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Önéletírás és regény* 
M á r a i S á n d o r : Egy polgár vallomásai 

Színre vitt emlékezés 
Milyen értelemben lehet színre vitt emlékezésnek tekinteni Márai regényes 
önéletrajzát? E kérdésre a cím jelentésének körülhatárolásával adható felelet. 
Mit fejez ki a határozatlan névmás a mű címében? Lehet arra gondolni, hogy 
a szövegbeli szerző egy egész közösség képviselőjeként szólal meg. E feltéte-
lezéssel szemben kézenfekvő érvként hozható fel az önéletrajzi elbeszélő lá-
zadása és kiválása a családból, a polgári közösségből. Jelen értelmezés alap-
föltevése szerint az Egy polgár vallomásaiban létrejövő önéletrajzi ént olyan el-
beszélő formálja meg, aki nem hisz az autonóm, mindenki mástól különbö-
ző, önmagának elégséges szubjektivitás elképzelésében. Az újraolvasás kiin-
dulópontja segíthet választ adni a kérdésre, kihez beszél az emlékező, mikor 
számára korántsem rejtélyes vagy többértelmű információkat közöl, s jól is-
mert körülményekre is kiterjed a figyelme. Kézenfekvő, hogy az elbeszélő 
teremtett közönségéhez fordul, másfelől az önéletrajzi én „megrendezi ön-
magát". Ez azt jelenti, hogy színre lépteti a visszaemlékező elbeszélő szem-
lélő énjeként elgondolható másikat, akivel az olvasó együtt fedezheti fel az 
emlékezetben feltáruló világot. Az átélő és szemlélő elbeszélő kétféle szerep-
körének váltogatását a regény és az önéletrajz közötti határok átjárhatósága 
teszi lehetővé. 

Az elbeszélői hang megosztása azt jelenti, hogy az átélő én a szemlélő én 
fikciójának megalkotásával kísérel meg kívül kerülni önmagán. Már a könyv 
nyitányában két hang szólal meg, két elbeszélt tudat olvad egybe. A felidézett 
gyermeké, akit ámulatba ejt a szülői ház látványa. Önérzettel, sőt, büszkeség-
gel tölti el a birtoklás tudata, azonosul az otthon metonímiájaként megjelenő 
épülettel. A másik hang a visszaemlékező íróé, aki úgy indítja emlékezését, 
mintha regényt írna: életképpel és leírással. Gyakoriságot megjelölő kifejezé-
seket társít az eseményekhez, s a történetmondásnak e módozatával az élet-
kép hagyományát idézi fel. Az idők, terek, elbeszélt tudatok közötti későbbi 

* Részlet a szerző Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban c ímmel készülő m o n o g r á -
fiájából. 
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áttűnéseket előidéző retorikai alakzatok közül itt fel kell figyelnünk a bérház 
antropomorf leírásába illesztett életképre, melynek hatására megelevenedik 
az épület és a lakók párhuzamos életrajza: „szélhuzat járta át ezt a lépcsőhá-
zat, a vásárosok délelőtt a lépcsőkön tanyáztak, halinaködmönükben, birka-
bőr sapkásan, szalonnáztak, pipáztak és köpködtek - , s minden emeletről 
hosszú ablaksor, tizenkét ablak bámult az utcára."1 Hasonló átjárhatóság ér-
zékelhető a visszaemlékező önéletrajzi elbeszélő és a regényíró beszédhely-
zete között. 

A tárgyi környezetre, az élet színtereire irányuló állhatatos figyelem olyan 
önéletrajzi ént feltételez, aki önmagát a „másikon vagy másokon át" akarja 
viszontlátni, ezért a már ismertek újraértését, saját idegenségének felismeré-
sét az átélő én tapasztalatainak megosztásától teszi függővé. 

Márai könyve mindvégig fenntartja az önéletrajz és a regény kétféle való-
szerűségének feszültségét. Ezért lehetséges az, hogy éppen a mű fikciókép-
zése teszi lehetővé az önéletrajzi én megalkotását. E szemlélettől koránt sincs 
távol az a bölcseleti felfogás, amely én és elgondolt te kölcsönhatásában lét-
rejövő szubjektivitást feltételez: „A színrevitel révén fáradhatatlanul szembe-
sítjük önmagunkat önmagunkkal, ami csakis önmagunk eljátszásával lehet-
séges."2 

Az én-formájú regényben a nézőpontok elrendezéséhez az elbeszélői köz-
lés meghatározott mennyisége kapcsolódik. E két tulajdonságra vonatkozó 
olvasói elvárás felől jellemezhető a könyv regényszerű megalkotottsága. 
A főszereplő számára ismert és kézenfekvő dolgok leírásával sem következik 
be törés az elbeszélésben, hisz a szemlélő nézőpontjához tartozó leírás és 
kommentár beágyazódhat az első személyű visszatekintő elbeszélésbe, anél-
kül, hogy zavaróan több tájékoztatást adna, mint amennyi megszokott ebben 
a regényformában. 

Regény és önéletrajz kétféle poétikai szabályrendszerének kölcsönhatása 
szerint olvasható a mű, amennyiben a fikcióalkotást létrehozó képességnek 
tekintjük, a hagyományosan inkább utánzó, leképező önéletrajzi elbeszélést 
viszont a szövegbe áthelyeződött, s így valami más jelévé változott valósá-
gok és az elképzeltek összjátékaként fogjuk föl.3 „Az igazi város szinte látha-
tatlan volt." (7.) Az önéletíró a látható leírásával a láthatatlan világot akarja 
szóhoz juttatni az önéletrajzi én vonatkozásában is: „Az élet homályban te-
lik el, kimondatlan szavak, mozdulatok, melyeket idejében elvetélünk, hall-
gatás és félelem, ennyi az élet, az igazi." (Márai 1990, 64.) A könyv emléke-
zetbe mélyülő mondata megvilágosodást hozó események kutatásaként ér-
telmezi a külső világ részletes leírását, a családi élet színtereinek, díszleteinek 
bemutatását, s mindazoknak a dolgoknak az újramondását, amelyek jól is-
mertek az elbeszélő számára. Talán ebben az értelemben lehetséges színre 
vitt emlékezésnek tekinteni az Egy polgár vallomásait. 
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Az első kötet negyedik fejezete önértelmezéssel indul, amely magára a 
könyvben kibontakozó emlékezési folyamat természetére vonatkoztatható. 
Az önéletrajzi elbeszélő első szerelmének, Szidikének emlékét idézi föl: „Mi-
ért mesélem ezt? [...] talán szeretném megeleveníteni az izgalmat, mely az 
élet e ritka pillanatait átfűti. Sokkal később tér csak vissza e pillanatok emlé-
ke - visszfénye e ritka pillanatoknak, mikor életünk egyik döntő fordulatát 
szenvedjük el - ; látom a kora délutáni órák fénytörését, a meleg szél hullá-
mokat borzol a szomszédos lucernatábla halványlila felületén, boldog és szo-
rongó érzés fog el, baljós elragadtatás: mindjárt kitör a vihar, s mindjárt vége 
lesz, talán örökre, valaminek..." (150.) E különös gonddal megformált szö-
vegrészlet az emlékezet mibenlétének meghatározásával magyarázatot ad 
az emlékezés színrevitelére, a múltbeli történések jelen idejű elbeszélésére, az 
aprólékos leírásra, a közelképszerű megjelenítésre, egyszóval az önéletrajz 
regényszerűségére. 

Az önéletíró vallomásának körültekintő, másfélszáz lapos előkészítése az 
első kötetben magában rejti a regényes önéletrajz címének magyarázatát: 
„Szeretném az igazságot leírni itt. [...] Nem tartozom senkihez. Nincs egyet-
len emberem, barát, nő, rokon, akinek társaságát hosszabb ideig bírnám; 
nincs olyan emberi közösség, céh, osztály, amelyben el tudok helyezkedni; 
szemléletemben, életmódomban, lelki magatartásomban polgár vagyok, s 
mindenütt hamarább érzem otthon magam, mint polgárok között; anarchiá-
ban élek, melyet erkölcstelennek érzek, s nehezen bírom ezt az állapotot." 
(155.) Az Egy polgár vallomásainak elbeszélője magányba vezető sorsfordulat-
ára keres magyarázatot az emlékezés színrevitelével. Nem vádolja a család-
ját, s önmagában polgári származása vagy lelkialkata sem képes számára fel-
oldást nyújtani, de igazságérzete távol tartja attól is, hogy tizennégy éves én-
jét tegye felelőssé gyökértelenségéért. Az önéletrajzi én személyisége sérülé-
sének tekinti a családja elleni lázadását követő megszüntethetetlen magány-
érzetét, s különösebb ok nélküli kifejlődésére keres magyarázatot elbeszélői 
tevékenységével, az emlékezés színre vitelével. A negyedik fejezet első része 
ad hírt az önéletrajzi elbeszélő kamaszkori szökéséről. Ebből a távlatból ol-
vasva az előkészítésként felfogható szövegben felsejlik a szimulakrum logi-
kája, amely a lélektani szemlélet meghaladásának igényét sugallja: „A város 
elrejtőzött a házak udvarain. Az emberek féltékeny, sanda óvatossággal befe-
lé éltek, idővel minden család kis, eldugott városrészt épített össze magának, 
apró háztömböt, melyet hivatalosan és a világ előtt csak az utcai homlokzat 
képviselt." (7-8.) Az emlékezés színrevitele a könyvben érvényteleníti a lát-
szat és a való kizáró ellentétét feltételező gondolkodást, amennyiben újraal-
kotja a kép és képmás viszonyát meghatározó logikát. E mintázat példája-
ként említhető, hogy a lépcsőházi főbejáratot a családtagok nem használják: 
csak a fontos vendégeknek nyílik meg, tehát látszólag bejárat, valójában dísz-
let, kellék, amely reprezentációs célokat szolgál, nem az eredeti szerepét töl-
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ti be. A valódi bejárat el van rejtve, a folyosóról nyílik. Általában minden bú-
tordarab „gondosan iparkodott leplezni rendeltetését, a szék látnivalóan 
nem arra a célra szolgált, hogy ráüljenek, hanem éppen csak hogy legyen". 
(34.) A család metonímiáját jelentő házban „nagy sikere volt Karinthy irodal-
mi gúnyképeinek", holott az elbeszélő szülei „a megcsúfolt szerzőket jórészt 
nem ismerték [...], de a gúnyképeket elismeréssel nézegették". (42.) 

Az első kötet meghatározása szerint az írói létforma téveszthetetlen jele, ha 
kifejezési alkalomként tűnik fel a szemlélő számára saját élete. Az önéletírás-
ban egy-egy arckép vagy színtér köré rendeződnek azok a kistörténetek, 
amelyek jelentőssé váltak az elbeszélő számára. Egyedül ez számít ugyanis 
az emlékezés színrevitelében, az önéletíróra gyakorolt hatás, függetlenül at-
tól, hogy ez milyen előjelű. A második kötetben az emlékezés színrevitelével 
az elbeszélő célja az, hogy az önéletrajzi én szembekerüljön önmagával az 
utazás és a teremtett életrajzok segítségével. A könyv olyan önéletrajzi ént al-
kot, aki a másik kerülőútján jut el önmagához: „Közelednem kellett a másik 
valóság felé, a kis világ felé, a szerepet elszavaltam, s kezdődött helyette a 
hétköznapok dadogása, valamilyen nagyon kezdetleges, örök párbeszéd, az 
én magánéletem párbeszéde a végzettel; ezt a párbeszédet otthon tudtam 
csak elképzelni, magyarul. Montreux-ből levelet írtam, hogy hazamegyek." 
(366.) Az önéletrajzi elbeszélő azt a szót keresi, amely maradéktalanul kifejez 
egy embert, s azt kutatja, „milyen rejtekutakon kell keresnem az utat feléje, 
emlék-szigetek százain kell átvándorolnom, amíg eljuthatok hozzá". (386.) 

Az emlékezés színrevitelének a módját, az elbeszélés felépítését kell tüze-
tesen szemügyre venni a szövegértelmezés következő lépéseként, hogy vilá-
gosabb képet nyerjen az olvasó regény és önéletírás összefüggéséről. 

Felépítés és példázatszerűség. Térbeli metonímiák 
A könyv két, szinte azonos terjedelmű kötete négy-négy fejezetből, ezen be-
lül mindegyik tizenegy részből áll, amennyiben az első kötet első fejezetének 
nyitányát bevezetésként fogjuk fel. Már az első kötet elején fel kell figyelnie 
az olvasónak arra, hogy az első három fejezet a szülői házat, a negyedik a 
bankot igazgató nagybácsit, az ötödik az apa öccsének alakját idézi fel kicsi-
nyített életrajzok keretében. A könyv számos fejezetében a portré és az élet-
kép műfajalkotó elve jut érvényre. Családtagok, barátok életrajzainak soroza-
tai jönnek létre, s úgy tűnik fel, mintha az elsődleges önéletrajz szétíródna, 
megsokszorozva önmagát. Arra lehet ebből következtetni, hogy az önéletraj-
zi én a másik megalkotásának kerülőútján, az emlékezetben feltáruló életek 
színrevitelével kísérel meg önmagához eljutni. 

Nem tekinthető ugyanakkor véletlennek, hogy az önéletrajzi elbeszélő 
olyan ősének az alakját idézi meg elsőként, „aki nem találta meg helyét az 
életben". (21.) A családi genealógia bevezetése a példázat olvasási lehetősé-
gét vetíti előre, amennyiben a beilleszkedésre képtelen, otthontalanná váló 
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családtagok életútja összegződik az elbeszélő sorsában, jelesül keresztapjáé, 
aki „büszke és magányos lélek volt, [...] különösen sértődött, nyugtalan em-
ber". (21.) A hetedik fejezet az otthoni lakberendezési tárgyak és bútorok 
részletes leírására vállalkozik, a nyolcadik a családi könyvtár bemutatására. 
A tizedik fejezet összegző visszatekintéssel kezdődik: „Ilyen volt a ház, a la-
kás. Az ebédlő ablakából a szemközti nagy szállodára nyílott kilátás." (49.) 
A térbeli metonímiák szerinti elrendezés elve az első kötetben ezután is ér-
vényesül, de az első fejezet tizedik részében az önéletrajzi elbeszélő megvál-
toztatja nézőpontját, s a ház belső teréből kifelé irányítva tekintetét egyre tá-
guló körökben fogadja látóterébe a környező világot. így kerít sort a főutca, 
a várost körülvevő erdő és a fürdő leírására, a látóterébe kerülő városi hely-
színek s a hozzájuk tartozó társadalmi szereplők bemutatására. Ezek közül 
számára a szerkesztőség s a helyi rangidős szedő bizonyul a legfontosabb-
nak, aki vezércikket kér tőle. A tizenegyedik fejezetben ad hírt az elbeszélő 
első megjelent írásáról: „úgy éreztem, valami jóvátehetetlen történt velem. 
Tizennégy éves voltam." (57.) Itt váltás érzékelhető az önéletrajzi elbeszélés-
ben. A személyes gyermekkori élmények kerülnek előtérbe, s így megbomlik 
a kötött tematikájú fejezetek korábbi belső rendje. Szabálytalanabbakká vál-
nak a visszaemlékezések. 

A város fölé magasodó dóm viszont az abszolút középpont térbeli metafo-
rája az első kötetben. Az elbeszélő értékrendszerében ez maga a testet öltött, 
megformált eszme, amely „messze láthatóan emelkedik ki a körülötte csám-
csogó, halandó köznapi zűrzavarból, a város meghitt zsivajából". (61.) Fel 
kell figyelnünk arra, hogy az elbeszélő meghitt zsivajról beszél, s igyekszik 
helyrebillenteni az egyensúlyt, amikor arról ír, hogy kicsit „sok" volt a 
„dóm, ez a nagy és teljesen kifejezett gondolat kissé terrorizálta a várost. [...] 
lenyűgözött, titokzatos volt, homályos és fenséges, nem lehetett megszokni 
és beletörődni, a város fölött élt, gőgösen és nagyszerűen." (61.) Az elbeszé-
lő önironikus sugalmazása szerint végső soron azt a fogalmazási feladatot 
kell megoldania önéletrajzában, amelyet egykori magyartanára adott fel nö-
vendékeinek minden évben: „Milyen érzések töltenek el, ha elmegyek a dóm 
kapuja előtt." (61.) 

Az első kötet második fejezetének nyitánya élesen elválik a megelőző feje-
zet zárlatától: „A legtöbb házasság mezaliansz." (62.) A második fejezettől 
kezdve egyre gyakrabban fogalmaz meg az önéletrajzi elbeszélő személyte-
len bölcseleti vélekedéseket, amelyekkel elsődlegesen saját családját szembe-
síti, de ezzel az elsődleges kontextussal nem kívánja korlátozni kijelentései-
nek hatókörét. Másként fogalmazva: a családtörténet mozzanatainak felidé-
zése alkalom az elbeszélő számára a gondolati általánosításra: „Az élet ho-
mályban telik el, kimondatlan szavak, mozdulatok, melyeket idejében elve-
télünk, hallgatás és félelem, ennyi az élet, az igazi." (64.) 
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Döntő részben az első fejezet felépítését meghatározó térbeli logikát foly-
tatja továbbra is az elbeszélés, de ezt kiegészíti az önéletíró életében döntő 
szerepet játszó családtagok színre léptetésével. Képes-e kívülről szemlélni 
önmagát az elbeszélő? Elsődlegesen ez annak a kérdésnek a függvénye, hogy 
mögé tud-e látni örökölt családi tulajdonságainak? Ez korántsem egyszerű 
feladat, mivel az elbeszélő meggyőződése szerint „Az »egyéniség«, az a ke-
vés, ami újat az ember önmagához ad, elenyésző az örökség mellett, melyet 
a halottak hagynak reánk." (65.) A személyiségjegyek öröklődésének vonat-
kozásában is felmerül a látható és nem látható kettőssége. Anyai nagyapját 
nem ismerte, mégis ez az idegen él benne tovább: „Arcom anyai nagyapám 
mása, kezemet apám családjától örököltem..." (65.) „Vándorkedvemet is... 
érzékenységemet, szlávos nyugtalanságomat és kételyeimet." (66.) 

Jenő, anyja legidősebb bátyja, aki agyonlőtte magát, mert nem volt elég te-
hetséges, s nem lehetett valódi zenész, alkalmat ad a botfülű elbeszélő szá-
mára, hogy példázatos történetekkel szemléltesse, miért nem sikerült a zenei 
tehetség továbbadása a családban. Hiábavaló erőfeszítés az elődök követésé-
re kényszeríteni az utódot, a túlzás ezen a területen is ellenkező hatást vált 
ki. „A zenei hajlam, mint valamilyen átok, végigkísérte ezt a családot. Leg-
több családtag elvetélt művésztehetséget érzett magában. [...] Gyermekko-
romban több zenét hallottam és tanultam, mint egy hivatásos muzsikus." 
(69.) Az elbeszélő értelmezi az anyai ág férfitagjai között felfedezhető sorskö-
zösséget, s így rávilágít a második fejezet egyes részeit egymáshoz kapcsoló 
rendezőelvre is: „Az egyik öngyilkos lett, mert nem lehetett muzsikus, má-
sik hűtlenül elhagyta a humanista műveltséget és elment mészárosnak, Ernő 
eldobta a kardbojtot, hogy »titkának« élhessen." (75.) Ernő, a szökevény ká-
véházi zongorista másfél évtizedig Németországban, váratlan hazatérése 
után műkedvelő matematikus lesz, a háború kitörésekor bevonul, majd meg-
elégelve a harcot leszerel, Svájcba utazik és új zenekart alapít. Milyen tanul-
ságot von le Ernő sorsából az önéletrajzi elbeszélő? „A zűrzavarban Ernő cél-
tudatosan cselekedett [...]. Mintha államhatalom, felborult világrend miben 
sem módosíthatnák egy ember szándékait, aki határozottan és öntudatosan 
elszánta magát valamire." (77.) E családtörténetek példázatszerűek, s nem 
nélkülözik a tanulságok közvetlen megfogalmazását. Az olvasó mégsem ér-
zékeli zavarónak a tanító célzatot, mert a másik élet színrevitele által ezek az 
alakrajzok, arcképek az önéletrajzi elbeszélő önértelmezésének részeként 
tűnhetnek fel, s ebből a távlatból jelképes értelmük már korántsem kézenfek-
vő. Ernőhöz kapcsolódik az önéletíró életének egyik nyugtalanító megaláz-
tatása, „melyet idő és távolság ma sem tudtak egészen feloldani bennem. Ak-
kor már a béke zilált-zavaros éveit írtuk, s a frankfurti egyetemen tanultam. 
Egy napon Ernő meghívott magához." (77.) A visszaemlékezés a legrégebbi 
múltból halad a jelen felé. Ez az időrend akkor bomlik fel - erre lehet példa 
az előbbi szövegrészlet - , ha a színre vitt emlékezés az elbeszélő feldolgozat-
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lan élményét hozza felszínre. Az Ernőnél töltött három nap kínos emlékének 
felidézését záró következtetés magának a regényes életrajznak, az emlékezet 
színrevitelének az önértelmezéseként is felfogható: „Az út, mely a világból 
önmagunkhoz vezet, hosszú és bonyolult, s tele van ilyen kínos kitérőkkel, 
melyeknek értelmét, jelentőségét sokára ismerjük csak fel." (79.) 

Az első kötet második fejezetében a példázatszerűség felerősödik, de ettől 
az önéletrajzi elbeszélés mégsem válik túlságosan áttetszővé. A gyermeki tu-
datot felépítő elbeszélő előtt is rejtély marad, milyen pedagógiai megfonto-
lásból vitte el Mátyás bácsi, a dúsgazdag rokon Bécsben egyetlen helyre, a 
külvárosi fatelepre. (85.) A felnőtt visszaemlékező nem módosítja a gyermek 
kétségbeesett felismerését: „A bácsit, a gőzfűrészt, az életet, úgy ahogy van, 
nem lehet megérteni! [...] - gondoltam kétségbeesve." (84.) A felidézett én 
szavait az önéletrajzi elbeszélő sajátjának tekintve ismételheti meg változat-
lanul. A szöveg korábbi önértelmezése jegyében itt a példázat jelentése olvas-
hatóságával együtt válik hozzáférhetővé. „Az életet, úgy, ahogy van, nem le-
het megérteni!" - e gondolat szellemében teljesedik be a dúsgazdag Mátyás 
bácsi sorsa, aki szétosztja mindenét a szegények között és éhen hal. 

Önértelmezésként is felfogható az a történet, amelyben bécsi festő őse mű-
veinek a tüzetes vizsgálata után feltűnik, hogy „éppen csak ő hiányzott e ké-
pekből". (87.) Való igaz, a második fejezet nagyobb szövegegységéből mint-
ha kivonná magát az önéletrajzi elbeszélő. Talán azzal magyarázható hát-
térbe húzódása, hogy elhatározza családtagjaitól örökölt tulajdonságainak 
módszeres számbavételét. A történetek és az alakok kiválasztásában az a 
körülmény játszik döntő szerepet, méltó-e a halhatatlanságra a megjelenített 
személy, s mivel járulhat hozzá az elbeszélő jelenbeli önmegértéséhez. Mari 
néni, a családi mítosz továbbéltetője, a rokoni híradások központja azért foly-
tat jelentős tevékenységet, mert az elbeszélő felfogása szerint a visszaemléke-
zés, az emlékező tevékenység, vagyis a hagyomány továbbadása mindenki-
re nézve kötelező, aki szellemi javakat kapott örökségként. Másfelől a közös 
emlékezet színrevitele értelmet ad a magánynak. A hagyomány elsajátítása 
ugyanis a személyiség kiteljesítésének záloga, az egyéniség kimunkálásának 
feltétele. 

Márai elbeszélője nem képes teljesen azonosulni a polgársággal, s félelem-
mel tölti el az a lehetőség, hogy az egyéniség feloldódik saját közösségében. 
Az önéletrajzi elbeszélő számára a folytonos menekülés határozza meg az 
ember helyzetét. Emlékezet és felejtés összetartozó fogalmak, egymást felté-
telező tevékenységek a személyiség genealógiájának feltárására vállalkozó 
önéletíró számára. A családtörténetet arcképek egymásutánjaként felvázoló 
elbeszélő így zárja rendszeres áttekintését a második fejezetben: „Bonyolult 
család volt. [...] Mindent nekik köszönhetek; s nagyon nehéz volt elfelejteni 
és megsemmisíteni magamban azt, amit tőlük kaptam. Egészen talán nem is 
sikerült." (107.) 
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Elbeszélés-poétikai szempontból az első kötet harmadik fejezete az önélet-
író személyes történetét beszéli el visszaemlékező formában. Bővítésnek te-
kinthető a harmadik fejezet második része, amennyiben továbbírja, kitágítja 
az előző fejezet vallásos kérdéskörét. Az önéletíró az első kötet harmadik fe-
jezetében számba veszi a személyiséget alakító élettevékenységeket, s mérle-
geli a gondolkodását meghatározó szellemi hatásokat. Feltűnően gyakoriak 
a jelen idejű elbeszélésrészletek, amelyek előreutalást tartalmaznak, s így az 
elbeszélt tudat változását előrevetítve oldják a visszaemlékezés kissé egy-
hangú beszédmódját: „Hogy ennek a vallástiszteletnek, ennek az erényes, de 
gépies engedelmességnek semmi köze az igazi hithez, nem is gyanítjuk." 
(115.) Analepszisek és prolepszisek, magyarán időben történő előreszaladá-
sok és visszatérések bonyolult játéka bontakozik ki a visszaemlékezésben. 
Gyóntató papjánál tett sorsdöntő látogatását novellabetétben idézi föl. Szakí-
táshoz vezető szópárbajukat jelen idejű elbeszélés jeleníti meg a múltban. 
(112.) Az önéletrajzi elbeszélés az egyidejű történés érzetét kelti, emellett 
olyan jövőbeni lehetőségekre is irányul, amelyek az elbeszélés jelenében már 
bekövetkeztek: „észre kell vennem, hogy [...] ez a négyszáz fiú [...] ellensé-
ges táborokban él egymás mellett, tartozni kell valahová, s én már nem tar-
tozom a nagy, közös, jámbor nyájhoz, valamilyen kisebbség tagjává szegőd-
tem. Egy sors formát kapott, egy ember kissé helyére került, a nagy közös-
ségből kirekesztett végzetem, s ezentúl a magam útján járok. De ezt csak sok-
kal később tudom meg." (119.) A prolepszis áttetszőbb változata is előfordul 
a regényes önéletrajzban. Példaként említhető az első könyv harmadik feje-
zetének negyedik része, mely Emma néni alakját idézi föl, akihez az önélet-
író gyerekkorában hattól tízéves koráig magánórákra járt; tőle tanulta a betű-
vetést. Mintha az időjátékkal Krúdyt idézné a viszszaemlékező, aki a múltba 
réved, s egyszer csak megszólítja egy hang: „ - »Soha nem tanulsz meg szé-
pen írni...« Harminc esztendő telik el felettünk, mire újból találkozom Emma 
nénivel, rövid látogatásra szülővárosomba kerülök, s felkeresem a nyolcvan-
éves tanítónőt. [...] Köszönöm Emma néni." (121.) Az időben történő előre-
szaladás efféle eseteiben az alakrajz, az arckép megörökítése felfogható hom-
mage-ként, tisztelgésként azok előtt, akik útravalóval látták el az egykori ta-
nítványt. Némely emlék színrevitele részletesebb számadásra kényszeríti a 
visszaemlékezőt. A gyerekbanda vezére a politikai mozgalmak vezetőit tes-
tesíti meg a visszaemlékező szemében, s magának a jelenségnek, a zsarnoki 
kegyetlenség eltűrésének, az önkéntes engedelmességnek, az alávetettség 
vállalásának értelmezése tágítja ki az emlékezést regényszerű jellemrajzzá. 

A szökés bejelentése újraértelmezi a regény első nagyobb szerkezeti egysé-
gét: „Az életben nem történnek »nagy dolgok«. [...] Igazában nincs más 
»élmény«, csak a család; s nincs más »tragédia«, csak a pillanat, mikor dön-
tened kell, megmaradsz-e a családban, s annak nagy, széles sugárkörben tá-
guló változataiban, az »osztály«-ban, a világnézetben, a fajtában - vagy mégy 
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a magad útján, s tudod, hogy most már örökre egyedül maradtál." (155.) 
A felnőtt kíméletlen vallomása mintha váratlan keserűséggel szólalna meg. 
Az eddigieket visszafelé, kétirányú emlékezettel olvasva jelentőssé válik a 
látszólagos és valóságos, a látható és a nem látható kettősségével jellemez-
hető mintázat, mivel ez a sorsfordulat is váratlanul következett be, holott az 
eddigiek elbeszélésében valójában mégis mindvégig erről volt szó. „Az em-
ber homályban él; egy napon tisztul a köd, de a világosság már nem segít so-
kat." (155.) E szavak elhangzásakor a vallomást tevő elbeszélő harmincnégy 
éves, mivel a történetmondás jelenéhez képest húsz évvel korábban mene-
kült el a családi idillből, tizennégy éves korában. (155.) A jóvátehetetlen szö-
kést megelőző emlékek szabadítják fel az önéletrajzi elbeszélő vallomását. Az 
elbeszélő megszüntethetetlen magányérzetére nem talál kielégítő lélektani 
magyarázatot: „A sérülés régibb, talán átörökölt, élet előtti..." (155.) A gyer-
mek és a felnőtt tudata között szabad átjárás nyílik a vallomás hatására. 
A szökés, a lelki sérülés, s a megszüntethetetlen magány az íróvá válás felté-
tele, s ettől a létformától később is idegen a rendezett családi életkeret: „Ez a 
menekülésvágy azóta is kísért. [...] Ma is úgy élek, két vonat, két szökés, két 
menekülés között. [...] Megszoktam ezt az állapotot. így kezdődött." (157.) 
E mondat közvetlenül a menekülésvágy kitörésére utal, ugyanakkor vissza-
ható érvénnyel értelmezi az eddig elbeszélteket, amelyek a később állandó-
suló otthontalanság előkészítésének tűnnek. 

Az íróvá válás folyamatának megjelenítése voltaképpen a szökéssel veszi 
kezdetét, s ebből a távlatból a következő fejezetek bővítésként foghatók fel. 
A szökés elbeszélése egyben képzeletbeli visszatérést jelent a kezdethez: ek-
kor költözik el a családdal az elbeszélő a szülői házból a „saját házba", s ez-
zel topográfiai értelemben is teljessé válik elszakadása. Új elemként jelenik 
meg a természet csodálata az első kötet zárlatában. A felemelő természetél-
mény, a létezés érzéki gazdagsága kíséri az utolsó meghitt családi ünnepsé-
get, a felhőtlen boldogság azonban végérvényesen szertefoszlik: a háború ki-
törésének hírére megmerevednek a résztvevők, mint egy „némajátékban". 

Amennyiben az első kötet alapkérdése elkerülhetetlen egyszerűsítéssel 
abban összegezhető: „Mit jelent magányosnak lenni odahaza?", a második 
kötet arra a kérdésre adott feleletként is olvasható: „Mit jelent magányosnak 
lenni idegen országokban?" „Mit érez egy idegen Lipcsében?" - jellemző, 
hogy ez volt a tárgya az önéletrajzi elbeszélő első hírlapi cikkének. A máso-
dik kötetnek a tagolása - az elfogadottnak számító közfelfogással szemben -
ugyanolyan szabályos, mint az elsőé. Négy nagyobb fejezetből áll, amelyek 
egyenként tizenkét alfejezetet foglalnak magukban, az egyes részek belső 
arányai hasonlóak. A könyv felépítése szembeötlően szabályos, az egyes 
szövegrészek egymáshoz kapcsolódásának rendezőelve viszont korántsem 
kézenfekvő. A regényes önéletrajzként meghatározott könyv második köte-
tének nyitányában az elbeszélő huszonhárom éves, alig néhány hete nős, 
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tehát közel tíz év telt el a családi idillt végleg felrobbantó háború kitörésének 
híre óta, amelynek pillanatát az első kötet emlékezetbe mélyülő záróképe 
örökíti meg. Elbeszéléspoétikai szempontból a második könyv első fejezeté-
nek második része bővítménye az elsőnek. A huszonhárom éves elbeszélő a 
francia-német határról visszatekint két évvel korábbi berlini tartózkodására, 
majd az időben visszahátrálva németországi éveinek felidézésével folytatja 
elbeszélését; lipcsei kalandjával, amely tizenkilenc éves korában esett meg 
vele. Az ezt követő évtizedet az ifjúság „fájdalmas és kevéssé idillszerű" 
szakaszának nevezi az elbeszélő. (199.) Ezeknek a részeknek a felépítése la-
zábbnak látszik az első kötet egészéhez viszonyítva: többek között szabad 
elmélkedés olvasható benne Kafkáról, elfeledett német kismesterekről s a 
kérészéletű irodalmi divatokról. 

Hogyan függ össze a második kötet az elsővel? Az előbbi a menekülés hiá-
bavalóságáról, a helyváltoztatás kudarcáról ad számot. Értelmezi visszaható 
érvénnyel az első kötet önéletrajzi elbeszélését, s bizonyos részleteinek a 
jelentőségét átértékeli. Mindazok a szimulakrum logikájára emlékeztető 
jelenségek, amelyek a polgári életformában üresnek, a használati tárgyakban 
funkciónélkülinek, a hétköznapi élet színtereiben látszólagosnak mutatkoz-
tak, a második kötetben a visszaemlékező számára fokozatosan felhalmo-
zódó tapasztalatként összegződnek, s az elbeszélőt kényszerűen ahhoz a be-
látáshoz vezetik el, hogy a nyugati ember kultúrájának elsajátítása remény-
telen az örökségként kapott gondolkodásmód távlatából. A weimari időszak 
felidézése segít tisztázni, mit jelent az elbeszélő számára Goethe. A fejezet 
zárlata foglalja magában a német költő hatásának lényegét megragadó idéze-
tet, mely így szól: „Ich bleibe beim gläubigen Orden." (224.) A második kötet 
végkicsengése viszonylagossá teszi az első kötet vallástagadásának a kizáró-
lagos érvényét. 

Az elbeszélői tevékenység önértelmezése csak saját előfordulási helyén, a 
második kötetre érvényes: „Rossz emlékező vagyok. Időszakok, emberek 
külseje, találkozások nyom nélkül szitálnak át emlékezetemen, mindig csak 
eseménycsoportokra emlékezem, melyek nagy, laza tömbökben kapcsolód-
nak össze." (241.) Ennek az emlékezetnek a színrevitelében lehet halmaz-
szerű elrendezést feltételezni a második kötetben. 

Időszemlélet és értékrend 
A visszaemlékező időszemlélete elégikus.4 Számára értékvesztéssel jár az idő 
előrehaladása. Romboló erőt lát a felgyorsult időben, mely elszakítja egymás-
tól az embereket. A modernizáció hatását is ellentmondásosnak véli. A ház-
ban fellelhető korszerűnek számító technika vívmányok a lakók kényelmét 
volnának hivatva szolgálni, de „inkább csak megnehezítették az életet". (11.) 
Az elbeszélő időszemléletében a múlt felértékelődik, ezért fordíthatja meg 
a saját és az idegen közötti viszonyt szabályozó logikát, amikor a „sajátnak" 
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nevezett ház idegenségéről, s a bérház otthonosságáról szól. Koránt sincs meg-
győződve arról, hogy az új feltétlenül értékesebb a réginél. A „saját házban" 
„már kasztok éltek, osztályok, felekezetek. A régi házakban, a földszintesek-
ben még családok éltek, ellenségek vagy barátok, de föltétlenül olyan embe-
rek, akiknek oldhatatlan közük volt egymáshoz". (11.) E megfogalmazás azt 
sugallja, hogy az elbeszélő a közönyben látja az életminőség romlásának leg-
főbb okát. Ezért is pártfogolja a neológokkal szemben az ortodox zsidó csa-
lád tagjait, ők ugyanis nem zárkózottak. 

A háború, a szülőföld elvesztése jóvátehetetlen törést jelent az elbeszélő 
életében, mert személyes létezése terében végez pusztítást. A veszteséget az 
elbeszélt gyermeki tudat méri fel, s a felnőtt kiegészíti, de végső soron meg-
erősíti ezt az ítéletet. Nem támad feszültség a gyermek és a felnőtt látószöge 
között, ezért lehet e kétféle tudat viszonyát szinekdochéként elképzelni. 
A gyermeki tudat számára az ismert az otthonos, s az egyedüli valóság: 
„Olyan »igazi« erdő volt ez, melynek később nem találtam mását sehol. [...] 
nyomába sem léphettek az őserdőnek, ahol gyermekkorom nyarait töltöttem. 
[... ] Igazi »haza« volt ez a néhány megye, melyet be lehetett látni az Ottiliáról 
s a Hradováról - talán igazibb, bensőségesebb, mint a másik, az ismeretlen, 
az akkor még óriás és hatalmas, melynek része volt." (58.) Az „akkor m é g " 
retorikai fordulata is arra enged következtetni, hogy szinekdoché jellemzi az 
elbeszélt és a visszaemlékező tudat viszonyát. Az önéletrajzi elbeszélés jele-
nének horizontja viszont úgy foglalja magában a gyermeki érzékelés- és gon-
dolkodásmódot, hogy mégis hagyja szóhoz jutni: „tiszta, színes, nyugodt 
tájkép volt ez, más volt az éghajlata, íze, illata, mint mindennek, amit az 
országban később megismertem." (58.) A visszaemlékező előreutalása a há-
borúra viszont kíméletlenül szertefoszlatja a boldog gyermekévek egyidejű 
elbeszélésének illúzióját: „Fönn a hegycsúcson kezdődött a fenyves, végtele-
nül. Ezt a fenyvest, melynek zúgását és csendjét úgy idegzette be fülem, mint 
ahogy tengerparton született ember örökre hallja, nagy városban is, a hul-
lámcsapás zörejét, a háború első napján földig tarolta a szélvihar; a gyermek-
kor nagy erdejét úgy fújta el ez az őrült lehelet, mint minden egyebet, ami 
hozzátartozott, s becses volt." (58.) 

Az önéletíró felfogása szerint a korszerűség a művészetben változó értel-
mezői távlat függvénye: „Az »ember«, a meggyalázott humanitás akkor 
olyan műsorszám volt az új német irodalomban, mint egy varietében a fó-
kák." (204.) Elbeszéléspoétikai értelemben az időszemlélet értékvonatkozá-
sait tekintve a Dómhoz fogható centrum Márai önéletrajzi regényében nem 
létesül. A közös értelemkeresés jegyében építi újra a gyermeki tudatot a visz-
szaemlékező. „Nem tudom pontosan, mire gondoltam, mikor ezt a szót ol-
vastam; valószínűleg nem a »hazára« és a »hazaszeretetre«, mint a szónokok 
emlegették, egyszerűbben csak a szó elsőrendű értelmére, a szabadságra. Ha 
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elmentem a dóm előtt, megvillant bennem ez a szó, mint egy homályos jel-
szó, amelyért talán érdemes élni." (61.) 

Végezetül említést érdemel, hogy az elbeszélő ifjúkorában tétlen életmódot 
folytat, s ehhez pénzforrást kell teremtenie. A „kedves" lipcsei bankhoz írott 
szabálytalan, meghitt hangú kérvényei azt tanúsítják, hogy a pénz vonatko-
zásában megőrizte gyermeki viszonyulását. A második kötet egyik alaptörté-
nete ezáltal is visszakapcsolódik az elsőhöz, amely részletes képet adott a 
pénz családon belüli szerepéről és megítéléséről. 

Elbeszélői szerepkörök 
A nézőpontok elrendezésének módozatait tekintve távlatok játéka, látószö-
gek váltogatása tűnik jellemzőnek az Egy polgár vallomásaira, mely ebből a 
szempontból is regény és önéletrajz műfaji ötvözetének tekinthető. Tárgyias 
leírás, tudósító hangnem társul a hagyományközvetítésre vállalkozó elbeszé-
lő tevékenységéhez. A család szociokulturális környezetének bemutatásában 
az útikönyvek, s az alkalmi tájékoztatók narratív sémái, elbeszéléspoétikai 
mintái ismerhetők fel. A visszatekintő önéletrajzi elbeszélő részletes leírásait 
körültekintő magyarázatok kísérik. E szerepkör olyan beszédhelyzetet igé-
nyel, amelyben az önéletrajzi én megosztja tapasztalatait közönségével: „Az 
első emeleten laktunk mi, s a szomszédunkban lakott a bank. Az ősidőkben 
három hosszú, sötét szobát foglalt el a bank, a lépcsőházból nyílt az igazgató 
szobája, mellette a pénztárszoba, s az udvari szobában helyezték el a köny-
velést." (15.) 

Emlékezet és fikció határainak eltörlése jellemző az elbeszélői szerepkör-
nek az egyik összetett formájára. Találhatni példát erre az önéletrajzi valósze-
rűség követelményének leginkább megfeleltethető első kötetben is. A hato-
dik fejezetben a bérház földszintjén található, kávéháznak keresztelt éjszakai 
mulató leírása minden átmenet nélkül átalakul novellává, mely a kamaszfiú 
első nyilvánosházba tett látogatásának emlékképeit jeleníti meg belső néző-
pontból. (26.) 

Mennyiben érvényes az „írói magatartás" meghatározása a regényes ön-
életrajz elbeszélőjének tevékenységére? „A magatartás, az az írói attitűd, a 
szemléletnek kínos beállítottsága a vízióra, a »másik látomásra«, mely embe-
rek és jelenségek mögött dereng fel, s az író számára igazibb valóságnak tet-
szik, mint a tapintható - megszabta életmódomat." (238.) Általában elmond-
ható, hogy énformájú regényre emlékeztet az elbeszélő reflektált fikcióalko-
tása. Példaként említhető a ténylegesen lepusztult vasúti fülke leírásába il-
lesztett elképzelt életkép a második kötet nyitányában: „»Jó lesz nekik« -
gondolhatták a francia társaság párizsi irodáiban, mikor leküldték a kocsit 
Aachenbe." (189.) Párizsba érkezése előtti elfogódott várakozása, a várossal 
szemben táplált előítélete, szorongását leplező vidékies tartózkodása vissza-
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utal Pesten töltött évére, amelyet száműzetésként élt meg. Párizs a vándor-
nak éppoly idegen, mint az internátus a kamasz szökevénynek. 

A családtörténet mesélője az értekező szerepkörét is magára vállalja, ami-
kor történeti kitérőket iktat elbeszélésébe. így válhat világossá az olvasó 
előtt, hogy a „család" szűkebb fogalmához képest az önéletíró rokonai köré-
ben a „dzsentri Magyarország", az úri középosztály jelentette azt a „nagy 
családot", amelyhez mégsem tartozhattak egészen. (23.) A cselédek szociális 
helyzetéről szólva az értekező személytelen távlata érvényesül, de az önélet-
író visszaemlékezését már keserű irónia hatja át. Ebben az összehasonlítás-
ban a „kedélyes rendi világgal" szemben alulmarad a polgárság, mert nélkü-
lözi a régi uraságok „viszonylagos emberiességét és patrónusi felelősség-
érzetét". (45.) 

Az idéző szerepkörében az elbeszélő a családjában uralkodó meggyőződést 
tolmácsolja a hétköznapi élet jelenségeiről: „az általános felfogás azt tanítot-
ta, hogy »a sok fürdés ártalmas«, mert a gyerekek elpuhulnak. [...] A fürdő-
szoba örökös káosz volt, sértődések és izgalmak melegágya." (31.) Az efféle 
közvetítő tevékenységet áthatja a visszatekintés jelenében az elbeszélő ironi-
kus látásmódja, ugyanakkor vissza is hat önmeghatározására a látókörök 
metszése. A családi közvélekedések kiválasztását talán éppen a másokon át 
vezető megértés igénye határozza meg. A visszaemlékező rendszerint ellen-
őrzi emlékezetét, értelmet keres a múlt történéseiben, jelentést fedez fel ed-
dig észrevétlenül maradt részletekben. Amikor újraalkotja gyermekkori tu-
datát, szabadon engedi érvényesülni a felidézett én szenzuális érzékelés-
módját: „Apám frissen beretválva, enyhe kölnivíz- és brillantinszagot áraszt-
va érkezett a fürdőszobából a körülményesen megterített reggeliző asztal-
hoz. [... ] átfutotta a híreket, amíg várta, hogy a meisseni, hagymamintás kan-
nában »húzzon még a tea«. Ünnepélyes pillanat volt ez. [...] az apai reggeli-
nek szemlélete kárpótolt mindenért s felemelő érzésekkel töltött el. [...] Ez a 
reggeli idill polgári istentiszteletnek tetszett." (33.) 

Könnyű volna elkövetni azt a hibát Márai művének értelmezésekor, hogy 
készpénznek vegye az olvasó az elbeszélő ironikus megjegyzéseit. Itt példa-
ként arra lehet emlékeztetni, hogy az önéletíró gyerekkorában nem tudja 
elviselni a „természetellenes" viselkedést, vagyis a házban kialakult rendet 
felrúgó magatartást. A „neológok" előkelő elzárkózását úgy torolja meg, 
hogy a családban a legidősebb fiút a kazánpincébe zárja, de hasonló bünte-
tésben részesül az ortodox család kilencéves neveltje is, mert fölényesen 
jelenti be apja halálát, visszaél helyzetével, s gőgösen viselkedik: „Ezért alko-
nyatkor, különösebb ok nélkül, elvertük." (15.) Hangsúlyozni kell, hogy 
Márai önéletírásában a humor ritkán egyértelmű, amint az idézett szöveg-
részlet összegzése is többféleképpen olvasható, akár még a természetes 
fogalmához kapcsolódó minőségek megfordításaként is: „A gyerekek gyor-
san ítélkeznek és megfellebbezhetetlenül." (15.) 
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Amikor az önéletíró értekezésre vállalkozik, a családtörténetekhez rend-
szerint ironikus megjegyzéseket fűz az elbeszélés jelenében - „Aki az osz-
tályhoz tartozott s jó volt a minősítése, meglehetős nyugalommal kezdhette 
a napot." (33.) - , azonban apjáról szólva felfüggeszti a többértelmű modali-
tást. Kíméletlenül gunyoros, sőt, csúfondáros viszont, amikor rámutat a ha-
zai „felvilágosult, liberális polgárság" (35.) vidékiességére, felszínes divatkö-
vetésére: „A viktoriánus idők kispolgári ízléstelenségének közép-európai ér-
telmezése volt ez az »új lakásművészet« - s ahogy laktak, úgy öltözködtek, 
olvastak, társalogtak." (35.) Az elbeszélőtől éppoly idegen a szervetlen, el 
nem sajátított kultúra, mint a neológok hagyománytagadása, mert nem hisz 
abban, hogy a fejlődés záloga a hirtelen történelmi váltásban, a folytonosság 
megszakításában lelhető fel. 

Az értekezői szerepkör határozza meg annak a fejezetnek a látószögét, 
amelyben azt világítja meg, hogy az apai ősök tekintélytisztelete és hivatal-
nokfegyelme hogyan ellensúlyozza benne az anyai ág nyugtalanságát. Törté-
nelmi magyarázatokkal, korabeli újságcikkekből, levelezésekből közölt rész-
letekkel mutatja be a Szászországból bevándorolt családban jellemzőnek szá-
mító XIX. századi pályákat. A magyar középosztályról szigorú ítéletet mond. 

A második kötetben az elbeszélő a vallomást a tanúságtételhez közelíti. 
Ezért vállalja magára a tudósító szerepkörét, aki hírt ad egy kultúra felbom-
lásáról: „mindent úgy néztem meg, tárgyakat, tájat, embereket, mintha 
»szemtanú« lennék s akkor látnám először de talán utoljára és be kell számol-
nom majd egy későbbi kornak a látottakról." (215.) Állandó fenyegetettség-
érzése menekülésszerű helyváltoztatásra kényszeríti. A folytonos helyváltoz-
tatás céljának megfogalmazása magyarázhatja a második kötet lazább szer-
kezeti felépítését, a szerteágazó történetek halmazszerű elrendezését: „A vi-
lág érthetetlensége, összevisszasága érdekelt; ahogy senki és semmiben nem 
tartja be a játékszabályokat. [...] A világra voltam kíváncsi és önmagamra." 
(208.) Mintha a szimulakrum korszakának eljövetelétől félve fogalmazná 
meg az elbeszélő a tanúságtevés követelményét mint megtalált írói feladatot: 
„Sürgős dolgom volt, látni akartam még valamit »eredeti állapotban«, 
mielőtt bekövetkezik az a félelmetes, meghatározhatatlan változás. Útra kel-
tem." (216.) Az életrajzok, arcképek, alakrajzok sorozatának magyarázatát is 
megfogalmazza az értekező: „Hálátlan emlékező vagyok. Mindig egy-egy 
ember emelkedik ki a zűrzavarból s köréje rakódnak le az emlékfoszlányok, 
moszatszerűen; úgy kell letisztogatnom e fontosabb emlékemberek körül a 
hulladékot, mellyel a múlt áradása belepte őket." (241.) A könyvben ők azok 
a szereplők, akik az elbeszélő egy-egy életszakaszában döntő szerepet ját-
szottak. Az állóképszerűség állandósul a második kötetben a magány teljes-
sé válásával: „Jeges magány áradt el körülöttem. Több volt ez, mint az ide-
genség magánya; belülről sugárzott, lényemből, emlékeimből, már a maga-
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tartás, az író reménytelen magánya volt." (242.) A társtalanság is indokolja az 
önéletrajzi én színrevitelét, az életrajz megosztását. 

Nyelv és világkép 
A nyelv működése, a szó szerinti és személyes használatban kialakult jelen-
tés kettőssége megjelenik az önéletírásban. Az elbeszélőnek az anyanyelv el-
sődlegességéről alkotott felfogása részévé válik a térbeli metonímiákból fel-
épülő jelentőfolyamatnak: „író csak az anyanyelv légkörén belül élhet és dol-
gozhat; s anyanyelvem magyar volt." (210.) Véleményem szerint a könyv ér-
telmezhetőségének nem elsődleges feltétele a nyelv mibenlétét érintő kérdés. 
A beszéd tárgyaként felbukkan az a gondolat a könyvben, hogy a nyelv al-
kalmatlan a lelki történések kifejezésére: „a szavak bénák, tökéletlenek, ke-
vesek a fogalmazáshoz" (111.) - az elbeszélő kisiskolás korában gondolja ezt 
így. Egyszólamúság akkor kísért az önéletrajzi elbeszélésben, ha a visszaem-
lékező nem viszi színre a felidéző és a felidézett én között feltételezhető ere-
dendő különbséget, hanem beéri e kétféle én elhasonulásának reflexiójával. 
Ebben az esetben az önéletrajzi személyiség változó identitása nem képes kü-
lönböző tudatokat kifejező nyelvi világok összeütközéseiben megmutatkoz-
ni. Amikor az elbeszélő az íróság mibenlétéről elmélkedik szabadon, önélet-
írása közelít az én-formájú művészregények magánbeszédeihez. 

A kulturális nyelvtanok által alkotott szubjektumok különbözőségének ér-
telmezése viszont meghatározó szerepet játszik az elbeszélő önértelmezésé-
ben: a sajátnak hittben fedezi fel az idegent, amikor különböző kultúrákat ha-
sonlít össze. Az elbeszélő felismeri, nem elég szentül elhatároznia, hogy „je-
lesre felel Európából", de minden pillanatban fel kell készülnie arra is, hogy 
mindaz, amit szökevényként sajátnak hitt, idegenné válhat külföldön szer-
zett tapasztalatainak a hatására: „Kassán [...] valósággal szorgalmi feladatot 
végeztünk polgáriasságból [...] Nantes-ban valószínűleg éppen csak éltek az 
emberek egy életformán belül, különösebb osztálybecsvágy nélkül." (191.) 
A folytonos szembesülés fokozatosan aláássa az önéletíró gondolkodásának 
az alapjait, s állandó önvizsgálatra kényszeríti: „Minden »más« volt - s las-
san ideje volt, hogy a meglepetések e zűrzavarában valamilyen álláspontra 
tegyek szert." (220.) Az elbeszélő felismeri, hogy még házasságában is feltét-
lenül szerepet játszott a kulturális hovatartozás, a nyelvi közösség. Lola -
akiről apja mellett a legrészletesebben ír - ugyanabba a közegbe született, 
mint az elbeszélő: „nyilván nem mi határoztuk el, ami történt velünk." (192.) 

Saját idegenségének felismerése és az idegenség elsajátítása határozza meg 
az önéletrajzi elbeszélő külföldön töltött éveit. Legfontosabb foglalatossága 
a kultúrák összehasonlítása, melynek rejtettebb nyelvszemléleti vonatkozá-
sai is feltárulnak az önéletrajzi elbeszélésben. Hogy példát is mondjak: mint-
ha a német házigazdájával társalgó Esti Kornél történetét idézné az Egy pol-
gár vallomásai, megemlékezvén az öreg Brockhaus figyelmességéről: „El kel-
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lett mesélnem, mit is tanulok az egyetemen, mire oktatnak az Institut für 
Zeitungskunde előadásain, mit láttam a színházban, és milyen könyveket ol-
vastam, mit tartok az új német irodalomról." (207.) Úgy látszik, ez a tiszta 
szellemű, rendszerető ember is alapos és módszeres érdeklődésével vált em-
lékezetessé a szertelenebb gondolkodású elbeszélő számára. A visszaemléke-
zés itt a másik szemléletének, kulturális nyelvtanának idegenségét teszi hoz-
záférhetővé, anélkül, hogy erre közvetlenül rámutatna. Az elbeszélő szabály-
talanság iránti vonzalma nemcsak a történet szintjén válik így láthatóvá, de 
a történetmondás vonatkozásában is, amennyiben egykori gondolkodásának 
tétovasága, nyelvcseréjének kudarca magyarázatot kínál a németországi 
évek történéseinek kevéssé rendszeres előadásmódjára is. A másik kultúra 
megértésének határaira kíméletlen őszinteséggel mutat rá a Párizsról szóló 
önálló fejezet lezárása: „Évek múltak el, s még mindig nem csomagoltunk ki 
egészen; de néha már jó helyen nevettem." (343.) 

A visszatekintés lezárása mindazonáltal Az eltűnt idő nyomában befejezésé-
re emlékeztet. Marcelhez hasonlóan az önéletrajzi elbeszélő is azt a kérdést 
teszi fel, miről fog írni ezután, s az olvasó már kész termékként tartja kezé-
ben azt a művet, az emlékezet színrevitelét, amelynek megírását az önmagá-
ra talált író elhatározza. 

1 MÁRAI Sándor, Egy polgár vallomásai, 
Bp., Akadémiai, 1990, 7. 

2 Wolfgang ISER, A fiktív és az imaginárius. 
Az irodalmi antropológia ösvényein, Bp., Osiris, 
2001, 366. 

3 Uo., 23. 
4 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Márai Sán-

dor, Bp., Akadémiai-Helikon, 1991, 64. - A re-

gény időszemléletéhez lásd még: SZÁVAI 
János, Magyar emlékírók, Bp., Szépirodalmi, 
1988, 160-172.; FRIED István, „...egyszer min-
denkinek el kell menni Canudosba". Tanulmányok 
az ismeretlen Márai Sándorról, Bp., Enciklopé-
dia, 1988. 

1 4 6 


