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Dolgozatom meglehetősen fellengzős címe ellenére szerény feladatra vállal-
kozik: Alárai Sándor regényének időszerkezetéről tesz néhány megállapítást. 
Természetesen minden szerény feladat a végtelenségig bonyolítható, ezért a 
későbbiekben egyrészt a tárgyat még tovább szűkítem, másrészt segítségül 
hívom útmutatóul a prózai szövegek elemzésének egyik mai klasszikusát. 

Ez a szerző Gérard Genette, aki a Figures harmadik kötetében (1972) 
igen jelentős tanulmányt tett közzé Proust nagy művéről. Ez az elemzés 
egyúttal átfogó elemzés-módszertan is. Genette a strukturalizmus hagyomá-
nyait felhasználva teljes rendszert dolgozott ki az elbeszélt történet idejének, 
az elbeszélői módnak és hangnak a jellemzésére. Az igék jellemzésére használt 
nyelvtani kategóriákat veszi kölcsön: az idő, a mód és a hang megnevezéseket 
az elbeszélés és a történet időbeli viszonyainak, az elbeszélői „bemutatásnak", 
„tálalásnak", valamint az elbeszélő személy és megnyilatkozása viszonyának 
leírására alkalmazza. Számomra most az idő szempontjai a legfontosabbak —• 
a módra és a hangra nem térek ki. (Ez a kettő persze nem azonos azzal, amit 
a köznyelvben és a lazább tudományos szóhasználatban elbeszélésmódnak 
vagy elbeszélői hangnak, hangnemnek szoktak nevezni. ) 

Genette a történet és az elbeszélés idejének három aspektusát tárgyalja: 
a sorrend, a tartam és a gyakoriság szempontjából vizsgálható minden elbe-
szélő szöveg. Ez a vizsgálódás persze azt előfeltételezi, hogy a szövegnek van 
cselekménye, története, vagyis hogy a vizsgálódó ilyet ki tud mutatni. Mindjárt 
az első kérdésünk tehát az lehet: melyik a Márai-regény cselekménye? Mit 
tekintsünk a cselekménynek, a történetnek, amely ilyen és ilyen sorrendben 
megtörtént, ettől eddig tartó eseményeket ír le? 

A válasz nem is olyan egyszerű. A regényt — legalábbis az első kötet 
közepétől fogva — olyan konvenciók szerint olvassuk, hogy az elbeszélő-
-főszereplő életének egy szakaszát várjuk az olvasás során megismerhetni. 
Az emlékirat-olvasó számára az elsődleges történet az elbeszélő-főszereplő 
születésével kezdődik; bár elfogadja vagy éppen elvárja, hogy az előtörténettel 
is megismerkedjék. (A család történetével —- mint Márainál —, vagy éppen 
a fogamzás történetével, mint Sterne-nél, aki éppen ezt a konvencionális 
várakozást veszi mintegy szó szerint, és így ki is figurázza.) Egyfajta olvasási 
mód (vagy kód) számára tehát a történet a főszereplő élettörténete vagy 
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annak egy szegmentuma. Könnyen elképzelhető persze, hogy az első két 
fejezetet az olvasó esszéként olvassa; az esszé-olvasó egyáltalán nem vár 
történetet, bár az esszé konvencióiba az is belefér, ha éppen van történet. 
Aki tehát a művet esszéként kezdi olvasni, azt akkor éri meglepetés, mikor 
az első kötet második felében is, da a második kötetben már nagyon nyilván-
valóan történetmondással talákozik. Tehát mindkét képzetes olvasónk: a ké-
sőbb meglepődő esszé-olvasó és a kezdetben furcsálkodó regény-olvasó szá-
mára is az a kérdés, hogy hogyan illessze be a könyv első részét a képbe. Hát 
történet ez? Ha igen: ugyanaz a történet, mint ami az első kötet második 
felétől folytatódik? 

Másfelől: a könyv utolsó fejezete ezzel a mondattal végződik: „Úgy, 
most pontot teszek, s mint aki vesztett csatából maradt meg hírmondónak, 
s elfújta mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok." Ez a „most" megne-
vezi az elbeszélés műveletének jelen idejét, s ehhez képest minden hátra-
tekintés (analépszis). Azt jelenti ez már most, hogy így a regény idejének 
végpontja az elbeszélés ideje volna? Akkor azt mondhatjuk, hogy jókora 
lukak, ellipszisek vannak a történet elbeszélésében, hiszen nem csak az első 
és a második kötet története között hiányzik mintegy hat évnyi beszámoló 
(amilyet csak igen-igen hiányosan tölt ki később néhány hátratekintés), ha-
nem a második kötet vége felé is körülbelül ennyit ugrik át az elbeszélő. 
De az elbeszélés idejét — amely egyébként többször, nemcsak a regény 
legvégén jelenik meg, csak épp ott a leghangsúlyosabban — felfoghatjuk úgy 
is, mint egy másik történet idejét. Ez első pillantásra alaposan ellentmond 
mindennapi intuíciónknak, hiszen a történet főszereplője éppen az, aki elbe-
szél. Csakhogy a szereplő puszta azonossága nem tesz két történetet eggyé. 
Vagyis: bár a „most" és az „akkor" idősíkja felfogható úgy is, mint ugyan-
annak a történetnek (a főszereplő-elbeszélő történetének) két ideje, azt is 
lehet állítani, hogy az elbeszélés független a történettől, két történetről van 
szó (az elbeszéléséről és a történetéről), még akkor is, ha az elbeszélő azonos 
a főszereplővel. 

De ezt a kérdést éppúgy megválaszolatlanul hagyhatjuk, mint a történet 
kezdetére vonatkozót. Voltaképpen mindegy, hogy azt mondjuk: a Márai-
-regény története ott kezdődik, ahol a család története, és ott végződik, ahol 
az elbeszélés jelen ideje van, vagy pedig a család régmúlt történetét a volta-
képpeni („első") történetből való hátratekintésnek tekintjük, és az elbeszélő 
jelen idejű megzólalásait egy másik történet részének. Mindegy, mondom, 
mert itt egy a feltűnő: a történet kezdő- és végpontja valahogyan elúszik, 
homályban marad, megfoghatatlan, pontosan meg nem adható. 

Mindeddig olvasói benyomásokról számoltam be. A Márai-regénynek 
bizonyára számos olvasója osztja ezeket. De még többen lehetnek azok, akik 
a benyomásokat magyarázva, értelmezve, pontosan leírva szeretnék látni. 
Hadd tegyek mégis még egy impresszionisztikus kitérőt, hátha az elemzésben 
ez is segítségünkre lesz. 

Ha nagyon távoli pillantást vetünk a regényre (így gondolkodhat róla 
például az az olvasó, aki régen vette a kezébe a művet), két elég élesen elkü-
lönülő részt látunk. Az első az, amelyiket ilyen kategóriákkal szokás vagy 
lehet jellemezni: „történettelen", „esszéisztikus", leírásokkal és életképekkel 
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teli, lassú, arcképcsarnokszerű. A második ezzel szemben történetek egész 
sorát írja le, kevesebb leírással és életképpel, pergő, gyors tempójú. Ez a 
kettősség annyira feltűnő, hogy szinte magától adódhat a gyanú (vagy a vád, 
vagy a megállapítás): a regény szerkezete nem koherens, megtörik, szétesik. 
A későbbiekben ezt igyekszem majd kétségbe vonni. 

Ezt az erősen elnagyolt jellemzést kiindulópontul elfogadhatjuk. De egy 
fontos megszorítással kell élnünk. A mű két kötetben jelent meg, s az első 
kiadásban az első kötet végén ez a szó szerepel: „Vége". Van jogosultsága 
egy olyan értelmezésnek, amely elfogadva, hogy a kétkötetes szöveg egy mű, 
egyúttal az első kötetet külön egységként kezeli. Ekkor ugyan változatlanul 
a fent vázolt kettősség, kettős szerkezet tűnik föl, csak persze egészen más-
ként, mint hogyha a két kötetet tekintjük csak egy regénynek. Ha csak az 
első kötet időszerkezetéről akarunk valamit mondani •— így madártávlatból 
—, akkor az elbeszélő életének első tizenhárom-tizennégy évét átfogó „álló" 
elbeszélésről és ennek a gyermekkornak az utolsó egy-két évét egyre jobban 
kinagyító, „mozgó", „történetes" elbeszélésről beszélhetünk. A két kötet 
együtt természetesen más képet mutat: az első tizennégy évet, a családot, 
a várost tárgyaló két fejezetet ekkor az olvasó bevezetésként értelmezi, amelyet 
a tulajdonképpeni emlékirat vagy vallomás követ az első kötet harmadik 
fejezetétől. Bármelyik értelmezést válasszuk is, ez az olvasói benyomás magya-
rázatra szorul: mitől „álló", esszészerű, időtlen, mozdulatlan az első két 
fejezet, s hogyan kapcsolódik a regény folytatásához? 

Úgy látom, hogy az eddig pedzett — talán nem is nagy horderejű — 
problémák mind egy és ugyanazzal a dologgal függenek össze. Arról beszél-
tem, hogy a regény történetének legalább az eleje és a vége valahogyan homá-
lyos, bolyhos, definiálatlan; azután meg arról, hogy az első két fejezet szerepe, 
szerkezeti helye (és műfaja?) kérdéses lehet. Talán ha Genette rendszerét 
itt segítségül hívjuk, találunk valami fogódzót. Véleményem szerint ugyanis 
a Márai-regény időszerkezetének egyik sajátossága a gyakorító-egyszeri kettős-
ségében ragadható meg. 

Ha az elbeszélt dolog többször történik meg, ismétlődik, ennek elbeszé-
lése lehet egyszeri; ha tehát az elbeszélés egyszer mondja el, hogy ez és ez 
szokott történni, Genette nyomán gyakorításról beszélünk. Ennek ellentéte 
az, amikor az elbeszélt dolog egyszeriségének az elbeszélés egyszerisége felel 
meg: ez az egyszeri elbeszélés. Márai regényében nem fordul elő a többszöri 
elbeszélés, amikor az elbeszélt dolog is, az elbeszélés művelete maga is több-
szöri, ismétlődő; és csak igen kevés esetben az ismétlődő elbeszélés, amikor 
az egyszeri elbeszélt dolog többszöri elbeszélésben jelenik meg. Mármost 
az, hogy az egyszeri elbeszélés az egyik uralkodó elbeszélés a Márai-műben, 
korántsem meglepő, hiszen a rendőrségi jegyzőkönyvtől a mesén és a törté-
nelemkönyveken át a legújabb elbeszélő művekig ez dominálja a történet-
mondás konvencióit. A gyakorító elbeszélésnek természetesen ugyancsak meg-
van a maga -— eléggé szűkre szabott — szerepe az elbeszélői szövegekben. 
Kompozicionálisan azonban a gyakorítás általában a háttérbe szorul, alárende-
lődik az egyszeri elbeszélésnek, s egyben hátteréül szolgál. 

A gyakorító és az egyszeri elbeszélés bizonyos értelmezői konvenciókat 
is mozgásba hoz. A gyakorítást az olvasó a mindennapival, az ismétlődővel 
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s ennek megfelelően a kevésbé érdekessel társítja, a gyakorító szöveget kon-
vencionálisan háttérismeretként olvassuk, szemben az egyszeri elbeszéléssel. 
Az egyszeri elbeszélés az, amit úgy olvasunk, mint ami a mindennapival 
szemben a kiemelkedőt, az érdekeset, a fontosat, a voltaképpeni történést, 
cselekvést ábrázolja. Történeteket — konvencionálisan •— éppen az egyszeri 
elbeszélés kedvéért szokás olvasni. A gyakorításhoz az állapot, az egyszeri 
elbeszéléshez a folyamat képzete kapcsolódik. A gyakorító szövegben az 
idő áll; az egyszeriben — gyorsabban vagy lassabban, de — halad. 

Ezt az értelmezői konvenciót az irodalom már egy ideje kihívta: szembe-
fordult vele, érvényét kétségbe vonta. Az ismétlődő események részletes 
leírása és az egyszeri történések kihagyása, többszörivé-tétele — mintegy 
mindennapivá-"süllyesztésé" — nem is olyan új jelenség. Genette Proust-
-elemzése például meggyőz arról, hogy Proust regényének alapvető kompo-
zíciós egysége a gyakorítás-egyszeriség váltakozás. Valami nagyon elnagyolt 
értelmezését is megkockáztathatjuk ennek az ellen-konvenciónak: a minden-
napi igenis méltó az ábrázolásra, a boncolgatásra, a háttér válhat olyan fon-
tossá, mint az előtér; a szöveg visszahelyezi jogaiba az egyszeriség környe-
zetét. Az egyszeriség viszont csak nézőpont dolga, relatív; nagy cselekedetek, 
nagy változások nincsenek ebben a világban, ezek esetleg csak háttérül szol-
gálnak a mindennapok ismétlődő tetteihez. 

Mielőtt a Márai-regény gyakoriság-egyszeriség viszonyainak taglalására 
rátérnék, röviden szólok a másik két idő-aspektusról. Ami a tartamot illeti: 
Hevesi András gonoszkodva, de nagyon éles szemmel figyelmeztetett a regény 
megjelenésének idején arra, hogy Márai hadilábon áll az idővel. Egyáltalán 
nem világos —• írja Hevesi — az elbeszélő életkora; számos egymásnak ellent-
mondó információt kapunk erről, következtetéseink sorra csődöt mondanak. 
(Ezzel függ össze persze az is, amire dolgozatomban korábban utaltam: a 
tartam eleje és vége tisztázatlan.) A tartam furcsaságát tetézi, hogy „az idő 
is szeszélyes, megbízhatatlan, kétértelmű . . . néha érthetetlen módon megáll: 
a hős . . . megmarad tizennégy évesnek, máskor akkora időtartamot ugrik 
át, hogy az olvasó beleszédül". Szünetek és ellipszisek váltják tehát egymást. 
A szünetek viszont: rendszerint gyakorító elbeszélések. 

Ami a sorrendet illeti: számomra nagy kérdés, hogy olyan szövegben, 
ahol a gyakorításnak ilyen nagy szerepe van, hogyan lehet egy sorrendet 
megállapítani. Ahol az elbeszélés egyszeri, ott nincs különösebben nehéz 
dolgunk; könnyen le lehetne írni a Márai-regény anakróniáit (sorrend-fel-
rúgásait). Ezek, azt hiszem, nem sértették a kor konvencióit, s a mai olvasónak 
szinte már fel sem tűnnek. Az erre érzékeny olvasó még szép szimmetriákat 
is fölfedezhet: a második kötet első fejezetének története a harmadik feje-
zetben (vagyis pontosan a második kötet felénél) folytatódik; közben pedig 
— az első és a második fejezetben — hátratekin'tést olvasunk. 

Nézzünk most bele az első két fejezet gyakorításaiba; azt mondhatjuk, 
hogy az első két fejezet teljes egészében gyakorító elbeszélés, amelyet csak 
ritkán szakítanak meg egyszeri elbeszélő betoldások. Ugyancsak ritkán, bár 
bizonyos rendszerességgel találkozunk olyan mondatokkal, szövegrészekkel, 
amelyek a gyakorító elbeszélés idejéből előre vagy hátra tekintenek; de hogy 
milyen távolságra teszik ezt, az gyakran megállapíthatatlan. Az is megállapít-
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hatatlan, hogy az előre- és hátratekintések azoncselekményűek-e vagy más-
cselekményűek-e az „első" történethez képest. Például rögtön a második 
mondat így szól: „Később megépítették a hadtestparancsnokság palotáját. . ." 
Kétségtelen, az előretekintés; de milyen messzire? és része-e ez a történet-
nek magának, vagy egy másik történetbe tartozna? 

A gyakorító elbeszélést meg-megszakító egyszeri elbeszélésekre az a 
jellemző, hogy vagy kellemetlen, vagy valamilyen módon negatív értéktar-
talmú eseményeket írnak le, vagy pedig olyanokat, amelyek •— az olvasó 
világismerete, regényolvasói konvenciói stb. alapján — nem „méltóak" az 
egyszeriségre, nem igazi történések, nem érdekesek. Rögtön az első egyszeri 
elbeszélés ilyen ironikus egyszeriségü: „Egyszer, mint különös kegyet, szüle-
tésnapi ajándékot kértem anyámtól, hogy egy hétköznapon, teljesen egyedül 
és csak a magam gyönyörűségére, bevonulhassak a lépcsőházi előszobán át 
a lakásba." A második ez: „apám egyszer csodálkozva, kissé méltatlankodva 
mesélte, hogy együtt utazott Weinrébékkel, akik a vasúti kocsiban délszakon 
termett, vattába csomagolt, friss szőlőt ettek, március végén . . . " A követ-
kező egyszeri betétnek már kétségkívül több köze van az olvasó által felté-
telezett és várva várt voltaképpeni történethez, ennélfogva kevésbé tűnuk 
jelentéktelennek, de érezhető, hogy az emlékező-elbeszélő számára elég kelle-
metlen esemény: ez az, amikor a főhős bezárja a Weinréb fiút a pincébe. És 
lássunk még néhány példát: egyszeriként beszéli el a szöveg a házbéli kávé-
házban megesett késelést; a prostituáltaknál tett látogatást; a Hajduné nevű 
cseléd halálát; a kubikusok lázadását; másrészt pedig a „hajnali drámát", 
mikor az apa meggyanítja az „ármányt", hogy dán vajat kapott, s a klozettbe 
dobja; hogy az elbeszélő egyszer követte a püspököt; hogy egyszer kitették 
a részeges házmester-házaspárt a házból stb. 

Az egyszeri elbeszélések azonban a leggyakrabban nem alkotnak külön-
álló szigetet a gyakorítás közepén: egy-két mondatnyi betoldásról van leg-
gyakrabban szó. Ezenkívül az elbeszélő gyakorta mintegy belefojtja az egy-
szeriséget a gyakorításba: az egyszeri elbeszélést úgy követi a gyakorítás, 
hogy az előbbire rávetül, csaknem érvényteleníti annak egyszeriségét. Ilyen 
szövegrészekre gondolok: Endre bátyámat elhagyja a felesége, az elbeszélő 
leírja azt az éjszakát; majd előretekint: „A ,hűtlen asszony' később férjhez 
ment egy pesti színészhez"; végül átmegy gyakorító elbeszélésbe: „a város-
beli urak soha nem mulasztották el . . . hogy megtekintsék ezt a rendkívüli 
látványosságot". Vagy másutt: az elbeszélő apja elmeséli a bankelnök és 
Endre bátyám között lezajlott párbeszédet; ezt követi egy, az elbeszélt tör-
ténet idejéhez képest külső előretekintés: „A betevők megkapták minden 
garas betétjüket . . ." ; majd gyakorítás: „Ezt a történetet sokszor hallottam". 

Tovább rontja az egyszeri elbeszélés érvényét, egyszeriséget az, amikor 
nem az igeidőkben vagy határozókban megragadható gyakorítás kerül kon-
fliktusba az egyszeriséggel. így van ez az újságárus története esetében, aki 
„beleesett a pöcegödörbe"; az elbeszélő a történethez hozzáfűzi: „Otromba 
jelkép ez . . ." Vagyis a történetet nem egyszeriségében, hanem éppen jel-
képes s így ismétlődhető mivoltában fogja fel; a jelképnek a konkrét történet 
csak egy esetleges megvalósulása. Másutt nem egyértelmű, hogy egyszeri 
elbeszélésről van-e szó: van álegyszeri elbeszélés (például a cirkuszosok jelenete, 

5 



1 1 9 2 K Á L M Á N C. GYÖRGY 

amely mintha egyszeri volna, de nyilvánvalóan ismétlődhetett), s olyan is, 
amely egszerinek látszik indulni, de kiderül, hogy gyakorító: „Már a kapu-
ban zenét hallott a látogató. 'Márta válni készül!' — állapította meg a kert-
ajtóban a család barátja, aki ismerte e házban a viszonyokat, mert Márta 
napokon át César Frank 'A — major szonátáját' játszotta, ha csalódott szerel-
mében. Márta gyakran vált." 

Azt hiszem, a Márai-regény első két fejezetére vonatkoztatva megkockáz-
tatható egy értelmezésük ezeknek a gyakorító szövegrészeknek. Az elhibázott, 
kellemelten, kínos vagy épp jelentéktelen, felfújt, érdektelen egyszeri elbe-
szélésekkel szemben a gyakorítás az ismétlődés és az állandóság biztosságát 
jelentheti; azt a szolid közeget, amely a mindennapiság melegét nyújtja a 
benne élőknek. Persze ez az állandóság, ez az állapotszerüség sem fenékig 
tejfel; de megbízható, megokolt — vagy éppen az okok, indokok nem is kér-
désesek —, s itt fordul csak elő — kétszer -—, hogy az elbeszélő megszólítja 
szereplőit (Zsüli nénit és Emma nénit, utóbbit már a harmadik fejezet egyik 
gyakorító passzusában). 

Amikor az egyszeri elbeszélések láncolata igazán megindul — a harma-
dik fejezettől — az elbeszélés váratlanul jelen időbe vált. Úgy látom, hogy 
ettől a ponttól a gyakorítás és egyszeriség viszonya megváltozik. Metafori-
kusán azt mondhatnánk, hogy a zárt világból a harmadik fejezetben lép ki 
az elbeszélő-főszereplő a tettek nyílt világába, ekkor válik számára fontossá 
az egyszeriség, a történés, a cselekvés. A gyakorító szövegrészek természete-
sen továbbra is megmaradnak; az egyszeri-gyakorító arány bizonyára más, 
mint sok korabeli regényben (bár ezt nem vizsgáltam, de erre utal bizonyára 
az, hogy gyakorta emlegetik az esszé szót a regény szakirodalmában). 

Az első két fejezet „álló", nem-történetes jellege tehát szerintem igen 
fontos szerepet játszik a regényben — vagy, óvatosabban fogalmazva, adható 
egy olyan értelmezés is ennek e résznek, hogy az a regény egészének szem-
pontjából érvényes legyen. A regény hat másik fejezete — és főszereplője 
— „mozog", a gyakorítás hátrébb szorul: a kérdés az,, hogy vajon ezt a gya-
korítás-egyszeriség viszonyt ott hogyan értelmezzük? 

Erre nézve van egy hipotézisem, bár igazolni ehelyt nem tudom. Az 
első két fejezet kifejezetten pozitív értéktartalmú gyakorítása helyébé később 
mintha a negatív vagy értékközömbös gyakorítás lépne, s az aktivitás, a 
történés venné át a pozitív érték hordozójának szerepét. Igaz ugyan, hogy 
a főszereplő döntései, tettei, ítéletei olykor indokolatlannak, váratlannak 
tetszenek, s ennyiben a bizonytalanság, értékzavar benyomását erősítik; a 
gyakorítás viszont e regényben többé nem jut olyan szerephez, mint az első 
fejezetekben, többé nem jelenti azt az állandóságot, amihez — Hevesi sza-
vaival — „hűtlennek" lehet lenni. A gyakorítás ott mindig időleges; időbeli 
határai pontosabban kijelölhetők. Itt talán az utolsó fejezetek a kivételek: 
a történetnek nincs vége, a második kötet utolsó három fejezetéből kettő 
tisztán gyakorító szöveg (a 11. pedig az elbeszélő apjának haláláról szól). 
Mintha az elbeszélő az otthon állandóságából, ismerős ismétlődéséből in-
dulna, s regénye végén ismét valami ilyesmibe érkezne: de az, aki az igazi 
otthon egyk reprezentánsa volt, ide már nem tartozik. 

Mi köze van mindennek mármost az emlékezéshez? Itt, legvégül, néhány 
dolog tisztázandó voltára hívnám fel a figyelmet. Az emlékezés — most nem 

6 



, .EGYSZER" ÉS „MINDIG" 1 1 9 3 

mint műfaj (ha ezt a terminust egyáltalán megérdemli), hanem mint tipikus 
elbeszélő helyzet — nyilvánvalóan nemcsak azt tételezi fel, hogy az elbeszélt 
történet az elbeszélés idejéhez képest előidejű legyen; s nem is csak azt, 
hogy a főszereplő és az elbeszélő azonos (vagy azonosítható) legyen. Az olvasó 
ezenfelül azt is elvárja, hogy a világ, amelyre a szöveg referál (vagy ponto-
sabban: amelyre az olvasó számára referál) azonosítható legyen egy olyan 
világgal, amelyet az olvasó más szövegekből ismer. (A fantasztikus elbeszé-
lést, még. ha múlt időt használ is, az olvasó soha nem fogja emlékezésnek 
nézni.) Végül pedig: az elbeszélői reflexiók alapvető jellegzetességei az emlé-
kezés beszédhelyzetének. Valószínű, hogy anélkül, hogy a szöveg utalna az 
elbeszélés idejére, körülményeire s az elbeszélésre-emlékezésre magára, az 
elbeszélés legalábbis veszít emlékező jellegéből. 

Továbbá, lezárásként: az emlékezés beszédhelyzete, mint a Márai-mű 
esetében világosan látható, nem azonos az emlékezés valóságos, életbeli tevé-
kenységével.. A kettő azonosítása legalább olyan furcsa volna, mintha — 
mondjuk — a hangot és a betűt tekintenénk ugyanannak. Az a szöveg, amely-
ből az olvasó az emlékezés beszédhelyzetére következtet vissza, amelynek alap-
ján mintegy rekonstruálja (vagy megkonstruálja) az emlékezés beszédhely-
zetét, mindig megcsinált, kialakított, formált írás. A szöveg nem lenyomata 
az emlékezésnek, hanem megteremt egy sajátos, választásokkal és értékhang-
súlyokkal teli képzetes emlékezést. 
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