
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLy

Önéletrajz és regény Márai életművében
(I. rész)

,,Azíró, amikorelmegyhazulról, annak a népnek
örokké számadással tartozik, mert csak azon a
nyelven író, amelyet ez a nép beszél. "

(Márai Sándor: Föld,föld! . .. Emlékezések)

l. Múfaj

Kinyitom Márai Sándor Napnyugati őrjárat (1936) címü kötetét, és a cím után ezt a
megjelölést találom eligazítóul: "Regény".A könyv befejezése után nyilvánvaló számomra,
hogy önéletrajzi művet olvastam. Fölvetődik a kérdés, mi indokolja, hogy ne fogadjam el
azt a mínősítést, mely a kiadó vagy a szerzö akaratából került a címlapra.

Két műíaj viszonyának mérlegelésekor mindenekelőtt arra kell gondolnunk, hogy a
műfajok megkülönböztetése az osztályozás többféle szintjét is föltételezheti. Ha líráról,
epikáról, drárnáról, értekezésrőlvagyleírásról beszélünk, magasabb fokú elvonatkoztatás
hoz folyamodunk, mint ha azt próbáljuk eldönteni, regény-e vagy önéletírás, amit
olvasunk. Lehetséges, nem is érhetjük be annyival, hogy az előbbiek rnűnemek, az
utóbbiak ellenben műfajok, tehát a münemek további fölosztásának eredményei, mert
elképzelhető,hogy ennél bonyolultabb a két szint viszonya egymáshoz. Annyi a közös
műnemekben és műfajokban, hogy mindegyikük afféle szerződés az irodalom teremtőis
fogyasztói között, Úgy is fogalmazhatunk, hogy az olvasás társadalmilag intézményesült
módjairól van szö.

Miféle megszokásnak is engedelmeskedem akkor, mídön nem fogadom el regénynek a
Napnyugati őrjáratot? Előhozhatnámazt az érvet, hogy az önéletrajzok általában lazább
szerkezetűek a regényeknél, de korántsem nyilvánvaló, hogy meggyőző ez az indoklás,
hiszen Márai művei közül az Egy polgár vallomásai (1934 - 35) mind tér, mind idő

vonatkozásában határozottabb tagolást mutat, mint énformájú áltörténeti regénye, az
Erősítő ( 1975).

Ugyanez a regény egyúttal másra is figyelmeztethet bennünket. Aligha lehet a két műfajt
a személyes névmások használata alapján különíteni el egymástól, hiszen e fogalmaknak
éppúgy nincs önértékük, mint a nyelvtani értelemben vett időknek. Közismerten sok az
énformájú regény, a Caesaricommentani de bello gallico et civilivagy a TheEducation of
Henry Adams pedig azt tanúsítja, hogy a harmadik személyt éppúgy hajlandók vagyunk
önéletrajzi énnel összekapcsolni, mint ahogyan a jelent is elfogadjuk az elbeszélt történet
idejének.

Tekintettel arra, hogy mind a regény, mind az önéletrajz elbeszélő műfaj, könnyen
lehetne azt hinni, hogy meghatározásuk narratológiai kérdés. Pusztán narratológiai
szempontból mégsem határolhatók el egymástól; a kettejük közötti eltérés csakis olyan
fogalmakkal írható körül, amelyek nem egyeztethetőkössze a szígorü értelemben vett
narratológiai szaknyelwel. Végső soron pragmatikai kérdés, regényként olvasunk-e
valamely könyvet avagy önéletírásként. Azon múlik a különbség, megfeleltetheti-e az
olvasó a szövegben beszélőkvagy szereplők valame1yikét olyan szövegen kívülialanynak,
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akit a szerzővel azonosít. Természetesen ez a megfeleltetés nem eleve adott valóság és
irodalmi szövegközött jön létre, hiszen a jelöletet ("Bedeutung") is az olvasó alkotja meg.
Önéletrajzi művei segítségével elképzelek, fölépítek magamban egy személyiséget, akit
Márai Sándornak fogadok el, holott soha nem találkoztam e név "igazi" viselőjével.

Hiba lenne önéletrajz és regény különbségét tény és kitalálás ellentétére vezetni vissza,
hiszen a kitaláltság önmagában vett fogalma éppúgy nem segít megválaszolni a kérdést,
miért is olvassuk egyik szöveget önéletírásként, a másikat regényként. mint a nyelvtani
fogalmak. A beszélót nemcsak lírai vers, de önéletrajz esetében is a szöveg teremti meg,
ezért kitalált és nem kitalált ellentéte helyett alkalmasint a kitaláltság módozatairól
szerenesés beszélni, ezek pedig értelmezési eljárásoktól, kulturális hagyományoktól
függnek.

Nem elég megállapítani, hogy az önéletrajz s a regény ideáltípus, azzal a lehetőséggel is
kell számolnunk. hogy csakis bizonyos társadalmi-kulturális előfeltételekmellett létezhet
nek. Az emberi "én" végül is nem tapasztalati ( empirikus) adottság, de kulturális termék.
A buddhizmus például "gonosz ábrándnak" tekinti a személyiséget és a személytelen
üdvösség kultuszát hirdeti, l a kereszténységviszont a vallásos önvizsgálat gyakorlatával az
"én" tudatát fejlesztette ki az emberekben, s lehetövé tette, hogy a gyónás tevékenysé
géből fokozatosan kialakuljon a világi önéletrajz.

Mivel az egy műfajhoz sorolható szövegek sosem alkotnak zárt hagyományt, a múfaj
meghatározói is változnak az olvasói megszokásokkal együtt. Az önéletrajz esetében is igaz
az általános törvényszerűség,mely szerint a műfajeszmény konkrét megvalósulásai egyik
vagy másik rokon műfajjalmutatnak rokonságot. Az önigazoló jellegű, végrendeletszerű,

nyelvében allegorikus és tanító célzatú önéletrajz hasonlít a példázathoz, mert - pozitív
vagy negatív értelemben - mintaszerű élet, általában az emberi lélek történetét beszéli
el, vagy - mint az Egy polgár vallomásai - legalábbis megfelelést teremt egyéni és
közösségí tudat között. Amennyiben úgy ad számot nevelődésről,hogy közben jellemet
épít föl, regényszerűvé válik, ha viszont igyekszik elfojtani az erkölcsi ítéleteket s inkább
lelkiállapotokat fejez ki, mintsem eseményekről szöl, vallomásos hangvétele a lírához
közelit.

Talán az időszemlélet meghatározott értékvonatkozása is segít abban, hogy önéletrajzot
lássunk e változatokban. Legtöbben visszatekintő időszerkezetetvárunk az önéletrajzi
rnűtöl. Készpénznek vesszük, hogy azért idézi föl a múltat az emlékező, hogy "újra a
biztonság és zártság világába lépjen be". 2 Általában az elbeszélő jelene, a megírás ideje adja
az értékelő távlatot, melyből nézve az értelmezett világ befejezettnek látszik. A legtöbb
emlékezőolyan értékért becsüli a mültat, amely hiányzik a jelenből. Bethlen Miklós gróf
Erdély megszállása után, a száműzött helyzetéből ír a független Erdélyről,Edith Wharton
Visszatekintőpillantás (A Backward Glance) círnű könyve s Herczeg Ferenc Emléke
zései különbnek láttatják az első világháború előtti világot, és hasonlóan elégikus
szerkezetet mutatnak olyannyira különböző művek, mint Rousseau Vallomásai, Henry
James befejezetlenül hagyott Önéletrajza vagy Robbe-Grillet kötete, A visszatérő tükör
(Le micoir qui revient). "Itt kezdődik életem rövid boldogsága, itt következnek azok a
békés, ám röpke pillanatok, amelyek alapján jogot formálhatok arra, hogy elmondhas
sam: éltem" - mondja Rousseau a Charmcttes-ben töltött idöszakröl.! James szándéka
"letűnt társadalmi rendet fölidézni képzeletben'v' Robbe-Grillet könyvében pedig "a
Felső Jura képe" annyit jelent, mint "Rend. Megpihenés. Nyugodt örökkevalösag,"!

Egyik esetben sem a múlt, de a múlt emléke értékelődikföl. Vannak önéletírök, akik
éreztetik e különbséget. James például kifejezetten hangsúlyozza, hogy itjúkocának
Amerikája a magaidejében vidékiesnek látszott, csak a XX.század anyagiassága változtatta
meg ítéletét. "Amit gytilöltünk, azt most sajnáljuk és visszasírjuk" - írta Babits az első

világháború előtti korszakot fölidézővallomasában.s Múlt és jelen között teljes a törés: ez



indokolja a visszaemlékezést. Az elveszett idő folytonosságként jelenik meg, melynek
megszakadása nemcsak elégikumca, de iróniára is okot adhat.

Ez a kettősség vált meghatározó minőséggéMárai Sándor munkásságában, ki minden
magyar prózaírónál következetesebben tért vissza időről időre az önéletírás különbözö
változataihoz.

2. Folytonosság

Azért is tekinthető az Egypolgár vallomásai központi alkotásnak szerzője életművé

ben, mert rendkívül köv'etkezetesen jut benne érvényre az az időszernlélet, amely
Márai müvészetének legjellegzetesebb vonásai közé tartozik. A könyv a szülöi ház már
már körülményesen részletes megjelenítésével kezdődik, ám az állóképszerúség a leírás
befejeztével sem szűnik meg. Időbeli előrehaladás helyett afféle keresztmetszetet ka
punk: azt tudjuk meg, ami .mínden hajnalban és minden alkonyatkor", "minden reg
gel", "ebéd után", vagy egyenesen .mínden órában" történik, vagyis az elbeszélő hosszú
időtartamokat összegez, arról ad számot, ami "hetekig" tart, "négyszer az esztendőben

kötelező", "húsz éven át minden második nap" vagy"minden szombaton" bekövetkezik,
esetleg "a nagy ünnepekre" jellemző esemény. Az életképszerűség a célelvű, valamilyen
irányba mutatö folyamatok hiányát jelzi, s a gyakorító időszemlélet csak az első kötet
utolsó negyedében veszíti el korlátlan érvényességét, a harmadik fejezet -végszavaíval,
melyek váratlanul, hirtelen jelentik be az addigi folytonosság megszakadását.

"Míg egy napon ez az idill felrobbant.
Tizennégy éves voltam akkor, s egy reggel elszöktem hazulról."
csakis a kötet utolsó s egyben Iegrövídebb fejezetében válik világossá e szavak igazi

értelme, mégpedig nem is a szökés körülményeinek föltárása révén, de a kötet legvégén,
annak a Péter-Pál napján tartott uzsonnának a megjelenítésével, mely rendkívülien szűkszavú:

,,Asztalhoz ültünk, mikor az alispánt elhívták a kertbe. Megyei huszár állott odalenn
feszes vigyázzban és levelet adott át neki.

Föltépte a levelet, visszajött a tornaera. megállt a küszöbön, hallgatott. Nagyon sápadt
volt; fekete Kossuth-szakállt viselt; s ebben a gyászkeretben halottfehéren világított most
riadt arca.

- Mi az, Endre? - kérdezte apám s eléje ment.
- Megölték a trónörököst - mondta s idegesen legyintett.
A nagy csendben a cigányzene oly közel hangzott, mintha itt a kertben játszottvolna. Az

asztal körül, kezükben a hagyrnamintás csészékkel. mozdulatlanul ültek a résztvevők,

valamilyen holtponton megmerevedett mozdulattal, mint egy némajátékban. Apám
tekintetét követtem, tájékozatlan pillantással nézett az égre.

Az ég világoskék volt, híg, nyári-kék. Bárányfelhő sem úszott rajta."
Némi túlzással Márai egész életműve, a benne kifejezett célértékek szertefoszlása

megmagyarázható ebből a néhány bekezdésból, mely megformáltság tekintetében sok
regényzárlatot felülmúl, hiszen egyszerre irányítja vissza az olvasót a kiindulóponthoz,
amennyiben állóképpé merevíti a történetmondást, és ugyanakkor a hazulról elszökest a
legtágabb értelemben vett otthontalanság előzményévé fokozza le, tökéletesen új helyzetet
jelentvén be, végérvényesen folytathatatlannak nyilvánítván az addig elbeszélteket.

Amásodik kötet elején 1923·ban történtekrőlesik szö,vagyis az Egypolgár vallomásai
a legszigorúbb mödon kihagyásos emlékezés. Az időbeli ugrást az is indokolhatja, hogy a
közbülső időszakról Márai korábban regényt írt: a ZendiiJók (1930) végül is átvitt
értelemben is szöl a kamaszkorról. Ebben a könyvben "innenső világként" szerepel a
gyerekkor és az első világháború előttiállapot, míg maga a történet azt a céltalanságot tátja
elénk, amelyet az Egypolgárvallomásai éppen csak sejtet az első kötet zárójelenetével. A
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regényben szereplőfiúk azért hazudnak és lopnak értelmetlenül, mert márnem gyerekek,
de még nem felnőttek, ám viselkedésük általános villigaUapót kifejeződése, rész az
egészben, hiszen nemcsak ők, de a kisváros lakói is gyerek- és felnőttkor közöttí
eldöntetlenségben élnek, mert a háború mindenkibőlkiölte a cél képzetét.

Amit az önéletrajzi művek idószemléletének értékvonatkozásár61 általában mondtunk, jól
megfigyelhető Márni két háború között írt műveiben.Az 1914 előttivilágutólag megszépül,
annak ellenére, hogy a visszaemlékező pontosan tudja, szökési kísérlete a békebeli idők

szellemének félig még öntudatlan, de határozott elutasítása volt. Az állóképszerííség
voltaképpen csakaz elbeszélő jelenéből nézve látszik annak, mivel az új kor, "a civilizációba
merevedett kultúra egyre kisebb idóegységekben gondolkozik" - ahogyan Márni a
világháború utáni időszakot Spengler nyomán jellemzi, követlreM önéletrajzi kötetének, a
Napnyugati 6tjámtnak elején. A második világháború utáni művekben azután újabb
távlatváltás észlelhető: most Amerika válik az újabb világallapot kifejezőjévé, melyről a Napló
inkább csak természeti vonatkoZásban, a canyonok Európában elképzelhetetlen szépségeit
dicsérősorokkal szól elismerően, az élet fölgyorsult ütemétviszont a kiszámítottpénZcsinálás
és pökhendi vidékiesség előidézójeként írja le. Azt az elvet tagadja, mely szerint minden
munka - a szellemi tevékenység is - annyit ér, amennyi pénzt lehet kapni érte, s ennyiben
John stuart Mill minóségelvű liberalizmusához áll közel a szemlelete. szemben Bentham
utilitarista felfogásával. Nem ellenzi, sót szükségesnek tartja a demok:ráciát, de csakannyiban
üdvözli, amennyiben elősegíti az emberek erkölcsi fejlődését, az önálló személyíség
kibontakozását.

Az önéletírónak utólag az a benyomása, hogy az értékcsökkenés két fokozata
szükségszerűen következett egymásból; az irodalmat könyvtermelés váltotta föl, s ez
megint csak része egy egésznek, a mennyiség uralmának a minőség fölött. "Kiszállni nem
lehet többé e sebességböl"? s az időszemléletnek e kétszeres megváltozásával magyaráz
ható az író kései műveinek keserű iróniája: a visszaemlékezőnek két ÍZben is föl kellett
értékelnie azt, amit egykor hevesen elutasított.

A lázadás, a kivonulás önmaga ellentétébe fordul át. Ami a Zendűl6kben még tiltakozás
egy tehetetlen világgal szemben, melyet a háború kész helyzet elé tudott állítani, a
Napnyugati ótjáratban már a korábbi állapot visszasóvárgását jelenti. A "zendülő" itt már
értékek őrzésére törekszik, "tizenkilencedik századbeli, érzelmes rendetlenséget" ( 130.
o.) akar látni a XX.század egyéniségeIlenes egyformasága helyett. Aharmincas években az
elutasított jelent Márai még erősenOrtega s Keyserling szellemében jellemzi, amennyi
ben arról ír, hogy az önálló személyiséget jellegtelen "sofőrtípus~', a kultúra egyedi
megnyilvánulásait pedig futószalagon gyártott tömegcikk váltja föl, a későbbi évtizedek
ben viszont már árnyaltabban s egyúttal merészebben is fogalmaz: a korai XX. század
művészetének olyan vonásait értékeli le, melyeket annak idején Magyarországon elsők

között üdvözölt. Eredetiségüket tulajdonképpen most sem tagadja, inkább magát az
újságot véli bomlástünetnek, világossá téve, hogy önéletíröként korábban sem annyira az
egyformaságban, mint inkább a folytonosságot megszakító változás elidegenítőhatásában,
a bensőség hiányában, az otthontalanságban látta a XX. századi civilizáciö számára
legellenszenvesebb vonását: "Reménytelen reakciós vagyok ( ... ): a villanyfútés elbájol,
de titokban visszasírom a fa-kályhákat, élő, közvetlen melegükkel, melyek az emberek
igényeinek engedelmeskednek, nem egy higany-hőmérő szeszélyeínek," (135. o.)

Két okból állítja Márai, hogy az első világháború olyan folytonosságnak vetett véget,
mely pótolhatatlan értéket jelentett. Egyrészt arra hivatkozik, hogy ekkor vesztette
érvényét az "európai hazafiság", mely az EgypolgárvallomásaIban föltétlen eszményként
szerepel, s melynekvégleges lerombolását a Napnyugati ótjátatMussolininek s Hitlernek
tulajdonítja, másfelől a kettészakadt Európa tragikus látomását a régi Magyarország
elbukásának fájdalmasan elégikus visszaidézése egészíti ki, legmaradandóbban talán a
Szindbád hazamegy (1940) című regényében.
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Ez a rnű úgyszólván egyedülálló vállalkozás irodalmunkban. Egy másik író világának
olyan tökéletes ismeretéről tesz bizonyságot, melyhez foghatót e sorok szerzője nem
ismer. Némi - hangsúlyozottan némi - túlzással akár úgy mondhatnók, a legtökélete
sebb Krúdy-regény, hiszen az egyetlen napnyi történést olyan takarékosan, oly feszes
szerkesztéssel mondja el az elbeszélő, melyhez hasonlóval a Napraforgó s a Boldogult
úrfikoromban szerzőjének inkább csak három-négy legjobb regényében találkozhat az
olvasó. A lényeg mégsem a mélyen átélt stílusutánzat, hanem az, hogy a hős halála régi
szokások, hagyományok, életmódok végérvényes letűnését is jelenti, vagyis Krúdy utolsó
napjának elképzelt története voltaképp erősenmegszenvedett látomás a 'Iríanon előtti s
rendkívül nagy különbségeket magába foglaló történelmi ország elsüllyedéséről,mely
szűkszavúságarévén megindítóbb, mint bármely történelemkönyv vagyröpirat.

Nem vitás, hogy ez a mült jórészt a képzelet terméke, de regény esetében ez
természetes, az önéletrajzi könyvek hasonló időszemléleténekpedig hitelt ad aSzepesség
környékén élt németség kultúrájának példája, mely évszázadokon át valóban külön színnel
gazdagította az országot, s melynek maradéktalan pusztulását Márai belülről élte át.

3. Hagyomány

Ennek az örökségnek az emléke emeli általánosabb, közösségi, példázatos érvényre azokat a
sorokat, amelyek a gyerekkor bensőségénekvisszahozhatatlanságáról szólnak Márai művei
ben, s ugyanez teszi érthetővé, hogy a felnőtt lét oly gyakranyálik bennük egyértelmíivé az
otthontalansággal. "Marcel Proust is érdekel, de másképp, s nem oly végzetesen. mint egy
hazai költőemelkedése vagybukása; az ebédhez mindig úgyülök le, -saját párizsi lakásomban
is, minthavendégségben lennékvalahol" - írta az Egypolgárvallomásaimásodik kötetében
(3. kiad, 289. o.) és később sem változott álláspontja. Műveltségbenkevés írónk vetekedhet
vele, különösen ha figyelembe vesszük, hogy külföldi kortársait is rendszeresen olvasta, de
mindig csakis a magyar irodalom távb.tából ítélt, még akkor is, midőn szűknek érezte ezt a
távlatot. Korán fölismerte például Kafkajelentőségét, mégsemfogadta el követendőmintának
a maga számára, mert~voltazzal, hogya magyar író sorsa egészen más; vál.lalniakell az
újságírást, noha ez kétségkívül művésiimegalkuvással jár.

Első önkéntes külföldi száműzetését jobboldali, a másodikat baloldali fordulat miatt
vállalta, de talán mélyebb indoka is volt utazásaínak, Mivel számára az egykori Felső

Magyarország jelentette a hazát és Kassaa várost, elvesztésükkel már eleve helyváltoztatás"
ra, az otthon föladására kényszerült, s ettől kezdve idegenként nézett szét a világban.

"Szigorú, aszkétaarcú asszonyvolt, kemény keresztény, aki tudta, hogy az élet kötelesség.
Nem voltak -komplexusaí-. Dolga volt itta földön, elvégezte." (I. kötet, 154. o.)
Nagyanyjának ez a jellemzése sejteti azt az eredeti értékrendet, amelyetegyedüli vitaalapnak
fogadott el A hangsúly a puritán polgárra esett .ebben az örökségben, a németségre
legföljebb annyiban, hogy úgy vélte, a nélnetek legnagyobbjai -Bach és Kant _. látták
leginkább egységben az európai kultúrát. ,EttőleltekintVe már fiatal korában többre becsülte
a francia szellemet, a Harmadik Bírodalom iránt pedig soha fikarcnyi megértést nem
tanúsított, sőt 1944-ben azt írta: "minden. tisztességes emberőszintén és forró remény
kedéssel várjaaz oroszokat, a bolsevistákat, akik valós4gosan mint feIszabadi:tók érkeznek.
Én is igyvárom az oroszokat." (Napló [1943-44.] Bp.·1945, 418-419. o.)

Az értelem föltétlen tiszteletét kapta hagyatékul,etért tartotta olyanhyira ellenszenves
nek kezdettőlfogva a nácizmust,és ezért írt igen keményen, az egész nemzet felelősségét
is hangoztatva a zsidóüldözésről, ám ugyanilyen okból keltett benne viszolygást a svábok
kitelepítése a második világháború után. nPuniendi sunt, conqUirendi non sunt"
(Büntetni, de nem üldözni) - hirdette 1947·ben ·kiadott újabb önéletrajzi kötetében
(Európa elrablása. Bp. 1947. 141. o.)

363



Annyiban különbözött más náciellenes íróktól, hogy soha nem eszményítette Nyugat
Európát. Noha már az Egy polgár vallomásai második kötetében leszögezte, hogy a
nácizmus szervesen következett abból, hogy a németeknél a rend csak külsöség, ezzel
egyidőben állapította meg, hogy a franciák vidékiesen elfogultak, az angolok pedig
képmutatók, és később sem festett előnyösebb képet e két nemzetről.

Távol állt tőle, hogy származási (etnikai) szempontot vessen föl saját örökségének
megfogalmazásakor. A szerves városi kultúra, "az organikus, évszázadok alatt fejlődött

urbanitás" (Napló [1968-1975]. Torontó, 1976.221. o.) elkötelezettje volt, s ezt az
elfogultságát rendkívül nyíltan vallotta meg, azt hangoztatván, hogy "mindig, mindent a
városi emberek adtak az emberiségnek: a babyíoníaí, a görög, a római, a karthagói, a Hansa
és a lombard városköztársaságok emberei ( ... ). Az emberiség történetének nagy
mondatait nem a legelőkön gondolták és mondottak el, hanem a forum-on." (Napló
(1943-44]. i. k. 272. o.).
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RÓNAY IÁSZLÓ

Jelek a pusztulás után
Kétség és boldogság sejtelme az 1945 utáni Máraioál

Verses könyv (1945)

A Napló egyik bejegyzése szerint Márai "belső emigrációban", Leányfalu és Budapest
közön ingázva is hatalmas munkát végzett. BÍZotta túlélésben, tervek sokaságát latolgattá:

"Tervek:
Két regény: -A nővér- és -Mana, vagy a detektívregény-o S -A sérl6döttek- második és

harmadik kötete.
Színdarab: -Varázs-o Aztán: -viadal-, Vendégjáték Bolzanoban (versekben) s kamara

dráma, hat szereplövel, Marcus Aureüusról, az emberről, aki aktáknélkül, erkölcsi elvek
jegyében uralkodik egy világbirodalom fölött, minden reggel elhatározza, hogy neveléssel
megmenti az embereket, s minden este kénytelen aláírni halálos ítéleteket.

Akadémiai székfoglaló: -Ihlet és nemzedék-. (Egy műveltség személyfölötti íhletéröl. )
Egy kötet: -7egnap és Ma-. Egy kötet elbeszélés; mindkét kötet anyaga együtt, de a

gondos átdolgozás elkerülhetetlen.
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