg Márai nézeteiről, a 
Vidali-regény nehezen meghatározható műfajdarabokból állt volna össze, s 
nem annyira egy író, mint inkább az irodalom regénye lett volna. Olyan 
értelemben, hogy egy sikeres szerző belátván, pályája zsákutcába futhat, ru-
tinja, az e rutint igénylő környezete, a modorosságig használt szókincse, elő-
adásának dallama elől szeretne menekülni. 

Mint ismeretes, a Vidali-regény nem készült el. Hogy ebben mennyi a része 
az emigrációnak, aligha számítható ki pontosan. Az említett Judit-regény 
éppen úgy tartalmaz elemeket a tervezetből, mint a San Gennaro vére, sőt, a 
kései Naplók vissza-visszatérnek a Vidali-vázlatok problémaköréhez. Kisza-
kadva a magyar irodalmi kontextusból, egy darabig a Judit-regény kérdésfel-
tevései foglalkoztatták inkább Márait, kellett egy kis idő, míg tovább keres-
hette a neki megfelelőt a regényalakzatok között. Krúdy figurája és regény-
írása - s ezt jól érzékelte Márai - a magyar irodalom egyik, lényegében foly-
tatás nélkül maradt lehetősége. Megőrzött Proust-tisztelete vajon nem a 
ICrúdy-tisztelet jegyében írható le? A kalandos ifjúságúnak képzelt Vidaliban 
is ott bujkál valami a ICrúdy-figurákból, leginkább a Márai által regénybe 
foglalt Szindbádból. A szóban hívő, a siker-irodalom minden formáját el-
utasító Vidali helyét végül Lázár foglalta el, talán nemcsak Márai, hanem az 
egész magyar irodalom kárára. A Judit-regény nem Krúdyt, nem Kosztolányit 
folytatja, hanem Az igazi című Márai-regényt. A Vidali hagyatéka, ha megvaló-
sul, feltehetőleg a Márai-életműhöz új vonással járulhatott volna hozzá. 
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