
SZAVAI JÁNOS 

MEMOÁRIRODALMUNK ÚJ VIRÁGKORA 

A jelenség annyira szembeszökő, hogy az elmúlt két évtized 
magyar irodalmának vizsgálatakor semmiképpen sem kerülhető 
meg; a különféle visszaemlékezések, emlékiratok, önéletírások, 
egyszóval a múltat szubjektív szemszögből felidéző könyvek 
számának roppant mértékű megnövekedése minden bizonnyal 
egy műfaj születését vagy talán inkább egy régi műfaj meg-
újulását jelzi. Politikusok és írók, képzőművészek és építészek, 
tanárok és orvosok, lírai költők és egyszerű parasztemberek 
fognak tollat, hogy leírják — természetesen a hitelesség igényé-
vel —, amit láttak, amit megéltek, amit tapasztaltak. Témájuk-
ban is, a formálás módjában is egymástól jelentősen különböző 
írásokról van itt szó; mégis akad bennük néhány olyan közös 
vonás, melyeknek alapján eléggé pontosan körülírhatók, s 
együvé, egy műfaj keretei közé sorolhatók. Hogy melyek ezek 
a közös vonások? Először is: visszatekintő írás valamennyi, 
olyan könyv, melyben a szerző emlékezete idézi föl a meg-
örökítésre érdemes múltat. Másodszor: mindannyi első sze-
mélyben íródott, vagyis az írásba foglalt életanyag mindig 
valamely sajátos, meghatározott szemszögből, a szerző szem-
szögéből ábrázoltatik. Harmadszor pedig: ezek a könyvek min-
dig dokumentumként jelennek meg, vagyis az olvasótól, ki-
mondottan vagy kimondatlanul, azt igénylik, hogy tényként 
fogadja el tartalmukat. 

Ezek a kritériumok a politikus Marosán, Jász Dezső vagy 
Sík Endre könyveire éppúgy érvényesek, mint a képzőművész 
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Borsos Miklóséra, a tanár Vajthó Lászlóéra, a költő Vas 
Istvánéra és Fodor Józsefére, vagy akár a földműves Tamási 
Gáspáréra. 

A háttér 

A memoárok (hogy egyelőre ennél az összefoglaló kifejezés-
nél maradjunk) ilyen mértékű elterjedése — mely egyébként 
nemcsak magyar, hanem világjelenség is - semmiképpen sem 
lehet a véletlen műve. Nyilvánvaló, hogy ez a visszaemlékező 
műfaj napjainkban akárcsak régi nagy korszakaiban, például 
a 18. században - valóságos igényeket elégít ki. Egyrészt a 
szerzőkét, másrészt pedig az olvasókét. Anélkül, hogy mélyeb-
ben belemennénk azokba a kérdésekbe, amelyeknek pontos 
felmérése csakis a szaktudományok -- legelsősorban a szocioló-
gia különböző ágazatainak — a feladata lehet, érdemes talán, a 
háttér felvázolása céljából, egy-két rövid megjegyzést tennünk 
ezzel kapcsolatban. 

Statisztikák híján is eléggé nyilvánvaló, hogy a memoárok 
divatja többnyire a mozgalmas, forrongó, átmeneti periódusok 
után következő nyugalmasabb korok sajátja. Az események-
ben, fordulatokban, változásokban gazdag időszak lezárulása 
magától értetődőn kelti fel az összegezés, a tapasztalatok levo-
násának igényét — az események aktív résztvevőiben s tanúi-
ban egyaránt. Vonatkozik ez természetesen azokra is, akik 
nem történelmi, nem is közéleti tapasztalatokat foglalnak 
össze írásukban, hiszen századunk viharzó eseményei köze-
pette, az életformák teljes átalakulása idején a magánélet aligha 
választható el a történelemtől. Az a paraszti életmód s az a 
városi cselédkedés például, amelyet Berényi Andrásné - Nagy 
Rozália a nevem címen megjelent emlékezésében - leír, köny-
ve megjelenésének pillanatában már szinte mindenestül a múl-
té. 

S a másik oldalról tekintve: az elmúlt tizenöt-húsz év, a 
maga politikai stabilitásával, a társadalmi rétegződés viszonyla-
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gos állandóságával, a strukturális változások lelassulásával, erő-
sen kedvezett az összegezésnek, vagyis többek közt a memoá-
rok divatjának is. 

A visszapillantás igénye, a közelmúlt alaposabb megismeré-
sének a vágya ugyanakkor az olvasókban is erősödik. Némely 
visszaemlékezés jelentős sikere — ugyanis több közülük, a 
Marosáné, a Déryé, a Szabó Magdáé, a Vas Istváné, a Borsos 
Miklósé, a Fodor Józsefé, rövid idő alatt több kiadásban jelent 
meg — azt látszik jelezni, hogy a memoárok számának hirtelen 
növekedése együtt járt az olvasók érdeklődésének a növekedé-
sével. A kérdés most már csak az, hogy minek szól, merrefelé 
irányul ez az érdeklődés. 

Elsősorban kétségkívül az események részleteinek, a törté-
nelem hátterének, a nagy emberek titkainak a megismerése 
motiválja. Mi sem fejezhetné ki jobban az ilyenfajta érdeklődés 
lényegét, mint egy nagysikerű szociográfia címe: Történelem 
alulnézetben. Aligha vitatható, hogy a szociográfia és a 
memoár rokonműfajok; az első a vizsgálandó jelenség kereszt-
metszetét, a másik inkább a hosszmetszetét nagyítja ki, közös 
viszont bennük, hogy a memoár is, a szociográfia is nézőpont-
jának újdonságával, eredetiségével hat az olvasóra. Kétségtelen, 
hogy ha a memoárolvasók jó részét elsősorban az információ 
vonzza is, e könyvek legfőbb érdekességét mégsem maga az 
információ, hanem az információk megvilágítása, szubjektív, 
sőt olykor elfogult előadásmódja adja. Mert a memoárba fog-
lalt információ vagy tényanyag — a magyar hadifoglyok hely-
zete Szibériában 1918 és 1922 közt (Sík Endre), egy pék-
legényből lett szocdem politikus felemelkedése (Marosán 
György), egy dunántúli falu a századfordulón (Gyergyai 
Albert), egy kisváros belső világa a tízes-húszas években 
(Major Máté), egy-egy költői pálya emlékei (Vas István, Fodor 
József), egy erdélyi földműves életútja (Tamási Gáspár), egy 
szobrász pályája a kiteljesedésig (Borsos Miklós), egy nemzedé-
keket irodalomszeretetre tanító pedagógus visszapillantása 
(Vajthó László), egy asszony találkozásai a nagy költővel 
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(Vágó Márta), egy magyar emigráns hányattatásai Párizsban 
(Bajomi Lázár Endre), és még sokáig sorolhatnánk — más 
úton-módon is eljuthatott volna az olvasóhoz. Sőt, talán pon-
tosabb, teljesebb, hitelesebb is lehetett volna, ha történeti 
tanulmány vagy értekezés, szociológiai elemzés vagy leírás, 
oknyomozó s több forrásra támaszkodó biográfia formájában 
kerül feldolgozásra. 

A harmadik személyű, objektívabb forma azonban éppen 
savától-borsától: az egyéni nézőpont varázsától fosztaná meg 
ezeket az írásokat. 

„Történelem vagy költészef 

Ez utóbbi megállapítás már jelzi a műfaj alapvető ellent-
mondását: az olvasó mindenekelőtt tényanyagot keres benne, 
elsősorban dokumentumként olvassa, ugyanakkor viszont 
igényli a minél eredetibb, s ennek következtében minél szub-
jektívebb formálást. Vagyis a memoár egyfelől a történelem-
hez, másfelől pedig az irodalomhoz kapcsolódik. Ez a kettős 
természete, hovatartozásának meghatározatlansága természete-
sen gyanakvóvá teszi vele szemben a történészeket s az iroda-
lomtörténészeket egyaránt: történeti szempontból tekintve 
csak nagyon óvatosan, erős kritikával kezelve hajlandók a 
memoárokat forrásértékűnek tekinteni (elég itt például a Vágó 
Márta emlékezése körüli vitákra utalnunk); a másik oldalról 
nézve pedig ezeket az írásokat az irodalomtörténészek — kevés 
kivétellel — nem sorolják be az irodalmi műfajok közé, 
egyszóval többnyire az irodalmon kívül rekesztik. 

Az arisztotelészi Poétika megkülönböztetése, mely szerint 
„a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az 
egyedi eseteket mondja el", nemigen lehet ez esetben segítsé-
günkre. Hiszen a memoár, az önéletírás, bár valóban „egyedi" 
eseteket mond el, szubjektivitása folytán aligha tekinthető 
történelemnek. Talán közelebb visz a lényeghez Wellek és 
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Warren Irodalomelméletének idevonatkozó megjegyzése, 
amely (részben André Jolies Einfache Formen с. munkája 
nyomán) a memoárt mint a regény egyik egyszerűbb, populá-
risabb formáját, mint a regény egyik elődjét említi. Wellek és 
Warren megjegyzése természetesen a 17. és 18. századi memoá-
rokra vonatkozik elsősorban, de kétségkívül kiindulópontnak 
szolgálhat a mai memoárokra vonatkozólag is. Méghozzá első-
sorban azért, mert nyomatékosan utal arra az alapvető tényre, 
hogy minden emlékirat, visszaemlékezés, memoár legelső-
sorban elbeszélés. Márpedig az elbeszélés a legősibb irodalmi 
formák egyike, mely - mint Roland Barthes mondja a Poéti-
que du récit-hen - „minden időben, mindenütt, minden társa-
dalomban jelen van, s megjelenési formái szinte végtelenek". 

Az emlékirat szubjektív elbeszélés; az előadott történetben 
több-kevesebb szerepet kapó narrátor a maga tetszése szerint 
válogatja ki, csoportosítja s állítja valamiféle rendbe az esemé-
nyeket. Ez viszont már a formálásnak tudatos vagy kevésbé 
tudatos fokát feltételezi. A bemutatott magán- vagy közéleti 
események logikai rendbe állítása, az elbeszélés különböző 
mozzanatainak a motiválása, a leírások pontossága és érzékle-
tessége, a kívülről s — a narrátor esetében — belülről megrajzolt 
portrék elevensége, az alapvető fontosságúnak ítélt események 
hangsúlyosabb kiemelése, a feszültség növelése vagy csökkenté-
se, a nyelvi szintnek — a témához alkalmazkodó — kidolgozott-
sága, valaminő egységes hangütés megválasztása — megannyi 
regényírói eszköz, mely a visszaemlékezőnek, az önéletírónak, 
a memorialistának is rendelkezésére áll. A kínálkozó eszközök-
kel a szerzők természetesen más és más mértékben élnek, s 
éppen ettől, vagyis a formálás mértékétől függ legfőképpen, 
hogy írásuk a történetírás és az irodalmi alkotás közti szféra 
melyik pontján helyezhető el. Ha tehát osztályozni s értékelni 
próbáljuk az elmúlt másfél évtized memoárirodalmát, egyik 
szempontunk éppen a formálás mértéke lehet. 

Az idézett írások e tekintetben eléggé széles skálán helyez-
kednek el, s előzetes várakozásunkkal ellentétben, nem mindig 
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a „hivatásos" írók memoárjai a legirodalmiabbak: a politikus 
Sík Endre Próbaévek című visszaemlékezésének jelentős epikai 
ereje, hatásos cselekményépítése, a képzőművész Borsos 
Miklós (Visszanéztem félutamból) mélyrehatoló, eleven színek-
ben tündöklő gyermekkor-ábrázolása, az ugyancsak politikus 
Marosán Györgynek ( Tüzes kemence) sokszor a Kassákét idéző 
fizikai munka-leírása, az építész Major Máté (Egy gyermekkor s 
egy kisváros emléke) pontos és érzékletes kisváros-ábrázolása, a 
földműves Tamási Gáspár remek humorú katonaélet-rajza 
( Vadon nőtt gyöngyvirág), s ezen kívül az említett önéletírások 
vagy memoárok többségének összefogottsága, határozott ren-
dező elvre támaszkodó építkezése méltán emeli ezeket a köny-
veket egy szintre olyan jelentős írók, mint például Déry Tibor 
vagy Vas István dokumentumként is érdekes, de tagadhatatla-
nul az irodalmi műalkotás szabályai szerint megkomponált 
könyveivel (ítélet nincs; Nehéz szerelem). Ezzel szemben a 
költőnek jelentős Fodor József memoárját (Felkavart világ) 
legföljebb némely benne foglalt információ teszi érdekessé, s 
az 1961-es Vallomás és búcsúval annak idején magának 
komoly rangot kivívott Granasztói Pál is csak részleteiben 
vonzó, de egységes, szerves alkotásnak semmiképpen sem 
nevezhető könyvvel jelentkezett legutóbb (Alakok, álmok). 

Tanúság vagy vallomás 

A formálás mértéke, vagyis a pusztán irodalmi szemponto-
kat alkalmazó értékelés azonban még nem minősítheti ön-
magukban ezeket a műveket; lényegükhöz tartozik az anyaguk 
is, s amellett természetesen az anyag megközelítésének, be-
mutatásának a módja. 

A visszaemlékező már legelső mondatának a leírásakor vá-
lasztásra kényszerül: kifelé kíván-e tekinteni inkább, avagy be-
felé, más szóval: tanúsággal fog-e szolgálni, avagy vallomással. 
Nyilvánvalóan kifelé tekintő, a hajdani krónikák szerepét be-
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töltő írás a politikai-történeti memoárok többsége, a bennük 
foglalt információk főként történeti ismereteinket gyarapítják. 
A vöröskatonává lett, első világháborús magyar hadifoglyok 
sorsáról s a szovjethatalom szibériai térhódításáról ad új adato-
kat Sík Endre; a spanyol polgárháborút hozza emberközelbe 
Jász Dezső (Hispániában); a magyar ellenállás tragikus pillana-
tait világítja meg Markos György (Vándorló fegyház), a népi 
demokrácia első három évének hatalmi harcairól tudósít 
Marosán György (Az úton végig kell menni), a magyar munkás-
mozgalom korai éveit mutatja be Gárdos Mariska (Százarcú 
élet), a két világháború közti Magyarország egyik kulcsfigurájá-
nak, Bajcsy-Zsilinszkynek az életére és harcaira emlékezik 
vissza Talpassy Tibor (A holtak visszajárnak; Betöltötte hivatá-
sát), s még sokáig folytathatnánk. 

Máskor a művészeti, az irodalmi élet vagy egy-egy nagy-
jelentőségű alkotó adja a visszaemlékezés központi témáját; 
ilyen esetben — említsük meg itt Nádasdi Péter (A tölgyfa 
árnyékában), Vágó Márta (József Attila), Bálint Lajos (Vas-
taps), id. Szabó István (Fába faragott esztendők), Dénes Zsófia 
(Tegnapi újmüvészek) munkáját — a memoárok vonzerejét 
legtöbbször nem annyira önértéke, mint inkább a témája iránti 
érdeklődés, a téma közérdekűsége adja. Az említett két kategó-
ria közt helyezkedik el valahol a párizsi magyar emigráció 
életét felelevenítő, részben politikai, részben irodalmi érdekes-
ségű Párizs nem ereszt el, Bajomi Lázár "Endre memoárjának 
első kötete. 

Egy újabb, harmadik kategóriába sorolhatjuk be - még 
mindig a visszaemlékezések anyagát vizsgálva — azokat a köny-
veket, melyek egy nagyobb közösség, s azon keresztül egy 
adott hely s egy adott pillanat társadalmának a keresztmetsze-
tét adják; ilyen esetben magától értetődőn nagyobb jelentősé-
get kap az írói munka, hiszen a téma a maga puszta nyerseségé-
ben kevésbé volna vonzó. Említsük meg ezek között Gyergyai 
Albert Anyám és a falum című visszaemlékezését, mely egy 
somogyi falu s a megyeszékhely századforduló körüli állapotá-



900 Szávai János 

nak a lírai s rendkívül szuggesztív bemutatása, s Major Máté 
már említett könyvét, mely egy Duna-menti kisváros nagy 
pontosságra s objektivitásra törekvő ábrázolása. 

Tanúságot mindenki tehet a fontosnak érzett eseményekről, 
még akkor is, ha legfeljebb mellékszereplőként volt jelen; jó 
példa erre Bihari Mihály 1919-re emlékező könyve, az Egy 
gyorsíró feljegyzései, önmagáról viszont többnyire csak az szól 
behatóbban, aki elég fontosnak látja, s valamiképpen tanulsá-
gosnak, példásnak érzi a maga fejlődését, aki valami olyan 
célzattal ír, mint az Emlékül hagyom az unokáknak, déduno-
káknak, lássák, hogyan éltünk, s hogy az ő életük szebb legyen 
egyszer címmel megjelent naiv önéletírás szerzője. 

így például Vas István a dokumentumként, elemzéseivel is 
oly jelentős Nehéz szerelemben, Déry Tibor - a megjelenése-
kor épp nyíltan vallomásos jellege miatt sokaktól felháborodás-
sal fogadott - ítélet nincsben, Borsos Miklós a szobrászpálya 
buktatókkal teli, de emelkedő útját megörökítő Visszanéztem 
félutamból című könyvében vagy a Nagy Rozália a nevem 
naiv, mégis valódi elbeszélő-tehetségű szerzője, Berényi 
Andrásné. 

A visszaemlékezéseknek Uyen módon történő kettéosztása 
természetesen nem tekinthető általános érvényűnek, s különö-
sen nem a jól formált müvek esetében. A vallomás: a személyi-
ség fejlődésének rajza — csak akkor igazán hiteles, ha ott van 
mögötte a kor s a társadalom, mely a személyiséget formálta; 
az imént felsorolt önéletírások — ha valamennyi más-más mó-
don is — mind eleget tesznek ennek a követelménynek. A 
leggyakoribb s a legszerencsésebb megoldás persze az, ha az író 
nem közvetlenül,hanem csak közvetve, a hatásukat megmutat-
va (de így talán még szuggesztívabban) ábrázolja az elbeszélés 
hősét formáló eseményeket. 

Másfelől, a tanúság sem maradhat teljesen személytelen, hisz 
nem harmadik, hanem mindig első személyben íródik. A 
memoáríró persze maga határozhat afelől, hogy milyen mér-
tékben tárja föl s mutatja be személyiségét, hogy mennyire 
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adja ki önmagát; de mindez nem annyira a saját magáról 
elmondottak mennyiségétől függ, mint inkább attól, hogy amit 
elmond, személyiségének lényeges vagy csak felületi jellem-
zője-e. Gyergyai Albert könyvéből például, tartózkodó tónusa 
ellenére, nagyon sok minden kiderül az iró egyéniségéről; alak-
teremtő-képessége nemcsak a portrékban érvényesül, hanem 
saját gyermek- s ifjúkori énje ábrázolásakor is. Vagy, hogy egy 
egészen más típusú könyvből hozzunk példát, a Próbaévek, 
dokumentumértékén túl, rendkívül összetett képet ad a fiatal 
Sík Endre eszmei és érzelmi fejlődéséről, mondhatni valódi 
felnőtté válásáról. 

A tudatos önábrázoláson túl maga a hangnem, sőt az elhall-
gatások is árulkodnak szerzőjükről. A hangütés megválasztása 
— a naiv vagy patetikus, azonosuló vagy távolságtartó, ironikus 
vagy szelíd humorú, gunyoros vagy neheztelő, s még hosszan 
sorolhatnánk — már önmagában minősíti a szerzőt. Hiszen a 
választott hangütés sokszor még a kinyilvánított véleménynél 
is pontosabban tanúskodik arról, hogyan látja a szerző saját 
magát, s hogyan a könyvében bemutatott eseményeket és 
személyeket. Rendkívül jellegzetes például, mert nagyon sok 
mindent árul el egy szerzőről, a könyvön belüli hangnemváltás: 
a Visszanéztem félutamból utolsó szakaszát például mintha 
nem is ugyanaz a Borsos Miklós írta volna, aki a nagyszerű 
könyv többi részét; amint hőse közéleti emberré válik, az 
elbeszélés hangneme teljesen átalakul. Hasonló jelenség figyel-
hető meg, ha kisebb mértékben is, Vas Istvánnál: kimondatlan 
ellenszenveit nem ítéletekben, hanem egyszer-egyszer módosu-
ló tónusával tudatja. 

Valamivel bonyolultabb jelenség az olykor tudatos írói 
fogásként, olykor a puszta óvatosság eredményeként jelent-
kező elhallgatás. A naplóíró Amiel álma: a teljesség, egy élet 
teljességének írásban történő visszaadása, nyüvánvalóan kép-
telen feladat; a memoár vagy önéletírás totalitása — Lukács 
kifejezésével élve — csakis intenzív totalitás lehet, vagyis a 
visszaemlékezőnek választania kell lényeges és lényegtelen 
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közt. A tettenérés akkor következik be, ha az olvasó megérzi 
valamely lényeges mozzanat hiányát, legyen az akár magán-
életi, akár közéleti. Esetleg olykor mindkettő egyszerre, mint 
Déry Tibornál, aki az ítélet nincsben szinte teljesen említetlen 
hagyja az 1955 és 1960 közti időszakot; igaz viszont, hogy a 
történet hiányzó szakaszait más, külső forrásokból nyilván-
valóan jól ismerő olvasó Déry idevonatkozó nézetét utalásai-
ból, finom célzásaiból kiolvashatja. Másutt viszont, főképp a 
kevésbé tudatos íróknál, hiányoznak az eligazító jelzések, s az 
olvasó legföljebb a könyvön teljesen kívüleső szempontok, az 
adott korszakra és témára vonatkozó személyes tudásanyaga 
nyomán találgathat. így van ez például a remek elbeszélő-
tehetségű, de nagyobbrészt ösztönösen író Tamási Gáspárnál, 
aki faluja s tágabb közössége létében bekövetkezett alapvető 
változásokról, 1918-20-ról s 1944-45-ről szinte egyáltalában 
nem ejt szót. 

Anélkül, hogy általános érvényűnek tartanánk Sigmund 
Freud módszerét, aki Goethe Költészet és valóságának egy 
tíz soros epizódjából s egy jelentéktelen elhallgatásból kiindulva 
egész elméletet épít (méghozzá nemcsak Goethére, de minden 
önmagát hiánytalanul megvalósító, sikeres emberre érvénye-
set), meg kell állapítanunk, hogy a visszaemlékező írások fel-
tűnő hiányai gyakran éppoly sokatmondók lehetnek az olvasó 
számára, mint a bennük közölt történetek, leírások vagy elem-
zések. 

Hitelesség, őszinteség, valóság 

A nem-fiktív elbeszélő műveket, az emlékiratokat, önélet-
írásokat, memoárokat nagyon gyakran éri az őszintétlenség, a 
hamisítás vádja. Az olvasók — a hivatásos vagy nem-hivatásos 
olvasók - igénye kétségkívül jogos; mert a nem-fiktív, vagyis a 
tényszerűséget hangoztató formát választva a visszaemlékező 
szinte maga szólítja fel olvasóját az ellenőrzésre: a könyvében 
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leírt eseményeknek a könyvön kívül létező tényekkel való 
összevetésére. 

Az ellenőrzés, a tények hitelességét (avagy éppen hamissá-
gát) bizonyító nyomozás azonban semmiképpen sem hasonlít-
ható valamiféle rendőrségi vagy egy bírósági tárgyalást előké-
szítő nyomozáshoz, sőt, még ez utóbbiaknak irodalomtörté-
neti megfelelője: a filológusi aprómunka sem mindig a legmeg-
felelőbb módszer egy memoár hitelességének, valóságértéké-
nek az elbírálására. Elsősorban épp e műfaj kettős természete 
miatt. 

Igaz, hogy azoknak a memoároknak az esetében, amelyek-
nek az anyaga közvetlen érdekű, vagyis történelmünk vagy 
irodalomtörténetünk fontos pillanataihoz kapcsolódik (pl. 
Marosán: Az úton végig kell menni; Vágó Márta: József Attila) 
nyilvánvalóan minden egyes részlet döntő fontosságú, s az 
adott témakör legjobb szakértőinek részletező bírálatára igen 
nagy szükségünk van. Némileg más a helyzet, ha a tévedés, a 
ferdítés, a célzatos beállítás kevésbé közérdekű tényekre vonat-
kozik; a gyermekkori emlékek felidézésekor, rég elmúlt s az 
olvasói távlatból kevésbé fontosnak tetsző események elbeszé-
lésekor a tények pontosságát aligha ellenőrizhetjük, s másrészt 
az effajta ellenőrzést nem is mindig érezzük szükségesnek. 

Annál inkább viszont az összképet, a helyes arányok meg-
rajzolását, az erővonalak érzékeltetését, egyszóval az ábrázo-
lást. Az ábrázolás hitelessége már jóval bonyolultabb kérdése-
ket vet föl, mint az egyes részleteké. A részletek, a kisebb 
mozzanatok hiteles visszaadása nagyrészt a visszaemlékező jó-
vagy rosszhiszeműségén múlik; a változtatások (hacsak nem az 
emlékezés hibás működésének eredményei) a szerző tudtával 
történnek. Az ábrázolás hitelessége viszont már nem szubjektív 
indulat kérdése: írói erő szükségeltetik hozzá. Pontosabban 
mondva: elbeszélői koncepció, a látásmód egysége s képesség 
ennek kifejezésére, érzékeltetésére. Hiszen a valós tények is 
elrendezhetők hamis koncepció szerint, másfelől viszont a 
kisebb tévedéseknek, torzításoknak nincsen mindig döntő 
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jelentősége. Érdemes talán ezzel kapcsolatban az első valóban 
tudatos visszaemlékező, Johann Wolfgang Goethe szavait fel-
idézni. Goethe, aki Eckermann-nal beszélgetve, a Költészet és 
valóságad kapcsolatban egy ízben kijelentette, hogy „az egyes 
elmondott tények csak arra valók, hogy egy általában meg-
figyelt magasabb rendű valóságot bizonyítsanak", más szóval, 
hogy fő célja: megmutatni „az egyéniben az általánost, az 
egyediben az egyetemest", önéletírása bevezetőjében, a hiteles-
ségről szólva ezeket írta: „Életünk valamely ténye nem 
aszerint számít, hogy valóság-e, hanem aszerint, hogy jelen-
tett-e valamit." 

Siker és érték 

Az egyes tények, történetek, leírások jelentésének érzékel-
tetésére természetesen nem csak a hivatásos író képes. Sík 
Endre, Marosán György, Major Máté, Borsos Miklós, Tamási 
Gáspár, Berényi Andrásné — hogy csak a legjelentősebb nem-
hivatásos memoárírókat soroljuk — könyvével kettős élményt 
ad az olvasónak. Információt egyrészt, olyan híradást kevéssé 
ismert helyekről s korszakokról (vagy ellenkezőleg: jól, de 
felületesen ismertekről), melynek varázsát a szubjektív látás-
mód, az apró részletek megrajzolása, a személyes jelenlét, 
vagyis az empíria iránti bizalom adja, s amellett — a szépiroda-
lomhoz képest - a hitelesség látszata. De ugyanakkor, az 
információn túl, valamiféle általánosabb, az olvasó számára is 
érvényes, tanulságos tudnivalót. Történelembe ágyazott fejlő-
désrajz minden jó memoár- vagy önéletírás - így a fentieken 
kívül a Vas Istváné, Déry Tiboré, Gyergyai Alberté, Szabó 
Magdáé (Ökút) - , akár rövidebb, akár hosszabb szakaszát ábrá-
zolja az író múltjának. Mert a fejlődésrajz csak akkor hiteles, ha 
érezzük a történelem alakító hatását, akár közvetlenül (ese-
ményleírással), akár közvetetten (vagyis a főhős tetteiben, 
választásaiban tetten érhetően) ábrázolja is az író. A módszerek 
lehetnek különfélék: a visszaemlékező egész addigi életútjáról 
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igyekszik számot adni (Borsos Miklós, Marosán György, Tamási 
Gáspár), vagy pedig csak egy rövidebb életszakaszt nagyít ki s 
ábrázol részletesebben (Sík Endre, Vágó Márta); időrendben 
halad előre (mint csaknem valamennyi memorialista), avagy az 
emlékezet működését követve (Déry Tibor), vagy néhány alap-
téma köré csoportosítja anyagát (Gyergyai Albert), esetleg 
együtt használja az említett módszereket (Vas István). Más 
szempontból nézve, az emlékiratszerző élhet a tisztán múltbeli 
elbeszélés módszerével (Berényiné, Tamási, Sík), gazdagíthatja 
az elbeszélést kommentárjaival, elemzéseivel (Déry, Szabó 
Magda, Major Máté), s beleépíthet az elbeszélésbe részletező 
leírásokat (Vas István). A legfontosabb azonban, ennek a mű-
fajnak az alapfeltétele (s ezt nem kizárólag az elbeszélő-
technika megválasztása dönti el): magánélet s közélet dialekti-
kájának, egymásra hatásának az érzékeltetése. Amikor ez sike-
rül, mint a fentebb felsorolt írások esetében is, értékes vissza-
emlékezés születik. 

Az előző korszakokból sem hiányoznak a jelentős memoá-
rok, de kétségkívül nagyobb időközökkel, kevés összefüggést 
mutatva követik egymást: Nagy Lajos két kötetét (A menekülő 
ember, A lázadó ember) évtizedre követi Bernáth Aurél remek 
sorozata (így éltünk Pannóniában, Utak Pannóniából), majd a 
Bernáthét mintegy fél évtizedre Granasztói Pál emlékezetes 
önéletírása, a Vallomás és búcsú. Az utolsó tíz—tizenkét év 
jóval gazdagabb és folyamatosabb termése, mintegy tucatnyi 
kiemelkedő alkotással, egy műfaj újraéledését s jelentőségének 
növekedését jelzi, egy olyan műfajét, mely a regénnyel ugyan 
nem versenghet, de a közelmúlt tanúsága szerint egyre fonto-
sabb helyet foglal el prózai elbeszélő irodalmunkban. 


