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1. Bevezetés 

Az értekezés témája Márai Sándor 1930-1935 közötti pályaszakasza, azon belül is azok a 

művek, melyek középpontjában az identitás társadalmi-kulturális problémája áll. Az ide 

sorolható epikai szövegek csoportját (Idegen emberek, 1930, Egy polgár vallomásai, 1934, 

Bolhapiac, 1935, Válás Budán, 1935) a polgári identitás válságára adott irodalmi reakcióként 

vizsgálom. Ez azonban nem jelent etikai vagy életrajzi, a történeti szerző szándékait és 

világnézetét középpontba állító értelmezést, sem pedig az irodalmi mű tükrözésként, 

társadalomtörténeti forrásként való felfogását. A választott közelítésmód, a kontextuális-

kulturális narratológia a formai elemek, a narratív struktúra és a kontextus egymásra 

vonatkoztatott vizsgálatát jelenti, melynek célja az identitás témája és a narráció, a narratív 

eljárások kapcsolatának feltárása. A kontextuális-kulturális narratológiai
1
 értelmezés fontos 

törekvése a narratíva kulturális-társadalmi beágyazottságának vizsgálata, ehhez képest lehet 

az egyes formai eljárások jelentéséről, a formai szemantizációról beszélni. A regények, „a 

narratív formák társadalmilag konstruált kognitív erőként”
2
 részt vesznek a kultúra, a 

mentalitás, s akár az intézmények formálásában, a kulturális reprezentációk nagy szerepet 

játszanak a szociokulturális identitás alakulásában.
3
 A pályaszakasz és egyben az életmű 

középpontjában álló mű, az Egy polgár vallomásai, és a szerző képe (a „polgári író”) egyaránt 

a polgár fogalmát jelölik ki depragmatizált valóságelemként.
4
 A társadalomtörténeti fogalom 

a Horthy-korszak társadalma önképére jellemző kettős struktúra, a poláris középosztály révén 

a középosztály diskurzusokat hívja be az értelmezés releváns kontextusaként. A 

rekontextualizáció abból az elméleti álláspontból indul ki, hogy az irodalmat egynek tekinti a 

diskurzusok közül, de nem veszíti szem elől az irodalmi kommunikáció sajátosságait. A cél 

annak megragadása, hogyan és milyen sajátos irodalmi eszközökkel járultak hozzá a 

kiválasztott fiktív elbeszélő művek a középosztály-diskurzushoz, ezért a rekontextualizáció 

során a diskurzus vizsgálata megelőzi a formai elemzést.  

A disszertáció átfogó szemléleti kerete a hipotetikus intencionalizmus értelmezéselméleti 

álláspontja. Ennek lényege, hogy a jelentést és a mű jelentőségét a kontextusban horgonyozza 

le, amit az irodalmi mű polivalenciája tesz lehetővé. Levinson nyomán az irodalmi művet 

                                                           
1
 A kontextuális-kulturális narratológiáról bővebben: TÓTH Csilla, Kontextuális-kulturális narratológia és 

funkciótörténet, Helikon, 2014, 2. sz., 155-170. 
2
 Ansgar NÜNNING, Surveying Contextualist and Cultural Narratologies:Towards an Outline of Approaches, 

Concepts and Potentials=Hg. Sandra HEINEN, Roy SOMMER, Narratology in the Age of Cross-Disciplinary 

Narrative Research, Berlin, New York,Walter de Gruyter, 2009. 64 
3
 Roger CHARTIER, A világ mint reprezentáció=szerk. KISANTAL Tamás, Narratívák, 8., Elbeszélés, kultúra, 

történelem, Bp., Kijárat Kiadó, 2009, 48. 
4
 Wolfgang ISER, A fiktív és az imaginárius: az irodalmi antropológia ösvényein, Bp., Osiris, 2001, 25-26. 
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konkrét és nyilvános kontextusban elhangzó kijelentésként gondolja el, tehát az irodalmi mű 

jelentése kijelentésen alapuló jelentés, szemben a kijelentő személyéhez (szerzőhöz) vagy a 

szöveghez kötött jelentéssel.
5
 Nem a szerző valódi szándékát (tényleges intencionalizmus) és 

nem is a szöveg történetileg kötetlen jelentését (radikális pluralizmus) állítja,
6
 hanem az 

értelmezés limitált pluralizmusát vallja. Az értelmezés korlátait a mű szempontjából releváns 

kontextus jelenti,
 7
 de ez nem korlátozható kizárólag a mű eredeti kontextusára. Bár a mű 

keletkezési kontextusában nyeri el identitását és jelentését, időben mindkettő változik, hiszen 

a mű jelentése – mint bármilyen más kulturális terméké – változik a társadalmi környezete 

változásával.
8
 Mind a művek, mind a kontextus tekintetében a kortársak, az ideális olvasó 

által megszerezhető, nyilvános információkat kell szem előtt tartani, lévén az irodalom 

nyilvános kommunikáció, de az értelmezés mindig a jelenbeli tudás perspektívájából megy 

végbe. Az eredeti kontextus feltételezi a mű értelmezése szempontjából releváns kontextus 

feltalálását, de a társadalmi-kulturális változások miatt több ilyen is előfordul az irodalmi mű 

befogadásában, ezért beszélhetünk multiplikált kontextusról.
9
 A Márai-életmű esetében a 

recepciós folyamat megszakítottsága miatt különösen fontos a multiplikált kontextualizálás 

módszere. Míg a harmincas években a középosztály kettőssége, a középosztály-diskurzusok 

voltak a Márai-befogadás meghatározó kontextusai, addig a rendszerváltás után az 

„alattvalóból polgár” politikai programja vált azzá. Az értelmezés limitált pluralizmusa, a 

hipotetikus intencionalizmus (a kontextushoz kötött, feltételezett, illetve a műnek tulajdonított 

szándék) a jelentést a mű és az ahhoz kapcsolódó generatív mátrix eredményeként határozza 

meg. Az irodalmi kontextusban prezentált szöveg a szerző és az olvasó által tulajdonított 

jelentését „a szövegben rejlő lehetőségek korlátozzák, azzal a generatív mátrixszal együtt, 

amit egy bizonyos egyén által kibocsátott szöveg biztosít”. Az értelmezés során a szöveg a 

következő tényezőkkel együtt generálja a jelentést: „A, nyilvános, megalkotott 

személyiséggel B, egy bizonyos időben C, kulturális háttérrel D, az elődök ismeretében E, a 

kortárs események árnyékában F, a szerző korábbi életművéhez való viszonyában, stb.”
10

 Az 

                                                           
5
 „The view centers on the idea that a literary work should be seen as an utterance, one produced in a public 

context by a historically and culturally situated author, and that the central meaning of such a work is thus a form 

of utterance meaning,  as opposed to either a textual meaning or utterer meaning.” Jerrold LEVINSON, 

Hypothetical Intentionalism: Statement, Objections, and Replies=ed. Michael KRAUSZ, Is There a Single Right 

Interpretation? The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, 2002, 309. 
6
 Uo. 313. 

7
 William NELLES,  A Hypothetical Implied Author, Style, 2011, Vol. 45, No. 1, Spring, 114. 

8
 Stephen DAVIES, Interpreting Contextualities, Philosophy and Literature,1996, 1., 23. 

9
 Wolfgang HALLET, Az intertextualitás mint a kultúratudományos irodalomtudomány módszertani alapvetése, 

Helikon, 2014, 2. sz., 221-222. 
10

 Jerrold LEVINSON, Intention and Interpretation in Literature=J. L., The Pleasures of Aesthetics, 

Philosophical Essays, Cornell University Press, 1996, 184. (ford. Tóth Csilla) 
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értelmezés limitált pluralizmusa nem az irodalom autonómiájának elvesztését: inkább egy 

olyan diskurzusként vagy rendszerként való felfogását jelenti, ami nem független a kultúra 

más diskurzusaitól vagy rendszereitől, és amikkel az irodalom ugyan változó mértékben és 

módon, de kapcsolatban áll. Ezért teljesen egyetérthetünk Levinson megfogalmazásával: a mű 

ilyen módon korlátozott autonómiája az egyedüli lehetséges autonómia
11

, és hozzátehetjük, az 

így felfogott autonómia hasznos, mert megvéd a fals, irreleváns, helytelen értelmezésektől. 

Az irodalomtudományban egyre elterjedtebbé váló kontextualista közelítések sajátja az 

irodalom komplex kommunikációs folyamatként való felfogása. Így nem az önmagában vett, 

elszigetelt tárgyként álló irodalmi mű áll a vizsgálódás középpontjában, hanem maga az 

irodalmi folyamat. Az így felfogott irodalom tehát „komplex interakció, ami magába foglalja 

az alkotót és újra-alkotókat (olvasók, az irodalom újra-közvetítésében részt vevő színházasok 

és filmesek), terjesztők, kritikusok, a kommunikáció együttese, ami egymással konfliktusban 

álló hiteket és hagyományokat jelent arról, hogy mit is értünk irodalom alatt”.
12

 Az irodalom 

fogalma kettős: a mű belső struktúrája, inherens jegyei és a külső, a szövegekkel való 

bánásmód, a szövegek használatának feltételein alapuló jegyek határozzák meg.
13

 Ezért 

amikor egy mű jelentését kívánjuk feltárni, ehhez hozzátartozik a mű használatba vétele is, a 

műnek tulajdonított jelentések, funkciók vizsgálata is. A recepciótörténet, a kortárs kritika 

értékelése így új értelmet nyer: feltárhatja az irodalmi műnek tulajdonított funkciókat, 

domináns funkcióhipotéziseket. Lényeges, hogy a kritika nyilvános tevékenysége, a recepció 

aktusai által vonódik be a mű a kulturális értelemképzés folyamataiba. Az olyan nagy 

társadalom- és politikatörténeti jelentőséggel bíró művek esetében, mint az Egy polgár 

vallomásai a funkciótörténeti
14

 vonatkozások feltárása különösen fontos, de ezt is a 

diskurzusba ágyazottság kell, hogy irányítsa.  

A funkciótörténet nagyban összefügg a szintén kontextushoz kötött irodalomfogalmakkal. 

Winfried Fluck mutatott rá arra, hogy az irodalom egy domináns funkciópotenciáljának 

kiemelése (például a nemzeti identitás vagy az esztétikai innováció) egyoldalú, teleologikus 

                                                           
11

 „A restricted autonomy, to wit, regarding resultant meaning, is still autonomy; furthermore, it is arguably the 

only sort of autonomy…that it seems important to insist on where literature concerned.”=LEVINSON, 2002, 

316. 
12

 Liesbeth KORTHALS ALTES, The End of Literature as a Basis for Renewed Disciplinarity= Hg. Simon 

WINKO, Fotis JANNIDIS, Gerhard LAUER, Grenzen der Literatur, Zu Begriff und Phänomen des 

Literarischen, Berlin, New York, Walter de Gruyter 2009, 407. Ford. Tóth Csilla 
13

 Simon WINKO, Fotis JANNIDIS, Gerhard LAUER, Radikal historisiert, Für ein pragmatischen 

Literaturbegriff=Hg. Simon WINKO, Fotis JANNIDIS, Gerhard LAUER, Grenzen der Literatur, Zu Begriff und 

Phänomen des Literarischen, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2009, 16-17. 
14

 A funkciótörténetről lásd bővebben: TÓTH Csilla, Kontextuális-kulturális narratológia és funkciótörténet, 

Helikon, 2014, 2. sz., 170-181. 
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irodalomtörténet-íráshoz vezet.
15

 Így történt ez a Márai-kritika esetében is. A kilencvenes 

években a politikai szocializációs modell szerepének betöltése óhatatlanul a művek 

világszerűségét és etikai vonatkozásait állította az előtérbe.
 16

 Az irodalom, illetve az 

irodalomtörténet-írás nemzetépítő funkciója háttérbe szorította a művek keletkezési 

kontextusát, amit az is erősített, hogy a Horthy-korszak a marxista történetírástól független 

értékelése aktuális történettudományi feladat volt. A Márai-kritika másik csapdája az igencsak 

egyenetlen színvonalú életmű. Ha az irodalomtörténet-írásban az esztétikai innováció elve, és 

az ezzel járó, önmagába zárt, hermetikus irodalmi mű, tehát az irodalom szűk fogalma 

érvényesül – mint ahogy ez a hermeneutika megkésett térnyerésével be is következett –, akkor 

a tömegkultúra és a magas irodalom határán álló művek süllyesztőbe kerülnek. Az 

ellentmondás az irodalom alapvető esztétikai funkciója és további funkciói 

figyelembevételével, esztétikai és társadalmi dimenziói egymásra vonatkoztatásával oldható 

fel; annak az elismerésével, hogy többféle funkció és többféle irodalomfogalom létezhet 

egymás mellett, ami természetesen nemcsak az irodalomtörténeti korszakokra, hanem az 

irodalomtudományra is igaz.
17

 A harmincas éveket egyébként is az egymással versengő 

irodalomfogalmak küzdelme jellemezte, a magyar irodalom domináns funkcióhipotézise, a 

nemzetépítő és a századforduló óta domináns önelvű esztétikum funkciója mellett megjelent a 

különböző társadalmi rétegek identitásalakításának és képviseletének a funkciója, ami 

ütközést jelentett a tiszta esztétikum doktrinává emelkedő elvével. Az új, a politikát, az 

irodalom elkötelezettségét felvállaló irodalomeszmény szembeszállt az irodalom 

arisztokratikus felfogásával, és az irodalomnak társadalmi hasznosságot, funkciót 

tulajdonított. Az új tárgyiasság haladó, már eleve a nagyvárost témájául választó 

irodalomfogalmának első képviselői A Toll urbánus folyóirat írói és kritikusai voltak, akik 

között ott volt Márai Sándor is. Forma és funkció fogalmát nem lehet egymásnak 

mechanikusan megfeleltetni,
18

 ezt a Márai-életmű is jól példázza: míg az élettörténeti 

monológ a Válás Budán című regényben a korban egyre erősödő premodern 

identitáskonstrukciók ellendiskurzusaként társadalmi funkcióval és használati értékkel bír, 

addig a Vendégjáték Bolzanóban című műben ugyanez a művészi eszköz elveszíti társadalmi 

                                                           
15

 Winfried FLUCK, A kulturális imaginárius, Az amerikai regény funkciótörténete, Bevezetés=Helikon, 2014, 2. 

sz., 242. 
16

 SZABÓ Ildikó: Nemzet és szocializáció, A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 

1867-2006, Bp.,L’ Harmattan, 2009. 
17

 A 20. századi irodalomtudomány változó irodalomfogalmairól lásd Simon Winko, Fotis Jannidis, Gerhard 

Lauer már idézett tanulmányát: WINKO, JANNIDIS, LAUER, 2009, 5-11. 
18

 Marion GYMNICH, Ansgar NÜNNING, Funktionsgeschichtliche Ansätze:Terminologische Grundlagen und 

Funktionsbestimmungen von Literatur= M. G., A. N., Funktionen von Literatur, Theoretische Grundlagen und 

Modellinterpretationen, Trier, 2005, WVT, 10. 
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funkcióját, és alkalmazását az esztétikai innováció funkciója magyarázza. Az alkalmazott 

pragmatikai irodalomfogalom és a kontextuális-kulturális narratológiai közelítés, ami az 

irodalom konkrét és sajátos irodalmi eszközökkel történő részvételét hangsúlyozza a 

társadalmi-kulturális folyamatokban, összhangban áll a vizsgált korszak új, az új tárgyiasság 

nyomán az irodalomnak társadalmi hasznot és értéket tulajdonító felfogással, ezért is alkalmas 

módszer a középosztály-diskurzusok, a polgárság identitásválságára reagáló művek 

vizsgálatára.  

A disszertáció másik kérdésiránya, hogy Márai további epikai művei (Bolhapiac, 1934, Válás 

Budán, 1936) hogyan járultak hozzá a polgári kultúra diffúziójához. Ezért az értekezés kitér 

az életmű eddig elhanyagolt kérdésére is: milyen viszonyban álltak Márai művei a kor 

tömegkultúrájával, hogyan épültek be formai elemekként a tömegkultúra bizonyos elemei a 

művekbe, és ezek hogyan járultak hozzá az elpolgárosulás a harmincas-negyvenes években 

zajló folyamataihoz.
19

Az értelmezést irányító módszertani elv a szövegek, kulturális 

objektumok egymás mellé helyezése, hiszen már létező szövegek tették lehetővé az újabb 

szövegeket. Nem a hatás kérdése áll a középpontban, hanem annak a kérdése, milyen 

szövegek kerülhettek egymás mellé a befogadás folyamatában, amiből a harmincas években 

egyre nagyobb tért nyerő, a magas kultúrával együtt ún. átmeneti kulturális zónákat
20

 alkotó 

tömegkultúra sem zárható ki.  

A narratológiai elemzés a genette-i terminológián alapul, a súlypont a metafikciós 

tendenciákon, a narratív beágyazáson, a metalepszis, myse en abyme, valamint az elbeszélői 

hang és a fokalizáció jelenségein van, összhangban a releváns kontextussal. Az értelmezések 

fontos törekvése, hogy a narratológia elemzés ne különüljön el a mű más strukturális 

jelenségeitől, jelen esetben a motívumok és a figurák rendszerétől, a narratológiai és a 

figurális elemzés kiegészíti egymást.
21

 Az identitás interdiszciplináris témaként nemcsak a 

történettudományhoz, hanem a szociálpszichológiához, illetve a narratív identitás és az 

élettörténeti monológ által a narratív pszichológiához is kapcsolódik, a szociális 

                                                           
19

 GYÁNI Gábor, A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korban, Századok, 1997, 6. sz., 1265-1304. 
20

 GYÁNI Gábor, A kultúra adásvétele, Budapesti Negyed, 1997, 16-17. sz, 5-8. 
21 THOMKA Beáta, Életrajzi fikció, biotext, a szerző mint metalepszis=szerk. MEKIS D. János, Z. VARGA 

Zoltán, Írott és olvasott identitás, Az önéletrajzi műfajok kontextusai, Pécs, Bp., L’Harmattan, PTE, 2008, 225-

230. 
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reprezentáció
22

 valamint az élettörténet és az identitás azonosítása által.
23

 Az identitás 

témájában Pataki Ferenc a személyiség egységét fenntartó meghatározására támaszkodtam.
24

 

A polgári mentalitás, a polgárság és középosztály problémáihoz Gyáni Gábor, az 

aszimmetrikus ellenfogalmak korabeli működésének bemutatásához Reinhardt Koselleck és 

Kövér György munkáit vettem alapul. 

Az értekezés felépítése 

Az irodalomtörténeti irányultságú értekezés megkívánja az anyag kronologikus elrendezését.  

A második fejezet az Idegen emberek (1930) című regénnyel foglalkozik. A regény 

újszerűsége és jelentősége az identitás téma megjelenése és a metafikciós tendenciák 

összekapcsolódása. A regény a műfaj megújulására, a modern regény dilemmáira adott 

reakció, egyfajta regénypoétika. A diskurzusból való kiindulás, a rekontextualizáció művelete 

ebben az esetben beépül az értelmezésbe, hiszen a releváns kontextus (a német 

expresszionizmus és az új tárgyiasság) a stilizáció eljárása révén megjelenik a műben, a 

regény nyelvét
25

 alkotja, ezért a rekontextualizáció és a formai elemzés egymástól 

elválaszthatatlan.  

A harmadik fejezet a rekontextualizáció művelete, amely a középosztály diskurzusokat, a 

polgár fogalmának előfordulásait vizsgálja. Az úri, keresztény középosztály - zsidó polgárság 

dichotómiáját aszimmetrikus ellenfogalmaknak tekinti, amely meghatározta a társadalom 

önképét, és érvényesült a középosztály-diskurzusban is. A fő kérdés, hogyan, milyen 

diszkurzív műveletekkel rekesztődött ki a polgárság a középosztályból, és milyen további 

fogalmi azonosításokkal terhelődött a középosztályt megosztó aszimmetrikus ellenfogalom. A 

módszer szükségessé teszi a középosztály-diskurzus legfontosabb vonatkoztatási pontjainak 

felidézését.  

A negyedik fejezet új műfaji javaslatot tesz az Egy polgár vallomásai első kötetének (1934) 

értelmezésére. A kontextuális-kulturális narratológiai értelmezés és a funkciótörténeti 

vizsgálat tárgya a mű első, cenzúrázatlan változata, hiszen ez vett részt a kor középosztály -

diskurzusaiban. Az értelmezés az identitásregény legszembetűnőbb formai jegyeit, a hibrid 

                                                           
22

Sergei MOSCOVICI, A szociális reprezentációk elmélete=S. M., Társadalomlélektan, Bp., Osiris, 2002, 226-

288.  
23

 Dan P. McADAMS, A történet jelentése az irodalomban és az életben=szerk. LÁSZLÓ János, THOMKA 

Beáta, Narratívák 5., Narratív pszichológia, Bp., Kijárat Kiadó, 2001,157-175. 
24

 PATAKI Ferenc, Az én és a társadalmi azonosságtudat, Bp., Kossuth, 1982. 
25

 M.M. BAKHTIN, Discourse in the Novel= M. M. BAKHTIN, The Dialogic Imagination, Four Essays, ed. 

Michael HOLQUIST, University of Texas Press Austin, [1981] 1996, 361-362. 
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konstrukciók jelenlétét, a szociális reprezentációkkal és az elbeszélői hanggal való 

összekapcsolódásukat állítja középpontba. Azt vizsgálja, hogy a bahtyini heteroglosszia 

jelensége hogyan kapcsolódik össze az identitás témájával. További kérdés, hogy az 

identitásregény milyen kapcsolatban áll az új tárgyiasság irodalomfogalmával, amihez a 

hipotetikus intencionalizmus központi jelensége, a posztulált szerző
26

 nyújt támpontot.  

Az ötödik fejezet témája mű használatba vételének tekintett recepció, abból a tézisből 

kiindulva, hogy nemcsak a művek, de adott esetben a mű és a kritikusok kölcsönös összjátéka 

eredményeként kialakuló szerző képe is ágensként szerepel a kultúra konstrukciójának 

folyamatában.
 27

 Itt nyilvánul meg leginkább a funkciótörténeti közelítés irodalomtörténeti 

jellege: a komplex folyamatként felfogott irodalom jelentős eleme a szerző képe. A műnek 

tulajdonított funkcióhipotézisek feltárása mellett cél az eddig figyelmen kívül hagyott kérdés, 

Márai az irodalmi intézményrendszerben betöltött szerepének vizsgálata, a szerző és az 

urbánus folyóirat, A Toll kapcsolatának, A Toll irodalmi-közéleti programjának és 

szerepvállalásának bemutatása. Ez a rész a mű konkrét és remélt hatását is vizsgálja, a funkció 

fogalmáról leválasztva, bemutatva a két fogalom közti különbséget.  

A fejezet egyik alfejezete a multiplikált kontextualizálás módszerét mutatja be. Míg a 

harmincas években a középosztály kettőssége, a középosztály-diskurzusok voltak a Márai-

befogadás meghatározó kontextusai, a kilencvenes évek irodalomtörténet-írásában és a 

kritikájában ez az eredeti kontextus éppen azért homályosodott el, hogy a rendszerváltás 

társadalmi programjában, az alattvalóból polgár megteremtésének folyamatában, a recepció 

második szakaszának meghatározó kontextusában, a mű és a szerző képe betölthesse a 

politikai szocializációs modell szerepét,
 28

 röviden: a polgárosodás mintaképéül 

szolgálhasson. Irodalom és politika összeszövődöttségét, az irodalom nemzetépítő 

funkciójának az irodalomtörténet-írásban érvényesülő szerepét az 1989-1990 közti Márai-

diskurzus vizsgálata mutatja be, rövid kitekintéssel a kilencvenes évekre.   

A hatodik fejezet a Bolhapiac (1935) című tárcanovella-kötetet tárgyalja, itt új szempontként 

lép be a textuális materializmus szellemében a tárgyként felfogott könyv vizsgálata. A 

Székely-Kovács Olga illusztrációival megjelenő tárcanovella-gyűjteményben nagy szerep jut 

a vizualitásnak, a kiadvány külső megjelenése, a szöveg és kép együtt teremtik meg a szöveg 

                                                           
26

 Alexander NEHAMAS, The Postulated Author: Critical Monism as a Regulative Ideal, Critical Inquiry, 1981, 

133-149. 
27

 Sandra Heinen, Das Bild des Autors. Überlegungen zum Begriff des „impliziten Autors” und seines Potentials 

zur kulturwissenschaftlichen Beschreibung von inszenierter Autorschaft, Sprachkunst, 2002, 2. sz., 327-343. 
28

 SZABÓ, 2009. 
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panoptikumszerűségét. Ez a fejezet új megvilágításba állítja az eddig marginális témát, az 

életmű és a tömegkultúra kapcsolatát. Az értelmezés vizualitás és narráció viszonyát 

vizsgálja, hogyan érvényesül a panoptikum látásmódja, műfaji szerkesztő elve a kötetben, 

egymás mellé helyezve a Bolhapiac kötet novelláit, illusztrációit és a városligeti Plasztikon 

műsorfüzetét. 

A hetedik fejezetben a két elv, a diskurzusba ágyazottság és a magas- és tömegkultúra 

szövegeinek egymás mellé helyezése egyszerre érvényesül. A Válás Budán című regény 

(1935) a középosztály válságának egyik fontos kérdésére, a válásra reagál úgy, hogy új 

narratív megoldást nyújt a polgári identitás válságára. A Házassági törvény 30. évfordulója 

körül a válások megnövekedetett száma miatt előtérbe kerültek a válást tematizáló társadalmi 

viták. Kérdés, hogy a válás diskurzusának szövegeibe ágyazódó irodalmi mű a maga sajátos 

irodalmi eszközeivel hogyan vett részt ebben a vitában. A vizsgálat a regény új formai 

megoldására, az élettörténeti monológra összpontosít, hogy sajátosságait a tömegkultúra a 

korban népszerű műfajával, a vidám monológgal hozza összefüggésbe. Az értekezést az 

eredmények összegzése zárja.  
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2. Fragmentált tudat versus narratív identitás: metafikciós elemek az Idegen emberek (1930) 

című regényben 

2.1. Recepciótörténet és problémafelvetés 

A Márai-kritika szinte egyöntetű abban, hogy az Idegen emberek nem tartozik az író jelentős 

művei közé. Komlós Aladár a Nyugatban megjelent írása szerint a regény fordulatai 

előkészítetlenek - a kritikus nyilván a hős szerelmi kapcsolatára és a kihagyásos 

történetmondásra utal -, cselekménye epizódokban merül ki, az elbeszélő nem magyaráz meg 

semmit.
1
 Komlós szavai ma kevésbé hatnak vádiratként, véleménye inkább a regény 

fragmentáltságára, kísérleti jellegére és a megváltozott elbeszélői szerepre irányítja 

figyelmünket. A kritika azért is fontos, mert Márait kritikusa újságíró-íróként, az új 

tárgyiasság képviselőjeként jelenítette meg, ami összhangban állt a mindkettejüknek szellemi 

otthont nyújtó urbánus folyóirat, A Toll törekvéseivel, ugyanakkor új irodalomfogalmat 

implikál. A folyóirat programja, kritikusai döntő szerepet játszanak később a polgári író 

képének megformálásában. A recepció második, 1989 utáni fázisában sem kapott méltóbb 

értékelést a mű. Míg kísérleti jellegéhez negatív értékítélet társult, műfaját és témáját tekintve 

jóval széttartóbbak a vélemények, közös bennük, hogy az értelmezéseket döntően 

meghatározta a regény világszerűsége. A regény tartalmi elemei és a későbbi „polgári író” 

világnézeti-etikai elkötelezettsége , a szerző képe („a polgárság írója”) meghatározónak 

bizonyultak ennek a műnek az értelmezésében is. Megmutatkozik ez a regénnyel foglalkozó 

első részletes tanulmányban is, ami egyenesen az Egy polgár vallomásai második kötetének 

előtanulmányaként tekint a műre („…az Idegen emberek nem más, mint a négy esztendővel 

utóbb megjelent remeklés, az Egy polgár vallomásai második kötetének ősképe, ősformája, 

„előtanulmánya”)
2
, s a „részleges művészi fiaskó”

3
 okát a témaválasztás eldöntetlenségében 

látja. Az önéletrajzi elemek teremtik meg a regény és a későbbi vallomás hősének 

azonosságát, melyeket a tanulmány részletesen bemutat. A kilencvenes évek Márai-

kritikájában az anyanyelvben hazát találó, hazatérő történeti szerző döntése szempontjából 

                                                           
1
 „Értem, hogy Máraiban megfogant az «Idegen emberek» gondolata; amit nem értek, csak az, hogy nem írta 

meg jobban. Három főbaját látom a regénynek. Az első - s ez meglepő Márainál - az, hogy szegényes. Kevés 

benne az érdekes figura és jelenet; a képeket feliratok, bőbeszédű feliratok pótolják. A másik baj az, hogy Márai 

visszaél a meg-nem-magyarázás technikájával. Ez a technika abban áll, hogy az író nem készíti elő hősei tetteit, 

hanem - mind az olvasó, mind a hős számára - váratlanul pattantja ki azokat.”=KOMLÓS Aladár, Idegen 

emberek. Márai Sándor regénye, Nyugat, 1931, 2. sz., 121. 
2
 LŐRINCZY Huba, A kallódás mámora és csömöre avagy „Én európai vagyok…”=L. H., Világkép és 

regényvilág, Újabb Márai tanulmányok, Szombathely, Savaria University Press, 2002, 76. 
3
 Uo. 85. 
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kap negatív értékítéletet a regény kallódó hőse, az atomizálódó, gyökértelen szubjektum képe, 

s ez az etikai ítélet árnyként vetül a mű esztétikai megítélésére is. Néhány példa a kritika 

etikai felhangjaira: „Az atomizált ember korlátozottsága”,
4
 „A névtelen fiatalember akarat és 

elhatározás nélkül hányódik a háborút követő zűrzavarban”
5
,  „az idegenségtudat, az 

emigránssors neurózisa”
6
, „az élet nyomorúsága, ideálhiánya”

7
 , stb.  A mű tartalmi elemei 

valóban megjelenítik a nyugat-európai emigráns létet
8
 és a „keletiek nyugaton” témáját 

továbbfolytató, „magyar kirekesztettséget és a nyugati (mindenekelőtt francia) hübriszt”.
9
 

Annak érdekében, hogy a mű minél több sajátosságára fény derüljön, érdemes olyan 

értelmezési irányt keresni, melyben a tematikus elemek (a hős idegensége) és a regényben 

nagy szerepet játszó narrációs (a metaleptikus váltás) és a szembetűnő stiláris kettősség (a 

berlini koraexpresszionizmus és az új tárgyiasság jelenléte) termékenyen összekapcsolódnak. 

A regény központi témája az idegen nyelvi és kulturális környezet által megkérdőjelezett 

identitás és annak megléte, elvesztése, majd megszilárdítása, ami a lehető legszorosabb 

kapcsolatban áll az expresszionizmus egyik jellegzetes motívumával, hőstípusával, az 

idegennel. Nem hagyhatók figyelmen kívül a mű autobiografikus elemei sem. Az életmű 

összefüggéseiben a regény valóban autográfiának tekinthető,
 10

 de ennél nagyobb 

jelentőségűnek tartom metafikciós elemekkel való átitatottságát.
11

 A műfaji kevertség 

(önéletrajzi regény, korrajz)
12

 tovább mélyül, ha fontolóra vesszük a művészregény, a hős az 

író alteregójaként való szerepeltetésének lehetőségét is, hiszen a második rész a főszereplő 

írásműve. Az alteregónak tekintett hős nem az önéletrajziság, hanem a regény metafikciós 

tendenciái szempontjából bizonyul kulcsfontosságúnak. A kilencvenes évek Márai-

kritikájának fontos kérdése az író modernségének problémája. Kulcsár Szabó Ernő több 

helyen kifejtett véleménye szerint Márai epikája a hagyományos modernség, újklasszikus, 

jelképiséggel dúsított változata, és a szerző műveiben - bár érzékeli a fausti emberkép 

válságát - a személyiség integritásán, az individuum értékének őrzésén, fenntartásán 

                                                           
4
 RÓNAY László, Márai Sándor, Bp., Magvető,1990, 95. 

5
 Uo., 97. 

6
 Uo., 95. 

7
 Uo., 93. 

8
 RÓNAY, 1990, 91. 

9
 LŐRINCZY, 2002, 93. 

10
 MEKIS D. János, „mintha egy versorban úsznék, vagy egy frázisban”, Fikció és önírás Márai Sándor 

művészetében=M. D. J., Az önéletrajz mintázatai, Bp., FISZ, 2002, 116. 
11

 A mű metafikciós, narratív poétikai sajátosságait tárgyalja Mekis D., 2002, 117-118, 124-133. 
12

 Lőrinczy Huba Szegedy-Maszák Mihály műfaji javaslatait idézi: LŐRINCZY, 2002, 74. 
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munkálkodik.
13

 Az Idegen emberek az identitás, a stílusjáték és a narráció vizsgálatán alapuló 

értelmezésével árnyaltabb kép alkotható Márai modernségéről, ehhez azonban a mű 

elsődleges kontextusának irodalmi irányzataihoz való viszonyának újraértelmezése szükséges. 

A kritika eddigi általános értékítéletével szemben az Idegen emberek igen jelentős mű. 

Metafikciós regényként, művészregényként egyfajta válasznak tekinthető a műfaj időszerű 

kérdésére, a modern regény dilemmáira.
14

 Formai elemei (a narrációs váltás, a hős 

élettörténeti elbeszélése) a későbbi Márai-regények monológtechnikáját vetítik előre. A mű 

formai elemei elsődleges irodalmi kontextusához, a német expresszionizmushoz
15

 és az új 

tárgyiassághoz való viszonyukban értelmezhetők, s ebből olvasható ki az a sajátos válasz, 

amit Márai a modern regény tendenciára adott. Az Idegen emberek című regény 

kulcsfontosságú, hiszen megmutatja, hogy az értékőrzés, a „polgári individuumkoncepció 

értékrendjéhez”
16

 kapcsolódó kor- és kultúrkritika gesztusa mellett az értékválság és az 

értékkeresés
17

 is éppoly fontos összetevője az életműnek, melynek ez a regény az egyik 

legizgalmasabb, esztétikai szempontból is sikeres darabja.  A freudizmus hatását tükröző, 

lélektani regények mellett (A mészáros, 1924; Bébi vagy az első szerelem, 1928; Zendülők, 

1930; A sziget, 1934)
18

 az életmű lényegi témája az identitás kérdése, ami elválaszthatatlan az 

ún. Márai-regény központi elemétől, a monológtól. Az identitás szociálpszichológiai 

témájával foglalkozó művek sorozata az Idegen emberekkel kezdődik az írói pályán, és 

elsősorban a vizsgált időszakra, az 1929-1935 közötti évekre jellemző. Az identitás és annak 

társadalmi-kulturális kérdéséit tematizáló művek közé sorolható még az Egy polgár 

vallomásai első kötete, a Bolhapiac című novelláskötet és a Válás Budán című regény. Az 

                                                           
13

 KULCSÁR SZABÓ Ernő, „Nincs más menekvés, csak a jól fogalmazott mondat…” , Márai és az epikai 

modernség=Új Holnap, 1996, 3. sz., , 79-84. továbbá KULCSÁR SZABÓ Ernő, Az egyéniség foglalata, Márai 

személyiségfelfogásának szerkezetéhez=K. SZ. E., Beszédmód és horizont, Bp., Argumentum, 1996, 203-210.  
14

 Ebben a vonatkozásban tárgyalja és szintén az életmű kiemelkedő darabjának tartja a művet Mekis D. János, 

kitérve Gide-,Hevesy- és Szomory -párhuzamokra valamint a különböző modernségalakzatokra. Vö.: Mekis D.,  

2002,101-133.  
15

 Mekis D., 2002, 116. 
16

 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Az egyéniség foglalata, Márai személyiségfelfogásának szerkezetéhez=K. SZ. E., 

Beszédmód és horizont, Bp., Argumentum, 1996,209. 
17

 Kiss Endre (2000) a modern regény törekvéseivel és értékőrzés helyett az értékkeresés gesztusával 

azonosította a művet; a húszas évek avantgarde-jából kinövő ún. polihisztorikus regény minimalista 

megvalósításaként értékelte,  Hermann Broch Alvajárók illetve Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember 

című alkotásaival rokonította Márai regényét. Vö.: KISS Endre, Márai szellemi arca és a minimalista 

polihisztorikus regény= szerk. CZETTER Ibolya, LŐRINCZY Huba, „Este nyolckor születtem…” Szombathely, 

2000, BÁR, 49-63. 
18

 A freudista regényírás csúcsa a pályán a Zendülők. Márai és a freudizmus kapcsolatáról lásd: FRIED István, 

Az önelemzés változatai (Márai és a freudizmus)=F.I., Író esőköpenyben, Márai Sándor pályaképe, Helikon, 

2007, 65-108;továbbá LŐRINCZY Huba, Egy vakond naplója :Bébi vagy az első szerelem=L. H.,Világkép és 

személyiség, Újabb Márai tanulmányok, Szombathely, Savaria University Press, 2002, 53-72.  

FRIED István, A „freudizmus“ - ahogyan Márai elgondolta”, Forrás, 2000, 4. sz., 26-37. 
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Idegen emberek jelentőségét többek között az adja, hogy itt merült fel először az identitás 

szociálpszichológiai kérdése. Az identitás választhatósága, nyelvhez-kultúrához kötöttsége a 

műben közvetlen cselekményelemként jelenik meg (a hős úgy dönt, hogy európai lesz, ezért 

Párizsba utazik), ugyanakkor a téma az identitáshoz köthető formai újítással, a főszereplő 

élettörténeti elbeszélésével jár együtt. A műfaj vagy egy írói pálya válságperiódusaiban vagy 

éppen kezdeti szakaszán felerősödnek az ún. metafikciós tendenciák, melyek a megújulás 

szükségességét jelzik, sőt a regény műfajának lényegi jellemzőjének tekinthetők.
19

 Márai 

esetében az életműben párhuzamosan jelen lévő freudista regényírással szemben ezt a 

szerepet az Idegen emberek (1930) c. regény tölti be. A recepció és a Márai-kánon 

perifériájára szorult műben jelenik meg először az identitás témája és a hozzá kapcsolódó 

narratív invenció: az elbeszélőt leváltó és hatástalanító hős élettörténeti elbeszélése. Az első 

rész heterodiegetikus elbeszélőjét a második részben hirtelen a hős homodiegetikus 

elbeszélése váltja fel, s ez az eljárás ebben a műben jelenik meg elsőként. Az ötlet a Válás 

Budánban módosul élettörténeti monológgá, hogy aztán az ún. monológregényekben 

dominánssá váljon, és az identitás témájától eltérő művészi problémákhoz és törekvésekhez 

kapcsolódjon. Az Idegen emberek a metafikciós regény egyik változatának tekinthető, hiszen 

a hős saját regénye ágyazódik be az elsődleges elbeszélésbe. A metafikciós eszköznek 

tekintett beágyazás a regény narratív struktúrájának mélyebb megértését kínálja. Az Idegen 

emberek az elbeszélt és az elbeszélői tudat közti szakadás hangsúlyozásával a mimézisként 

felfogott tudatábrázolás igazságérvényére és relevanciájára kérdez rá. A metalepszis, a myse 

an abyme alakzataiból, s az egymással versengő szövegmodellekből a regényírás új 

alternatívája bontakozik ki, s ez az írásmód az identitás, a személyiség újbóli, ám korlátozott 

megszilárdulását vonja maga után. A modern regény fragmentált személyiségképétől és a 

freudizmustól való együttes eltávolodás és az új regényforma a 20. század végének egyik 

lényeges kérdését, a személyes azonosság problémáját vetíti előre. Ez a kérdés azonban 

hiteles módon csakis az intencionális én, a világ és a tudat fragmentáltságával való 

szembesülés után tehető fel. Az Idegen emberek ezért fontos mű, annak ellenére, hogy saját 

jogán alig  nyert teret a kritikában.
20

 Az Idegen emberek az intencionális én széthullásának és  

                                                           
19

 Patricia WAUGH, Metafiction, The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London, New York, 

Routledge, 2003, [1984], 5. 
20

 A kritika eddig alárendelt szerepet szánt a regénynek: KISS Endre (2000) a Broch által megvalósított 

polihisztorikus regény minimalista változatának tekintette a művet, LŐRINCZY Huba (2002) pedig Az Egy 

polgár vallomásai előképének. Kivétel MEKIS D. János(2002) narratív poétikai szempontokat érvényesítő 

tanulmánya, ahol az Egy polgár vallomásaihoz hasonlóan a Műsoron kívül írásait, illetve az Idegen embereket is 

az autográfiához sorolja. Lásd még JUHÁSZ Andrea Márai párizsi regénye, Idegen emberek=szerk. CZETTER 

Ibolya, Mérleg és eszmecsere Márairól, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013, 61-71. 
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az elvesztett identitásnak a regénye. A mű a berlini koraexpresszionizmus tematikájával és 

motívumkincsével tart rokonságot, mely egyik legmeghatározóbb sajátosságának a nagyváros 

témája és az én disszociációja tekinthető. Az én disszociációja azonban Márainál sajátos 

módon, átértelmeződve jelenik meg: a személyes azonosság, a nyelvhez és kultúrához kötött 

identitás problémájaként jelenik meg. Az állítás Márai és a német expresszionizmus 

viszonyának újraértékelését igényli. 

2.2. Márai és a német expresszionizmus  

A szerző a stílusirányzat iránti érdeklődése és rajongása a Márai-filológia alaposan feltárt 

része. Márai legkorábbi monográfusa, Rónay László (1990) elsőként számolt be ennek az 

élménynek a meghatározó voltáról. Márai e szerint a német expresszionizmus verseinek 

fordítását fontosabbnak tartotta saját költői tevékenységénél is, mivel ilyen módon 

ismerkedhetett meg világukkal.
21

 Kakuszi B. Péter részletesen feltárja az 1919-ben, már az 

irányzat delelőjén túl Németországba érkezett Márai kapcsolatát a stílusirányzattal.
22

 A 

naplók és levelek, illetve az Egy polgár vallomásai első kiadása alapján bemutatja Márai 

személyes kapcsolatait (barátságát a drámaíró Kaiserrel és Else Lasker-Schüler költőnővel, 

illetve az irányzathoz közel álló Der Drache lipcsei folyóirat szerkesztőjével, Hans Reimann-

nal), érdeklődését, olvasmányait és értékítéletét is (Kafka fordításai, Benn és Werfel 

nagyrabecsülése). Nagy szerepet kapnak Márai korai versfordításai az Emberi hang (1922) 

című kötetből; ismeretes, hogy Márai Kurt Pinthus Menschheitsdämmerung (1920) c. híres 

antológiájából jó néhány költeményt le is fordított. A főként innen származó versek fordításai, 

az összesen 26 versfordítást tartalmazó Emberi hang című kötet részeiként több alkalommal is 

megjelentek különböző kiadásokban. Kakuszi B. Péter egy későbbi könyvében a polgári-

konzervatív értékőrző magatartás tükrében mutatja be Márai anarchista-expresszionista lázadó 

korszakának publicisztikáját. Az expresszionizmustól való elfordulás Márai 

publicisztikájában együtt járt a „az ún. liberális-konzervatív értékrendhez való 

közelítéssel”.
23

Az irányzat jelenlétét az 1919-1923 közötti időszakra korlátozza, 

tulajdonképpen átmenetnek tekinti az értékválságból az ún. értékőrző magatartás felé, olyan 

időszaknak tartja, mely nem hozott létre jelentős műveket. Az Idegen emberek tanúsága 

szerint azonban a kérdés sokkal összetettebb: Márai az expresszionizmus egyes törekvéseitől 

valóban eltávolodik, de annak központi, a regény műfajába integrálható témáját, az én-

                                                           
21

 RÓNAY 1990, 27. 
22

 KAKUSZI B. Péter, Márai Sándor és Németország, Pécs, Pro Pannonia, 2001. 
23

 KAKUSZI B. Péter, Márai és a Frankfurter Zeitung=K. B. P., Márai Sándor, A forradalmártól az értékőrzőig, 

Szeged, Lazi, 2007, 58.  
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szétesését saját, az elbeszélést megújítani vágyó törekvéseihez hasonítja. Az 

expresszionizmussal való szakítás epikájában tehát csak később következik be, sőt, a kísérleti 

regény a mű irodalmi kontextusának kiaknázásával, a stilizációval jellemezhető.  

Fried István saját kutatásai alapján hívta fel a figyelmet Márai egy korai német nyelvű 

drámájára.
24

 Az öt képből álló Männer (Férfiak) c. darabot egy meg nem nevezett német 

kisvárosban be is mutatták, szövege - vélhetőleg alacsony példányszámban- 1921-ben 

Berlinben meg is jelent. Fried a Kassai Napló 1922. újévi számában találta meg a darab 

középső képét, ez alapján a mű nagy valószínűséggel az expresszionizmus stílusjegyeit 

hordozza (a német eredeti szöveg ez idáig nem került elő). Fried elemez is néhány Márai-

verset e szempontból, azonban lényegesnek tartja megjegyezni, hogy a lírával az 1930-ban 

hazatérő szerző tudatosan igyekezett leszámolni, tudomásul véve próbálkozásainak kudarcait. 

A Mint hal vagy a néger (1930) c. kötet után lírája regényeiben nyilvánult meg. Kivétel pl. az 

Esküminta c. vers 1932-ből, amiben Fried szintén az expresszionizmus ihletését fedezi fel.  

2.3. Az expresszionizmus és a mű 

Ha az Idegen emberek nem is tekinthető tisztán expresszionista regénynek, az irányzathoz 

való kötődése nyilvánvaló és nem szűkíthető le pusztán az anarchista lázadás gesztusára. A 

regény első részében jelen lévő expresszionista stíluseszközök sokkal inkább a berlini kora 

expresszionizmus jellegzetes témáira (nagyváros, idegenség, az én szétesése), hősválasztására 

(az idegen, a métèque szerepeltetése)
25

 és a megváltozott szubjektum-objektum viszonyra (a 

perszonifikáció által megelevenedett közlekedési eszközökkel szemben a destabilizálódó 

szubjektum képe, állatmotívumok) vezethetők vissza. Passzív hőse groteszk lázadása 

(identitása megtagadása) a testvériesülő emberiség (az emberiség ősanyjának nevét viselő 

francia lány, Éva és az idegen kapcsolata) expresszionista narratívájának kudarcát és 

illúziószerűségűt érzékelteti. Az én szétesésének élményét viszont Márai a nyelvi-kulturális 

idegenség tapasztalatára transzponálja át. Az irányzat kulcsfontosságú témája a műben az 

identitás felbomlásával válik egyenértékűvé. Lényeges az is, hogy a realisztikus, a 

világszerűség illúzióját keltő korábbi freudista esetleírások helyett a regény a nyelviséget 

helyezi előtérbe, melyet többek között az egymással versengő szövegmodellek, a stílusokkal 

                                                           
24

 FRIED István, Egy elfelejtett színdarab nyomában=F. I., Márai Sándor titkai nyomában, Salgótarján, 

Mikszáth, Veszprém, Prospektus, 1993, 30-36. 
25

 Az expresszionizmus számos művének témája az idegenség vagy az idegen, pl. Ernst Blass In einer fremden 

Stadt és Ehrenstein Der Fremde című verse, René Schickele Der Fremde c. regénye, ill. Franz Werfel „Fremde 

sind wir auf der Erde alle” c. költeménye, ez utóbbit Márai le is fordította Az olvasóhoz címmel. Georg Trakl 

versei közül nem egy e szócsoport köré épülnek, a sor természetesen még folytatható.   
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való szabad játék, a stílusimitáció is jelez. A regény második része a húszas évek második 

felének irányzatával, az ún. új tárgyiasságal (Neue Sachlichkeit) hozható kapcsolatba. 

Lényeges, hogy a létrejövő irányzat az expresszionizmus ellenében határozta meg magát, és a 

húszas évek végétől az expresszionizmussal szembenálló, új, haladó irányzatnak számított. A 

gyakran ellentétpárokban fogalmazó kortársak a valósághoz való két, egymással szembenálló 

viszonyulást láttak a két irányzatban. A második rész az új stíluseszménynek megfelelően 

dokumentarista módon, csak a látottakra és hallottakra szorítkozva, tárgyszerűen ábrázolja az 

új tárgyiasság egyik jellegzetes témáját, a kötöttségek nélküli szexuális kapcsolatot, a névtelen 

hős és a francia lány, Éva kapcsolatát. (Az Idegen emberek után, egy évvel később jelent meg 

a Neue Sachlichkeit fontos írója, Kurt Tucholsky azonos témájú regénye, a Schloss 

Gripsholm.) A kétféle stílusnormának megfeleltethető szövegrészek határai egybeesnek az 

elbeszélésmód hirtelen, minden előkészítést nélkülöző váltásával. Az átértelmezett 

expresszionista ill. a Neue Sachlichkeit stíluselemek, a stílusimitáció a narratív szerkezetben 

válik értelmezhetővé, és a metafikció részévé válik. A kétféle nyelv egymással 

kölcsönhatásba, dialógusba lép. Az expresszionizmus és az új tárgyiasság bahtyini értelemben 

vett nyelve, ideologémája válik az ábrázolás tárgyává, ezekhez a művészi nyelvekhez, 

világlátásokhoz képest alakítja ki a hős a sajátját a stilizáció eszközével. Mindkét részben két 

nyelvi tudat van jelen, a stilizált nyelv és a stilizáló, melyek egymással is bonyolult 

kapcsolatban állnak.
26

 A bahtyini stilizáció jelensége a regény metafikciós jellege melletti 

erős érv, hiszen a stilizált nyelvek nem a mindennapi nyelvhasználat részesei, hanem művészi 

nyelvek és világlátások.  

Hogyan kapcsolódik össze az én szétesésének a témája és a szociálpszichológia identitás, a 

személyes azonosság problémája? Anz szerint az én disszociációjának tapasztalata az 

expresszionizmus legmeghatározóbb tartalmi és formai összetevője.
27

 Ez a tapasztalat az 

elidegenedés központi témájában is jelentkezik, ami kulcsfontosságú szerephez jut Anz 

szociológiai szempontú expresszionizmus-teóriájában. Az expresszionista szövegekben 

ábrázolt fiktív és valóságos szubjektumok a világot és az ént egymástól elkülönült, 

áttekinthetetlen, összefüggéstelen, fenyegető jelenségként láttatják. Anz az elidegenedést az 

„anómia”, a normavesztés Durkheim
28

 által bevezetett fogalmával azonosítja.
29

 Az anómia 

                                                           
26

 M. M. BAKHTIN, Discourse in the Novel= M. M. B., The Dialogic Imagination, Four Essays, ed. Michael 

HOLQUIST, University of Texas Press Austin, [1981] 1996, 361-362. 
27

 Thomas ANZ, Entfremdung und Angst=Hg. Horst MEIXNER, Silvio VIETTA, Expressionismus, sozialer 

Wandel und künstlerische Erfahrung, Mannheimer Kolloquium, München, W. Fink, 1982, 16. 
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 Durkheim, Le suicide, 1897. 
29
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szociológiai fogalma olyan társadalmi állapotot jelöl, melyben a cselekvést irányító, előzőleg 

általános normák és értékek kötelező érvényüket vesztették, az újak azonban még nem 

alakultak ki. Tanulmányában röviden utal arra is, hogy az I. világháború előtti rendkívül 

gyorsan fejlődő Németországban a normavesztés minden feltétele adott volt. A norma- és 

értékvesztés jelenségével magyarázható az expresszionista szövegekben megjelenő 

irányvesztés, eltévedés, idegenség, izoláció és az ezekhez kapcsolódó félelem motívuma. A 

premodern társadalmakban az identitást a hagyomány, a vallási és rendi kötöttségek 

határozták meg, a modern identitás viszont önreflexivitást igénylő,
30

 azon alapuló folyamatos 

projekt, mely folyamatos erőfeszítést igényel, és személyes döntéseken alapul. A tradicionális 

társadalmak felbomlása az I. világháború után vált teljessé, és ez együtt járt a premodern 

identitásstruktúrák fellazulásával, megszűnésével. A regény helyszíne és ideje által (a húszas 

évek eleje, Berlin, Párizs) a gyors urbanizáció, az anómia színtereit idézi fel, nem véletlenül: 

az identitás és a nagyváros témája szorosan összeszövődött. A nagyvárosi környezet és a 

nyelvi-kulturális idegenség, a nemzeti, etnikai identitás megszüntetésére irányuló igyekezet (a 

hős vágyott európai identitása) az identitás teljes és radikális megkérdőjelezését jelenti. A 

névtelen (tehát az identitás alapfokát is megtagadó) hős anómiás állapota identitása 

elvesztésével, korábbi identitása teljes megtagadásával magyarázható. A premodern és 

modern identitáskonstrukció ellentétét a hős magyarországi múltja és várható jövője, illetve 

párizsi élete, identitása mutatja be. A hősalkotást az identitás alkotóelemei irányítják, a 

múltbeli és a jelenbeli identitás oppozíciókat alkotnak. A regényhős személyiségét a családi 

tradíciók, a származás (erdélyi magyar család), a foglalkozás (tanár, nagyapja, apja is tanító 

volt), vallása (református), társadalmi környezete (polgárcsalád) határozza meg, helye, 

életpályája elődei által előre meghatározott, és ennek tudatában is van. Hazájában életpályája, 

identitása előre meghatározott: folytathatja a családi tradíciót és elmehet Gyarmatra magyart 

tanítani magyar gyerekeknek. Az identitás nyelvhez, kultúrához és a vallási hagyományokhoz 

való kötöttsége rendkívül hangsúlyos a hős megformálásában: a magyar nyelv és irodalom 

tanára, olvasta a magyar irodalom jelentősebb műveit, nagyapja a „Lélek halhatatlanságáról”, 

apja „A hitszónoklás története Erdélyben a XVII. és a XVIII. században” címmel írt 

tanulmányt, ő pedig a gótikáról ír disszertációt. Ha a regény cselekményét problémamegoldási 

folyamatként fogjuk fel, ismét csak az identitás kerül előtérbe. A konfliktust a korábbi, 

premodern identitás megrendülése okozza. A hős Berlinben, a toleráns és érdeklődő németek 

                                                           
30

 Giddens többször hangsúlyozza az önreflexió és az egyéni teljesítmény szerepét a modern identitás 

fogalmában. Lásd: Anthony GIDDENS, Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late Modern Age, 
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között jön rá, hogy nyelvhez, kultúrához és nemzethez kötött identitása korlát, méghozzá 

valószínűleg meghaladhatatlan korlát, mely gátolja abban, hogy személyiségét mások számára 

érthetővé tehesse: „Hát nem mesélt. Hallgatott. Ezt az évet áthallgatta Berlinben”,
31

 „minden 

náció rabja volt a maga előítéleteinek” 
32

 „nem lehetett kivándorolni az emlékek, a beidegzett 

szokások, ízlések és ízléstelenségek kényszeréből, annak se, aki akarta”. 
33

 Identitását, 

egyéniségét elveszti, miközben alkalmazkodik környezetéhez: „Azt hitte, hogy mellettük él: 

hamar észre kellett vennie, hogy nem tudja elkülöníteni magát” 
34

, a nyelv mellett elveszti a 

polgári foglalkozás identitásképző elemét is: a gótika tanulmányozása helyett kávéházakba 

jár. A konfliktus megoldási kísérlete a párizsi út lesz: a nemzethez kötött premodern identitás 

meghaladásának lehetőségét az előzőnél egyetemesebb identitásfogalom kialakításában látja 

(„Én európai vagyok, mondta csökönyösen maga elé, összeszorított szájjal.”),
35

 azt 

feltételezvén, hogy az identitás nyelvi-kulturális korlátai az emberiség feltételezett 

testvérisége, egysége alapján leküzdhetők: „S a kis ember odabenn, aki sohasem magyar vagy 

eszkimó, hanem mindig csak ember és minden nyelvet beszél, visszafeleselt…”
36

 Ez az 

identitás az embereket elválasztó nyelvek helyett az egyetlen nyelv, tehát valamiféle Bábel 

előtti ősállapot képét idézi fel. A hős Párizsba utazik, hogy új identitásra tegyen szert, s ez 

által újraalkossa személyiségét az expresszionista testvériesség gondolat jegyében. A regény e 

lehetetlen vállalkozás kudarcának rajza. Az első rész heterodiegetikus, figurális elbeszélője a 

hős párizsi életét mutatja be, az expresszionizmus stíluseszközeit alkalmazva. A második 

kötet a francia lánnyal való kapcsolatot beszéli el, kivonulásokat vidékre, Bretagne-ba, az új 

tárgyiasság oknyomozó riporteri pozícióját felvéve. A hűvös tárgyilagossággal elbeszélt 

élettörténeti epizód nemcsak az expresszionista ábrándokat hivatott leleplezni (nyilvánvaló, 

hogy az emberiség testvérisége nem valósítható meg, ezt az Évával való kapcsolat kudarca 

jelzi), hanem a regényírás és tudatábrázolás kérdéseit is előtérbe állítja. 

A regény első részében az én felbomlásának motívumai dominálnak, ezt követi az identitását 

az élettörténeti elbeszélésével megszilárdító tudat ábrázolása. Az én szétesésének témája 

azonban a döntően nyelv és kultúra által meghatározott identitás elvesztésére íródik át. A 

nagyváros közegében megváltozott érzékelési-észlelési folyamatban a valóság a maga diffúz 

voltával bomlasztóan hat az észlelő szubjektumra, disszociálja azt, hogy az észlelési aktusban 
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az adott tárgyi világ is disszociálódjon.
37

 Ennek megfelelően fragmentált világ és fragmentált 

tudat jelenik meg a regény nyitó képében: „Az emberben élnek készen ilyen szavak. 

Gegenüber és egy szám, s az agy automatikusan kapcsolja a fogalmat: európai darabka ez, 

mint az óriási templom, melyből kilépett, s katalógusokban, prospektusokban és lexikonokban 

lehet olvasni róla, az ember tudja is, nem is, s egy napon szemközt áll vele, „gegenüber”. Sok 

minden él így. Csernovitzban ül egy ember, mondjuk, bőrgyógyász, ásítva végigfekszik ebéd 

után az elsötétített szoba bőrdíványán, keze elejti az újságot, s ha ki lehetne preparálni az 

agyát, a sebész ilyen gondolatfoszlányokat találna: gegenüber, kölni dóm, G. B. Shaw, Krupp, 

Eiffel-torony, népszövetség, Chevalier, Zeppelin, Hunyady János, Wörthi-tó, trencskó, 

Gasparri bíboros, Fiat, Goethe, Circus Busch, rádiumterápia, Lenin. Mindez színtelen és 

szagtalan steril szavak, Európa nagy plakátjának elmosódott szövege a lélekben, melynek 

jelszavait szürkére mosta és cafatra szaggatta az időjárás.”
38

 Lényeges viszont, hogy a kultúra 

fragmentálódásáról van szó: a katalógus, lexikoncikk, prospektus töredékes, összefüggését 

vesztett műveltségelem, fragmentum; a regényben a valóság elsősorban nyelvi-kulturális 

természetű valóságként jelenik meg. A műveltségdarabkák, a felsorolt töredékek a valóság 

disszociált voltának metaforái, melyek egy hangsúlyosan kelet-európai, tehát idegen tudatban 

tükröződnek. A tudat disszociáltságára a „foszlány”, „cafat”, „darab”, a valósággal szembeni 

bizonytalanságára „tudja is nem is” szavak, formailag pedig a felsorolás utalnak, ami a 

jellegzetes expresszionista stílusjegy az ún. „Reihungstil” (szimultán technika) lenyomata. 

Lényeges, hogy az utca, a jelen fragmentált, esetleges valóságával szembeállított gótika, a 

dóm a vallás „szilárd és törvényszerű” világa a megjelenített tudatban a felsorolás többi 

tagjával egy szintre kerül, kitüntetett szerepét elveszti. A regény metafikciós jellege 

szempontjából lényeges az is, hogy az elsődleges elbeszélő a tudatábrázolás időszerű témáját 

veti fel, hiszen egy lehetséges regényhős tudatába akar betekintést nyerni. Az identitását 

vesztett szubjektum destabilizációjának képe
39

 rögtön a regény első mondatában 

megjelenik: „A fényesség, mely szemébe csapott, mikor a dóm kapuján kilépett, 

megtántorította, mint egy nyers és váratlan érintés, s két kezét védekezően emelte szeme 

elé.”
40

 Ez a bizonytalan, aktivitást és intenciót feladó mozgás éles ellentétben áll az apák 

képével. A mozdulatlanság a premodern identitás jelképe, a hős nagyapja „húsz esztendeje 
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nyugalomban, hosszú ferencjózsef-kabátban állt pitymallattól egy udvari szobában két ablak 

közt az írópult előtt”, majd a nagyapa halála után az apa „árnyékszerűen belépett nagyapa 

örökébe …mintha hatvan évig arra várt volna, hogy az udvari szobában elfoglalhassa nagyapa 

helyét, két ablak között, az írópult előtt”.
41

 A megtántorodás ellentétes az apák testtartásával, 

szilárd identitástudatával.  

A hőssel szemben a tárgyi világ megelevenedése, a nagyvárosi környezet elemei aktivitása 

helyezhetők szembe, melyek legtöbbször agresszív, fenyegető képet öltenek. A német 

expresszionizmusra jellemző módon különösen érvényes ez a közlekedési eszközökre, 

melyek megszemélyesítések, metaforák sorával aktivizálódnak. A regény első részében a 

párizsi utcákon „az autók fulladozva, hörögve marakodtak egymással”,
42

 „az autók dühösen 

nekivetetették magukat az úttestnek”,
43

 „a Dôme asztalai kiáradtak az úttestre”,
44

 „taxik 

tolongtak”.
45

  Az autókra vonatkozó metaforák közös jegye a közlekedési eszköz agresszív, 

dühös állattal való azonosítása. Az expresszionista líra jellegzetes stíluseszköze, a 

perszonifikáció Márai regényében áttevődik a közlekedési eszközökről a különböző 

feliratokra, neonreklámokra, pl. :„óriási villanybetűk ordították”
46

 és „Pathé hangszórója 

eksztázisban üvöltözött”.
47

 Az idegen beszéd fenyegető jelenségként tűnik fel: „a pincérek… 

ordítva vágták át magukat a tömegen”;
48

 a rikkancsok „fájdalmas dühvel hörögve”
49

 járták az 

utcát. A jellegzetes expresszionista kép továbbfejlesztése igen lényeges bizonyítéka annak, 

hogy az expresszionista alaptéma átalakul: az én szétesése új megvilágításba kerül, ami a 

nyelvi-kulturális szempontból idegen környezet identitást fenyegető mivoltát állítja előtérbe. 

A stílusirányzat gyakori figurái az állatok. Jelentésük árnyalt, sokféle, részben 

ellentmondásos. Egyfelől a természettel való elvesztett egység állapotába való regresszív 

vágyat fejezhetik ki (pl. Rilke), de az állati létmód a társadalmi kényszertől való szabadság 

szféráját jelentheti (Kafka), másrészt a destruálódott, méltóságától megfosztott emberi 

egzisztenciát reprezentálja (Benn).
50

Az Idegen emberek állatmotívumai ez utóbbi jelentéshez 

kapcsolódnak. A regényben túlnyomórészt a Dôme s egyéb kávéházak vendégei és pincérei 
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jelzői ezek: „pontyarcú pincér”, 
51

„madárfejű lány”,
52

 „kutyaszerű lány”,
53

 ,;sőt az elbeszélő a 

kávéházi életet nem egyszer különös akváriumhoz hasonlítja. A Dôme kávéház a Párizsba 

látogató külföldiek, idegenek paradicsoma, jellemző jegye a kölni dóm csendjével, zárt, 

homályos belső terével szemben a soknyelvűség, a félig nyitott tér (a jelenetek a teraszán 

játszódnak) és a fény. A Dôme cukrozott mogyorót áruló pincérének jellemzői a „nyugtalan 

patkányszem”, „vakondok mozdulatai”, „papagájszerű hang”.
54

 A hibás kiejtéssel, 

„Cacaouette!” felkiáltással mogyorót áruló beszélő pincérről kiderül, hogy honfitárs. Az 

állatokhoz kapcsolódó jelzők és metonímiák az idegenség felcserélhető perspektívájához 

kapcsolódnak: a „kutyaszemű lány” a hős első párizsi kirándulásán a vurstliban bukkan fel; a 

„pontyarcú pincér” az első párizsi ebédjét szolgálja fel. A hős perspektívájából tűnnek 

idegennek, ezért állati lényként mutatkoznak meg számára. A Dôme pincére esetében viszont 

megfordul a nézőpont, itt a hős már a franciák perspektíváját magáévá téve láthatja a pincért 

szörnyszülöttnek. A perspektíva átfordíthatósága, a nyelvi-kulturális idegenség 

átfordíthatósága az identitások, és azok társadalmi értékének relativizálódását fejezi ki, ami 

szintén az expresszionista téma továbbfejlesztését jelenti. A főszereplő az expresszionizmus 

számkivetett hőstípusainak sorát bővíti. Anz a beteg, az őrült, rab, művész, zsidó, betörő, 

szajha alakját említi meg az expresszionista próza gyakori szereplőiként.
55

 Ehhez a sorhoz 

csatolható Márai névtelen hőse, a bevándorló, az idegen, aki „ma jön s holnap is marad”,
56

 a 

métèque. A regény címe az elidegenedés és normavesztés metaforikus kifejeződése. Az 

idegen szó a címben a német „r/e Fremde”, „fremde” és francia „étranger” szavak kettős 

jelentésére utal, melyek egyszerre jelölik az idegent és a külföldit. A cím a hős 

perspektívájára utal, ám a szöveg egészének ismeretében magában rejti az idegenség 

megítélése nézőpontjának és az idegen-lét átfordíthatóságát is. A regény csattanójaként a 

francia lány szemében a hős „Sale étranger”, azaz piszkos idegen marad, s az epilógusból az 

is kiderül, hogy a korábban a hős elbeszélésében a ruházata által polgárként meghatározott 

Boudin,
 57

 egyetlen francia barátja most idegenként „Rézbőrűre pingálva, hajában tollakkal 

ugrált háromezer más anyaszült meztelen között…” 
58

 A narráció, a motívumok és a regény 
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gyakori képei is összefüggésbe hozhatók a perspektívaváltással. Anz a normavesztés 

következtében az elidegenedés tapasztalatát átélő szubjektum pszichopatográfiájának egyik 

lényeges aspektusát a tájékozódás elvesztésében látja. Ezzel összefüggésben az iránytű 

motívumát érdemes kiemelni a műből. A motívum viselkedése a stilizáció jellegzetes példája. 

Az iránytű ismétlődő motívuma a heterodiegetikus és a homodiegetikus részben egyaránt 

előfordul. Először rögtön az első fejezet átszállási jelenetében, Kölnben: „Mellére tette a 

kezét. Itt belül, itt elromlott valami. Az iránytű döglött” 
59

 , majd a 4. fejezetben a hős 

levelében tűnik fel: „Hogy ahhoz kell hűségesnek maradni, ami bennünk az iránytű, arra kell 

menni, akármi történik.” 
60

 A tájékozódás lehetetlensége az iránytű metaforájával fejeződik 

ki. A második részben a motívum depoetizálva, közönséges használati tárgyként jelenik meg. 

Szállásadójuk a breton halász, kinek oldalán a hős (a beilleszkedésre kísérletet téve) a 

halászmesterséget tanulja, nem visz magával iránytűt a tengerre: „Dieteugard nem használ 

iránytűt, háttal ül a menetiránynak, és hallgatagon evez.”
61

 Olyan eljárás figyelhető meg, 

amely a regény legtöbb motívumára érvényes, és a mű két részének narratív és stiláris 

különbségével, a stilizációval áll kapcsolatban. Az első erősen képszerű, expresszionista 

stílusjegyeket mutató részben az azonos motívumok képpé formáltan jelennek meg, míg a 

második rész józan, objektív, láthatólag a Neue Sachlichkeit stíluseszményét valló narrátor-

hőse elbeszélésében a mindennapi valóság közönséges hétköznapi tárgyaiként, jelenségeiként 

fordulnak elő. Az első rész hangsúlyosan szépírói, lírai eszközökkel teremt az egyszerű 

látványelemekből képeket. A hasonlatok, metaforák legtöbbször kéttagúak, teljesek; általában 

az értelmezésük is szerepel a szövegben. A második rész látszólag tárgyszerű referenciális 

utalásai az első rész képei segítségével metaforizálódnak. A motívumoknak megvan a párjuk 

a homodiegetikus elbeszélésben, ám a hős/narrátor nem teremt a látványelemekből képeket, s 

nem is értelmezi őket. A stilizáció, az egymást megvilágító két művészi nyelv része az 

illúzióvesztés ábrázolásának. Hogy az Idegen emberek az én szétesését valóban az 

identitásvesztés témájára transzponálja át, jól bizonyítja a tenger motívuma. Párizs utcái, 

maga a város ismételten a tengerrel vagy hozzá kapcsolódó motívumokkal azonosítódik a 

műben, ahogyan a második fejezet, az első párizsi séta során előforduló polip-metaforában. 

(„..Párizs megnyílt előtte s fölvette ezer láthatatlan, görbe polipkarjával…”)
62

 Rónay László 

mutatott rá a motívum jelentőségére,
 63

 s a hazatalálás ősélményét kifejező szimbólumként 
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értékelte. Ez azonban csak az egyik aspektusa a műben ennek a rendkívül összetett jelentésű 

motívumnak. A nyugalom és a hazatalálás érzése csak a második részben dominál. Amikor a 

másodlagos elbeszélő (a hős) meglátja a tengert, gyermekkora idéződik fel, idegenségérzete 

oldódik. Lényeges, hogy a tenger képével megjelenő pozitív érzelmek abban a második 

részben fordulnak elő dominánsan, sőt még cselekményelemként is (pl. a tengeri halászat a 

helyi társadalomba, értékrendbe való beilleszkedés jele), ami a hős élettörténeti elbeszélésével 

azonosítható. S épp ezzel az elbeszéléssel nyeri vissza önazonosságát, amit az eddigiektől, a 

passzív sodortatással eltérően újra egy intencionális cselekvés, döntés zár: visszautazik a 

hazájába. Ezzel szemben a regény első részében a tenger motívuma az expresszionizmus 

jellegzetes elidegenedés, normavesztés tapasztalatának kifejezője. A motívum első 

előfordulásakor - az első párizsi séta, a mű 2. fejezetében - az eltévedés élményéhez 

kapcsolódik. A szöveghely a provinciális, ismerős Berlint és a nagyvárosi, ismeretlen Párizst 

állítja ellentétbe: „Most magára hagyták. El kellett igazodni. Ez nem volt Berlin, ahol az 

ember tudta, hova megy, ha egy hosszú utcán végigment, akkor egy másik egyenes és hosszú 

utcába jutott, ahol addig kellett menetelni, amíg az út céljához nem ér. Itt zűrzavar volt. 

Mindenki a maga feje szerint járt, önállóan. Résen kellett lenni. A tengerben járt így az ember, 

tapogatózó léptekkel, talpát óvatosan csúsztatva előre a láthatatlan fövenyen, gödrök, 

szakadékok, örvények felé tapogatózva. Mintha sűrű és titokzatos elemben járna, melynek 

mélységeit nem ismeri, úgy haladt előre. Fejest ugrott az utcába, s csak Juliennél nézett körül, 

amikor leült.”
64

A hős mozgására vonatkozó határozók és jelzők (tapogatózó léptek, óvatosan 

csúsztatva, tapogatózva) szemben állnak a megszokott mozgásformával (menetelés), mint 

ahogy az új és régi közeg jelzői is ellentétesek (egyenes és hosszú utca, sűrű, titokzatos elem, 

láthatatlan föveny). A leírás harmadik lényeges eleme a közeg és a közegben végzett mozgás 

mellett a hős kognitív állapotainak ellentéte: [Berlinben] „az ember tudta, hova megy” – 

Párizst a hős „nem ismeri”. Az idézett részlet nemcsak két eltérő közeget és az abban való 

haladást állítja kontrasztba, hanem a kognitív állapot beiktatása révén eltérő szubjektum-

objektum viszonyt ábrázol. A későbbi, párizsi nézőpontból provinciálisnak feltüntetett Berlin 

kiismerhető, rendezett utcáin való céltudatos, intenzív haladás (menetelés) a normavesztést 

megelőző állapot, a premodern identitás jelképe. Az áttekinthetőnek ábrázolt tárgyi világban 

(egyenes és hosszú utca) a szubjektum célorientáltan, felsőbb normák, értékek által 

irányítottan mozog (kellett menetelni); míg az áttekinthetetlen és ismeretlen elemben való 

előbb óvatos, majd határozott mozgás (fejest ugrott az utcába) a normavesztés következtében 
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kialakult idegenségérzet szimbolikus kifejeződése. A tenger motívuma többször is előfordul a 

hős mozgásához és a mozgás közegéhez (párizsi utcák) kapcsoltan. Az intencionált mozgás 

(fejest ugrott) helyét azonban a passzív, cél nélküli sodortatás, lebegés veszi át. Így pl. a 4. 

fejezetben: „valami sodor itten” és „ha megyek az utcán, ebben a pillanatban úgy érzem 

magam, mint akit egy hajószerencsétlenség után elsodort a tenger, most hajókázik valami 

szerény szálfán, s nem érzi különösebben kétségbeesettnek magát.”
65

 Lényeges, hogy a részlet 

a hős soha el nem küldött, családjának címzett leveléből származik, melyben igyekszik párizsi 

tartózkodásának pozitív oldalát előtérbe állítani. A részlet jól mutatja a normavesztés 

ambivalens arculatát, melynek a cselekvést irányító normától való megszabadulás öröme 

éppoly jelentős elem, mint később az ennek következtében kialakuló idegenségérzet. A 

tradicionális társadalmak identitásstruktúrájával szemben itt a modern, tudatos, szabad 

identitásválasztás gesztusa áll, amit az elbeszélés tempója is kiemel: az első részben négy 

fejezet (4-5-6-7. fejezet) beszéli el a hős számára szimbolikus jelentőségű francia nemzeti 

ünnep, a Bastille bevétele évfordulójának eseményeit. („Talán az én, külön július 

tizennegyedikém van ma, az én saját, külön Bastille-om bevételével.”)
66

 

2.4. Narratív struktúra és beágyazás 

Az első rész figurális narratívának tekinthető.
 67

 Az elbeszélő a szereplő mögé bújik, nincs 

kapcsolata a hallgatósággal, nem azonosítható be. Külső, meglehetősen nagy pontosságra 

törekvő elbeszélő, aki kizárólag a hős nézőpontjából szemléli az eseményeket. Az elbeszélő 

nem mindentudó, a többi szereplőből csak annyit látunk, amennyit a főhős láthat és tudhat. 

Pozíciója visszatekintő, értékelő. Az értékelés nem egyszer a hős pszichés, kognitív 

folyamataira vonatkozik, például: „S ez a nap úgy maradt meg számára, mint egy lassított 

felvétel, minden az életnagyságnál túlzottabb méretekre felnagyítva.” 
68

, „Erre a délutánra 

sokáig emlékezett.” 
69

 Ez az elbeszélői magatartás a nagyvárosi környezet megváltozott 

észlelési feltételei következtében disszociálódó tudatot állítja fókuszba. A figurális narratíva 

lényeges ismertetőjegyei fellelhetők az első részben. Mivel az elbeszélő pozíciója rejtett, így a 

figurális narratívában gyakori in medias res kezdés itt is megjelenik. A regény első 

mondatában megfigyelhető a referens nélküli névmás, pontosabban itt ezt a funkciót a magyar 
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nyelv sajátosságaiból adódóan az E/3 igei személyrag és a birtokos személyjel tölti be.
70

 A 

referens nélküli névmás később a figurális narratívának megfelelően a szöveg belső 

fokalizálójával, azaz a névtelen hőssel azonosítódik. A figurális narratíva a 20. századi 

modern irodalom egyik kedvelt elbeszélői formája volt, a belső fokalizálók torzított, szokatlan 

észleleteinek a közvetítésére szolgált. Az Idegen emberek c. regényben a világot nyelvi-

kulturális szempontból szintén korlátozottan látó idegen, a „métèque” szemszögéből látjuk. A 

cím egyben utal a hős nézőpontjának sajátosságára. Lényeges, hogy az első részben csakúgy, 

mint a másodikban, kizárólag a hős nézőpontja érvényesül. Anz a német expresszionista próza 

ún. „monoperspektivikus elbeszélői technikáját” 
71

az elidegenedés témájához kapcsolódó 

stíluseszközként értékeli. Az első rész heterodiegetikus narratívája a hős egyre teljesebbé váló 

elszigetelődésének, a második pedig az izoláltság feloldására tett kísérletének az elbeszélése. 

Az első rész kilenc fejezetének témája a hős identitásának, énje feloldódásának a rajza, amely 

fokozatosan vezet izolációjához (2-9. fejezet). Az első fejezet analeptikus elbeszélése a 

Berlinben lejátszódó identitásválság bemutatása. A cselekmény az első párizsi nap (2. fejezet) 

az első párizsi szerelmi kaland (3. fejezet), és egyetlen nap, 1926. július 14. eseményeinek (4-

5-6-7. fejezet) lassított elbeszélésére szorítkozik. A 4. fejezet betét, a hős hazaírt levele, ám 

ezt is július 14-én írja. A hős a 8. és 9. fejezetben egyre gyorsabban elszigetelődik, ezt jelzi 

betegsége (8. fejezet), a 9. fejezetben pedig elfogy a pénze. Ez a pillanat többször ismétlődik 

mindkét elbeszélésben, az elsődleges elbeszélő kétszer is feltűnően pontosan jelöli - 1926. 

szeptember 27. 18 óra 18 perc - a 9. fejezet elején és a végén. A heterodiegetikus és 

homodiegetikus elbeszélés között is ez a perc és a helyszín azonossága (földalatti megálló, 

Étoile) teremt kapcsolatot. Az elszigetelődést a választott helyszín jelképesen is kifejezi: a 

föld alatt következik be, a hős mélypontra jut. A regény narratív szerkezetéből kiemelkedik 

egyetlen nap elbeszélése. Az 1926. július 14-én történt eseményeket a többihez képest sokkal 

részletesebben jeleníti meg az elbeszélő, ezáltal az elbeszélés tempója lelassul, s ez a nap 

plasztikusan kiválik a többi közül, melyet további elemek tesznek hangsúlyossá. Az 

elbeszélésmód megváltozik, az addigi pszichonarráció
72

 átvált a hős belső monológjába. 

Közvetlen betekintést nyerünk a főhős tudatába, ez csak néhány alkalommal fordul elő a 

heterodiegetikus elbeszélésben. A narratíva meglepő változását a motívumok sűrített jelenléte 

is aláhúzza az idézett részletben. „Az éjszaka, túlzott fényeit kibontva, teljes pompájában 
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ragyogott. Elvégre minden pillanat történelem, idézte az oroszt, és mélyet lélegzett. 

Támolyogva és sodortatva keringtek, s a nyár és a tömeg enyves, nyers szagát mélyen szívta 

le. Ettől a szagtól meg lehetett részegedni, mert nem volt rózsavíz, mint az elhanyagolt 

hajviseletű orosz nevezte, hanem az életszaga volt, nem kellemes, nem kellemetlen - s ahogy 

az elmerülő nem tudja megítélni a tengervíz ízét, úgy szívta fel minden pórusával, ellenkezés 

nélkül, ezt a szagot. Nem történhet semmi baj, gondolta. Mind emberek vagyunk. Ezt nem 

lehet kitalálni és megtanulni ezt a rokonságot- egyszer így érzi az ember, s akkor 

megnyugszik, tudja, hányadán van. Ettől be lehet rúgni. Ma július tizennegyedike van. Talán 

az én, külön július tizennegyedikém van ma, az én saját, külön Bastille-om bevételével. 

Rokonságot, összetartozást érzek a végtelennel, homályossal, boldogítóan közönyössel … S 

legnagyobb meglepetésére széttárta a karját.”
73

 A belső monológ eszköze kiemeli a 

kötöttségektől való szabadulás, a hős identitásvesztése feletti örömét. A tenger, a nyár, a 

szabadság összekapcsolódó motívumai a második részben, a breton tengerpart különös 

szerelmi idilljében térnek majd vissza, azonban sokkal kevésbé lirizáltan, az 

expresszionizmussal szembeni stíluseszmény, a Neue Sachlichkeit jegyében. Az első rész 

formai tekintetben is közelít az expresszionista próza stíluseszményéhez. A szimultán 

technika, a Hoddis által megteremtett „Reihungsstil” a mellérendelő szerkezeten, a 

parataxuson alapul. A prózában ennek a különböző, egymással felcserélhető 

szövegszekvenciák egymás mellé rendelése feleltethető meg. Döblin a „Berliner Programm” 

(1913) című pamfletjében az önálló fejezetekből álló regény eszményét hirdeti meg. A jó 

regény a földigilisztához hasonló: feldarabolt részeinek tovább kell élnie. A nagy regény is 

önálló elbeszélői epizódokból kell, hogy álljon. Márai regénye első részének fejezetei nem 

következnek szigorúan egymásból, a hős párizsi életének egy-egy kiragadott eseményét 

beszélik el. A kapcsolat közöttük nem oksági, inkább tematikus, az elidegenedés élményének, 

az idegenként létezés jelenetei sorozatának darabjai között a fokozati különbség teremt 

kapcsolatot. A regény első kritikusa, Komlós Aladár elmarasztaló észrevétele, az 

epizódszerűség az expresszionista próza szerkesztési elveként érterlmezhető.. A 

heterodiegetikus részben a figurális elbeszélő döntően a pszichonarráció eszközével jeleníti 

meg a hős tudatát, míg a második kötetet szinte teljes egészében az idegen élettörténeti 

elbeszélése teszi ki, melynek nemcsak hőse és elbeszélője, hanem szerzője is. Így mindkét 

elbeszélésegységben a hős nézőpontja érvényesül. Ugyanakkor a heterodiegetikus részben 

alkalmazott monoperspektivikus elbeszélés vagy figurális elbeszélés felkeltheti az elbeszéltek 
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igazságtartalmával kapcsolatos gyanakvást, hiszen kizárólag a főszereplő nézőpontjából 

értesülünk a történtekről, hiányzik az események interpretációjának interszubjektív 

érvényessége. Az első kötetben elbeszélt intenció az expresszionizmus testvériség-

gondolatának, az európai identitásnak (az emberiség egysége, a nyelvi-kulturális 

meghatározottság felülírása, ún. magszerű identitás, magszerű én feltételezése), s általában az 

identitás választhatóságának narratívájaként valóban tévedésnek bizonyul a homodiegetikus 

elbeszélés végpontjának, s egyben a regény csattanójának perspektívájából, hiszen a 

megtapasztalt másik, a francia lány szemében a névtelen, azaz identitását vesztett hős végül 

csak „Sale étranger”, azaz „piszkos idegen” maradt. Az elbeszélt történet, az identitás szabad 

választhatóságának története összekapcsolódik az első kötetben megjelenített nyelv (az 

expresszionizmus bahtyini értelemben vett nyelve) hiteltelenségével, a stilizáció maga után 

vonja az elbeszélésmód hiteltelenségét is, melyről a narratív beágyazás árulkodik. A narratív 

konvenció szerint a beágyazó elbeszélés narrátora rendelkezik átfogóbb tudással az elbeszélt 

világ felett.
74

 A narratív beágyazásra általában jellemző, hogy a beágyazott elbeszéléshez 

képest az elsődleges narratíva tűnik valóságosnak, míg a második vagy beágyazott ehhez 

képest fiktívnek.
75

 Az irodalmat tükrözésként felfogó, a klasszikusnak nevezett realista 

írásmód szempontjai szerint ezek a gondolatok úgy is továbbvihetők, mint valamiféle prioritás 

a beágyazott elbeszélés fölött, másképpen a heterodiegetikus elbeszélő dominanciája a 

homodiegetikus fölött. Az Idegen emberek élettörténeti elbeszélésének narratív beágyazása 

éppen ezt a realista konvenciót hágja át, így metalepszisnek minősíthető. A beágyazó és 

beágyazott elbeszélés közös elemei mutatnak rá a narratív konvenció megsértésére. Az első 

rész figurális elbeszélésének fontos eleme a hős Évával való megismerkedésének jelenete. A 

kávéházi beszélgetés során a francia lány sértő, xenofób álláspontja fejtegetése közben, 

hirtelen átnyújtja a kezét az általa orvosnak nézett hősnek. A dialógus megszakad, átadja 

helyét a szemek párbeszédének. E rész kitüntetettségét jelzi a jelen időre való áttérés, az 

idézett monológ.
76

  A szemek és a kezek jelképes találkozása, a kéz az emberek testvériségét 

kifejező jellegzetes expresszionista motívumként az idegenség, a nyelvhez, kultúrához kötött 

identitás meghaladásának lehetségességét jelzi. A különös párbeszéd a valóságban a nyelv 

tartományain kívül zajlik, úgy is mondhatnánk az emberiség egységének feltételezett Bábel 

előtti ősnyelvén, melynek létezését nemcsak feltételezi a hős, hanem erre kívánja alapozni új, 

európai, azaz nemzetek, nyelvek, kultúrák feletti önazonosságát az emberiség új 
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testvériessége jegyében: „S a kis ember odabenn, aki sohasem magyar vagy eszkimó, hanem 

mindig csak ember és minden nyelven beszél…”
77

 Az „odabenn” feltételezett „kisember” 

képe a személyiség magszerű, nyelvi-etnikai-kulturális különbségek felett létező, mintegy 

nyelv nélküli központját feltételezi, mely a modernizmus meghatározó értéke, a teljesen 

szabad individuum eszméjének megfelelően lehetővé teszi a premodern identitás kötelékeitől 

(nyelv, származás, kultúra, vallás, foglalkozás, nem) való függetlenedést, és az egyén 

szabadságharca alapjául szolgálhat. 

A hős élettörténeti elbeszélésének témája Évával való kapcsolata, ám ennek ellenére a 

megismerkedés fenti jelenete egyáltalán nem kap kitüntetett szerepet benne: „A 

megismerkedés pillanatára emlékszem leghomályosabban. Azt tudom, hogy a keze tűnt fel 

elsőnek, s azt hiszem, ezt meg is beszéltük egyszer, első éjszaka, Primelben. De nem 

emlékszem az első találkozás körülményeire. Minden elmosódott.” ; továbbá: „Tudom, hogy 

július tizennegyedike volt, mikor először találkoztunk, de nem emlékszem, mit beszéltünk, 

miben váltunk el. Lehet, hogy nem beszéltünk semmi érdekeset.”
78

 E szerint szakadás 

következik be a klasszikus realista konvencióhoz képest a két elbeszélés, illetve a két 

elbeszélő között. Ez a szakadás a két elbeszélő narratívájának egymással folytatott 

versengését jelzi, melynek tétje az elbeszélői tudás relevanciája, s ez által a létrehozott 

narratíva igazságérvénye. A narratív konvenció különös módon sérül: az elsődleges elbeszélő 

többlettudásának relevanciája válik kérdésessé a saját élettörténeti elbeszélését, narratív 

identitását megalkotó hős szempontjából. Az Idegen emberek metafikciós műként egy fiktív 

szereplő, a hős írásművét ágyazza be a heterodiegetikus elbeszélésbe. Az írás az identitás 

megalkotásával válik egyenértékűvé. A második kötet beágyazott elbeszélésének inverze az 

első kötetben a hős levelének a közbeiktatása. Mindkettő egy-egy fejezetet tesz ki, ám a levél 

közbeékelése egy rövid terjedelmű fejezetre korlátozódik, ami nem ingatja meg a 

heterodegetikus elbeszélés uralmát (1:7 arány), addig a második kötetben az élettörténeti 

elbeszélés terjedelménél, és mint láttuk, metaleptikus jellegénél fogva felforgatja az 

elbeszélés addigi rendjét, a beágyazott elbeszélés javára (7:1 arány). A levél és az élettörténeti 

elbeszélés közös vonása, hogy mindkettőt az identitással kapcsolatos zavar hozza létre. A 

levél elküldése a nyelv, kultúra, társadalmi hovatartozás által meghatározott premodern 

identitás vállalását jelentené („Ha bedobja a levelet, mindazok a kötelek, melyek általában 

lehorgonyozzák az életet, újra megfeszülnek, abban a pillanatban megint lakáscíme van, 
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kötelességei és múltja, rokonai, akik utánanyúlhatnak, visszahúzhatják, nyelve, fajtája, 

hazája.” ),
79

 s hasonlóképpen, az élettörténeti elbeszélés közbeiktatása magyarázza meg az 

előzőleg meghaladhatónak vélt anyanyelv meghatározta nemzeti identitás újbóli vállalását, a 

hős hazautazás melletti döntését. Az írásmű létrehozása tehát az identitás megteremtésével 

kapcsolódik össze, az írás az identitás megalkotottságára hívja fel a figyelmet, nem csak a 

művésszé válás folyamata a lényeges.
80

 Az identitás, akárcsak a megalkotható szöveg, 

választhatónak mutatkozik. Ebből a szempontból a hős Jan Václav névre kiállított útlevele és 

a Dôme kávéház teraszán a kor irodalmának egymással versengő szövegei párhuzamot 

alkotnak. Az identitás-téma szempontjából tehát az Idegen emberek nem értelmezhető 

egyszerűen művészregényként, s itt igazat kell adnunk a regény korábbi kritikusainak, 

miszerint tematikus és műfaji szempontból a regényt az eldöntetlenség, a habozás jellemzi.
81

 

Ez azonban termékeny „eldöntetlenség”. A történet szintjén a klasszikus, magyarázó funkciót 

betöltő beágyazást
82

 a diskurzus szintjén vizsgálva, felmerülhet a hüpö-egység műfaji 

önállósága: „A definíció szerint egy beágyazott egység annak az egységnek rendelődik alá, 

amely beágyazza, amely azonban viszonylagos függetlenséget szerezhet. Ebben az esetben jól 

vagy kevésbé jól körülhatárolható műfaj darabjaként határozható meg, amelynek azután 

többé-kevésbé összetett jelentése van.”
83

 A függetlenedés a regényhez képest eltérő műfajban, 

a hős saját élettörténeti elbeszélésében nyilvánul meg, amit a beágyazás körülményeinek erős 

deiktikus jelöltsége felerősít. Az ún. attributív diskurzusban
84

 megjelennek az írás tárgyi 

kellékei, és az írás folyamata;
85

 a beágyazás végén megismétlődik a tinta és a füzet motívuma, 

sőt az írás produktuma irodalomként azonosítódik: „A szobrász az asztalon babrált, megtalálta 

a dohányt, egy cigarettát sodort, s közben találomra és mellékesen felnyitotta a heverő füzetet: 

-Ah, irodalom -mondta udvariasan, temperált megvetéssel.”
86

 A hős identitása tehát nyelvhez 

és kultúrához kötött tevékenység eredményeként szilárdul meg. Mégsem a művészi identitásra 
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helyeződik egyértelműen a hangsúly, hanem a hazatérés szándékában kifejeződő 

felismerésben: az identitás nyelvi-kulturális kötöttségei nem hághatók át.  

A beágyazott elbeszélés önállósága egyben az Idegen emberek legfőbb metafikciós 

sajátságaként a fiktív hős a hüpo-egység szerepét betöltő fiktív művének közreadását jelenti. 

A narratív váltás mellett ezt a sajátosságot a regény írással kapcsolatos, feltűnően gyakori, s a 

hőssel valamiképpen kapcsolatban álló öntükröző motívumai erősítik fel. A hős különböző 

megalkotott szövegei: az el nem küldött magánlevél, a gótikáról szóló félbeszakadt 

disszertáció, a meg nem jelent fordítás különböző, meg nem valósult identitásformákat 

képviselnek (melyek beilleszkedést jelentenének a magyar, illetve a francia társadalomba, 

személyes kapcsolatokat és polgári foglalkozást), míg a szerelmi kapcsolat „irodalom”-nak 

titulált elbeszélése a művészi-írói identitás felé mutat. A Dôme kávéház teraszának vendégei 

befogadóként vagy szerzőként egymással versengő írásmódokat, szövegeszményeket 

képviselnek. Ezek egyrészt a tradicionális, a történetelvűséget folytató fikció (Benedek Elek 

Székely népmesék c. könyvét olvasó honfitárs, a dán meseírónő, Jancsi és Juliska) és az új 

tárgyiasság tényirodalma (publicisztika, riport) illetve a hasznosság-elvű irodalom („Nézze 

meg jól, ez a kis ember könyvet írt a helyes beretválkozásról.”)
87

 ellentéteiben ragadhatók 

meg. A hagyományos regényírás elavult, a kor követelményeivel szemben álló jelenségként 

ábrázolódik: „Nézetem szerint ilyen könyveket kell írni, nem pedig marha regényeket Jancsi 

és Juliskáról vagy a háborúról és a békéről.”- jelenti ki a modern művészetet képviselő 

szobrász. 
88

 A dán meseírónő ismétlődő attribútuma („Hasonlatossága Kolumbusz Kristóffal 

szembeszökő volt és nyugtalanító.” )
89

 és a mese motívumának ismétlődése („A dán nő és 

férje, akik a nagy Andersen mesterségét folytatják…”
90

) felveti azonban azt a kérdést, hogy a 

történetelvűséget felfüggesztő modern regény és a tényirodalom aktualitásával szemben mégis 

a tradicionális „mese”, azaz a szó hagyományos értelmében vett történet, cselekmény 

képviselheti a hős szemében az újdonság értékét. Hagyomány és újítás vetélkedésének 

dimenzióiban helyezhető el Töhötöm története is, mely egyben a hős történetének miniatűr 

változata, mise en abyme-ja: Párizsban megírja parasztelbeszéléseinek vékonyka kötetét, majd 

hazautazik. Időben, térben is megelőzi a főszereplőt, már két éve Párizsban él, és két emelettel 

lakik fölötte a hotelben. A hős Töhötöm nevét különösnek, „csinált és mesterséges ősmagyar 

csengés”-űnek látja, ami az általa képviselt tradíció anakronizmusára és egyben 
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vállalhatatlanságára, ugyanakkor az identitás megalkotottságára utal. Töhötöm új identitása is 

a családi származást és foglalkozást felülírni kívánó, szabad döntésen alapuló, választott 

identitás: „azelőtt Guttmannak nevezték”, apjának könyvüzlete volt, de névjegye szerint 

„homme de lettres”,
91

 aki szintén azért jött Párizsba, hogy új, írói identitást alakítson ki, s 

amikor végre megírta és hitelbe kinyomtatta parasztelbeszéléseit „a kész kötettel, 

többesztendei nyomorgás után, mint aki jól végezte dolgát, hazautazott.”
92

 

A beágyazott elbeszélés a Neue Sachlichkeit stílusimitációjaként csak a látottak, hallottak 

narrációjára szorítkozó, tárgyilagos hangvételű, a lélek- és tudatanalízist elvető, műfajilag az 

önéletrajzzal rokonítható mű. Bernard von Brentano 1928-ben a lélektani korszak, a lélektani 

regény végét hirdette meg az irodalomban. 
93

 A jelenségnek megvannak a magyar 

irodalomban is a párhuzamai. Érdemes ebben az összefüggésben megemlíteni Hima Gabriella 

Édes Anna értelmezését, ahol a Neue Sachlichkeit egyik hazai párhuzamaként értelmezi a 

regény pszichoanalízissel szembehelyezkedő behaveiorista irányultságát.
94

 A pszichoanalízis 

helyébe a behaveiorizmus lép, mint a külső megfigyelés központi elvének adekvát lélektani 

irány. A lélekrajz elvetése azonban Márai esetében nem vezet az individuum jelentőségének 

lefokozásához, ahogyan például Döblinnél („Entindividualisierung”), hanem a személyiség 

fogalmának leszűkítő értelmezéséhez, az identitásra korlátozó felfogásához, és egyben új, 

szilárd identitáskonstrukcióhoz vezet el.   

A hős elbeszélőként egyetlen alkalommal vállalkozik egy rajta kívül eső tudat ábrázolására. A 

lány szökése előtt, egy kávéházban ülve, azon elmélkedik, mit gondolhat most a másik: „A 

tűz előtt ül, s rövid mondatokban gondolkozik. Három- és négyszavas mondatokban 

gondolkozik, melyeket különösen kapcsol össze, átmenet nélkül, minden mondat önmagáért 

áll helyt, s egyik sem következik feltétlenül a másikból. Ül a tűz előtt guggolva, árnyéka 

hosszan lobog a falon, s ilyeneket gondol: «Két nap múlva vége a nagy dagálynak. A homár 

nem volt egészen friss. Pénteken bemegyek a faluba és veszek sárga cérnát. A barátom most 

sétál a ködben. Szeptemberben már nem lehet fürödni. Az árnyék most olyan a falon, mint a 

csizmás kandúr. Nyilall a fogam.« Élesen látom. …úgy látom, mint egy kirakatban egy 
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fotográfiát…”95 Az idézett részlet az első kötet elsődleges elbeszélői tevékenységét (kísérlet 

egy tudat tükrözésére) ismétli meg, és ez a myse en abyme ismét csak az elbeszélő tudat és az 

elbeszélt tudat közti szakadásra figyelmeztet. A másik, a rajta kívül álló tudat 

megismerésében és ábrázolásában a hős - ahogyan a heterodiegetikus elbeszélő is - kudarcot 

vallott. Mint később kiderül, egyáltalán nem ezeket gondolta a lány, a tudattartalmak rövid 

tőmondatokban történő megjelenítése nem a lány gondolkodásmódjának sajátosságára, hanem 

a hős nyelvi idegenségére vezethető vissza. A myse en abyme a tudat teljességre törekvő 

mimetikus leképezésének hiábavalóságára figyelmeztet: „Élesen látom… úgy látom, mint egy 

kirakatban egy fotográfiát…” A hős a lány tudatát fragmentáltnak láttatja, a lány 

gondolkodásmódja az expresszionista versek módszerét, a képek és sorok összefüggés nélküli 

felsorolását, a szimultán technikát idézi: „Három- és négyszavas mondatokban gondolkozik, 

melyeket különösen kapcsol össze, átmenet nélkül, minden mondat önmagáért áll helyt, s 

egyik sem következik feltétlenül a másikból”. Az expresszionista vers felépítése 

összefüggésbe hozható a tudatregény lineáris cselekményt és ok-okozatiságot felszámoló 

sajátosságaival. A hős tudatábrázolásának látásmódját érzékeltető fotográfia-hasonlat 

(„Élesen látom. …úgy látom, mint egy kirakatban egy fotográfiát…”) nyilvánvalóan a 

transzrealisztikus törekvések, a tudat teljes leképezését vállaló mimézis hiábavalóságára utal. 

Az első kötetben a világot fragmentumokban érzékelő, identitását vesztett (tántorgó) hős 

azonban előzőleg elvetette a fragmentált világnak megfeleltethető tudatábrázolást. A 

lehetséges regényhősként megjelenő, hangsúlyosan kelet-európai (egy bőrgyógyász 

Csernovitzból) és fragmentált tudat ábrázolása, a tudatregény megalkotása metaforikus 

értelemben a sebészi munkával válik azonossá.
96

 A sebészmetafora a másik, az elbeszélőn 

kívül álló tudathoz való közvetlen hozzáférést, a feltételes mód és a ható ige együttes 

használata pedig annak illuzórikusságára figyelmeztet. A tudati analízis kudarca nyelvi 

tényezőkkel kerül összefüggésbe, a továbbvitt sebészmetafora révén összefüggés tételeződik a 

nyelv, a tudat és a tudatábrázolás természete között: „A mosoly után következő árnyalatot, a 

léleknek azt az alig kifejezett ultraviolett-jókedvét, kételyét és játékosságát sebészi 

precizitással bontotta fel elemeire ez a nyelv, s utalta át a meztelen logika napfényébe, mely 

nem tűrt ellenőrizhetetlen árnyalatokat. Talán csak egy más formája ez a léleknek, gondolta, 

melyhez nekem nincs utam.” 
97

 Jóval később, Márai Virginia Woolf halálára írt nekrológjában 

ismét visszatér a valóságot alkotóelemeire bontó analizáló írásmód és a tudatregény 
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azonossága.
98

 Az elbeszélt én és az elbeszélő közti szakadás mélysége valamint a nyelvi, 

gondolkodásbeli különbségek miatt a regény íróvá váló hőse számára a tudat ábrázolásának 

modern technikái nem elfogadhatóak. E szakadás ismételt tematizálása a metalepszis és a 

myse en abyme révén, valamint az igazságérvény szempontjából egymással rivalizáló 

elbeszélések, a stílusimitáció, az egymással versengő szövegeszmények jelenléte mind azt 

mutatják, hogy Márai rendkívül erőteljesen érzékelte a regényírás paradoxonát, a modern 

regény alapproblémáját, az elbeszélőétől idegen tudat teljességre törekvő ábrázolását. Az 

elbeszélt én és az elbeszélő én széttartó instanciáit a belső monológ egyesítheti, mely során a 

beszélő egyidejűleg hajtja végre és beszéli el cselekedeteit. Az Idegen emberek 

elbeszéléstechnikai jellegzetessége, hogy e széttartás megszüntetésére sajátos eszközt, az 

élettörténeti elbeszélés eszközét alkalmazza, melyet a későbbiekben az ún. Márai-regényben, 

elsőként a Válás Budán c. regényben az élettörténeti monológ vált fel.  A beágyazás fontos 

eleme, hogy teljes egybeesés figyelhető meg a heterodiegetikus elbeszélés története vége és a 

homodiegetikus elbeszélés történetének kezdete helye és ideje között. Ahol elhagytuk a hőst, 

ott találkozunk vele, ugyanabban a párizsi metrómegállóban, az Étoile-nál, egy évvel később, 

ám ugyanabban a hónapban, napon, sőt az óra és a perc is megegyezik. Ezt a különös 

egybeesést az időpont és az óra motívumának többszörös ismétlés emeli ki („Szeptember 

huszonhetedikén, délután hat óra tizennyolc perckor elfogyott a pénze.”; „Hat óra múlt 

tizennyolc perccel.”; illetve „Csodálatos pontossággal tudtam még a dátumot, elmúlt 

szeptember huszonhetedikén, délután hat óra tizennyolc perckor jártam erre utoljára…Erre a 

dátumra emlékeztem vissza, mikor aznap este megálltam a lépcsőn, megnéztem az órát, s 

csodálkoztam, hogy most is hat óra tizennyolc percet mutat, talán két perc hiányzott.”)
99

 Az 

egymást követő két történet között tehát hajszálpontosan egy év az eltérés. Az időbeli 

távolság és egyezés az elbeszélői és az elbeszélt tudat, az elbeszélő és az elbeszélt én közti 

távolság metaforikus kifejeződése. Ezt az időbeliségben kifejezett különbséget számolja fel a 

megjelenített szerző/hős/elbeszélő, melynek szimbolikus gesztusa a nyilvánvalóan 

anakronisztikus módon alkalmazott jelen idő a beágyazott elbeszélésben. A narráció 

aktusához képest múlt idejű történések elbeszélésekor a homodiegetikus elbeszélő - a 

heterodiegetikus elbeszélővel szemben - jelen időt használ. Ez a jelen idő az elbeszélő én és 
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az elbeszélt én közti egység megteremtésére szolgál; ám az elbeszélő nemcsak egyszerűen 

visszahelyezkedik az akkori történésékbe és akkori énjébe. Nemcsak egyszerűen újra átélő, 

jelen idejű elbeszélésről van szó. Ez a jelen egyszerre az írás, az emlékezés és a történés jelen 

ideje. Az elbeszélői helyzet deiktikus jelöltsége és hangsúlyos motivikus jelenléte folytán az 

írás az identitás formálódásának és megalkotottságának kifejeződésévé válik.  

Míg az első kötet elbeszélője egy másik tudat ábrázolására vállalkozik, a második kötet 

elbeszélője és hőse az emlékezés révén önazonosságát formálja meg. A két elbeszélői feladat 

jelentősen különbözik egymástól. A hős (elbeszélő) emlékezetében a múlt eseményei közül 

csak azok maradnak meg, melyek jelentőséggel bírnak számára, míg mások feledésbe 

merülnek. A már tárgyalt metalepszis különbséget tesz jelentőségteljes és jelentés nélküli 

múlt között: „De nem emlékszem az első találkozás körülményeire. Minden elmosódott… 

Annál élesebben emlékszem a második találkozásra Boudinnal. Attól a pillanattól 

számíthatom az egészet, s ami előbb volt, elmosódott.”
100

 A „minden” általános névmás az 

emlékezetből kiesett, lényegtelenné vált eseményekre utal, melyek nem lesznek részei a 

történetnek, s ezért az általa elnyerhető identitásnak sem. Ezek az események - tehát az első 

kötet heterodiegetikus narrátora által elbeszéltek - kívül esnek a visszaemlékezés révén a 

múltat saját jelenébe emelő, önazonosságát formáló tudat működésének hatókörén. A 

többszöri ismétléssel kiemelt pillanat: a találkozás az Étoile-nál, az emlékezés, az élettörténeti 

elbeszélés kezdete és így az újra visszanyert „egész”, az identitás megszületésének pillanata. 

A múlt eseményeit értelmező, a múltat ez által az emlékezés és az írás jelenébe helyező 

elbeszélői tudat az elbeszélt tudattal válik azonossá. Az élettörténeti elbeszélés így szünteti 

meg a metalepszis által kiemelt szakadást az elbeszélt tudat és elbeszélt én, illetve az 

elbeszélő tudat és az elbeszélő én között.  

2.5. A modern regény alternatívája 

A megformált élettörténeti narratíva a történet tekintetében a hős új, művészi-írói 

identitásának forrása, a diskurzust tekintve pedig a narráció, a regényírás egy új, a külső 

elbeszélő tudatábrázolásával, a tudatregénnyel szembeni új alternatívája. A két egymással 

versengő narratív modell párharcában a homodiegetikus narrátor kitüntetett kompetenciával 

bír: képes saját önazonosságának megformálására, míg az elsődleges elbeszélő 

tudatábrázolása nem felel meg a valóságnak. Az élettörténeti elbeszélés az első rész, az 
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identitását vesztett szubjektum ábrázolása fölé emelkedik. Az én, az identitás szétesésének 

tapasztalata és átformálása vezet el egy új, az emlékezés, mint a történetformálás aktusa által 

elnyerhető megalkotott, de a nyelvi-kulturális korlátokat felismerő és vállaló új identitáshoz.  

Az Idegen emberek narratív struktúrája élesen veti fel a tudat elbeszélhetőségének kérdését. 

Az élettörténeti elbeszélés nem vállalkozik a tudat működésének mimetikus leképezésére, a 

történésekkel egyidejű belső monológgal vagy az analeptikus pszichonarrációval szemben a 

szereplő történetképzés általi identitásteremtése oldja fel az elbeszélt és az elbeszélői tudat 

idegenségének a narratív struktúra által érzékeltetett paradoxonát. A regény második 

kötetében visszatérő lineáris cselekményvezetés, az újra megjelenő mese nem jelenti a 

realizmus tradíciójához való visszatérést, a biografikus szerkezet a történetformálás által 

elnyert identitással, az élettörténeti elbeszélés létrehozásával áll kapcsolatban.  A Neue 

Sachlichkeit stílusimitációjában megformált történet az emberiség testvériségéről szőtt 

expresszionista álmokkal szemben mutatkozik hitelesebbnek. A stilizáció jelentőségét a kor 

irodalmi kontextusában nyeri el: a már meghaladott stílusirányzattal szembeni felülkerekedés, 

melynek értékét éppen realisztikussága és a nagyvárosi környezettel szembeni megváltozott, 

elfogadóbb viszonya adja. A fragmentált tudat teljességre törekvő mimetikus leképzésével 

ellentétben az az elbeszélésmód mutatkozik folytathatónak és a hitelesnek, mely a hős saját 

élettörténetének (a későbbiekben élettörténeti monológjának) megalkotásával egyenértékű, 

annak minden igazságra vonatkozó korlátozottságával együtt. Az Idegen emberek narratív 

invenciója melletti tematikus újdonsága az identitás nyelvi-kulturális meghatározottságának 

és megalkotottságának előtérbe állítása. A fragmentált tudat ábrázolásával szemben szűkre 

szabottabb az elbeszélő feladata: az intencionális én széthullása után
101

 a narratív identitását 

megformáló tudat ábrázolása.  A cselekmény nem az egymást követő tudatállapotok rajzában, 

hanem a tudat élettörténeti monológot megteremtő, áttekintő szimbolikus értelmező 

munkájában oldódik fel. Az élettörténeti narratíva megformálása a pszichológiai koherencia 

újrateremtésének eszköze, ami két intenció (Berlin, Németország elhagyása, visszatérés 

Magyarországra) között jön létre, miközben a hős teljesen passzívvá válik. A hősalkotás 

ebben az értelemben a narratív pszichológia egyes irányzataival, így pl. Gergen és Gergen 

szociális konstrukcionista („…az individuális én hagyományos fogalma alapjaiban 

problematikus. Amit korábban egyéni jellemzőkként, mentális folyamatokként vagy 

személyes karaktervonásokként kezeltek, ma már relációs formák alkotórészeinek 
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 PLÉH Csaba, A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei=szerk. P. CS., Hagyomány és 

újítás a pszichológiában, Bp., Balassi Kiadó,1998, 365-389. 
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tekinthetők.”)
102

 ill. Kerby az én (self) nyelv általi befolyásoltságát hangsúlyozó elméletével 

állítható párhuzamba,
103

 azzal a kitétellel, hogy a Márai regényeiben megfigyelhető 

élettörténeti monológok esetében szó sincs a személyiség posztmodern felszámolásáról. 

Visszatérve a szerző modernségen belüli helyére: a szubjektum, az én helyzetét tekintve 

Márai hősei csakugyan integráns személyiségek, az egyéniség nem veszti el értékét. Az 

értékőrzés gesztusa azonban korántsem problémamentes, és nagyban árnyalja Márai 

modernségének a kérdését, ha szem előtt tartjuk, hogy e szerzői magatartás mögött a 

tudatregénnyel és a realizmussal szemben megfogalmazott alternatív személyiségábrázolási, 

illetve regénykoncepció rejlik, ami válasznak tekinthető a személyiség válságára. Az írói 

módszer azonban eltérő témaválasztást feltételez: a személyiség egésze, a lélektani regény 

helyett az identitás társadalomlélektani problémája áll az életmű középpontjában. Ha az 

élettörténeti monológot a pszichológiai koherenciateremtés eszközének tekintjük az 

intencionális én felbomlása után, s az adott regényeket a jelenség korai, de releváns irodalmi 

megragadásának, akkor a sajátos témát a narratíva igazságérvényére vonatkozó kérdésként is 

felfoghatjuk, a műfaj egyik lehetséges új útjaként.  Lényeges, hogy az Idegen emberek 

hősének széthulló, passzív énje (a lány húzza fel magához a mozgó a vonatra), felszámolt 

identitása (útlevele Jan Václav névre) ismétlődik a későbbi regényekben is (a Válás Budán 

hőse hagyja meghalni feleségét, A gyertyák csonkig égnek Henrikje mozdulatlanul tűri, hogy 

Konrád ráfogja a fegyvert), s az élettörténeti monológ ezeknek az ún. nukleáris 

epizódoknak
104

 az értelmezése. Az élettörténeti monológok ezekben a regényekben a hősök 

pszichés koherenciateremtő eszközei, ugyanakkor ez az elbeszéléstechnikai eszköz erősen 

radikalizálja a modernség egyik jellegzetes témáját és az irodalom egyik funkcióját,
105

 az 

ismeretelméleti szkepszist, az egyén tapasztalati világa érvényességének kérdését, és annak 

interperszonális igazolhatóságát. Az életmű óriási fordulata, hogy az identitás témáját az 

Idegen emberekhez képest új narratív poétikai eszközökkel, újszerű módon, új funkcióhoz 

kötötten (egy társadalmi réteg képviselete, identitásának megteremtése) és nagyon is konkrét 
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 Kenneth J. GERGEN, Mary M. GERGEN, A narratívumok és az én mint viszonyrendszer=szerk. LÁSZLÓ 

János, THOMKA Beáta: Narratív pszichológia, Narratívák 5., Bp., Kijárat Kiadó, 2001, 78. 
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 KERBY a nyelv identitásformáló szerepét hangsúlyozza. Az ember önmagát értelmező állatként képes arra, 

hogy saját magát elkülönült individuumként szemlélje. A self a nyelvből emelkedik ki, s nem valamiféle eleve 

adott szubsztancia, sem ontológiai, sem episztemológiai értelemben nem létezik a nyelv előtt.  A diskurzus nagy 

szerepet játszik létrejöttében, mindig egy másik személyhez képest válunk énné (selffé). Lásd pl. a He Who Says 

„Ego” című fejezetet: Anthony Paul KERBY, Narrative and the Self, Bloomington, Indianapolis, Indiana 

University Press, 1991, 67-72. 
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társadalmi-politikai kérdésekkel összefüggésben (a középosztály kettősségének a problémája) 

fogalmazta újra, olyan kontextusban, amikor a korban döntően asszimilánsnak tekintett 

polgárság képviseletének a nemzet fogalmának újraalkotásában igen nagy jelentősége volt. Az 

Egy polgár vallomásai egyszerre politikai tett, de közben az identitás szociálpszichológiai 

témájának irodalmi eszközökkel történő, általános érvényre törekvő vizsgálata is. 

Mondhatjuk, az Idegen emberek narratív invenciója két utat nyitott meg az életműben: az 

identitástéma és annak nyelvi-kulturális meghatározottságai az elbeszélői hang 

összetettségével és a heteroglossziával rendkívül magas esztétikai színvonalon kapcsolódott 

össze (Egy polgár vallomásai, 1934); míg az élettörténeti elbeszélésből kialakuló monológ a 

Válás Budán (1935) című regény után levált a konkrét társadalmi-politikai kérdésekről. Ez 

utóbbiakban (Eszter hagyatéka, 1939; Az igazi, 1941; A gyertyák csonkig égnek, 1942) az 

egyéni élettörténet, az egyéni életesemények mutatkoznak az identitás alakulás szempontjából 

meghatározónak, míg a nyelvi-kulturális meghatározottságok háttérbe szorulnak, s ezzel 

együtt a művészi megformáltság is jelentősen veszít színvonalából.  
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3. Rekontextualizáció: polgárság és középosztály a diskurzusok tükrében 

3.1.Téma és módszer 

A következő két fejezet témája Márai Sándor Egy polgár vallomásai című műve első részének 

értelmezése az identitás kérdésének szempontjából a kontextuális-kulturális narratológia 

módszereivel. A polgárság, a polgári identitás válsága és általában az identitás lényeges, 

visszatérő témája Márai Sándor életművének az Idegen emberek című metafikciós regényétől 

keltezhetően, s legmagasabb művészi szinten főművében, annak is első részében jelenik meg, 

majd a monológregényekben újabb formát nyer. Az életmű központi témájának, sőt az egész 

pálya legfontosabb művének első része különösen kedvező terepet kínál a kontextuális-

kulturális narratológia módszereinek és törekvéseinek bemutatására. Az ilyen irányú közelítés 

jól példázza, hogy a kontextus a jelen tudásának perspektívájából történő vizsgálata az 

irodalmi mű értelmezésének elengedhetetlen feltétele, ami nem lehet azonos pusztán az 

irodalmi elemzés az irodalomtudomány segédtudományai által (kultúrtörténet, 

történettudomány, filozófia, pszichológia, etc.) megtámogatott változatával. Ehhez a 

vizsgálathoz a megszokott módszertan megfordítására van szükség: nem az irodalmi 

szövegből, hanem a diskurzusból kell kiindulni, nem az irodalmi mű az értelmezés 

alapegysége, hanem a diskurzus.
1
 Az irodalomtudományi kutatás így valójában szövegek 

közti viszonyok, kapcsolatok létrehozása lesz,
2
 így megfigyelhető, hogy milyen más, nem 

irodalmi szövegek tették lehetővé a vizsgált irodalmi szöveget, és fordítva, ugyanez a szöveg 

milyen más szövegek létrejöttét segítette elő.
3
 Az értelmezés metaforája nem a mélység, 

hanem a szélesség lesz;
4
 a szoros olvasás csak a kiterjesztett olvasással együtt lehet 

gyümölcsöző.
5
 Így teljesíthető be a kontextuális-kulturális narratológia célja: a fiktív narratív 

mű narratológiai analízisének összekapcsolása valamilyen konkrét és releváns kultúrtörténeti 

kérdéssel, ami utat nyithat irodalom és kultúra viszonyának újraértelmezéséhez. Hozzáteendő: 

a kultúra alatt a bahtyini értelemben vett heteroglosszia, a nyelvek, világszemléletek 

                                                           
1
 „A diskurzus mint kulturális egység: hogy a kultúra szövegének metaforáját irodalomtudományi szempontból 

termékennyé tegyük, érdemes nem a szövegből mint  a kultúra  legkisebb egységéből kiindulni, hanem a 

diskurzusokból mint egymáshoz rendelt, vagy egymásra vonatkoztatható szövegek sokaságából, amelyekben egy 

társadalom a tudását őrzi.”= Wolfgang HALLET, Az intertextualitás mint a kultúratudományos 

irodalomtudomány módszertani alapvetése, Helikon, 2014, 2. sz., 216. 
2
 Uo. 221. 

3
 „We juxtapose surfaces; we see what texts made ours possible and what texts, in turn, it made possible itself.”= 

Alexander NEHAMAS,What An Author Is, The Journal of Philosophy, 1986, Vol. 83, No. 11, 690. 
4
 „Interpretation must be separated from metaphors of depth; it must be conceived in terms of breadth and 

expansion.”=Uo. 687. 
5
 „Még pontosabban úgy kellene mondani: a szoros olvasás (close reading) mint a szöveg egyes jeleinek és 

elemeinek szöveghű felfogása és megértése csak a vele egyidejű kiterjesztett olvasás (wide reading) mellett 

lehetséges, a kulturális kontextus szövegeinek együttes olvasása értelmében;”= HALLET, 2014, 218. 
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sokfélesége értendő, mely a nyelv által konstruált és hordozott társadalmi valósággal 

azonosítható. A klasszikus narratológia ebben a közelítésben nem azért fontos, hogy a narratív 

mű általános jellegzetességeit kutassa, szerepe bizonyos értelemben lefokozódik: inkább 

szerszámosláda egy kultúrtörténeti, jelen esetben társadalomtörténeti szempontból is lényeges 

mű vizsgálatához, s a narratív poétika csak az egyik eszköze lesz az interdiszciplináris 

szemléletet igénylő munkának. Az identitás-téma történeti szempontú tárgyalása már 

önmagában igényli az ilyen közelítést, lévén egyszerre szociálpszichológiai, 

mentalitástörténeti és társadalomtörténeti kérdés. Az Egy polgár vallomásai esetében a polgár 

fogalma lesz az a hívószó, ami depragmatizált valóságelemként
6
 meghatározza a művet és 

annak értelmezését, és ugyancsak ez a fogalom vezet el a diskurzusba ágyazottság 

problémájához. A harmincas években a fogalom szoros kapcsolatban állt a középosztály 

fogalmával és a középosztályról folytatott vitákkal, így nemcsak a polgár szó fogalomtörténeti 

elemzése, hanem a középosztály diskurzusok áttekintése is szükséges ahhoz, hogy 

megválaszoljuk a központi kérdést: hogyan, milyen sajátos irodalmi eszközökkel járult hozzá 

az Egy polgár vallomásai első része a rendkívüli társadalom- és szociálpolitikai jelentőségű 

középosztály-diskurzusokhoz a két világháború közti Magyarországon? Vajon erősítette vagy 

gyengítette az ún. kettős struktúrát, a Horthy-korszak társadalma önképének 

legmeghatározóbb elemét? Milyen műfajspecifikus eljárások révén válhatott a szóban forgó 

mű a polgárság számára identitásformáló tényezővé? További problémakört jelent a mű 

használatba vételének vizsgálata, ami szintén eltér a szokásos recepciótörténeti áttekintéstől: 

középpontjában a társadalmi-kulturális folyamatok aktív résztvevőjeként, ágensként elgondolt 

szerző képének kialakulása áll. Márai szerzői képe döntően az Egy polgár vallomásai nyomán 

formálódott, és a befogadás mindkét fázisában (a 20. század harmincas és kilencvenes évei) 

összekapcsolódott a középosztály megteremtésének kérdésével és a polgárosodás sürgető 

társadalmi-politikai feladataival. A fenti kérdések megválaszolása olyan témákat vet fel, 

melyeket eleddig a Márai-kritika figyelmen kívül hagyott: a polgár és a polgárság fogalmának 

történeti szempontú kontextuális vizsgálata szem előtt tartásával a mű és a hozzá szorosan 

kötődő szerzői kép diskurzusba ágyazottsága, és mindezzel összefüggésben a mű sajátos 

narratív poétikai eszközeinek feltárása. Az ehhez szükséges rekontextualizáció (a mű 

keletkezési kontextusának feltárása) a középosztály diskurzusok vizsgálatát és a polgár szó 

fogalmának húszas-harmincas években bekövetkezett változásait követi nyomon.  
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 Wolfgang ISER, A fiktív és az imaginárius: az irodalmi antropológia ösvényein, Bp., Osiris, 2001, 25-26. 
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3.2. A polgár fogalma a diskurzusok tükrében: a kettős struktúra problémája 

A polgári identitás témájához a korabeli irodalmi és nem irodalmi forrásokon kívül a 

polgárság a mai történettudomány által vázolt társadalomtörténeti és mentalitástörténeti 

problémáinak áttekintése szükséges a szemléleti keretek megteremtéséhez. A magyar 

polgárság története a rendszerváltás után vált igazán kutathatóvá, Hanák Péter, Bácskai Vera, 

Vörös Károly nyolcvanas évekbeli munkái nyomán elsősorban Gyáni Gábor és Kövér 

György, valamint Karády Viktor művei a meghatározóak. A polgárság 

társadalomtörténetének kutatását ma is meghatározza a kettős struktúra tétele. A korszak 

egyik meghatározó sajátossága a középosztály sajátos képe, az ún. keresztény, úri 

középosztály és a polgárság kettőssége, ami számos irodalmi műben, a kor filmalkotásaiban, 

szociológiai és szociográfiai irodalmában, publicisztikájában is megjelent. A 

megkülönböztetés Erdei Ferenc nyomán kettős struktúra
7
 néven jelent meg a történetírásban, 

melynek valós, szociológiai kategóriaként és/vagy társadalomtörténeti struktúraalkotó elvként 

való felfogása áll a kilencvenes évektől jelen lévő történészviták gyújtópontjában. Erdei e 

művének újraértelmezését Bódy Zsombor
8
 és Bognár Bulcsú végezte el. Bognár Bulcsú 

szerint Erdei Ferenc modellje a politikai diskurzus sztereotípiáin alapult, a kor társadalmi 

valóságában nem volt ennyire éles az elkülönülés. Érvként hozta fel például az Erdeinél az 

„úri” hivatalnokréteg szakszerűségét, szakértelmét, ami az úri középosztály polgári 

mentalitásának, polgárosodásának egyik bizonyítéka. A kettős struktúra tehát nem fedi a 

korabeli társadalmi valóságot, valójában a korabeli politikai diskurzushoz kapcsolható, a 

korszak identitáspolitikai megkülönböztetéseit vetíti rá a társadalom egészére, s így Erdeinél 

„A politikai sztereotípiák és csoportosítások válnak a társadalomszerkezeti elemzés lényegi 

elemévé.”
9
 Erdei társadalomképében „az úri világ és a zsidó polgári világ megosztottsága 

határozza meg a különböző társadalmi csoportok besorolását”,
10

 tehát a társadalom egészét 

befolyásoló strukturáló elvként viselkedik. A szociográfia szaktudományos nyelve ugyan 

semlegesebb beszédmódként hatott, de ennek ellenére Bognár szerint „Erdei 

                                                           
7
 Erdei gondolatmenetének lényege, hogy a két háború közötti magyar társadalom struktúrája megkettőződött: a 

megkésett kapitalista fejlődés során a kelet-európai társadalmakban egyrészt valamilyen módon megmaradt a 

feudális-rendi társadalom, mellette azonban a meginduló kapitalista termelés is létrehozta a saját, Erdei szerint 

történetietlennek mondott, csökevényes előzményekkel rendelkező polgári társadalmát.  A két társadalom 

egymástól elszigetelten, két külön struktúraként létezett, Erdei kifejezéseivel élve, a történeti, nemzeti autochton 

fejlődésű társadalom valamelyest modernizálódott, de a modern polgári társadalom nem volt szerves része a 

társadalomnak. Lásd: ERDEI Ferenc, A magyar társadalom a két háború között, 1-2., Valóság, 1976, 4.sz., 22-

53, 1976, 5. sz., 36-58. 
8
 BÓDY Zsombor, „Polgárság” és „polgárosodás” fogalma Erdei kettőstársadalom-koncepciójában, 

Kommentár (Budapest), 2007, 3. sz., 3-15. 
9
 BOGNÁR Bulcsú, „Csak egy rettenetes nagy söprögetés segít”, Valóság, 2003, 8. sz., 59-79. 

10
 Uo., 68. 



41 
 

társadalomszerkezeti elemzése része ennek a [politikai] diskurzusnak.”
11

 Az erősen polarizált 

társadalomkép nem valós tényeken, hanem a társadalom önképén, a társadalom szerkezetét 

alapvetően meghatározó dichotómiákon alapult („úri-nem úri; dzsentri-polgár; keresztény-

zsidó”).
12

 Erdei Ferenc 1943-44-ben írta szociográfiai művét, elveszettnek hitt A magyar 

társadalom a két háború között című kézirata csak későn, 1976-ban jelent meg. Ennek 

ellenére azt mondhatjuk, hogy a műben kifejtett kettős struktúra, illetve keresztény úri 

középosztály, zsidó polgárság kettőssége valóban meghatározó volt a korszak 

közgondolkodásában. Hasonló megkülönböztetést találunk már a Horthy-korszak legelején 

megjelent, s egyben a kor középosztály diskurzusai talán legfontosabb művében, Szekfű 

Gyula Három nemzedékében is (1920). Gyáni Gábor társadalmi struktúraalkotó elvként 

elutasítja, viszont az identitást, a társadalom önképét meghatározó szociálpszichológiai 

kategóriaként elfogadja a kettős struktúra elméletét: [Erdei művét inkább a politika, az állam 

csoportalakzati formálták, mintsem kora társadalmi valósága] „ Ha pedig így áll a helyzet, 

akkor könnyen belátható, hogy a politikailag erőteljesen artikulált, 1938-tól ráadásul 

elsőrendű politikai (állami) cselekvési céllá is vált zsidó-keresztény megkülönböztetés 

»tapasztalati ténye« milyen mélyen bevésődhetett a Horthy-kor társadalmi tudatába, mennyire 

áthatotta a kortársak percepciós érzékenységét…”
13

 Gyáni Polgárság és középosztály a 

diskurzusok tükrében című historiográfiai tanulmányában a 20. századi magyar történetírás 

egyik fontos hagyományának továbbéléseként mutatja be az elméletet, és felhívta a figyelmet 

annak 19. század végi gyökereire. Rámutatott arra, hogy a Horthy-kor középosztály-

diskurzusát meghatározó művek, így például Szekfű Gyula már említett munkája, de Weis 

István, Erdei Ferenc művei is, valamint az 1945 utáni történetírás (Hanák Péter poláris 

középosztály-fogalma és feudalizációs tézise) ugyanabból a szemléletből merítettek: az 1870-

es, 1880-as évek történetírói hagyományát örökítették tovább, s így a Horthy-korszak 

társadalomszemlélete paradox módon már a korszak kezdetén készen állt.
14

 Egy későbbi 

tanulmányában állapítja meg: „Felvethető viszont, hogy Erdei társadalmi imázsokról, újabb 

terminológiával élve társadalmi imaginációkról és nem tárgyi valóságról beszél ezen a 

ponton.”
15

 Kövér György a dualizmus korának középosztályi társadalmáról állapítja meg a 
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tényleges társadalomtörténeti folyamatok és a mentalitás éles szembenállását: „A létező 

szociális háttérben zajló folyamatok tehát inkább gyengítették a különállást, miközben a 

társadalmi gondolkodásban felerősödtek a tárgyalt jelenségeket az adott korszakban artikuláló 

sztereotípiák.”
16

 A már a dualizmus korában meglévő, és a két háború közti korszakban 

felerősödő társadalmi és mentalitástörténeti probléma a dzsentrikérdés és a „zsidókérdés” 

volt, mindkettő a magyar középosztály programjához kapcsolódott: „Mindkét kérdés egy 

leszármazási törésvonal mellett osztotta meg a társadalmat: az egyik a történeti-jogi rendiség, 

a másik pedig a felekezeti határvonal mentén.”
17

 A történettudomány kérdése, hogy a 

dualizmus korában mennyire voltak átjárhatóak ezek a társadalmi válaszfalak, vagy a Horthy-

korban „mennyiben tekinthető a ténylegesen létező középosztály polgárinak és valóban élesen 

elkülönült-e egymástól a maga számára kizárólagos középosztályi státust vindikáló történelmi 

vagy úri középosztály a jórészt (vagy egyedül?) zsidók alkotta vállalkozóktól, menedzserektől 

és szakértelmiségtől, tehát a szorosabb értelemben vett polgárságtól?”,
18

 mennyire voltak 

átjárhatók a vallási, etnikai határok, és milyen életmodellek, minták váltak meghatározóvá. A 

korban alapvetően asszimilánsnak tekintett polgárság a két világháború között kirekesztődött 

a középosztályból, a középosztály-diskurzusok centrális kérdése paradox módon a magyar 

középosztály megteremtése volt, annak ellenére, hogy már létező, meglévő osztályról volt 

szó.
19

 A kirekesztés a zsidó polgárságra irányult, melyet a korszak szociálpolitikája igazol; a 

kor polgárellenessége
20

 nagyon is valóságos módon mutatkozott meg a zsidótörvényeket 

megelőzően is.
21

 A két világháború között a kettős struktúra által közvetített sztereotípiák 

ellenségképekké váltak, használatuk, működtetésük célpontja az elsősorban az 

asszimilánsként megjelenő polgárság lett, aszimmetrikus ellenfogalmakként, egyenlőtlen 

szembenállásokként működtek.
22

 Polgárságról írni, vallani tehát a harmincas években 

egyáltalán nem volt semleges, politikamentes írói tett: az Egy polgár vallomásai első kötete 

politikai irodalom, hiszen a használatbavétele mindkét recepciós fázisban arról tanúskodik, 
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hogy politikai irodalomként is olvasták („a „politikai költészet attól az, ami, ahogyan 

befogadják”),
23

 és különböző politikai diskurzusokba ágyazódott be. Az is kétségtelen, hogy a 

kettős struktúra feudális eredetű, rendi, vallási, származási meghatározottságokat előtérbe 

állító premodern identitásmodelleket közvetített, illetve szilárdított meg, melyek 

ellentmondásosan viszonyultak a korábbi, a 19. századi modernizáció által felkínált (polgári) 

identitásmintákhoz. Kérdés, hogy az Egy polgár vallomásai továbbiakban identitásregényként 

értelmezett első kötete hogyan viszonyult ezekhez az identitásmodellekhez, és hogyan 

viszonyult a kor társadalmának önképét meghatározó kettős struktúra tételéhez? Az 

irodalomtörténet-írásnak nem feladata, hogy a kor társadalomtörténeti valóságát kutassa, 

mégis lényeges tudatában lennie a kor társadalma és e társadalom önképe összetett 

viszonyának. Így tudja hiteles módon megválaszolni azt a kérdést, hogy az érdeklődése 

középpontjában álló mű mennyiben járult hozzá a kettős struktúra által közvetített, a feudális 

eredetű, rendi, vallási, származási meghatározottságokat előtérbe állító premodern 

identitásmodellek fenntartásához vagy lebontásához, hogyan működhetett ágensként a 

középosztály diskurzusban, és formai jegyei milyen társadalmi-kulturális folyamatokkal 

hozhatók kapcsolatba? Az a kapocs, ami az irodalmat és a történelmet jelen esetben 

összekötheti, a szociálpszichológia, az identitáshoz kapcsolódó szociális reprezentáció 

fogalma.
24

 Az irodalom, a regény depragmatizált valóságelemei révén képes a szociális 

reprezentációkat megjelenítésére, hiszen a heteroglosszia révén magába olvasztja a 

diskurzusokat, hogy aztán visszaíródva kora diskurzusai közé újraformálja azokat.  

3.3. A polgári identitás válsága: mitől polgár a polgár?  

Az első világháború után a polgárság és a polgári identitás válságba került: a korábbiaktól 

eltérően nem lehetőségként, hanem problémaként jelent meg. Míg a dualizmus korában a 

politikai nemzet fogalma elfogadóan viszonyult a kettős identitások meglétéhez, azaz „a 

magyar politikai nemzettel és az eredeti etnikai csoporttal való egyidejű kapcsolattartás nem 

eredményezett lojalitási konfliktust”,
25

 addig a Horthy-korra jellemző, hogy a „többes 

kötődést kizáró identitások követelménye, sőt természetessége általánossá válik Európában és 
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szerte a nagyvilágban”.
26

 Gyáni Gábor Komlós Aladár Zsidók válaszúton (1921) című 

önéletrajzi írását hozza példaként az első világháborút követő „hibrid vagy fragmentált” zsidó 

identitáskonstrukciók megjelenésére,
27

 ami egymást kizáró választásként állította az 

asszimilált zsidóság elé a magyar nemzethez tartozás és a zsidó vallás vállalását: „A mondott 

téves látáson alapult a régi híres dilemma, hogy zsidók vagyunk vagy magyarok. Mintha csak 

zsidók, vagy magyarok lehetnénk! Pedig mind a kettő voltunk, ha nem is egyenlő 

arányban.”
28

 Önéletrajzi vázlatában Komlós Aladár életútját az egymást kizáró identitások 

közti választások hazug történeteként vázolta fel: „Nos: magyarnak neveltek. Vallottam, hogy 

csak a vallásom zsidó, a nemzetiségem magyar. Mivel pedig a vallásomban nem hiszek, nincs 

közösségem a zsidósággal. Aztán az egyetemen nemzetközivé lettem. Tévedés és hazugság 

volt mindez! Erőszakot követtem el magamon, kínos és betegségekre vezető erőszakot, mikor 

magyarnak, csak magyarnak vallottam magam, és eltagadtam a zsidósággal való egységemet; 

és sekély tévedés, a lelki valóságoknak meg nem felelő állásfoglalás a szokványos 

nemzetköziség is; és nem tudok a magyarsággal sem szakítani teljesen! Az igazság az, hogy 

magyar is vagyok, zsidó is vagyok, és nemzetközi is vagyok!”
29

 Míg a hosszú 19. század a 

modernizáció lendülete és az államhatalom által képviselt tolerancia, az állampolgári 

jogegyenlőség elvével karöltve elősegítette a modern polgári identitás létrejöttét, ami felülírta 

a vallási, származási kötöttségeket, mindez - ahogy Komlós Aladár emlékezése is mutatja - 

válságba került az első világháború és a Tanácsköztársaság bukása után. A nacionalizmus 

erősödése folytán a zömében asszimiláns polgárság identitása alapjaiban kérdőjeleződik meg, 

hiszen a modernizáció és az asszimiláció fénykorában, sőt csírájában már a reformkorban a 

polgári életelvek, életgyakorlat, maga a polgársághoz tartozás vált identitásalkotó 

kritériummá. Gyáni Gábor Max Weber és Jürgen Kocka nyomán a polgárság meglétét két 

ismérvhez köti: a kulturális gyakorlathoz és a csoportidentitáshoz: „Polgárnak így az számít 

tehát, aki - legalábbis bizonyos jövedelmi szint fölött(!) - foglalkozásától és származásától 

függetlenül polgárként tudatosítja önnön társadalmi helyzetét, és ennek megfelelő életet 

teremt maga és családja számára.”
30

 A reformkori Pest „új” polgársága esetében a polgári 

életforma elégségesnek bizonyult a származási, vallási, rendi kötöttségek háttérbe 

szorításához, azaz egy modern identitásfogalom kialakításához, sőt a „régi”, azaz rendi 
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polgárságot is képes volt ez az új identitásmodell magához hasonítani. Ez az a korszak, ami 

Gyáni szerint a polgári identitás születését jelenti: példája a reformkori Pest, ahol a 19. század 

első felében megjelennek a polgárság prototípusai, az „előfutárok”, s bár a rendi polgárságba 

tagozódnak be, de újfajta mentalitást hoztak magukkal: „teljesítményen alapuló önbecsülés 

(identitás) embrionális jelentkezéséről, a szorgalom, a kötelességtudat, a szaktudás 

megbecsüléséről, vagy a családközpontúságról és az erőteljes mobilitási aspirációkról, mely 

utóbbiak a polgárok gyermekeinek az iskoláztatásában nyilvánult meg…”
31

 „Így váltotta fel 

tehát a kultúra (a kulturális életgyakorlat), más szóval az életforma a jogi (rendi) polgári 

meghatározottságot mint döntő identitásképző erőt”
32

, „mindenekelőtt az identitása teszi az 

embert polgárrá”.
33

 A két világháború között a polgárság identitásválságát éppen az okozza, 

hogy a gyors, katasztrófaszerű változások a korszak végére a modern értelemben vett 

középosztály teljes szétzilálódásához, sőt összeomlásához vezettek. A teljesítményen és 

szabad választáson alapuló modern identitás már nem elegendő, hogy a polgár a társadalom, a 

nemzet gerincének tartott középosztály egyenrangú tagja lehessen. Egyrészt konkrét, 

megfogható társadalmi változásokról van szó: a trianoni döntés és a gazdasági válság hatása 

súlyosan érintették a magyar középosztályt. Jelei: a régi életnívó hanyatlása, a tisztviselőréteg 

felduzzadása és válsága, az értelmiségi túltermelés és a nagyfokú értelmiségi 

munkanélküliség; ugyanakkor pozitív folyamatok is zajlottak a korban, így a 

magánhivatalnoki réteg (a gyárak, cégek fehérgalléros alkalmazottai) középosztályba való 

betagozódása vagy a köztisztviselői réteg professzionalizálódása, polgárosodása. A korszakot 

egyaránt jelzi a középosztály általános deklasszálódása (ellentmondás az életelvek és a 

jövedelem között) és a polgári életelvek, a polgári életgyakorlat diffúziója, ami előkészítette a 

felemelkedő rétegek számára a középosztályba lépést.
34

 A polgárosodás, a polgári identitás 

tehát a mű megírása idején is feszültségekkel terhes, zajló folyamat. Másrészt a társadalmi-

kulturális harc az identitások és a szociális reprezentációk szintjén is jelentkezett. A 

középosztály kiszélesítése valódi kérdés volt, ami tekintve a kor valós problémáit (pl. a 

parasztság mérhetetlen nyomora, a szavazati jog szűkítése) megoldásra váró sürgős feladat 

volt. Ám a középosztály megteremtésének politikai programjai a diskurzusokban és a 

társadalmi gyakorlatban a létező polgárság középosztályból való kizárásával, polgári 
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identitása megkérdőjelezésével és antiszemitizmussal társult. A polgári életgyakorlat, a 

polgári kultúra és a polgári identitás önmagában már nem teljesíthette az identitás, a 

csoporthoz tartozás egyik fontos célját: a pozitív énképet, a csoport pozitív értékelését, hiszen 

nemzet nagyobb közössége és (a valóban létező) polgár egymást kizáró fogalmakként tűntek 

fel. A polgár mindenekelőtt asszimilánsként jelent meg a kor diskurzusaiban, függetlenül a 

társadalmi valóságtól és a vállalt egyéni és csoportidentitásoktól. Az Egy polgár vallomásai 

első kötetének megjelenéséig a kor szociálpolitikája már nyilvánvaló jeleit adta, hogy célja az 

„őrségváltás”, ami a magyar zsidó polgárság egzisztenciális ellehetetlenítését jelentette, 

hiszen igyekezett az iskoláztatást, a polgári értelmiség rekrutációját megakadályozni. A 

húszas-harmincas években a numerus clausus és az őrségváltás gondolata, az antiszemita 

érdekvédelem és a bürokratikus antiszemitizmus
35

 nemcsak az állampolgári jogegyenlőség 

gondolatát, hanem a teljesítményen (beleértve az asszimilációs teljesítményt is) alapuló 

szabad identitásválasztás jogát és lehetőségét is megkérdőjelezte. A kormánypolitika által is 

közvetített identitásminta alapja a származás volt.
36

 A polgári identitásminta háttérbe szorult, 

a korábbi polgárokat nem elért (szakmai, kulturális, társadalmi) teljesítményük, életmódjuk és 

vállalt identitásuk alapján tagozódtak be a társadalomba, hanem mások róluk alkotott képe, a 

társadalomban megjelenő szociális reprezentációik alapján, ezek pedig egyenlőségjelet tettek 

származás, vallás és társadalmi helyzet között. Ezzel a korábbi identifikációs bázis semmissé 

vált. A rendies, premodern identitáskonstrukciókat hangsúlyozó diszkurzív térben, mint ahogy 

az a középosztály diskurzusok mutatják, a polgár előbb megszűnt társadalmi-szociológiai 

kategóriaként létezni, majd másodrendű állampolgárrá vált. Ezekkel a folyamatokkal szemben 

az Egy polgár vallomásai és annak recepciója ellendiskurzusként fogható fel.  

3.4. A polgár szó fogalomtörténeti vizsgálata: aszimmetrikus ellenfogalmak 

Úri középosztály és zsidó polgárság egymást kizáró fogalompárokként jelennek meg a kor 

szóhasználatában, melyek jól leírhatók Koselleck „aszimmetrikus ellenfogalmak” 

kifejezésével. Olyan ellentétes fogalompárokról van szó, melyek a mi-ők csoport 

elhatárolására, a csoportidentitás meghatározására szolgálnak, de nem egyenrangú 

csoportokat feltételeznek: benne rejlik az elnevezésen kívül rekedtek el nem ismerése, 

lekicsinylése. A fogalom nem pusztán egy társadalmi csoport leírására szolgál, hanem 
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„teremtő tényezője is a politikai vagy társadalmi csoportoknak”,
37

 mivel képesek arra, hogy 

„a csoportok közötti tényleges viszonyokat átalakítsák”.
38

 Akkor beszélünk aszimmetrikus 

ellenfogalmakról, amikor „az öndefinícióból magából az idegen olyan meghatározása 

következik, amely nyelvi kifosztást jelent, gyakorlatilag pedig felér egy rablással. Ezek 

ellentéte egyenlőtlen szembenállást fejez ki”.
39

 Az aszimmetrikus ellenfogalmak története 

nemcsak a fogalom története, az értük és a körülöttük folyó küzdelmek története is.  

Az aszimmetrikus ellenfogalom negatív tagjaként, az úri, keresztény középosztállyal szemben 

a korban a polgár szinte kizárólag negatív konnotációban fordult elő, legtöbbször a szégyen, 

bűn, betegség jelentései társultak hozzá. A polgári, urbánus értelmiség önképében egyrészt 

érvényesült a negatív csoportidentitás, másrészt az aszimmetrikus ellenfogalmak működése, a 

hamis azonosítások leleplezésével küzdött ellene. A harc, küzdelem metaforái megjelennek a 

polgárság önreflexiójában, öndefinícióiban: „Vajjon sértés polgárnak lenni? Úgy látszik, az.”- 

állapította meg Hevesi András 1933-ban a polgári kultúra védelmében tartott előadásában.
40

 

Thurzó Gábor az Egy polgár vallomásairól írt kritikájában a polgár helyzetét egyenesen a 

szégyenletes nemi betegség metaforájával jellemezte: „Polgárnak lenni kínos kényszerűség, 

titkolni való szégyen, mint némely gáláns eredetű betegség, amit felnőttek is röstellnek 

megnevezni.”
41

 A stigmatizált polgár defenzívába szorult, a meglévő polgárság szinte minden 

más társadalmi réteg ellenségévé vált: „A polgárság, néhány évtizedes uralmi állapot után első 

számú közellenséggé nyilváníttatott.”- összegezte 1938-ban a kor sokarcú polgárellenességét 

Fejtő Ferenc.
42

 A polgár szó a korban különböző fogalmi azonosítások révén egyet jelentette a 

zsidóval, liberálissal és az urbánussal, a polgár kívül maradt a keresztényként meghatározott 

nemzet fogalmán.
43

 Bálint György 1929-ben a budapesti színházi kultúra új keletű 

vidékkultuszáról, igénytelen népieskedéséről írva annak „Pestellenességét” és ezzel együtt 

„polgárellenességét” kifogásolta.
44

Vas István emlékezéseiben így írt: „már az urbánus 

csakugyan zsidót jelentett”
45

; „…polgári demokrata. Ez a minősítés akkoriban …egyet 

jelentett azzal, hogy zsidó - nem is alaptalanul.”
46

 „De lehetett-e ezekben az években polgári 

politikáról beszélni, amikor a félhivatalos és forradalmi demagógia a polgárt egyszerűen 

                                                           
37

 KOSELLECK,1997, 7.  
38

 Uo., 11.  
39

 Uo., 8. 
40

 HEVESI András, Népi vagy polgári kultúra?, A Toll, 1933, júl. 18, 68.sz., 93.  
41

 THURZÓ Gábor, Márai Sándor: Egy polgár vallomásai, Erdélyi Helikon, 1934, 8. sz., 629. 
42

 FEJTŐ Ferenc: A polgárellenességről=FEJTŐ, 1992, 304. [1938] 
43

 „A keresztény (vallás) konstruált oppozícióba került a zsidó (faj vagy vallás) fogalmával”=KOMORÓCZY, 

2012, 463. 
44

 BÁLINT György, Neotősgyökér, A Toll, 1929, máj. 19, 5. sz., 37.  
45

 VAS István, Miért vijjog a saskeselyű? 1. Bp., Holnap Kiadó, 2002, 80.  
46

 VAS István, Miért vijjog a saskeselyű? 2. Bp., Holnap Kiadó, 2002, 9.  



48 
 

azonosította a zsidóval?” „Hogyan lehetett volna itt a polgár nevében széles körű politikát 

csinálni, amikor a polgár a nemzetközi nagytőke, és Cion bölcseivel és a nemzetközi 

bolsevizmussal való szimultán cinkosságot jelentett, s mikor az „intelligencia”, amelynek a 

mostani forradalmi veszély fokozásában betöltött szerepét Bethlen megbélyegezte - 

ugyanúgy, mint 1919-ben, a legnagyobb sértésnek tartaná, ha polgárnak neveznénk?”
47

- írta 

Zsolt Béla 1939-ben a szélsőjobbal szembeni polgári összefogás esélyeiről Bethlen elkésett 

javaslata (széleskörű polgári párt létrehozása) kapcsán. „Ma a polgár csakugyan alig jelent 

többet a városi kereskedőt, iparost és intellektuelt, s annak is főként csak zsidó rétegeit 

megbélyegző argot-nál.”
48

 Márai Hallgatni akartam című emlékezésében így ír a polgárság 

zsidósággal való azonosításának okairól: „Az első Magyar Tanácsköztársaság szervezői és 

vezetői között voltak zsidók, s amikor a „fajvédő” Magyarországon megcsinálták ennek a 

véres és gonosz közjátéknak a mérlegét, a zsidóságot azonosították a bolsevizmussal. Ez a vád 

hamis volt, igazságtalan. A hazai zsidóság nagy többsége ebben az időben is éppen olyan 

hűséges polgára volt a magyar államnak, mint az idevándorolt svábok, szlovákok, szlovákok, 

szerbek többsége. Osztályérdekei éppen úgy tiltakoztak a bolsevizmus ellen, mint a paraszt 

vagy a mágnás osztályérdekei. De a vád izzott, és a vádlók úgy érezték, nincs szükség 

bizonyításra.”
49

 [Az Anschluß évében] „A nemzetiszocialista, magyar nyelvű hetilapok és 

újságok megkezdették támadásukat a »zsidó polgárság« ellen, s a kommunista, magyar nyelvű 

hetilapok és újságok tíz évvel később - nagyon csekély változtatással, csaknem szó szerint - 

újra lenyomtatták e támadásokat, csak éppen - nem is minden esetben - elhagyták a „polgár” 

mellől a „zsidó” jelzőt.”
50

 A két háború között tehát zsidóság és polgárság egymással 

felcserélhető, szinonim és pejoratív, stigmatizáló kifejezésekké váltak, és ez mindenképpen az 

akkori középosztály-diskurzusok új, megkülönböztető jegye volt a dualizmus korához képest. 

A zsidóság a két háború között, az első világháború után paradox előítéletek foglyává vált: 

egyszerre azonosították a bolsevizmussal és a liberalizmussal: „A köztudatban ennek ellenére 

megszületett az előítélet, hogy szerves kapcsolat létezik zsidó származás és kommunista 

elkötelezettség között. Elvileg ezzel szemben kellett volna hatnia annak az előítéletnek, amely 

a zsidóságot a liberalizmussal azonosította. Mindez nem akadályozta az antiszemitizmus 

professzionális apostolait abban, hogy e két előítéletből egyet kreáljanak: kommunizmus és 
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liberalizmus számukra egyazon zsidó összeesküvés terméke volt.”
51

 Mint a kiragadott 

példákból látható, az aszimmetrikus ellenfogalmak működése a diszkurzív térben a magyar 

zsidó polgárság nemzetből való kizárását implikálta. A kor középosztály- diskurzusait is 

meghatározzák a fenti aszimmetrikus ellenfogalmak, illetve a hozzájuk való viszonyulás. 

Érdemes megvizsgálni a szóhasználat finom eltolódásait, melyek lehetővé tették és 

szentesítették a szociális reprezentációk az antiszemitizmus szolgálatában álló használatát. 

Koselleck az aszimmetrikus ellenfogalmak kialakulásának folyamatában megkülönbözteti a 

fogalompár két tagja közötti különbségek naturalizálása, temporalizálása és általánossá tevése 

mozzanatait (univerzalizmus). Az idegenek (a polgárok) másságát valamilyen fizikai-

természeti különbségként írták le, ami legtöbbször territorális megkülönböztetésből indult ki; 

kulturális szintjüket vagy más, a különbségtétel szempontjából releváns tulajdonságukat 

időbeli eltéréssel magyarázták, majd a harmadik fázis a csoport minden tagjára vonatkozó 

általánosítás. A diskurzus áttekintése az Egy polgár vallomásai első kötetének értelmezéséhez 

szükséges három releváns szempontra korlátozódik: a középosztályfogalmak, ennek kapcsán 

az aszimmetrikus ellenfogalmak működése és a megjelenített identitásmodellek vizsgálata. A 

középosztály-diskurzus áttekinthetetlen szövegmennyiségéből annak legjelentősebb, releváns 

szövegeire érdemes fókuszálni, ezek közül a kettős struktúra szempontjából meghatározó 

Szekfű Gyula Három nemzedék (1920) és folytatása: Három nemzedék…és ami utána 

következik (1934), Weis István A mai magyar társadalom (1930)
52

 című művei, valamint 

közvetlenül a mű megjelenését megelőzően a Korunk Szava (1933) és közvetlenül 

megjelenése után a Cobden (1935) folyóiratok középosztály-ankétjai. A történeti, szociológiai 

irodalom és a publicisztika közelítés egyben a középosztály-diskurzusok jellegzetes 

megnyilvánulási módjait is jelentik, továbbá megfelelő időbeli keretet nyújtanak az Egy 

polgár vallomásai diskurzusba ágyazottságának vizsgálatához.  

 

3.5. Textuális háló: középosztály diskurzusok 

 

Az így létrejövő textuális háló, ami „reprezentativitást igénylő szövegkorpuszokként 

(re)konstruálja a diskurzusokat, amelyekbe az irodalmi szöveg be van ágyazva”, és így 
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„lehetővé teszi, hogy az irodalmi szöveget nagyobb (nem-irodalmi) diskurzushoz való 

hozzászólásként olvassuk”, továbbá az irodalmi elemzést akár bibliográfiaszerűen 

plauzabilissé teszi a szövegben azzal, hogy „a világról és a kontextusról való tudást 

szövegmennyiségként definiálja, és ezzel láthatóvá teszi azokat a szövegnyomokat, 

amelyekből a szövegértelmezésbe bekerülő tudás táplálkozik, vagy amelyekre 

visszavezethető”, majd a mű értelmezése során a szövegben „kontextuálisan kötött 

jelentéstulajdonításokat” hoz létre.
53

 

A középosztály-diskurzusok nyelvi radikalizálódása, valamint az antiszemita beszédmód 

nyelvi paneljeinek kialakulása nem a két háború közti időszak eredménye, mutatott rá Kövér 

György
54

 és Bihari Péter
55

 is. Már a háború alatt megfigyelhető a történeti középosztály 

keresztény középosztállyal való azonosítása, s nem is csak a jobboldali publicistáknál, 

példaként Kövér György Bölöni György 1918-ban Nyugatban megjelent cikkét hozta.
56

 A 

jobboldalon Radisics Elemér
57

 Új Nemzedék-beli cikkében egyaránt megfigyelhető a 

Szekfűnél oly fontos gondolat: a történelmi középosztály hibáinak bírálata, és ezzel együtt a 

„zsidóság terjeszkedése”
58

 a szabad pályákon, amit Radisics szerint ellensúlyozni kell. 

Gazdasági antiszemitizmusa mellett azonban a szerző 1917-ben a magyar középosztályt még 

a zsidósággal együtt, a feltörekvő parasztsággal gondolja el. Kövér György fogalomtörténeti 

elemzése bizonyítja, hogy Szekfű „alig tett valamit hozzá a korabeli közbeszédhez, történeti 

levezetését pedig erősen redukáltnak tekinthetjük (antiszemitizmus)”,
59

 ám műve 

kétségtelenül igen nagy hatást gyakorolt a kor középosztály-diskurzusaira. A Három 

nemzedék a dualizmus kora középosztályára vonatkozó társadalomtörténeti fejtegetései jól 

ismertek a történettudományban. Szekfű erős kritikával illette az 1880-as években megjelenő 

dzsentrit, elsősorban ezt a társadalmi réteget tette felelőssé, hogy a modern, nemzeti 

középosztály reformkori programja nem valósult meg. Az abdikáció, a gazdasági-

kereskedelmi tevékenységről való lemondás mellett a középosztály kudarca a dzsentri 

identitásmodell terjedésének, a polgári erények hiányának is köszönhető. Ezzel magyarázza 
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kora jelenére is kiható ítéletét: „polgári légkör sehol nem alakult ki.”
60

 Szekfű maga utal az 

aszimmetrikus ellenfogalom, a szóhasználat változására: „Így érthető, hogy a gentry szó maga 

is kezd Trianon óta kiveszni a használatból - inkább csak a gentry-ellenesek ajkán maradt 

meg, némi kellemetlen gúnyos mellékízzel, s helyét az „»úri « társaság vagy hasonló 

kifejezések foglalták el.”
61

 Bár a kommün utáni összeomlásért elsősorban a modernizáció 

során tehetetlennek bizonyult úri középosztályt és a politikai elitet tette elsősorban felelőssé, 

és nem önmagában a zsidóságot,
62

 a Három nemzedék szemlélete mégis éles identitáspolitikai 

váltást jelentett az első világháború előtti állapothoz képest. A könyv a zsidóságot illetően 

disszimilációs modellben gondolkodott, viszont a polgári jogegyenlőség elvét tiszteletben 

tartó modell, a zsidóság nemzetiségként, nemzeti kisebbségként való elismerése integratív, 

plurális nemzeteszme hiányában a korban nem képviselt valós alternatívát.
63

 Az asszimilációt 

hirdető, magát magyarnak valló neológ zsidóság az új disszimilációs álláspontot 

antiszemitizmusként értékelte, hiszen végig kitartott az asszimilációs elv és az állampolgári 

lojalitás mellett.
64

 Lényeges azonban rámutatni, hogy Szekfű könyvének V., a zsidóság 

szerepét és Budapest kultúráját taglaló fejezete tartalmazza a korszak antiszemitizmusának 

fontos szemléleti paneljeit: Budapest mint zsidó kultúrájú város és a zsidó kultúra nemzeti 

kultúrává való előléptetésének kárhoztatását, valamint a zsidóság gazdasági és kulturális 

térfoglalását. A könyv „alappillére” az északkeleti, galíciai zsidóság és a nyugati, már 

asszimilálódott zsidóság közti különbségtétel.
65

 A magyar zsidóságon belüli különbségtétel az 

aszimmetrikus ellenfogalom részeként az idegenség térbeli megfogalmazásának tekinthető és 

a kizárást megelőzően a kettőzés alakzatával kapcsolódik össze. Az idegenség térbelivé 

alakítása mellett megfigyelhető a fogalom temporalizációja is: Szekfű különbséget tesz a II. 

József idején és a később bevándoroltak között, és elítéli egyenjogúsításukat: „a dunántúli, 

generációk óta jó magyar zsidóság és a galíciai jövevények egy kalap alá vétele” 

veszedelméről írva.
66

 A magát egyébként a korszakban ugyanúgy magyar állampolgárnak 

valló galíciai zsidóság
67

 a magyar középosztályba való felemelkedését Szekfű káros, nem 
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polgárosodás, Bp., Cserépfalvi, 1997, 115. Gyurgyák János a neológ és ortodox szakadás taglalásánál az 
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kívánatos jelenségként írta le: „A kapitalizmus hirtelen fellendüléséhez, az indusztrializmus és 

pénzüzlet szédületes kifejlődéséhez a zsidóság szolgáltatta az agyvelőt és az embert, míg testi 

munka nélkül lehetett működni. Így a nyereség is az övé volt, azaz a galíciai menekültek a 

zsidó kapitalizmus segélyével már az első és második generációban felemelkedtek a 

középosztályba, a magyar középosztályba.”- írta a dualizmus koráról.
68

 Továbbá [a zsidóság 

korábbi, nyugati irányú bevándorlása eredményeképpen] „Ez a milliónyi zsidóság, a magyar 

állam, és közvélemény illuzionárius intézkedéséhez alkalmazkodva, magyarnak vallá magát 

és egyetlen magyar zsidó réteget képezett, melyben régi honosok és ma érkezettek között 

senki nem tett különbséget.”
69

 Az eredeti szövegben kurzív betűkkel kiemelt etnikai 

különbségtétel nemcsak az elakadt asszimiláció konzervatív kritikájaként értelmezhető. A 

könyv koncepcionális eleme, a háború utáni középosztályon belüli etnikai különbségtétel 

(magyar középosztály, zsidó polgárság) aszimmetrikus ellenfogalomként a naturalizáció elvét 

érvényesíti: olyan különbséget tételez fel a két csoport között, ami semmiféle kulturális 

erőfeszítéssel nem hágható át. Az aszimmetrikus ellenfogalmak másik pólusán, a 

középosztály meghatározásokban ezzel párhuzamosan, a szintén reformkonzervatív Kornis 

Gyula 1928-ban a Napkeletben közzétett írásában (Mi a középosztály?) megjelenik a 

nemzetkarakter, világnézet, mint a középosztály homályos ismérve: „Nem tartozik a magyar 

középosztályba, aki nem érez együtt ösztönösen is, meg tudatosan is a történeti Magyarország 

életakarásával, erkölcsi és politikai hagyományaival, lehet közepes jövedelme vagy 

akármekkora műveltsége. Nem él a magyar középosztály lelki közösségében. Ingyen se 

gondoljuk, hogy a nemzet történeti hivatásérzése megmagyarosodott jöttmentek, máról-

holnapra szerzett lelki tulajdona lett.”
70

 Az úri/keresztény középosztály és a magyar nemzeti 

karakter, magyar világnézet (összefoglalóan magyarság) a húszas évek végére tehát szorosan 

összetartozó fogalmakká váltak. 

A két világháború közötti középosztály-diskurzus másik fontos viszonyítási pontját Weis 

István szociológiai munkái jelentik. A kormánypárti, kormányzati tisztviselői funkciót is 

betöltő szociológus bírálta a kormányzat etatista, a tisztviselői kar felduzzasztásához vezető 

politikáját. Középosztály-kritikája Szekfűhöz hasonló, erősen elítélte az úri középosztály 

„úri”, költekező, duhaj mentalitását, és nála részletesebben kitért saját kora középosztálya 

                                                                                                                                                                                     
ortodoxia esetében szintén csak a vallási különbség megtartásához való ragaszkodást hangsúlyozza, az idézett 

forrásban az állampolgári hűség erkölcsi-vallási kötelességként jelenik meg. =GYURGYÁK 2001, 222. 
68

 SZEKFŰ Gyula, 1989, 333. (A kiemelés az eredetiben.) 
69

 Uo., 332-333. (A kiemelés az eredetiben.) 
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 KORNIS Gyula, Mi a középosztály?=vál. Huszár Tibor, Értelmiségszociológiai írások Magyarországon 1900-

1945, Bp., Kossuth, 1981, [1928] 101. 
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romló helyzetének szociológia ábrázolására.
71

 A mai magyar társadalom című könyvének 

középosztályra vonatkozó alapkérdése: „a legnagyobb nehézség ma is a zsidóság és a 

középosztály viszonyának helyes megállapítása”.
72

 Vagyis: beleszámít-e a magyar (zsidó 

eredetű) polgárság a középosztály fogalmába vagy pedig kívül reked? A válasz egyértelmű 

nem, hiszen Weis kora véleményével azonosulva középosztály alatt az úri középosztályt érti 

(„nálunk a „középosztály” hívószóra csaknem kizárólagosan a hivatalnok fogalma jelenik 

meg előttünk.”),
73

) középosztály-koncepciója megismétli Szekfű úri középosztály kritikáját 

(„a távolmaradást az iparos és kereskedő pályáktól”)
74

 és a középosztály kettősségének tételét 

is. A polarizált középosztályfogalom azonban új jelentésekkel gazdagodik. Egyrészt a 

zsidóság a „középosztály legjelentősebb utánpótlásaként jelenik meg”, tehát a háború utáni új 

középosztályhoz való tartozása kérdéses, sőt nemkívánatos jelenség. Szekfű a dualizmus kori 

(régi) középosztály fragmentáltságát a zsombékok metaforájával érzékeltette, melynek az 

alapja az volt, hogy „az életmód külső kereteiben ő még nem látott szakadékot”,
75

 tehát ennek 

a középosztálynak a zsidóság még része volt. („Ez a heves nemzeti érzés volt jóformán az 

egyetlen kapocs, mely az életmód föntemlített külsőleges homogenitása mellett a 

középosztály különböző rétegeit összetartá. A liberális törvényhozás hiába mondta ki a szabad 

connubiumot és commerciumot, egy-egy vidéki társadalom nemesi, nyárspolgári, értelmiségi 

és zsidó rétegei mégis külön foltokban, egymás mellett, egymástól elkülönzött zsombékokon 

ültek.”)
76

 Weis művében a polgárság szociológiai kategóriaként csak kispolgárságként jelenik 

meg (5. fejezet), egyébként szociológiai kategóriájától megfosztva, etnikai megkülönböztető 

jegyével, a hatodik, középosztályt taglaló fejezeten belül, „A zsidóság térfoglalása” alcím alá 

sorolódik be, a középosztály bizonyos pályáit elfoglaló zsidóságként és nem polgárságként. 

(Az alfejezet címeként használt kifejezés az antiszemita beszédmód korabeli bevett fordulata, 

szemléleti eleme volt.) A Három nemzedékben az aszimmetrikus ellenfogalom tagja 

(polgárság) a felosztás, a kettősség alakzatához kapcsolódóan szerepelt, Weisnél ennek 

helyére a hiány alakzata lép: a szövegből a polgárság szociológiai kategóriája kitörlődik, s 

helyette pusztán a magyarságtól megkülönböztető etnikai jegye emelődik be diskurzusba. A 

hiány alakzatával viszont az aszimmetrikus ellenfogalom alárendelt tagja, a polgárság a 

zsidóság pejoratív értelmű szinonimájaként értelmeződik (és fordítva), és ezzel általánossá 
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válik. Weis középosztály-kritikája felveti a létrehozandó középosztály modelljének a kérdését, 

érvelése tulajdonképpen annak a bizonyítása, hogy a hivatalnokréteggel azonosított úri 

középosztály identitásmodellje (értékvilága, életgyakorlata) alkalmatlan arra, hogy a 

szükségesnek látott „alulról jövő kiegészülés”
77

 számára követhető mintát nyújtson.  

A Korunk Szava
78

, az ifjú katolicizmus folyóirata 1933-ban ankétot rendezett a magyar 

középosztályról: „…van-e magyar középosztály; ha van mik annak a hibái és hogyan kellene 

a múlt hibáit és mulasztásait helyrehozni?”
79

 Szekfű válasza („Tartok tőle, hogy a Korunk 

Szava olyanról ankétozik, ami nincs és aminek megteremtésére szinte az utolsó pillanatot is 

elmulasztották.”)
80

 nemcsak a meglévő magyar középosztály, az úri középosztály 

polgárosodottságának kétségbevonását, hanem a meglévő magyar asszimiláns polgárság 

nemzeti középosztályból való kizárását is implikálja, hiszen Szekfű ugyanitt az európai 

középosztály fogalmát a polgárságnak feleltette meg. A magyar középosztály tehát nem 

feleltethető meg az európai értelemben vett, a nemzetállammal és a kapitalizmussal létrejövő 

nemzeti polgárságnak, hiszen „középosztály…teljes lehetetlenség polgári életfelfogás nélkül, 

polgári erények mint ideálok uralma nélkül.” Ennek oka azonban a polgári identitásmodell 

feladásában keresendő, hiszen Szekfű szerint az asszimiláns polgárság identitásmodellje a 

dzsentrihez hasonult: „Polgári erény helyett „úri” szokások váltak ideállá, „Az úriember-ideál 

kiszorította a magyar polgár-ideált, mielőtt az megszülethetett volna” az asszimilált zsidó 

vagy német polgár dzsentrit játszott a polgári identitásmodell megvalósítása helyett. A 

modern középosztály megteremtésének kulcsa, hogy az „úriember” fogalmát a „polgár” 

fogalmával kell helyettesíteni, hogy a felemelkedő rétegek számára (ipari munkásság, falusi 

parasztság) a létrejövő magyar polgárság követhető mintát jelentsen: „a magyar fejlődés újabb 

megtörésétől tartok, ha a nép széles rétegét emelkedésében nem várja készen egy széles 

befogadóképességű magyar polgári osztály”- írta profetikus előrelátással Szekfű.
81

 A 

középosztály számára tehát a megújulás lehetősége a polgári identitásmodell elsajátítása, és az 

alsóbb társadalmi rétegek befogadása. A polgári életgyakorlat, a polgári identitás mintaként 
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jelenik meg Szekfű érvelésében, ami ellentétes a kor közfelfogásával: a két háború között már 

az egyre nagyobb súlyú tömegmédia által is (film, rádió, sajtó) az úri középosztály 

életgyakorlata, értékvilága jelent meg követendő, sőt népszerű normaként. A tömegkultúra „a 

középosztály életideálját ás értékrendjét népszerűsítették, egyidejűleg azonban jól tükrözték a 

középosztályban a középosztály életében bekövetkezett változásokat és továbbélő, már alig 

vagy egyáltalán nem közvetíthető ideálokat”.
82

 L. Nagy Zsuzsa hangsúlyozza a film 

jelentőségét: „egybefonódást jelentett azokkal az életformákkal, melytől a néző elesett” és a 

„gentroid mentalitást, a középosztály értékrendjét népszerűsítették”,
83

 pl. a korabeli magyar 

filmek főszereplői 90 %-a úriember, színhelyei közül kiemelkedik a vidéki birtok, kúria. 

Visszatérve a Korunk Szava ankétjához: a szerkesztőség zárásképpen szükségesnek látta 

hangsúlyozni, hogy Szekfű Gyula álláspontjával ért egyet.
84

 A korszak végén megjelent 

művében hasonlóképpen látta Pukánszky Béla a dualizmus kori asszimiláns német polgári 

mentalitásának problémáit: „Az úr-magyar ugyanolyan elválaszthatatlanul összetett 

fogalommá lesz, mint a negyvenes években [az 1840-es években ] a szabadság-magyarság, s 

ez a fogalom-összetétel szükségszerű következetességgel állítana egymás mellé a polgárság 

gondolkodásában a nem úr-német fogalmakat is. A beolvadásra hajló polgár a legmélyebben 

meg van győződve arról, hogy csak úrisága, azaz magyarsága útján válik a nemzet hatalmas 

munkaközösségének igazi részesévé.”
85

 Mint már láttuk, a kor szóhasználatában működő 

aszimmetrikus ellenfogalmak másik pólusán ezzel szemben úriság, úri középosztály és 

magyarság vált hasonlóképpen összetartozó, szinte már szinonim kifejezéssé. 

A Cobden
86

 folyóirat 1935-ben indított A középosztály és a vajúdó világ című középosztály-

ankétja valószínűleg a legnyitottabb, legsokszínűbb és legterjedelmesebb volt a korszakban. A 

gazdasági és kulturális liberalizmus elvét hirdető magyarországi Cobden Szövetség, a Magyar 

Szabadkereskedelem Híveinek Egyesülete 1922-ben alakult meg. A szövetség az angol 

Cobden klubok mintáját követve működött.
87

 Rendszeres előadásaik keretében a 
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túlnyomórészt közgazdasági, pénzügyi, államháztartási témák mellett filozófiai, irodalmi, 

művészeti, esztétikai, szociológia problémákkal is foglalkoztak, melyek szövegét 

könyvsorozat formájában meg is jelentették. A korban elavultnak számító gazdasági 

liberalizmus elvét védelmezték, a szövetség és az 1934-1938 között fennálló lap a liberális 

nagypolgársághoz és az 1920-ban betiltott szabadkőművességhez is kötődött. A liberalizmust 

a progresszió általános feltételének tartották, s bár hangsúlyozták a kultúra gazdaságtól való 

függetlenségét, de gazdaság és kultúra kapcsolatát rendkívül fontosnak tartották. A Cobden 

folyóirat gazdasági, kereskedelmi témákkal foglalkozott, és mellette időnkénti irodalmi 

rovatában részleteket közölt például Illyés Gyula Puszták népe és Hevesi András Párizsi eső 

című műveinek fejezeteiből. Elsősorban az irodalom és a művészetek társadalomalakító 

szerepe iránt érdeklődött, ezért elsősorban a népi és az urbánus táborból, időnként a Nyugat 

első nemzedékének tekintélyes alkotóitól közölt műveket, vagy hívott meg előadói közé. 

Szerzői között találjuk a már említett Hevesi Andrást, Illyés Gyulát továbbá Cs. Szabó 

Lászlót, Fejtő Ferencet, Ignotus Pált, Zsolt Bélát, és egy-egy alkalommal Babitsot, Márait, 

Móriczot is. A Cobden ankétjai a közélet aktuális témáit bocsátották vitára, szembeszállt az 

antiszemitizmussal
88

 és a fasizmussal;
89

 a középosztály ankéton kívül jelentős volt az 1937-

ben a bal- és jobboldaliságról tartott ankét is, vagy a polgári kultúráról rendezett vitaest.
90

 

A folyóirat 1935-ben A középosztály és a vajúdó világ címmel rendezett öt hónapon át, 

áprilistól augusztusig tartó ankétot, ami rendkívül sok hozzászólót mozgatott meg a magyar 

szellemi élet igen távol eső spektrumaiból. A hozzászólók között voltak népiek (Illyés Gyula, 

Sárközy György), urbánusok (Ignotus Pál, Hevesi András, Kecskeméti György, Cs. Szabó 

László), továbbá Kassák Lajos, József Attila, Kosztolányi Dezső, Ignotus is; de ott találjuk a 

gazdasági élet (Neumann Lajos, Nagy Antal), a tudomány (dr. Móricz Miklós statisztikus, 

Kovrig Béla reformkonzervatív szociológus) a politika (Kállay Tibor, pénzügyminiszter, 

pénzügyi szakértő, Auer Pál, jogász, Gratz Gusztáv) képviselőit is. A Korunk Szava 

ankétjával szemben a Cobden őrizkedett a kirekesztéstől, így sem az ankét címében, sem 

kérdésfelvetéseiben nem használta a középosztály előtt a magyar jelzőt, helyette, mint látni 

fogjuk az integratív, befogadó szemléletet tükröző „magyarországi” jelzőt használta. A négy 

kérdés a középosztály mibenlétére, fogalmára, politikai szerepére, a középosztály érdekeinek 
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jobban megfelelő gazdasági elvekre (liberalizmus vagy tervgazdálkodás) valamint lehetséges 

érdekérvényesítő szervezetének létrehozására vonatkozott.
91

  

A továbbiakban a középosztály fogalmára vonatkozó fontosabb hozzászólásokat fogom 

bemutatni. Az ankét vitaindítójában a téma aktualitását nemzetközi és magyar jelenségekkel 

indokolta: a liberalizmus és a középosztály veszélyeztetettsége a nacionalista vagy 

internacionalista kollektív ideológiák harcában illetve „a magyarországi középosztály sajátos 

hagyományában és szerkezetében”
92

 látta az ankétot létrehívó okokat. Míg Nyugat-Európában 

a középosztály a polgársággal azonos, Magyarországon „gyakran csak azt a „történelmi 

középosztályt” jelöli meg, amelyet önkéntelenül, de következetesen megkülönböztetnek a 

„polgári középosztálytól”.
93

 A Cobden tehát nyíltan szembeszállt a középosztály fogalmának 

leszűkítő értelmezésével és polarizált felfogásával. Határozott kérdésfeltevésével („Mit értünk 

voltaképpen középosztályon? Azonos-e a középosztály a polgársággal?”) kiemelte a 

középosztály fogalom legfőbb ellentmondását, rámutatott a fogalomban rejlő és 

megkülönböztetést jelző hiány alakzatára.  

Az ankét hozzászólalói a középosztály fogalmát nehezen meghatározhatónak látták, ezért 

általában más-más szempontokból, de nem létező fogalomnak tekintették (lásd pl. Földi 

Mihály,
94

 Kovrig Béla
95

 hozzászólásait), a többség azonban egyetértett a Cobden felvetésével, 

hogy a közkeletű felfogással szemben nem lehet az úri középosztály fogalmára szűkíteni. A 

régi, háború előtti és az új középosztály különbségét abban látták, hogy az előbbibe még 

beleértették a magyar zsidó polgárságot („másfelől pedig magában foglalta a mezőgazdaság, 

az ipar és a kereskedelem terén munkálkodó s a jogegyenlőség védelme alatt megerősödött 

gazdasági rétegeket,”,
96

 „a középosztályba beletartozónak sorozom ma is a dolgozó 

társadalomnak minden olyan egyedét, aki társadalmi és gazdasági elhelyezkedésénél fogva 
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IV. Milyen tömörülés volna szükséges ahhoz, hogy a középosztály biztosítsa jogos szellemi és anyagi 

igényeinek tiszteletben tartását?”=Cobden, 1935, február, 77-78. 
92

 A Cobden ankétja, A középosztály és a vajúdó világ, Cobden, 1935, február, 77. 
93

 Uo. 77. 
94

 FÖLDI Mihály hozzászólása, Cobden, 1935, augusztus, 334. 
95

 KOVRIG Béla hozzászólása, Cobden, 1935, június-július, 270. 
96

 LUKÁCS György v.b.t.t. hozzászólása, Cobden,1935, április, 150. 



58 
 

beletartozik abba a rétegbe, melyet az utolsó évtizedek forradalmasító mozgalmai előtt 

világszerte „polgári középosztálynak neveztek.”);
97

  ezek a hozzászólók a régi, liberális 

középosztály felfogáshoz és polgári identitásmintához kívántak visszatérni („de erős a hitünk, 

hogy megtisztulnak a nézetek és a detronizált polgári középosztályt újra vissza fogjuk 

helyezhetni abba a pozícióba, melyet nehéz időkben hazafiasan és belátóan töltött be.”)
98

 A 

polgárságot a Cobdenben hozzászóló, túlnyomórészt liberális értelmiség a jelen középosztály 

szerves részének tekintette. Az urbánusok a modern középosztály fontos ismérvének tartották 

a polarizált középosztály származáson alapuló rendies fogalmai ellenében a középosztály 19. 

századi liberalizmus kínálta „gyökértelenségét”, azaz származási, rendi kötöttségeitől való 

szabadságát hangsúlyozni: „középosztálybeli az, aki mást csinál, szükségképpen, 

végzetszerűen mást csinál, mint amibe beleszületett”- írta Hevesi András.
99

 Cs. Szabó László 

a konzervatív középosztály-fogalom anakronizmusát a fogalmak történeti analízisével 

bizonyította be: a középosztály gazdasági fogalom, aminek vagyoni-jövedelmi ismérvei 

vannak, míg a polgárság a rendi társadalomban közjogi fogalom volt. A leszűkítő 

középosztály-fogalom idejétmúltságát és a korszerűbb, szélesebb középosztály-fogalom 

jogosultságát Cs. Szabó a nyugati tömegdemokráciák háború utáni kialakulásával és a 

klasszikus, rendi eredetű polgárság eltűnésével támasztotta alá. Magyar Pál középosztály-

fogalmában a munkateljesítményre és a kulturális igények kielégítésére elegendő jövedelemre 

tette a hangsúlyt - függetlenül a hivatalnoki (tehát az úri középosztály) vagy a szabad 

pályákon (polgárság) való jövedelemszerzéstől, a polgári életmód identitásképző erejét 

kiemelve: „változatlanul a középosztály tagjának számít a társadalomnak minden olyan 

egyede, aki akár a gazdasági életben, akár a hivatalnoki pályán, akár a szabad működési 

területen, kizárólag, vagy elsősorban munkateljesítményére építi fel életexisztenciáját és 

munkateljesítményéért olyan ellenértéket igényel … hogy jövedelme nem csupán a 

létminimum fogalmába sorozott életszükségletek fedezésére legyen elegendő, hanem ezen 

felülálló igényei is vannak.”
100

 Zsidóság polgárság és középosztály fogalmi viszonyára 

vonatkozólag Hatvany Bertalan a zsidó identitás vállalásával, disszimiláns álláspontból 

tiltakozott a zsidóság és polgárság hamis azonosítása ellen: „Nem lehet a pesti zsidó 

mentalitást a mai városi polgárság zsinórmértékéül venni: nem lehet, mert az mélységesen 

történelmi és lelki adottságok folytán akkor is a zsidó géniusz kifejezője, ha a magyar népet, 
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magyar államot, a magyar kultúrát szolgála.”
101

A Cobden középosztály-diskurzusában a 

középosztály vagyoni, jövedelmi és kulturális ismérvek és nem rendies eredetű kategóriák 

(származás, vallás) alapján definiálódott. A polgárságot a középosztály részének tekintették, 

és néhányan még ennél is szélesebb, korszerűbb, de mindenképpen heterogén középosztály 

fogalomban gondolkodtak. Az ankétot záró cikk anyaga is tanulságos: a bemutatott nézetek 

sokféleségére és a középosztály fogalmának körülhatárolatlanságára, pontosabban a 

szóhasználatra helyezte a hangsúlyt: „alkalmat adtunk azoknak a különféleségeknek 

megmutatkozására, amelyek e téren a szóhasználatban és a fogalmak alkotásában is 

érvényesülnek … és ezzel elősegítettük a tisztultabb és egységesebb fogalmak s 

félreérthetetlenebb és exaktabb szóhasználat kialakulását”, „magában a ’középosztály’ szó 

használatában úgyszólván nagyobb és lényegesebb eltérések mutatkoznak, mint a 

középosztály helyzetére vagy teendőire vonatkozó gazdasági, politikai javaslataiban.”
102

 A 

Cobden a vélemények pluralitásán alapuló fogalomtisztázó programja a liberális polgárság és 

értelmiség egyik fontos szellemi fegyvere volt, törekvései párhuzamot mutatnak A Toll 

urbánus folyóirat céljaival, melynek szerkesztőgárdájához az Egy polgár vallomásai megírása 

idején Márai is tagja volt. Az ankét legfontosabb eredménye a liberális középosztály-

diskurzus megjelenítése, a leszűkítő-ideologikus, polarizált középosztály-felfogás elleni 

fellépés volt. A szóhasználatról folyó metadiskurzus valójában a közbeszédet uraló és a 

polgárság társadalmi csoportját negatívan meghatározó aszimmetrikus ellenfogalmak elleni 

küzdelem jelentős megnyilvánulása volt, aminek tétje a saját csoportidentitás és a polgárság 

szociális reprezentációjának pozitív megjelenítése volt, akár a régi középosztály, illetve 

polgári identitásmodellhez való visszatérés, akár egy új, modern középosztály fogalom 

létrehozása által.  

A fajvédők antiszemita középosztály diskurzusát a Cobden ankétjával, az Egy polgár 

vallomásai második kötetének megjelenésével egy időben kiadott A magyar középosztály 

megteremtése című Szabó Dezső-pamflet érzékelteti. Az egységes magyar középosztály 

tagadása a kiindulópont itt is: „Hogyan: hát ezután kell megteremtenünk a magyar 

középosztályt? Igen. Hát nincs magyar középosztály? Nincs. Mi hát az, amit mi magyar 

középosztálynak hívunk? Ez: különböző fajú, különböző hitű, különböző történelmi érdekű 

embercsoportok hazug magyarságú, anarchikus tömege.”
103

 Szabó Dezső a magyar 
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középosztály történelmi áttekintésében Szekfű gondolatmenetét ismételte. A magyar 

középosztály nem tudta a nemzeti polgárság szerepét eljátszani, mert a rendi polgárság 

gyenge és idegen volt, a nemesség pedig nem vett részt a tőkés gazdaság kialakításában. A 

meglévő középosztályt három részre osztja, germán, zsidó érdekűekre és mindkét 

érdekcsoporthoz szervezkedőkre. Legfőbb tézise, hogy ellentétben a túlnyomórészt az 

államigazgatás, egyház, oktatás irányító pozícióit megszerző németséggel és a szabad 

pályákat (pénzügy, ipar, kereskedelem, kultúra) kizárólagosan irányító zsidósággal szemben a 

magyarság alulmaradt, mert az előző két népfajjal szemben meg kellett tagadni faji 

jellegzetességeit. Ezért a megoldás a középosztály átalakítása a valódi történelmi osztályból, a 

parasztságból: „Meg kell teremteni a magyar középosztályt. Honnan vegyük az emberanyagot 

ehhez az új középosztályhoz? Meg kell nyitnunk a magyarság összes erőinek időtlen 

rezervoárját: a magyar parasztságot s az ő arra alkalmas elemeivel kell elárasztani a magyar 

élet középosztályi helyeit.”
104

 Szabó Dezső koncepciójában a középosztály radikális 

átalakítása antiszemita nézetekkel párosult. A zsidó térfoglalás tézise, a bűnbakképzés („A 

háborús összeomlás kizárólagos okai és minden egyéb nyomorúságunk okai: a zsidók.”),
105

 a 

liberalizmus a zsidóság ideológiájaként való feltüntetése, és a zsidóság ellen irányuló radikális 

megoldások sürgetése („Tehát: el kell venni a zsidóktól a meghódított helyeket és a többi 

helyekkel együtt a német-magyarok kezébe kell adni”)
106

 mind megjelennek 

gondolatmenetében. A polgárságot a zsidósággal azonosította, új középosztály-víziójában 

eszerint a polgárság csak hiányként létezhetett.  

3.6. Összegzés 

A mű keletkezési kontextusának vizsgálata, a rekontextualizáció során a polgár, polgárság 

fogalmához szorosan kapcsolódó középosztály-diskurzus legfőbb vonatkoztatási pontjait 

tekintettem át. A diskurzusból való kiindulás, az egymást lehetővé tevő és egymást értelmező 

szövegek elve alapján álló munka a diskurzusban részt vevő legfontosabb szövegek 

megjelenítését követelte meg. A korabeli társadalom önképét a kettős struktúra határozta meg, 

aminek két alkotóeleme (keresztény, úri középosztály - zsidó polgárság) aszimmetrikus 

ellenfogalomként működött. A diskurzusanalízis azt mutatta, hogy az első világháború előtti 

(modern értelemben vett) ún. „régi” középosztály is hasadt, heterogén társadalmi rétegként 

jelent meg a diskurzusban (példa rá Szekfű zsombékok-metaforája), de ez 1920 után 
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alapvetően megváltozott. Az asszimilánsként megjelenített (zsidó és német) polgárság a 

diszkurzív térben kirekesztődött a középosztályból, ezt bizonyította Szekfű (1920) és Weis 

(1930) konzervatív, antiszemita középosztály-koncepciója. Megfigyelhettük a diskurzuson 

belüli hangsúlyeltolódásokat: míg Szekfű történeti munkájában megkettőzte a zsidóságot 

(nyugati és galíciai zsidóság) és csak az előbbit fogadta el a nemzet részének, Weis kora 

társadalmát bemutató szociológiai művében már egyértelműen kizárta a zsidóságot a 

középosztályból. A polgárság mint társadalmi réteg nincs jelen könyvében, csak a 

kispolgárság. A polgár „A zsidóság térfoglalása” címszó alatt nem társadalmi rétegként, 

hanem etnikai-vallási megkülönböztető jegyével sorolódott be a középosztályba, és így jelent 

meg a diskurzusban. Ezt mutatta a polgár szó a korszakra korlátozódó fogalomtörténeti 

vizsgálata is. A polgár az aszimmetrikus ellenfogalom tagjaként stigmaként működött: 

felcserélhetővé vált a zsidó, bolsevik, urbánus szavakkal. A középosztály diskurzusok 

általános jellemzője alól a liberális polgári értelmiség középosztály-felfogása volt a kivétel, 

amit a Cobden folyóirat középosztály-ankétja példázott. A szélsőjobboldali, fajvédő 

középosztály-koncepciók (pl. az akkor már ellenzéki Szabó Dezső,1935) nyilvánvalóan csak 

mélyítették a kormányzati szociálpolitikában és a közgondolkodásban egyaránt jelen lévő 

kirekesztő tendenciákat és radikális megoldásokat sürgettek. A Cobden minimális programja a 

„régi”, azaz az I. világháború előtti középosztály-fogalomhoz való visszatérés, maximális 

programja pedig az eddiginél szélesebb, az alsóbb néposztályok polgárosodását támogató „új” 

középosztály létrehozása volt. A diszkurzív térben lejátszódó kirekesztés párhuzamos jelenség 

volt a polgárság identitásválságával. A szavak a polgári, modern középosztályért folytatott 

harc eszközeivé váltak. A polgárlét alapja, mint láttuk, a polgári életmód és a polgári identitás 

felvállalása, amit a 19. századi liberalizmus és államnemzeti koncepció elősegített. A polgári 

identitás két háború közötti válsága pontosan abban állt, hogy az egyéni teljesítményen és az 

állampolgári jogegyenlőség elvén alapuló identitáskonstrukció (jövedelem és műveltség 

megszerzése) alapjaiban rendült meg, és már nem bizonyult elegendőnek a polgári 

identitáshoz, helyette a származást és vallást érvényesítő, kirekesztő premodern identitás-

koncepciók kerültek előtérbe. A jelenség párhuzamos volt a nacionalizmus előretörésével, a 

nemzetállam fogalmának újraértelmezésével, s mindez lehetetlenné tette a kettős, többes 

identitások érvényesítését, meglétét. Ez tekinthető a két háború között a polgári identitás 

válságának, ami egyszerre volt egymásra visszaható társadalmi és szociálpszichológiai 

probléma, és azt is lényeges hangsúlyozni, hogy ezek az identitáskoncepciók konkrét 

identitáspolitikai lépésekben, a kormányzat a zsidóság ellen irányuló szociálpolitikájában 

nyilvánultak meg, először 1920-ban. Márai Egy polgár vallomásai című művének első kötete 
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identitásregényként a polgárságot érintő súlyos identitásválságára adott válasz, hozzászólás a 

középosztály diskurzushoz a regény sajátos eszközeivel.  
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4. Kontextus, narratív struktúra és identitás Márai Sándor: Egy polgár vallomásai című 

művének első részében (1934) 

4.1. Műfaji javaslat és értelmezési módszer 

A kontextuális-kulturális narratológiai közelítésmód fontos alapelve és célja, a narratíva 

kulturális-társadalmi beágyazottsága és annak vizsgálata természetszerűleg felveti az 

extratextuális elemek és a narratíva viszonyának a kérdését. A kiterjesztett olvasás, a 

különböző szövegek és a narratív fikciós mű együttes olvasása egyben a formai elemek, a 

formai elemzés, és ezzel az értelmezés kontextusban való rögzítését is jelenti. Ez a fejezet 

kísérlet az Egy polgár vallomásai első kötetének új műfaji javaslat mentén történő 

értelmezésére, a művet a polgárság identitásválságára adott reakciónak tekintem. A műfaj 

meghatározásánál célszerű a tágan értelmezett (nem irodalmi) kontextus tényezőit, a polgár 

fogalmához kapcsolódó szociális reprezentációkat a formai elemekkel összefüggésben 

vizsgálni. Csakis így, a formai elemek és a kontextus egymásra vonatkoztatásával kerülhető 

el, hogy a kulturális-társadalmi kontextus számbavétele ne süllyedjen pusztán az irodalmi mű 

elhanyagolható hátterévé. Identitásregényként az Egy polgár vallomásai első kötete valóban a 

regényírás műfaját megújító, kísérletező, magas esztétikai színvonalú műnek tekinthető, ami 

vitathatatlanul az életmű csúcsát jelenti. Mekis D. János a két világháború közti irodalom 

fontos műfajának tartja az irodalmi önéletrajzot, ami a szociográfia mellett a regény 

műfajának egyik lehetséges megújulását, műfaji paradigmáját kínálhatja: az autobiográfia „a 

regény vonzásában, sőt a regény egyik változataként kanonizálódott az irodalomban.”
1
 Az 

Idegen emberekben felvetett lehetőség, az egyes szám első személyű forma 

összekapcsolódása az identitás témájával azonban mégsem az identitáskonstrukció 

megszilárdulását vonta maga után: az Egy polgár vallomásai első kötete témája maga az 

identitás általában, az identitás alakulása, képlékenysége, viszonylagossága. A mű témája nem 

a történeti szerző identitása, sem pedig a narratív identitás, s nem is a polgári életmód, vagy a 

polgári identitás, hanem maga az identitás szociálpszichológia jelensége. Az önéletrajziság, az 

önéletrajzi elemek ebben a vonatkozásban az epikai hitelességigénnyel hozhatók kapcsolatba. 

Az identitástéma ebben a műben is sajátos narratív eszközökkel kapcsolódik össze, s ahhoz, 

                                                           
1
 MEKIS D. János, Egymást folytató önéletírások, A két háború közötti magyar autobiográfia kérdéséhez=szerk. 

MEKIS D. János, Z. VARGA Zoltán, Írott és olvasott identitás, Az önéletrajzi műfajok kontextusai, Budapest, 

Pécs, L’Harmattan, PTE, 2008, 299. 
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hogy a narráció legfontosabb eljárását, az elbeszélői hang polifóniáját megvilágítsuk, a 

bahtyini hibrid konstrukciók és a szociális reprezentációk összekapcsolódását kell 

megvizsgálnunk. Ez utóbbi azonban szöveg és kontextusa közti relációk felállítását igényli, 

mint ahogy a mű megalkotásához és befogadásához, használatba vételéhez kötődő 

funkciókról felállítható hipotézisek is. A mű identitásregényként való értelmezésének 

nemcsak a téma (polgárság és középosztály) diskurzusba ágyazottságának feltárása a feladata, 

melyet az előző fejezet rekontextualizációjában láthattunk, hanem a formai elemek és a 

kontextus összeszövődöttségének a bemutatása.  

További kérdést jelent az Egy polgár vallomásai két kötetének egymáshoz való viszonya. A 

két rész, az első és az 1935-ben megjelent második kötet között nincs olyan szoros 

összefüggés, ami kizárná az első kötet önálló műként való kezelését. Grendel Lajoshoz 

hasonlóan
2
 nem tételezek fel olyan szoros kapcsolatot a két rész között, mint ami általában a 

Márai-szakirodalomban szokás. A két rész tematikus különbségei mellett fontosabbak a 

narráció formaalkotó elvének eltérései: az első rész jóval bonyolultabb narratív szerveződése 

megbonthatatlanul összefonódott a figurák és a motívumok rendszerével és a felidézett, 

polgárságra vonatkozó szociális reprezentációkkal. A második rész nem válik le ugyan az 

elsőről, hiszen egyes, a szociális reprezentációkhoz kapcsolódó tematikus elemek a 

személyes, művészi identitás alakulásrajzában is továbbfolytatódnak, és jelentésük így lesz 

teljes; ám a második rész szerkezetét sokkal inkább tematikus, mint formai elvek irányítják, s 

olykor nem több mint lazán összefűzött esszék, útirajzok, elmélkedések, reflexiók 

gyűjteménye. Ezen kívül az első rész társadalmi-kulturális beágyazottsága jóval erősebb és 

meghatározóbb. 

A Márai-recepció első hulláma szerint az Egy polgár vallomásai kevert műfajú mű, melyben 

a vallomás, az emlékirat és a regény műfaji jegyei dominálnak,
3
 önéletrajznak semmiképpen 

sem tekinthető. A regényszerűséget a harmadik kiadás paratextusával magyarázzák, ahol a 

szerző maga „regényes életrajz”-ként határozta meg művét, az első kötet alcímében pedig a 

regény műfaji megnevezés szerepelt. A kontextuális narratológia azonban a mű meghatározó 

kontextusait, és nem a történeti szerző szándékát veszi figyelembe. A multiplikált kontextus 

                                                           
2
 „A két kötet írói stratégiája is diametriálisan különbözik, olyannyira, hogy akár két különálló műről is 

beszélhetnénk, amelyet legföljebb a cím és a narrátor személye kapcsol lazán össze.” GRENDEL Lajos, Márai 

Sándor (1900-1989)=G. L., A modern magyar irodalom története, Magyar líra és epika a 20. században, 

Pozsony, Kalligram, 2010, 257. 
3
 RÓNAY László, Márai Sándor, Bp., Magvető, 1990, 162. 
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jelensége
4
 folytán a mű keletkezési kontextusa (historikus-szinkron szint) és befogadásának 

jelene (melyben a megszakadt recepció miatt egybeolvad a transzhistorikus és a szinkron 

jelentengely) az igazán lényegesek. Így az első kiadás kontextusa vizsgálandó, és nem a 

harmadik (1941) cenzúrázott és öncenzúrázott kiadásáé, melynek textusa és paratextusa már a 

polgárságot (a történeti szerző családját is) fenyegető zsidótörvények idején készült. Mivel 

mind a mű, mind a szerző képe a harmincas években viselkedett ágensként kora társadalmi-

kulturális folyamataiban, ezért mindenképpen az első kiadás (1934) és nem a történeti szerző 

által jóváhagyott harmadik képezheti vizsgálat tárgyát. Az újabb kutatások az önéletrajz 

műfaji hagyományaihoz való viszonyában határozták meg a művet. Mekis D. János modern 

önéletrajznak, Dobos István regényes önéletrajznak tekinti Márai művét, mindketten 

hangsúlyozzák „az önéletrajzi fikcióban létesülő én”
5
 megalkotottságát, ahol az identitást a 

szöveg teremti meg. Mekis D. János a két világháború közti irodalom fontos műfajának tartja 

az irodalmi önéletrajzot, ami a szociográfia mellett a regény műfajának egyik lehetséges 

megújulását, műfaji paradigmáját kínálhatja. A műfaj kiemelkedő darabjai (Márai Egy polgár 

vallomásai, Kassák Egy ember élete, Illyés Gyula Puszták népe) „a szociografikus tárgyiasság 

és a vallomásos személyesség együttes példájaként tűnnek fel”,
6
 az autobiográfia „a regény 

vonzásában, sőt a regény egyik változataként kanonizálódott az irodalomban.”
7
 Kérdés, hogy 

„vajon az ide sorolható szövegek vajon mimetikus módon rekonstruálják-e azt a világot, mely 

szerzőjüket útjára bocsátotta vagy a nyelvi megalkotottságnak jut nagyobb szerep”,
8
 s ha ez 

utóbbi igaz, akkor nem zárható ki a műfaj „esztétikai-poétikai korabeli korszerűségének, 

progresszív jellegének lehetősége sem.”.
9
 Dobos István szerint a műben színre vitt én „egy 

egész közösség képviselőjeként szólal meg”,
10

 a mű elbeszélője „nem hisz az autonóm, 

mindenki mástól különböző, önmagának elégséges szubjektivitás elképzelésében”.
11

 A mű 

fontos narratív poétikai jellegzetessége az elbeszélői hang megosztása, az átélő és a szemlélő 

én szerepének váltogatása, illetve a két hang (a kisgyermek és a visszaemlékező író) 

egybeolvadása.
12

 Az Egy polgár vallomásai újdonsága olyan elbeszélésmodell 

megalkotásában rejlik, ami kapcsolódik a magyar irodalom domináns funkcióhipotéziséhez, a 

                                                           
4
 HALLET, Wolfgang, Az intertextualitás mint a kultúratudományos irodalomtudomány módszertani alapvetése, 

Helikon, 2014, 2. sz., 221-222. 
5
 DOBOS István, Önéletírás és regény, Márai Sándor: Egy polgár vallomásai=D. I., Az én színrevitele, 

Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban, Bp., Balassi Kiadó, 2005, 25. 
6
 MEKIS D., 2008, 294. 

7
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8
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9
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képviseleti irodalom hagyományához, de azt úgy képes megújítani, hogy túllépve a realista 

regény mimetikus tradícióján, az identitás alakulásrajzával mégis a nyelvi megalkotottságot 

helyezi előtérbe. Ez az identitás azonban nem egyszerűen a szereplő történet révén képződő 

önazonossága, nem a narratív identitás, ami az életrajzi műfajok megkülönböztető jegye. Ez a 

formai sajátosság nagyban kapcsolódik az elbeszélői hang megkettőzéséhez illetve 

egybeolvadásához. A Márai-szakirodalom fontos témája Márai modernségének mibenléte, a 

modern regényhez való viszonya. Kafka, Joyce, Woolf, Pound, Gide és Proust fontos 

tájékozódási pontok voltak Márai számára: „Ellenben Kafka is, Joyce is, valamint Pound 

olyképpen élő irodalom Márai számára, hogy regényeit, „irodalmát” olykor velük szemben 

határozza meg.”
13

 Márai nemcsak a realista regény a személyiség egészét ábrázolni kívánó 

ábrázolásmódjával, hanem a Joyce és Woolf képviselte tudatregénnyel szemben határozta 

meg saját művészi céljait, és fejlesztette ki saját regényírói módszerét. A pálya elején a 

regényírói dilemmák, a regényírás problémái az Idegen emberek című metafikciós regényben 

nyernek legtisztább formában kifejezést. Márai nem vállalkozott a tudat egészének 

ábrázolására, ennél jóval szűkebb keresztmetszet, a közösség és az egyén metszéspontjában 

álló identitás témája foglalkoztatta. Pataki Ferenc meghatározása szerint: „az identitás a 

személyiségnek nevezett konstrukció és a társadalmi struktúra közé elhelyezhető közvetítő 

kategória, amely az egyén-társadalom viszonyt reflexív módon és szimbolikus formákban 

építi fel.”
14

 A Márai-életmű jelentős részének témája a személyiség egészének nyilvános, a 

társadalom és a személyiség közös terében formálódó része, ami biztosítja a csoporthoz 

tartozást, az én időbeli folytonosságát és másoktól való különbségét is. Az Egy polgár 

vallomásai identitásregény, nemcsak egyszerűen a polgári identitás regénye. A mű formai 

eszközei révén általában az identitásalakulás dinamikus, összetett folyamatait ábrázolja, ami 

azonban csakis a megjelenített társadalmi valósággal összefüggésben válik az értelmező 

számára világossá. Kontextushoz kötött értelmezésre van szükség, a formai elemek és a mű 

valóságvonatkozásai tehát nem állíthatók szembe egymással, az irodalmi szimbólumrendszer 

és a társadalmi rendszer nem játszható ki egymással szemben,
15

 mint ahogy ez az értelmezés 

során meg is mutatkozik. Az identitás és az identitásalakulás komplex folyamata az elbeszélői 

hang rendkívüli összetettségében nyilvánul meg, de ez csak részben tudható be a kétféle, az 

elbeszélt és az elbeszélői tudat önmagában is komplikált viszonyának. Az elbeszélői hang 
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 Fried István itt elsősorban a Béke Ithakában és az Ulysess mítoszértelmezését tartja lényegesnek.FRIED 
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narratív poétikai sajátosságai állnak főként a formai elemzés központjában, s előrebocsátható, 

hogy ez a formai elem rejti magában a mű különleges művészi értékét. Az elbeszélői hang 

bonyolultsága és az identitás témájával való végig fennálló összeszövődöttségének magas 

szintű megvalósítása akadályozta meg az első kötetet abban, hogy betöltve urbánus kritikusai 

aggályait, pusztán rétegirodalommá, „polgári” irodalommá váljék. Ha úgy tetszik, ez a 

különleges elbeszélői hang az, ami az Egy polgár vallomásait ma is élvezhető, klasszikus 

művé teszi. Az identitás és az identitásalakulás folyamata azonban nyelvi kérdés is, és 

ennyiben az Egy polgár vallomásai első kötete kétségtelenül modern mű, hiszen a szociális 

reprezentációkat hordozó nyelv maga válik az ábrázolás tárgyává. Új, az irodalom társadalmi 

hasznát és funkcióját felvállaló irodalomfogalomról van azonban szó, ami szembeszáll az 

esztétikum hermetikus fogalmával, miközben megőrzi autonómiáját. (Erről a felfogásról, a 

szerző az irodalmi intézményrendszerben betöltött szerepéről lásd bővebben a következő 

fejezetet.) Ezért sem közelíthető meg a mű az önelvű, hermetikus irodalom fogalma alapján.  

4.2. Szociális reprezentációk és heteroglosszia 

Az elbeszélői hang összetettsége, a műben megnyilvánuló heteroglosszia jelensége a szociális 

reprezentációk identitásformáló szerepével állíthatók párhuzamba. Az elbeszélői hang 

összetettsége, a gyermek átélő-én illetve a felnőtt szemlélő elbeszélő nézőpontjának 

váltogatása, egymáshoz való viszonyának bemutatása bonyolult viszonyokat takar, ami a 

személyes és a szociális identitás alakulását és az ábrázolt szociális reprezentációkhoz való 

viszonyulást áttételes módon ábrázolják. A kor középosztály diskurzusait domináló 

aszimmetrikus ellenfogalmak úgy képesek a társadalmi csoport identitásának formálására, 

hogy szociális reprezentációkat közvetítenek, illetve idéznek fel: a polgárság vagy a 

középosztály a valóságban összetett, ellentmondásos társadalmi jelenségeit leegyszerűsítik, 

hogy a csoport tagjai számára könnyen elsajátítható tudással biztosítsák a csoporthoz 

tartozást, illetve kijelöljék a csoport határait.  

A szociális reprezentációk egyaránt nagy szerepet játszanak a csoportidentitásban és a 

társadalmi valóság konstrukciójában, félúton a fogalmak és a percepciók között. Durkheim 

tudásszociológiájával szemben a szociális reprezentáció elméletet Sergei Moscovici 1961-ben 

alakította ki a pszichoanalízis fogalmainak elterjedését vizsgáló művében (La psychoanalyse, 

son image et son public). Durkheim kollektív reprezentációi fogalmának lényege a társadalmi 

jelenségek cselekedetekre és képzetekre való felosztása (Az öngyilkosságról, 1897). A 

kollektív reprezentációkat (nyelv, intézmények, szokások) a tárgyak, a dologi valósághoz 
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hasonló társadalmi tényként kezelte, ám úgy gondolta, hogy az idegrendszer, az egyéni 

pszichikum és a kollektív reprezentációk egymástól független jelenségek. A témát a 

szociológia síkjáról a szociálpszichológiaira áthelyező Moscovici ezzel szemben a szociális 

reprezentáció fogalmában a társadalmi valóság és a lelki folyamatok kölcsönösségét 

hangsúlyozza, melyek nem függetleníthetők egymástól: „E reprezentációk révén konstruálják 

a pszichológiai folyamatok a „külső” társadalmi valóságot, miközben ez a valóság más 

oldalról magukat a pszichológiai folyamatokat konstruálja. A szociális reprezentáció elmélet 

szerint a reprezentáció sem belső (mentális) sem külső (nyilvános) hanem a kettő sajátos 

viszonya.”
16

 A szociális reprezentációk használata a modern társadalmakra jellemző, hiszen 

az általános érvényre törekvő kollektív reprezentációk (pl. tudomány, vallás, mitológia) már 

nem terjednek ki az egész közösség életére.
17

 A szociális reprezentációk „a mai 

társadalomban egyenértékűek a hagyományos társadalmak mítoszaival vagy 

hiedelemrendszereivel; akár a common sense modern változatainak is tekinthetők.”.
18

 

Moscovici a fogalmat eredetileg az elvont tudás, a tudomány (például a pszichoanalízis) 

átalakítása eszközének tekintette a hétköznapi gondolkodás számára. Később azonban a 

fogalom tágabb értelmezését adta, a szociális reprezentációk vagy tudományos elméletekből 

származnak vagy „aktuális eseményekből, tapasztalatokból és olyan ’objektív’ tudásból 

indulnak ki, amellyel a csoportnak szembe kell néznie, hogy megalkothassa és irányíthassa 

saját világát.”
19

 A szociális reprezentáció fogalmát Durkheimmel ellentétben dinamikus, a 

józan észt létrehozó kommunikációs móddal kapcsolatban álló jelenségnek gondolja el,
20

 

tehát működése a szociális interakció, a kommunikáció, a hétköznapi beszélgetések során 

figyelhető meg. A szociális reprezentációk preskriptív jellegűek, már a gyermekkortól jelen 

vannak az egyén életében, valódi, alapvető funkciója pedig a társadalmi valóság 

konstrukciója.
21

 A szociális reprezentáció elméletet és a szociális identitás kategóriáját 

Breakwell
22

 kötötte össze. A szociálpszichológia ezen összetett modellje megnyitja annak a 

lehetőségét, hogy „az identitásképzés folyamatait és a szociális konstrukció folyamatait, 

vagyis azt, hogy egy csoportban minek van jelentése, mit fogadnak el valóságnak, egymásra 
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vonatkoztatva vizsgálja.”
23

Az identitás témája és a formai elemzés szempontjából e 

vonatkozásban az az aspektus lényeges, hogy a szociális reprezentációknak a csoportidentitás 

létrejöttében döntő szerepe van: hozzájárulnak a csoporttudat kialakításához, „a csoport 

reprezentációiban való osztozás mintegy jelképévé válik a csoporttagságnak.”
24

 László János 

Breakwell nyomán a szociális reprezentációk és csoportidentitás egybeesését a szociális 

reprezentációk szerepével azonosítja: „az a funkció, amit a szociális reprezentáció a csoport 

szimbolikus határainak a megvonásában töltenek be. A csoport határai ott húzódnak, ahol a 

közösen szervezett reprezentáció határai.”
25

 Jovchelovitch szintén az identitás és a szociális 

reprezentációk szoros összetartozását tételezi:„Nincs meg az identitás lehetősége 

reprezentációs teljesítmény nélkül, minthogy nincs reprezentációs teljesítmény az én és a 

nem-én közti határ határ megvonása nélkül.”
26

 A szociális reprezentációk olyan tudásformák 

„melyek cirkulálnak a társadalomban, melyek egyaránt része a populáris, magas kultúrának és 

a tudománynak, összeolvadnak, visszautalnak egymásra. A közösség számára társadalmi 

forrásként jelennek meg, hogy a valóság érzete épüljön belőlük.”
27

 

„Talán csak irodalmi érdekessége lenne annak, ha megírnám, mi a nézetem Istenről, hazáról, 

erkölcsről, szerelemről, de történelemmé válik ez az írás, ha azt mesélem el, hogy hogyan 

tanultuk megismerni ezeket a fogalmakat.”- nyilatkozta Márai az Egy polgár vallomásai első 

kötete megjelenése kapcsán az Újságnak adott interjúban. 
28

 A „mi” nyilvánvalóan a polgári 

olvasóközönségre utal, a szöveg jelzi a szavak, fogalmak társadalmi konstrukciós erejének és 

a szociális reprezentációk jelentőségének felismerését, ami író és közönsége közös 

valóságtapasztalata volt, hiszen a korabeli középosztály-diskurzusok egyik jellegzetes vonása 

a szavak társadalmi konstrukciós erejének tudatosulása, előtérbe kerülése, amint azt a Cobden 

középosztály-ankétja tematizálta is. Az Egy polgár vallomásai pontosan ennek a polgári 

fenyegetettség-érzet következtében felerősödött közös társadalmi-nyelvi tudatnak a teljes 

kiaknázásán alapul. Bahtyin hangsúlyozta, hogy a műben megjelenő hangok sokasága, az 

„ideológiai tartalmakkal telített nyelv”
29

 (ami világszemléletek, sőt konkrét vélemények 
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rendszere) megvalósulása befogadóhoz kötött. A befogadók nyelvi-ideológiai 

érzékenységének jó példája Kardos László kritikája: „éppenséggel mulattat és meggyőz, 

ahogy az író egy-egy szót minduntalan idézőjelek csipeszei közt emel ki a szövegből, mintegy 

utálkozva a szóhoz tapadt közértelmen, s mindjárt - a puszta írásjellel - kettéhasítva a 

fogalmat egy közkeletű, populárisan diszkreditált s egy magasabb-igazabb 

jelentéstartalomra.”
30

 

Az Egy polgár vallomásai első kötete a személyes identitás alakulásának története, úgy, 

ahogyan azt történetesen egy polgársághoz tartozó személy átélte, érzékeltetve a csoport- és 

személyes identitás a szociális reprezentációk által kijelölt változó határait és dinamikáját, az 

egyén fejlődésében játszott szerepüket és preskriptív jellegüket. A műben szereplő sokféle 

(irodalmi és nem irodalmi) szociális reprezentáció a polgári identitás nyersanyaga; a szociális 

reprezentációk nyújtják az anyagot a csoportidentitáshoz, a bennük való osztozás a csoport 

határaival azonos.  

Hogyan jelenhetnek meg a szociális reprezentációk a regényben? Milyen formai elemekhez, 

eljárásokhoz kapcsolhatók? A Bahtyin által hibrid konstrukciónak nevezett írói eszköz igen 

gyakori használata az első kötet legszembetűnőbb narratív poétikai sajátossága. A narrátor 

szövegébe ágyazódó intratextuális diskurzusok, hibridek „olyan kijelentések, melyek 

nyelvtani-szintaktikai és kompozíciós markerei révén egy beszélőhöz tartoznak, de két 

kijelentést, kétfajta beszédmódot, kétféle stílust és nyelvet, kétféle szemantikai és axiológiai 

hitrendszert tartalmaznak”.
31

 A hibrid konstrukciók alkalmasak a kulturálisan és történetileg 

kötött szociális reprezentációk a szövegvilágban való megjelenítésére, hiszen a regénynyelv 

Bahtyin szerint nyelvek rendszere, a nyelv nemcsak az ábrázolás eszköze, hanem tárgya is. 

Az így megjelenített nyelv „a társadalmi hitrendszerek képe, társadalmi ideologémáké, 

melyek egybeolvadtak saját diskurzusukkal és saját nyelvükkel. Ezért ez a nyelvben 

megjelenő nézetrendszer nagyon távol áll a nyelvekkel való formalista, artisztikus játéktól, 

mint ahogy ezek a nyelvek is távol állnak ettől. A regényben a nyelv formai ismertetőjegyei, a 

beszédmód és a stílus a társadalmi hitrendszerek szimbólumai.”
32

 Lényeges, hogy a 

társadalmi nézetrendszer (ideologéma) fogalma nem azonos a nyugat-európai értelemben vett 

ideológia fogalmával,
33

 viszont sokkal közelebb áll az identitásalakulást meghatározó 

szociális reprezentációkhoz, ha összevetjük Moscovici már idézett későbbi szociális 
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reprezentáció értelmezésével.
34

 A regény sokszólamú nyelvét, és a regényen belüli nyelvek 

összehasonlíthatóságát Bahtyin a nyelv azon sajátosságára vezeti vissza, hogy „sajátos 

világlátási módot, nyelvileg élő valóságértelmezési formát, tárgyrögzítési módszert, 

jelentésbeli és értékelési látókört képvisel. Ezen a valamennyire nézve közös alapon össze 

lehet őket hasonlítani, egymást kölcsönösen kiegészíthetik, egymással ellentmondásba 

kerülhetnek, dialogikus kölcsönviszonyba hozhatók.”
35

  

A regénynyelv sokszólamúsága, a heteroglosszia jelensége a szociális reprezentációk 

hordozója, ami közvetlenül az elbeszélői hang összetettségében nyilvánul meg.  A 

heteroglosszia jelensége, a regény nyelvének sokrétűsége a narratológiában a hang révén 

ragadható meg, a megszólaló hang mindig valamilyen nézőponthoz kötődik. A megszólaló 

hangnak mindig van stiláris színezete, ezt azonban hiba lenne a szerző saját egyéni 

nyelvhasználatával azonosítanunk a regénynyelv inherens sokrétűsége okán. A bahtyini 

„szociológiai stilisztika” (feltárni a szó konkrét társadalmi szövegközegét)
36

 nézőponthoz 

kötött vizsgálata nem állhat meg azonban pusztán a nyelvi jelenségeknél, hiszen „a diszkurzív 

gyakorlat, melyhez a szöveg vagy az általa felidézett szavak tartoznak, nem a nézőpontnál 

végződik, hiszen a diskurzus mögött bizonyos axiológia és kulturális, ideológiai és 

nyelvészeti szociálpszichológiai horizontok kapcsolódnak az elbeszélő (író) részéről.”
37

 A 

nézőpont és a heteroglosszia összakapcsolódásának jelenségét bővebben Uszpenszkij 

tárgyalta olyan alapvető regényírói módszerként, ami lehetővé teszi a szerzői (narrátori) 

szólam és az idegen szólam egymásra hatását.
38

 Az idegen szólam a szerzői szólamra 

gyakorolt hatásának eszköze a narrátori (szerzői) szövegben az idegen szólam kiemelése 

(idézőjel, dőlt betű), vagy a látszólagos egyenes beszéd, ami előidézheti a nézőpontok 

összefonódását vagy váltakozását. Azonban nemcsak a szerzői (narrátori) szöveg hasonulhat 

az idegen szólamhoz, hanem fordítva is lehetséges: az idegen szólam is hasonulhat a 

narrátorihoz, ez a belső monológ és az egyenes beszéd átdolgozása. Az Egy polgár vallomásai 

mint identitásregény esetében az első lehetőség a meghatározó: a narrátori szólamra gyakorolt 

idegen szólamok hatása, a heteroglosszia nézőponthoz kapcsolt narratív eszköze a saját és az 

idegen csoport közkézen forgó (irodalmi és nem irodalmi) szociális reprezentációi a 

személyes és a szociális identitás alakulásának dinamikus folyamatát képezi le. Nem a 
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narratív identitás általános fogalmáról van szó (a hős a történetben megteremtett 

önazonossága), hanem az identitásalakulás konkrét szociálpszichológiai folyamata válik az 

ábrázolás tárgyává, annak minden nyelvi-kulturális vonatkozásával, méghozzá az énrendszer 

két gyújtópontjának, a személyes és a szociális identitás feszültségében.
39

 Ezért mondhatjuk, 

hogy az Egy polgár vallomásai identitásregény. Nem a konkrét személy, nem a történeti 

szerző identitásalakulása az érdekes, hanem a maga összetettségében megjelenő folyamat, 

hiszen az identitás „társadalmi és társas termék”,
40

 és ezért az adott korban rendelkezésre álló 

identitásminták kulturálisan meghatározottak: az identitáselemek, minták „már magában a 

kultúrában mintázott, modellszerű alakot öltenek… A minta a kultúra része, az identitás pedig 

ennek pszichikus leképeződése, kognitív sémája.”
41

 

A nyelv társadalmi működése iránti, az esztétikában és magában a regény műfajában 

megjelenő érzékenység egyik lehetséges oka a közös közép- és kelet-európai 

valóságtapasztalat: a politikai-társadalmi változások következtében a kultúra 

folytonosságának megszakadása, ami az egymással versengő, harcban álló nyelvi/szociális 

reprezentációkat előtérbe állíthatta: „A prózaíró számára ellenben a tárgy mindenekelőtt 

éppen saját elnevezéseinek, meghatározásának és megítélésének ezt a sokszólamú társadalmi 

változatosságát tárja föl. A prózaíró előtt nem a tárgy szűzi teljessége és kimeríthetetlensége 

bontakozik ki, hanem azoknak az utaknak, ösvényeknek és kaptátoknak a sokfélesége, 

melyeket a társadalmi tudat vágott magának a tárgyban. A prózaíró a tárgy belső 

ellentmondásaival egy időben pillantja meg a körülötte kavargó sokféle társadalmi nyelvet is, 

azt a bábeli nyelvzavart, amely ott gomolyog minden tárgy körül; a tárgy immanens 

dialektikája összefonódik a körülötte örvénylő szociális dialógussal. A tárgy a prózaíró 

számára olyan sokrétű szólamok centruma, amelyek kórusában neki is hallatnia kell saját 

hangját; ezek a szólamok alkotják a saját írói hangnak azt a nélkülözhetetlen hátterét, amely 

nélkül kivehetetlenek volnának, „nem hangoznának” e saját hang megkülönböztető 

szépprózai árnyalatai sem.”
42
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4. 3. A narráció sajátosságai: a hibrid konstrukciók 

 

Az Egy polgár vallomásainak első kötete látszólag az életrajz bevett sémái szerint épül fel, a 

szülői ház (I.), a család (II.), az iskola (III), a felnőtté válás (IV.) lépcsőfokait, és ezzel 

párhuzamosan az identitás meghatározó jegyeit (osztály, származás, nem, vallás) követi, ami 

az időrend felbontásával jár együtt. A műben megjelenő identitásfogalom egyrészt az 

osztályhoz kötődő életmódnak, másrészt a nemnek és a hivatásnak tulajdonít meghatározó 

szerepet. Az első kötetben igen nagy hangsúlyt kap a polgári életmód (pl. a polgári könyvtár, 

a polgári háztartás, a polgári reggeli, a polgári neveltetés) rajza, ezzel a posztulált szerző
43

 az 

életmód identitásképző erejét hangsúlyozza, közvetett módon szembe száll a származás, a 

vallás determináló erejét hangsúlyozó, szociálpolitikai törekvéseket magába foglaló, korabeli 

felfogással, bekapcsolódva a középosztály diskurzusba. A posztulált szerző a hipotetikus 

intencionalizmus értelmezéselméleti álláspontjának konszenzust élvező
44

 fogalma, az 

odaértett szerző sokat vitatott fogalmának alternatívája. Nehamas a mű posztulált szerzőjét (a 

szerző történetileg plauzibilis variánsa, melyet a korról szerezhető jelen tudásunk 

perspektívájából alakítunk ki) ágensnek tekinti, és szándékkal ruházza fel. Az értelmezés 

limitált pluralizmusát a mű kontextusáról szerezhető tudás irányítja: „Olyan értelmezés 

kifejlesztése a cél, amely konzisztens azzal, amit a szöveg nyelvéről, írójáról, eredeti 

közönségéről, műfajáról, megírásának történeti, pszichológiai, antropológiai lehetőségeiről 

tudunk.”
45

 A mű posztulált szerzője ágensként kapcsolódik be a mű elsődleges kontextusának 

vitáiba.  

A korabeli befogadók számára közvetlenül az életmód megjelenítése bírhatott a legnagyobb 

identitásképző erővel: „Kiderült, hogy ami látszólag személyes adat volt a könyvben, a 

valóságban általános. A könyv egyik részében például leírtam édesanyám könyvtárát. E 

részlet megjelenése után több levelet kaptam az ugyancsak polgári környezetben 

felnevelkedett olvasóktól: hogy hogyan láttam bele édesanyjuk könyvtárába?”
46

 Az életmód 

identitásképző erejének dominanciája nemcsak a főhős, hanem a mellékalakok rajzában is 

érvényesül: ők is a követett életmód (akár polgári, akár úri) révén tartoznak vagy kívánnak 

tartozni a középosztályhoz
47

 (a Jónap család, Weinrébék vagy Dókus úr fiainak története), 

                                                           
43

 Alexander NEHAMAS, The Postulated Author: Critical Monism as a Regulative Ideal, Critical Inquiry, 1981, 

133-149.  
44

 Tom KINDT, Hans-Harald MÜLLER, The Implied Author, Concept and Controversy, Berlin, New York, 

Walter de Gruyter, 2006, 158. 
45

 Uo., 149. 
46

 Beszélgetés Márai Sándorral új könyvéről=Újság, 1934, máj.6, 102. sz., 8. 
47

 A modern értelemben vett középosztályhoz. 



 

74 
 

ami vagy a szereplők kivonatos élettörténetében, vagy az életmód rajzában nyilvánul meg. A 

társadalmi felemelkedés vágya vagy az úri középosztályhoz való hasonulás (pl. Dókus úr és 

fiai története) vagy a polgárság életgyakorlatának átvételében nyilvánul meg (pl. Jónap 

család). Az életmód identitásképző ereje tehát kiemelt jelentőségű a műben, ugyanúgy, 

ahogyan a liberális polgárság középosztály diskurzusaiban is megfigyelhettük, ám a formai 

elemek (nézőpontváltás, heteroglosszia) folyamatosan ellenpontozzák ezt a szilárdnak tűnő 

polgári identitást.  

A regényszerű kezdés a felnőtt elbeszélő és a gyermeki tudat kettősségére játszik rá.
48

 A fiktív 

elbeszélői helyzet szerint a gyermek körbeviszi a lakásban a vendéget, először a házat 

mutatva be, belépünk az előszobába (I.1.), majd a lakás különböző helyiségeibe (I.7. alkóv, 

gyerekszoba, fürdőszoba, I.8. úriszoba, I.9. konyha), az ebédlőbe (I.10.), ahol a Fő térre nyíló 

ablak révén követve a gyermeki tekintetet a helyszínváltással új narratív egység következik, 

az utolsó három fejezet, ami már a város életét mutatja be. Ez az elbeszélői fogás a szociális 

reprezentációk preskriptív, már a gyermekkorban kényszerítő erejű jelenlétét mutatja, hiszen 

soha nem maga a polgári életmód kellékei (pl. szalon), hanem a róla alkotott szociális 

reprezentációk jelennek meg a leírásban. A térbeli leírás rendjét azonban keresztezi a 

csoportidentitás határainak kijelölése, hiszen a fejezetek a felnőtt elbeszélő vállalt szociális 

identitásának („életmódomban, lelki magatartásomban polgár vagyok”)
49

 megfelelően a 

csoportosíthatók, a következőképpen. Az első három fejezet a polgárság csoportidentitásának 

határait jelöli ki, olyan jegyek leírásával, ami megkülönbözteti a társadalom többi rétegétől. 

Valójában nem a bérház realista értelemben vett leírását olvashatjuk, hanem a polgárság 

csoportidentitása szempontjából lényeges szociális reprezentációk, az idegen szólamok 

beépítése általi közvetett leírását: az első három fejezet a modernizációhoz, a technikai és 

építészeti újdonságokhoz (I. 1.), a zsidósághoz (I. 2.) és a bankhoz (I. 3.) való viszonyt 

tematizálja. A modernizáció megjelenített jegyeivel és hordozóival a mű nemcsak a 

dualizmus kori Kassa, hanem a megírás korának polgárságára is utal, és így egyszerre képzi 

meg az elbeszélő saját, és a jelenbeli olvasók csoportidentitását is. A 4, 5, 6. fejezetben 

látszólag a térbeliség irányítja a szöveg szerveződését (hiszen a házban elhelyezkedő bank 

dolgozóiról és a házban lakó rokonokról esik szó), valójában a polgárság és az úri 

középosztály viszonya kerül hangsúlyos szerepbe, hogy aztán a 7, 8, 9. fejezetekben a lakás 

belső tereivel összhangban az identitás legfőbb elemének tekintett polgári életmód és 
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lakáskultúra ábrázolása domináljon.
50

 A bérház és a lakás leírása nem követi egyértelműen a 

leírás megszokott, és a szöveg által fel is idézett („A lépcsőházból lakószobaméretű 

előszobába nyílott az ajtó”)
51

 térbeli rendjén alapuló hagyományát. A bérházról szóló fejezet a 

csoportidentitás szempontjából releváns altémákra oszlik, külső leírása pusztán hátteret képez 

a belsőépítészeti, épületgépészeti és technikai újdonságok megjelenítésének: a cselédvécék, a 

vízvezeték, a villanyvilágítás és a központi fűtés altémáinak bemutatásához. A bérház és 

altémáinak megjelenítésében tehát nem a dolgok tárgyszerű leírása, hanem modernségének 

társadalmi megítélése és ismertsége az elsődleges: „Addig ilyesmit nem láttak a városban. A 

központi fűtés korszerű újítás volt, de  a cselédklozettekről is sokat beszéltek”,
52

 ezzel 

szemben „a villanyvilágítás akkor már a város legtöbb házában divatos volt”.
53

 A bérház 

lakóit, s az elbeszélő szüleit nemcsak az újdonságok alkalmazása, hanem a hozzájuk való 

viszonyulása is elválasztja a többiektől: „Apám szerette a műszaki újdonságokat, s az elsők 

egyike volt a városban, ki csillárait ilyen biztonsági szerkezettel szereltette fel.”
54

 Bár a 

központi fűtés rosszul működött, és inkább megnehezítette az életet, de (az anya szerint) 

„illett „haladni a korral”. [Anyám nővére például nem szívesen] „haladt a korral”, fával fűtött 

fehér porcelánkályhákat, mi hozzájártunk melegedni a gőzfűtés elől”.
55

 A család és a bérház 

közössége által a modernizációhoz kapcsolódó szociális reprezentációk jelölik ki a csoport 

határait, melynek egyik lényeges eleme a technikához való pozitív, elfogadó viszony. A ház 

korszerűsége révén jelképes értelemben is kimagaslik a város földszintes házai közül, 

„valóságos felhőkarcolónak számított”
56

, a bérház lakói a bérház metonomikus képe által a 

modernizáció hordozóiként jelennek meg, bérlőivel (a „partájokkal”)
57

 a jövevénynek 

tekintett asszimiláns polgárság metonímiája, a saját házzal szemben a nagyobb fokú 

társadalmi mobilitás kifejezője. A bérház metonomikus képként a modernitás, a feltörekvő 

polgárság nyitottságát sugallja a földszintes családi házak befelé fordulásával szemben: 

„minden emeletről hosszú ablaksor, tizenkét ablak bámult az uccára.”
58

 Szemben az „igazi 

várossal”, mely „szinte láthatatlan volt, befelé épült, az uccasorok földszintes homlokzata 

mögött terült el”.
59

 A bérház és a saját ház a középosztályon belüli választóvízként való 
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megjelenítését a fejezet végén a tételmondat megismétlése jelzi: „Bérház volt, partájokkal. A 

régi patrícius családok nem szívesen vettek volna lakást ilyen házban. Le is nézték kissé a 

nagy ház jövevény, talajtalan lakóit.” Így zárul az első fejezet, a társadalmi különbséget a két 

mondat közötti fejezethatár is erősíti: „Apám is úgy érezte, hogy úriember nem fizet bért és 

nem lakik idegen házban; s mindent elkövetett, hogy mihamar saját házba költözhessünk.”
60

 

Szembetűnő jelenség az elbeszélői hang és a gyakran forrásuk nélküli közkeletű vélemények, 

ítéletek, hiedelmek, normák egybefonódottsága. Az elbeszélői közlés rendkívül sokszor él 

értékelést kifejező kognitív igékkel (például „számított”,
61

 „jobb szemmel nézték”,
62

 

„tudták”,
63

 „mindenki így vélekedett”
64

, „nem tekintette senki”
65

 „lenézték kissé”
66

, „nem 

illett”,
67

 „illett”
68

), melyekhez általános alany társul. Mint láthattuk, a tematizált 

valóságelemek soha nem önmagukban, hanem a róluk alkotott szociális reprezentációk 

felidézésével, legtöbbször nem közvetlenül elbeszélői, hanem az elbeszélői hangba beágyazott 

idegen közlésként jelennek meg. Szinte soha nem a tárgyak, dolgok önmagukban álló 

közvetlen elbeszélői leírását kapjuk, hanem a heteroglosszia révén azokat a szociális 

reprezentációkat olvashatjuk, ahogyan erről a gyermek tágabb és szűkebb környezete 

vélekedett. Ezzel a közvetítettséggel az elbeszélő nemcsak a saját identitását teremti meg, 

hanem a mű jelenbeli befogadóinak csoportidentitását is megerősíti és újraalkotja. A 

heteroglosszia az idézőjeles közlések, hibrid konstrukciók a polgári életmód kellékeit (pl. 

Fraulein, alkóv, szalón, cselédágynemű, stb.) elevenítik meg, szerepük nemcsak a dolgok 

megnevezése, hanem a rájuk vonatkozó vélekedések, előítéletek megjelenítése. 

Mediatizáltságuk különböző fokú lehet, jó példa erre a polgári életmód jellegzetes kelléke, a 

cseléd: előfordulhat pusztán a polgári életmód inventáriumának elemeként (a polgári 

háztartás, cseléd dőlt betűvel kiemelve), felidézett szólásmondásként idézőjelben,
69

 de lehet 

intertextuális utalás is, így például Hajdúné, az alkoholista, késsel hadonászó öreg cseléd Édes 

Anna groteszk mása. Hibrid konstrukciókként legfontosabb funkciójuk a kulturálisan 

rendelkezésre álló szociális reprezentációk és a valóság ütköztetése, de megjeleníthetik a 
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csoport véleményével ellentétes diskurzusokat is (a cseléd „szociális helyzete”),
70

 és az irónia 

révén érzékeltethetik a felnőtt elbeszélő és a gyerekkorban megismert közvélekedés ([a 

cselédnek] „megvolt mindene”) közti távolságot.
71

 Ám az elbeszélő tudat nemcsak összegzi a 

gyermekkorban hallott vélekedéseket, vagy felidézi az életgyakorlat egyes elemeit, hanem 

szembesíti az ezekkel ellentétes szűk vagy tágabb családi véleménnyel és gyakorlattal (pl. a 

fürdőszoba, gázvilágítás, központi fűtés megítélését és használata), érzékeltetve a csoport-és 

személyes identitás alakulásának rendkívül összetett folyamatait. 

A hibrid konstrukció egyszerűbb esete, amikor a narrátori közlés ellentétes a felidézett 

vélekedéssel („A pesztonka télen-nyáron, minden reggel és este befűtött a fürdőszoba rozzant 

vaskályhájába s a kisasszony lefürdette a gyermekeket; de az általános felfogás azt tanította, 

hogy „a fürdés ártalmas”, mert a gyermekek elpuhulnak.”)
72

 , az irónia ebben az esetben is 

értékrendbeli távolságot fejez ki. Bonyolultabb, amikor ez az értékrendbeli eltérés nemcsak az 

átélő én és a felnőtt elbeszélő véleménye közti időbeli távolsággal, hanem a társadalmi 

különbséggel is összekapcsolódik. Jó példa erre a házban lakó nagypolgári, neológ család 

életmódjának a bemutatása: „magam is méltatlannak éreztem, hogy Weinrébék, akik 

„mégiscsak zsidók”, szélesebben és előkelőbben élnek, mint például mi, s Weinrébné 

elegánsabban öltözködik, többet zongorázik és kocsikázik, mint az én édesanyám. 

„Mindennek van határa”- így gondoltam.”
73

 A narrátori közlésbe, hangba - ami az idézett első 

mondatban a gyermek, átélő én nézőpontját tükrözi - beépülő közvélekedés érzékelteti a 

polgárságon belüli további csoporthatárokat, és a rákövetkező mondattal összekapcsolódva - 

ahol a felnőtt elbeszélő eltávolodik a felidézett közvélekedéstől - megjeleníti az 

identitásképzési folyamatot, melynek során a szociális reprezentációk elsajátításával a 

gyermeki tudatba beépülnek a saját és az idegen csoport közti határok. A felidézett közkeletű 

szólás, frazeológia egység („Mindennek van határa”) ezért egyszerre konkrét és szimbolikus, 

egyszerre kapcsolódik a múltbeli gyermekhez, aki kritikátlanul elfogadja ezeket a határokat, 

és az elbeszélés jelenének felnőtt elbeszélőjéhez, aki elhatárolódik tőlük. Hasonlóképpen, a 

ház leírásában is hibrid konstrukciók érvényesülnek, ahol a gyermeki átélő-én nézőpontja, az 

elbeszélő tárgyszerű leírásai és a felnőtt-én véleménye, valamint a felidézett szociális 

reprezentációk és a hozzájuk való viszony egyetlen mondatban jelenik meg: „Nagyon szép, s 

főként tekintélyes ház volt; az első igazán „modern” ház a városban, nyers, vörös téglából 
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épült a homlokzata is, az építész teleragasztotta gipszcifraságokkal az ablakok alját, s 

általában beleépített mindent, amit a századvégi építész becsvágya ilyen vadonatúj bérházra 

ráaggathatott.”
74

 Az idézett részlet a bérház a gyermek nézőpontjából alkotott képével indul 

(nagyon szép, tekintélyes ház), a ház szociális reprezentációja felidézésével folytatódik 

(„modern”), amit az elbeszélő semleges leírása követ (nyers, vörös téglából épült homlokzat), 

majd a felnőtt elbeszélő a gyermek nézőpontjával ellentétes, a bérházról alkotott képe 

következik („beleépített mindent”), s végül a gyermeki én büszkeséget, és a felnőtt enyhe 

megvetést sugárzó nézőpontjának keveredésével zárul („vadonatúj bérházra ráaggathatott”). 

Még összetettebb hibrid konstrukciót figyelhetünk meg a modernizáció emblematikus 

jelenségeivel kapcsolatban, ahol az elbeszélő és az elbeszélt tudat időbeli távolságból fakadó 

különbsége a különböző társadalmi rétegek, csoportok szociális reprezentációival társul. Így 

például az újonnan épült bankpalota sem kimerítően részletes leírásban tárul az olvasó szeme 

elé (csak annyit tudunk meg az épületről, hogy Németországból hozattak vastag üveglapokat 

és üvegkupolát építettek a pénztárterem fölé), hanem a róla alkotott szociális 

reprezentációkban: „A parasztok így is nevezték az új bankpalotát: „A Betlehem.” Csodájára 

jártak a környékbeli falvakból, s halkan és áhítatosan beszéltek az üvegkupola alatt, mint a 

templomban. A feltörekvő kapitalizmus itt a világ végén valamilyen kis kápolnát épített 

magának… mindenki így vélekedett, aki látta, s másként nem is lehetett megmagyarázni ezt a 

fölöslegesen pompás és nagyzolóan fellengzős alkotást.”
75

 A szöveg dinamikája a különböző 

társadalmi rétegekhez kapcsolható szociális reprezentációk felidézéséből fakad. Az első 

mondat közvetlen idézése feltünteti az eltérő csoporttól származó szociális reprezentáció 

forrását, a mondat a parasztok beszédének egyszerű felidézése; a hasonlat és a metafora úgy 

tűnik, közvetlenül az elbeszélőtől származik, ami azonban a következő tagmondatban már 

közkeletű szociális reprezentációként tűnik fel, amit az elbeszélő csak közvetít. A részlet 

szabad függő beszéddel folytatódik, eldönthetetlen, hogy az utolsó tagmondat az elbeszélő 

véleményét, vagy egy ellentétes előjelű szociális reprezentációt olvasunk, amit talán az 

elbeszélő is magáénak vall. Az elemzett részletek jól mutatják a csoportidentitás 

szempontjából lényeges elemekről alkotott szociális reprezentációk sűrűsödését, a különböző 

„nyelvek”, különböző vélemények a csoportidentitás szempontjából fontosnak tartott dolgok 

körüli versengést, esetenként szétválaszthatatlanságát, ami - ellentétben az életmód 

kellékszerű tárgyi valóságként megjelenített tartalmi elemeivel - a polgári identitást és 

általában az identitást korántsem egyértelmű fogalomnak, vagy egyirányú folyamatnak 
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mutatja be. Maga a bahtyini értelemben vett szó, a szociális reprezentáció válik az ábrázolás 

tárgyává.
76

 A szöveg dinamikája az emlékezés során az elbeszélői tudatban összegződő, az 

olvasó elé táruló, egymással ellentétes szociális reprezentációk jelenlétéből fakad. Tudomásul 

vételük folyamatának ábrázolása leképezi az identitásalakulás különböző szociális 

reprezentációk szembesítéséből, mérlegeléséből fakadó dinamikus folyamatát.  

A „mi” tudat, az átélő elbeszélő csoporttudata, formálódó szociális identitása igen összetett 

folyamatként, azonosulások játékaként jelenik meg a szövegben. A „mi” mindig eltérő 

csoportokhoz való odatartozást jelöl. Így például jelentheti a családot, a testvéreket, a házban 

lakókat, a házban lakó gyerekeket, a házban lakó keresztény gyerekeket, a városlakókat, a 

premontrei rend, s később az intézet diákjait. Ezek a váltások igen gyakoriak, ami az 

identitásalakulás dinamikus folyamatának feleltethető meg. A „mi” tudat nagyfokú 

váltakozása a bérház zsidó lakóit bemutató fejezetben (1.2.) fokozottabban nyilvánul meg; a 

„mi” tudat váltásainak sűrűsége párhuzamba állítható a zsidósággal kapcsolatos szociális 

reprezentációk összetettségével. A műben tehát egybeesés figyelhető meg az elbeszélői 

nézőpont és a mi tudat váltakozásai, vagyis az elbeszélői nézőpont összetettsége, valamint a 

fókuszban álló jelenségekről, dolgokról, emberekről alkotott szociális reprezentációk 

sokrétűsége között.  

A ház zsidó lakóit a keresztény lakók szempontjából látjuk, a „mi” egyfelől őket jelöli. A 

zsidóságról alkotott szociális reprezentációk ellentmondásosak, a csoportot megosztó ortodox-

neológ törésvonal mentén alakulnak. A szegény, ortodox Jónapékról „pártfogó hangon” 

beszéltek a házban, az idézett szociális reprezentációk toleranciát, elfogadást,  ugyanakkor 

társadalmi különbségtételt, kirekesztettséget és kirekesztést egyaránt tükröznek: „csaknem 

gügyögve: ők voltak a „mi zsidaink”, akik „nagyon derék, tisztességes emberek” 
77

.  A 

tolerancia és a megvetés kettősségét, a zsidóságról alkotott kép összetettségét  a „jóindulattal 

szemlélt” szokásaik kifejezés, az  „exotikus törzs”
78

 , „törzsfőnök”
79

 metaforái érzékeltetik.  A 

gazdag, neológ Weinrébék már más megítélés alá estek, a lakók irigykedtek magasabb 

életnívójukra.  A „mi” vonatkozhat a lakók szociális reprezentációit osztó családra, melyeket 

a gyermek is magáévá tesz: „magam is méltatlannak és illetlennek éreztem, hogy Weinrébék, 

akik „mégiscsak zsidók”, szélesebben és előkelőbben élnek, mint például mi, s Weinrébné 
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elegánsabban öltözködik, többet zongorázik és kocsikázik, mint az én édesanyám. 

„Mindennek van határa”- így gondoltam.”
80

 A részletben lényeges, hogy a gyermeki tudatban 

felidézett szociális reprezentációkat az elbeszélő a múlt idejű igealak kiemelésével eltávolítja 

jelenbeli önmagától és időlegesnek tünteti fel. A fenti részlet későbbi szöveghelyekkel való 

összevetés során nyeri el jelentőségét. A felnőtt elbeszélő a 4. rész 2. fejezetében idézi fel a 

zsidósággal később felvállalt öntudatos szolidaritás eredetét: „Ez a „baj”, ez a valami, ez a 

hallgatag kirekesztettség és udvarias toleráltság állítottak kezdetben a zsidók pártjára. Nem 

véletlen, hogy első, egyetlen barátom zsidó volt.” 
81

 Ugyanakkor nem hallgatja el felnőttkori 

szolidaritása korlátait sem: „Meg kellett tanulnom, hogy a világnézeti szolidaritáson túl 

fontosabb, elsőrendű igényük a zsidóságért, a zsidó nemzetiességért kiálló, azonoskodó 

álláspont; s ez a felismerés meghökkentett. A megegyezés nem így szólt…”
82

  

A „mi” jelölheti a testvéreket („mi soha nem hallottuk a szüleinktől, hogy kerüljük a Jónap-

gyermekek társaságát”
83

), és a ház keresztény gyerekeit
84

. Mindkét esetben a „mi”-vel 

szembenálló „ők” a Weinréb gyerekeket jelöli, akik nem játszhattak együtt a ház többi 

(ortodox és keresztény) lakóinak gyerekeivel. A gyerekközösségben csoportképző erőként 

mégis érvényesült ez a törésvonal is. Az ortodox családfőt az ünnep idején a ház keresztény 

gyerekei kilesik az udvaron felállított sátorban: „Fiai azt állították, hogy imádkozik. Egyszer 

meglestük az ágytakaró résein át, de csak annyit láttunk, hogy a sátor közepén ül egy széken 

és szomorún néz maga elé.”
85

. A polgárságon belüli keresztény-zsidó vallási ellentét 

csoportképző erőként való működését érhetjük tetten a fent már idézett, közös játékot leíró 

mondatban („A féltucat Jónap-gyerek vígan viháncolt a keresztény kölykökkel, akik az 

udvarban nevelkedtünk.” 
86

): a két tagmondat személybeli eltérése ennek törésvonalnak 

feleltethető meg: a narráció a hibrid konstrukció révén leképezi a zsidósággal szembeni kettős 

magatartást, melyet az elbeszélő később, a zsidósághoz való viszonyról szóló esszébetétben 

(I. 4. 4.) a csoporthoz tartozás mellett a „hallgatag kirekesztettség és és udvarias toleráltság”-

ként jellemez. Ugyanebben az esszébetétben Márai evokálja Szekfű zsombékok- metaforáját 

és teszi fel a modern középosztály egységességére vonatkozó kérdést: „Mégis, igazán együtt 
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éltek zsidók és keresztények az osztályon belül? Nem, csak egymás mellett…”
87

 A szövegrész 

Szekfű a „régi”, első világháború előtti középosztályról vallott gondolatainak az 

illusztrációja.
88

 A gyerekkori játék elbeszélésébe (1.2)  a nézőpontváltás, a hibrid konstrukció 

révén, valamint a polgárság/középosztály és zsidóság egymáshoz való viszonyáról szóló 

esszébetét tartalmi elemei révén (4.4) egyaránt beépülnek a korabeli középosztály-

diskurzusok meghatározó nézetei.   

A vizsgált fejezet (1.2.) dinamikus narrációja a rendelkezésre álló csoportidentitások 

sokféleségéből és az átélő én csoportidentitásainak változásaiból adódik; a négyféle „mi” 

nyolc alkalommal váltakozik a szövegben, s mint láttuk későbbi szöveghelyekkel, az átélő, 

elbeszélt tudat későbbi illetve a jelen elbeszélői tudat csoportazonosságaival is kapcsolatot 

létesít. A csoportok közti határok képlékenységét jelzi, hogy a később elbeszélt cirkusz-

játékban a ház gyerekei között szerepel a zebrát alakító Weinréb fiú is (3.6). 

A 4-5. fejezet valódi témája úri középosztály és polgárság egymáshoz való viszonya, aminek 

lényege a szociális reprezentációiknak való meg nem felelés, a származás és az életmód közti 

inkongruencia, melyet az anyai nagybácsi (Endre, a dzsentri származású bankigazgató) és az 

apai nagybácsi felidézett alakja hivatott bemutatni. A dzsentri eredetű lateiner osztály polgári 

életmódja ([Endre bátyám] „lelkiismeretesen betartotta a hivatalos órákat”, „többet körmölt a 

bankban, mint vadászott és kártyázott, kicsit olvasott is, utazott is, mértékletesen élt”)
89

 

szöges ellentétben áll a bank működését ellenőrző fővárosi polgárok dzsentri allűrjeivel 

(„pesti igazgatók, gőgös, öreg zsidók” ,akik „vadásztak, tegeződtek, dzsentriskedtek”),
90

 ami 

a szociális reprezentációk és aszimmmetrikus ellenfogalmak valóságnak való meg nem 

felelését példázza. Az 5. fejezet a házban lakó szász eredetű, polgári keresztapa portréja, 

„Endre bátyám” arcképének inverze, az ő életmódja is származása cáfolata. Ő a kivétel a 

polgárcsaládban, akin „kitörtek a magyar dzsentrinyavalyák”,
91

 s „az első komoly 

antiszemita”,
92

 akit az elbeszélő ismert. A származás és az életmód eltérésének rögzítése része 

a posztulált szerző tágabban értelmezett feladatának, a szociális reprezentációk és a valóság 

közti inkongruencia rögzítésének: „A valóság mindig más.” […] Úgy érzem, mi sem lenne 
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könnyebb és hálásabb, mint megrajzolni azt a vidéki takarékpénztári igazgatót, aki 

gyakrabban ragaszt bankót a cigány homlokára, mint okmánybélyeget a szerződésekre, s a 

könnyelmű Noszty-fiúnak, az »édes pajtikám«-nak derűre-borúra megszavazza a 

kölcsönöket.”
93

 Az első részre fokozottan érvényes, ami az Egy polgár vallomásai első 

kötetére: a polgárságra vonatkozó vélekedések, sztereotípiák, előítéletek, közhelyek tárháza. 

Az elbeszélésre a többszörös közvetítettség a jellemző, így láthatjuk pl. Endre bácsi válásának 

történetét, amit a korlátozott tudású kisgyerekek nézőpontjából ismerhetünk meg, és ekkor 

sem a valóságról magáról (a feleség hűtlensége) értesülünk, hanem Endre bácsi igen töredékes 

beszámolóját hallhatjuk. A többszörös szűrő a Neue Sachlichkeit poétikájának sajátos 

átlényegítése: az elbeszélő visszaemlékezéseiben nagyobbrészt azokra a dolgokra 

támaszkodik, amit ő maga hallott vagy látott, kisebb részben forrásokra vagy családtagok 

beszámolóira.  

A II. rész a személyes identitás alakulásának rajza. Míg az első kötet első része a szociális 

identitás témakörét járja körbe, addig a második rész az én-rendszer másik fontos 

gyújtópontját, a személyes identitást tematizálja.
94

 Domináns nézőpontja a felnőtt elbeszélőé, 

aki az osztályszempont érvényesülését kutatja a legintimebb emberi viszonyokban, ez a 

szempont érvényesül a házasságok, a családi viszonyok, sorsok leírásában. Elbeszélői 

helyzete jelölt, az elbeszélő családi arcképcsarnokba kalauzolja az olvasót: „Halottak közé 

megyek, csöndesen kell beszélnem.”
95

 A családtörténetek műfaji tradícióját követve ebben a 

részben fontos szerepet kapnak a tárgyi emlékek, a családtagokról készült képek (festmény, 

dagerrotípia, söröskancsóba beégetett kép, fénykép), és a család történetét megvilágító írásos 

források (levelezés, gyászjelentés, nekrológ). A felvillantott arcképek funkciója azonban nem 

a család tényleges történetének megrajzolása, hanem az elbeszélő személyes identitásának 

megalkotása. A második fejezet családi arcképcsarnokában a személyes identitás az ősök 

nyomaiként, testbe írt identitásként van jelen. A képek, festmények, dagerrotípiák, 

söröskorsóba égetett arcképek, kabinetfotók, fényképek nem pusztán az emlékek 

felidézésének, az emlékezésnek vagy a családtörténet megírásának, hanem a személyes 

identitás megalkotásának fontos eszközei. Az elbeszélő számára a képek nézegetése ugyanis a 

testtudatra, a személyes identitás alapvető összetevőjére vonatkozó felismeréssel jár: a 

sajátnak hitt test és idegrendszer az ősök testéből, vérmérsékletéből összeálló mozaik: 

„Arcom anyai nagyapám mása, kezemet apám családjától örököltem, vérmérsékletem 
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valamelyik anyai rokonomé.”
96

 Az elbeszélő saját arca, személyazonosságának jelképe a 

nagyapa egyes arcvonásainak lenyomata, fényképszerű, fragmentumokból összetevődő 

hasonmása. Ennek a mozaikszerű személyes identitásnak talán leglényegesebb eleme az anyai 

arc. Az első kötet második, a családdal foglalkozó fejezetében a személyes identitás alakulása 

azonosulások játékaként jelenik meg. Ennek legszebb, lírai példája az anyával való 

azonosulás (I. 2.3.). Az elbeszélő édesanyját mostohanővére, a szadista, zsarnoki természetű 

Irma nevelte, aki gyakran véresre verte mostohahúgát. Irmát, „a szoknyát öltött sátánt” az 

elbeszélő személyesen is ismerte, férje halála után „nagymamaként” gyakran meglátogatta a 

családot. A szövegben a „mi” azonban nemcsak olyan szövegrészben szerepel, ahol ezt a 

történet indokolja, hanem egy olyan részletben is, amit az elbeszélő csak az édesanya 

visszaemlékezései révén ismerhetett, hiszen nem élhette át személyesen a történéseket. 

Henrik, az öreg katonatiszt, Sándor bácsi, a férj barátjaként mindennapos vendége volt a 

családnak, s a férjjel együtt tűrte Irma terrorját. Sándor, Irma és Henrik történetében a narrátor 

heterodiegetikus elbeszélőként viselkedik, s kívülállóként Henriket „a család hűséges 

barátjának” nevezi. A narráció hirtelen az édesanya elbeszélésének felidézésével folytatódik, 

ami azonban jelöletlen marad. Az elbeszélésen belüli szintváltás, metalepszis következtében a 

két nézőpont teljesen azonossá válik : „A két öreg, Sándor és Henrik, az asztal alá rejtett 

flaskából itták a bort vacsora után, s mi valamennyien falaztunk nekik. Irma állandóan 

„nevelt” mindenkit, akinek a közelébe jutott. A városbeli kereskedők rettegtek tőle, mert 

megetette velük a romlott, vagy ízetlen árut, a csemegést kényszerítette, hogy jelenlétében 

egye meg a romlott sajtot, amelyet előző nap az üzletben vásárolt… Anyámat leányaival 

együtt…”
97

 A következő mondatban újra szintváltás következik, visszatér a heterodiegetikus 

elbeszélő. A metalepszis funkciója a felnőtt elbeszélő anyával való azonosulása, ami nemcsak 

a narráció, hanem a motívumok síkján is megjelenik. Az anya mostohatestvérétől elszenvedett 

sérülése, a homlokon látható sebhely egyszerre testi és lelki bélyeg: „az ütés nyomát, keskeny, 

fehér csíkot, anyám örökre megőrizte, s ha indulat fogta el, ez a fehér bélyeg hirtelen 

megvilágosodott és előtűnt homlokán.”
98

 Ahogyan a fiú arcán viseli a nagyapa emlékét, 

vérmérsékletét, úgy őrzi az anya az elszenvedett traumát az arcán: a verések nyomát testén 

viseli, ami a fiú számára lelki bélyeggé alakul át. Az anya által elszenvedett sérülés 

magyarázza a fiú defektusait: „Ilyen messze kell megkeresni néha egy élet defektusát, 
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nyavalyáinak csíráját? Úgy látszik, ilyen messze. Egy életen át kell szenvednem Irma 

hajlamai miatt.”
99

 A családi portrék a saját testi identitás mozaikszerűségét hangsúlyozzák.  

Az apai ág bemutatásánál áll a legközelebb a narráció a tényszerű családtörténethez. Az első 

kötet második fejezetében az apai ág elbeszélésekor a szemlélő, felnőtt elbeszélő a történetíró 

szerepét veszi fel:
100

 írásbeli forrásokkal, levelezésekkel, naplókkal, korabeli újságok 

nekrológjaival támasztja alá a család korai és gyors asszimilációját. Az asszimiláció témája 

folytán a dialogikusság felerősödése jellemzi a szöveget, ahol a saját és az idegen csoport 

közötti nézőpontváltások gyakran kapcsolódnak össze a dokumentumszerűséggel. A 

narrációba beékelt idegen elemeket (a már említett írásos források) szintén dőlt betűvel és 

idézőjellel jelzi a szerző. A történetben megjelennek az asszimiláció, a magyar identitás 

kialakulásának lépcsőfokai: a nyelv elsajátítása, névmagyarosítás, a szabadságharcban való 

részvétel, a magyar üggyel való lojalitás, a vegyes házasságok, a gyerekek magyar iskolában 

való taníttatása. A felidézett élettörténetek ennek a témának rendelődnek alá, mintegy az 

asszimilációs teljesítményt igazolják („Nagyapám pénzügyi tanácsos volt a városban, ahol 

születtem. Magyar asszonyt vett nőül, s ő maga törve beszélte már csak a németet. Három 

gyermekét - apámat, egy fiatalabb fiút s egy leányt, aki csodálatosan kitört a család sorompói 

közül… - magyar iskolákban neveltette. Korán halt el, nem érte meg az ötvenet.”)
101

Az 

asszimiláció bonyolult folyamata, az idegen és a saját csoport egymásnak feszülő nézőpontjai 

egyetlen jelzős szerkezeten belül is megjelenhetnek, mint nézőpontváltással összekötött hibrid 

konstrukció: „Dédapám a Bácskába került le, ahová - különösen Torontálba és Bács-Bodrog 

megyébe - a Habsburgok szívesen telepítettek megbízható idegeneket.” 
102

 A „megbízható” 

jelző idegen nyelvi elemként a Habsburg államgépezet szempontját idézi fel, akiket a magyar 

lakosság „idegen”-nek tekintett. A szász és magyar, kuruc és labanc, dzsentri és polgári 

identitás váltakozása tematikusan (a magyarosított nevét visszacserélő nagyapa, a „labanc”-

ként aposztrofált felmenő, Gábor) és a narráció szintjén is megjelenik. A magyar nyelv 

használatának meggyőző bizonyítéka a magánlevelezés. Az elbeszélői közlésben most 

idézőjelek nélkül megjelenő idegen elem („ezek a labancok”) szintén hasonló nézőpontváltást, 

illetve összeolvadást jelez: „Már 1800 körül magyarul vagy deákul leveleztek egymással ezek 

a labancok; soha németül.”
103

 Lényeges a kiválasztott levelek tartalma is. Közös témájuk a 

társadalmi státus külsődleges kifejezése, a levelek kronológiai sorrendje a nemzedékek 
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identitásában bekövetkező finom elmozdulásokat érzékelteti: míg 1807-ben a társadalmi 

státust reprezentáló luxust még elítéli a levélíró („A luxus itten elképzelhetetlen, a mágnások 

huszárjainak ruhái színe nem is látszik az arany és ezüstről különössen különbözteti magát a 

Papi rend.”)
104

 ,1834-ben egy másik felmenő már büszke arra, hogy a hivatallal együtt járó 

külsőségeket biztosítani tudta magának („Kotsit is vettem, még pedig igen szépet, de ám az 

ára is borsos mert bele került közel 1060 forintba, több féle ruhát is csináltattam, az út is igen 

sokba van, de semmi, tsak hogy én már Inspektor vagyok…”).
105

 A beépülő idegen szólamok 

a dzsentri életmódhoz való fokozatos hasonulást, az életmód, mentalitás árnyalatnyi 

megváltozását jelzik.  Az identitás komplexitását jelzi, hogy az elbeszélő a család 19. századi 

magyarosodás történetének rajzát követően dédapja családját a „régi szász családok” 

egyikeként nevezi meg.  

A vitaszituáció kiélezettségét nemcsak a dokumentumszerűség jelzi, hanem a hibrid 

konstrukciók révén a mű keletkezési kontextusának középosztály-vitái is felidéződnek: 

„1834-ben, tehát évtizeddel a szabadságharc előtt, mikor a családnak még nem lehetett 

„érdeke”, hogy a családtagok egymás között magyarul levelezgessenek, ezt írja Sándor 

Óbudáról anyjának…”
106

 Továbbá: „A magyar államigazgatásba betagozódó hivatalnokok „a 

múlt század elején már magyarul leveleztek- a magyar úri családok, különösen a mágnások, 

akkor még szívesebben írtak németül, vagy latinul!- ez a „bevándorolt” nemzetség magyarul 

beszélt és érzett.”
107

 Az idézőjelbe tett idegen szólamok, az asszimiláció mélységére 

vonatkozó, a harmincas évek közkeletű vádjai („érdeke”, „bevándorolt”) beépülnek az 

elbeszélői hangba, így hozva működésbe azt a diszkurzív teret, azt a vitaszituációt (az 

asszimiláns polgárok magyarságának megkérdőjelezése), melynek a mű és korabeli 

befogadója részese volt. A két háború között a magyar nacionalizmus ellenségképeinek 

szerepét a magyarországi németség és zsidóság vette át.
108

 Lényeges kitérni arra is, hogy a 

magyar zsidóság és németség asszimilációja hasonló ívet írt le: a Monarchia népei közül a 

zsidóság és a németség (Duna menti svábok, felvidéki cipszerek) bírt a legmagasabb 

asszimilációs hajlandósággal
109

 és az asszimiláció az 1910-es népszámlálás adatai szerint igen 

gyors és széleskörű lehetett.  Az első világháború az asszimiláció/disszimiláció fogalmak 
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mentén is törésvonalat jelentett. A két kötetet elválasztó cezúra, hiány (a cselekmény az első 

világháború kitörésével zárul, majd a húszas évek Nyugat-Európájában folytatódik) erre a 

törésvonalra is utal, hiszen az Egy polgár vallomásai nemcsak egyszerűen a felvidéki cipszer 

polgárság 1867-1914 közötti történetét meséli el, hanem az asszimiláns polgárság útját is.  

4.4. Hősalkotás, motívumok és identitás 

A szereplők az identitás merev sémái szerint épülnek föl, melyek közül a nemhez, 

mesterséghez és az osztályhoz tartozást tartja elsődlegesnek az elbeszélő, ám a felvillantott 

élettörténetek és identitások a saját identitás kiküzdésének gazdag tárházát jelentik. A családi 

arcképcsarnok mellékalakjainak elrendezését a rokonsági fokok mellett az osztályhoz 

(polgárság) való viszony is irányítja, ez alapján rendeződnek alakzatokba. A fejezet a 

csoportidentitás vitás kérdései melletti, az egész művet meghatározó fontos gondolata a saját, 

személyes, művészi identitásért folytatott küzdelem is: „Ezek az idegenek, akikkel együtt kell 

élnem, ritkán engednek szóhoz engem, azt a valakit, akit tapogatózva, kínlódva faragtam 

magamból.”
110

 A szociális identitás készen kapott normái, szerepei, a személyes identitás 

örökölt jegyei, a különböző csoport-és szerepidentitások ellenében a saját identitás, az én 

kialakítása erőfeszítések eredménye, teljesítményként tűnik fel. Az identitás tehát személyes 

teljesítmény is. Jó példája ennek Jenő, Dezső és Ernő egymást követő alakjai (I.2.4. és 5. 

fejezet), mindhárman a foglalkozás osztályhoz kötő erejét és az ellene való lázadást, a 

személyes identitás megvalósításának ellentétes példái. Dezső a gyermek, az elbeszélt én, és a 

felnőtt elbeszélő számára is a család által elvárt, a kívánt osztály és mesterség identitásmintái 

ellenében kiküzdött identitás példája. A két másik anyai nagybácsi, Jenő és Ernő alakja is a 

vágyott, megvalósított-megvalósítatlan identitás szerint értelmezhető. Jenő, mivel identitását 

nem tudta megvalósítani (igazi zenészi karrier helyett csak egy katonazenekarba került), 

öngyilkos lett. Mindhárom identitásmintát a foglalkozás és a hajlam konfliktusa, egymáshoz 

való viszonya valamint a társadalmi megítélés határozza meg. Az identitás kialakulásában 

tehát a csoporthatárok elfogadása, a szociális reprezentációk beépülése és elfogadása mellett 

ugyanolyan fontos tényező a személyes teljesítmény, küzdelem.  

A harmadik fejezetben a szereplők (figurák) alakzatszerű elrendezése, egymáshoz való 

viszonya az identitás témájának új aspektusát veti föl: az identitások viszonylagosságát, 

átfordíthatóságát. A hős csoportidentitása a kamaszkori rajongása tárgya, Olivér és a 

megvetett házitanító, Stumpf csoportidentitása között helyezkedik el, hiszen Olivér előkelő, 
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nemesi származású, az úri középosztályhoz tartozik, Stumpf pedig feltörekvő sváb paraszti 

család szülötte. Az identitás testi jegyekben is megnyilvánuló jelei és azok társadalmi értéke a 

hős testtudatát és személyes identitását viszonylagossá teszik, aminek feszültségét a hibrid 

konstrukció jeleníti meg: „Az az igazság, hogy Olivér nem szeretett engem, nem tudott 

szeretni engem, én voltam a másik fajta, az idegen, a gyanús és ellenséges emberfajta…”
111

 

Az utolsó tagmondatban már  nem az elbeszélő, hanem az elbeszélői hangba beépített külső 

megítélés, Olivér, tehát az úri osztály nézőpontja érvényesül. A polgárságról alkotott negatív 

szociális reprezentáció beépül a gyermek tudatába, a gyermek énképe a másik csoporthoz, az 

úri középosztályhoz képest formálódik: „Olivér nem szerethetett engem, mert tömzsi voltam, 

tömpekezű, szász- és morva paraszt őseim szélescsontú tramplisága ütközött ki arcomban és 

alakomban.”
112

 A különböző identitások azonban egymáshoz képest nyerik el értéküket a 

társadalmi térben, Stumpf a hőshöz képest mutatkozik idomtalannak: „Stumpf […] lomha 

nagy testével, lényének súlyos idomtalanságával és nehézkességével ott tehénkedett trampli 

módon életemben.”
113

 Ám az átélő én Stumpfhoz való viszonya nem értelmezhető statikus 

módon. Az osztályfőnök ajánlása szerint a „jeles magaviseletű, szegénysorsú, értelmes és 

vallásos ifjú”
114

 a társadalmi mobilitás egy lehetséges útját példázza, tanulással felemelkedni 

az úri osztályba (ahogy Dókus úr fiai tették), az átélő énben viszont már ott érlelődik a 

lázadás, a kitörés, az osztályával való szakítás. Stumpf papnak készül, a kiskamasz 

valószínűleg túl van már a Fóka elleni lázadáson, érzi a másik színjátékát, képmutatását. Az 

identitás viszonylagossága fokozottan érvényes a középosztályi identitásra, hiszen a felső és 

az alsó társadalmi rétegek közt értelmezheti önmagát, ez ismét olyan formai-tartalmi eleme a 

műnek, aminek révén nemcsak felidézte a korabeli diskurzusokat, hanem vissza is íródott 

beléjük.  

A narratív olvasat figurális olvasattal
115

 egészül ki, a művet átszövő, visszatérő motívumok 

(szerepjáték, színjáték, mintakép, szertartás, öngyilkosság) az elbeszélésmódhoz és a 

tematikához való kapcsolódása szintén lényeges pontja az elemzésnek. A harmadik-negyedik 

rész regényszerűségét a narrációba beépülő hibrid konstrukciók, az elbeszélői hang 

összetettsége mellett a motívumok és a mellékalakok összefüggésrendszere jellemzi. A 
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harmadik rész cselekményszerkezete duális, két fő cselekményeleme és narratív egysége a 

Fóka elleni lázadás és a király-rabszolga játék, melyek a mű legfontosabb, legtöbbször 

ismétlődő motívuma, a játék köré rendeződnek. A felvonultatott játékok jó része gyerekkori 

szerepjáték, mely a jövőbeli identitás meghatározó elemével, a foglalkozással kapcsolatos (pl. 

Dezső mészárosdi játéka, az elbeszélt én gyerekkori misézős és orvososdi játéka, a házban 

lakó gyerekek cirkuszos játéka és a kamasz hős írósdi játéka, Berci kegyetlen hitelezősdi 

játéka), de nagy szerepe van a színjátéknak is (az előadott opera). A foglalkozásokat a felnőtt 

elbeszélő szemszögéből is látjuk, pontosabban társadalmi megítélésüket, viszonyukban 

érvényesül a középosztály megosztottsága: „A mérnöki, orvosi foglalkozást akkoriban amúgy 

is lenézték kissé; azt tartották, nem való úri embernek”,
116

 [a „fehérpapok”úgy álltak a 

színházban] „mint a versaillesi színházban állonghattak a Lajosok gáláns udvari abbéi.”
117

 

Mindegyik játéknak megvannak a felnőttektől ellesett mintaképei, kivéve a nemi identitást 

meghatározó játékot, a király-rabszolga játékot, ennek az ősképnek a tudattalan a forrása. Az 

iskolában előadott színjáték, mint a valóság, játék, művészet határvonalán álló motivikus 

egység (hiszen valóban előadták a darabot) átmenetisége jelzi az elbeszélt én csoportból való 

kiszakadását. 

A kész minták, a szociális reprezentációk, az identitásminták elfogadása vagy el nem 

fogadása a felnőtté válás folyamatának, a saját identitás kialakításának lényeges összetevője. 

A bérház fejezetében ábrázolt gyermeki tudat kritikátlanul átvette környezete identitásmintáit, 

ezzel szemben a harmadik fejezetben megjelenített premontrei kamasz diákot pontosan a 

szociális identitás kínálta szerepek és a személyiség viszonya, inkongruenciája foglalkoztatja. 

Ennek legfontosabb példája a Fóka-epizód (I. 3.1.). A fejezetet nyitó szertartás, a ministrálás 

párhuzamot alkot a korábban elbeszélt gyerekkori szerepjátékkal, a misézés-játékkal (I.1.11.) 

Az ifjúsági regényre emlékeztető indítás első bekezdésében (III.1.) gyorsan váltakozik a 

nézőpont és a hozzátartozó csoporttudat, ami a csoporthoz tartozás problémáját veti fel. Az 

alsós, felsős, hívő és nem hívő diákok csoportjából egy szűk csoport mi-tudata emelkedik ki, a 

ministránsoké. A papi hivatással való kiskamaszkori azonosulás azonban ugyanúgy játék, 

mint a kisgyerekkori, csak most a „hitbuzgalom” gyümölcse, a kiválasztottság gőgje társul 

hozzá. A tényleges ministrálás és a korábbi játék tárgyi kellékei és a latin liturgikus szöveg 

felidézése teremtik meg a két jelenet közötti motivikus párhuzamot. A kisgyermekhez képest 

a „meggyőződés” felnőttes eleme, továbbá az egy évvel idősebb diákok viselkedése, a misén a 
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mélységes áhítat megjátszása („széles padjaiban kedvére szunyókálhatott, aki akart, esetleg 

mélységes áhítatot játszott meg az álmos diák”),
118

 mint egyfajta szerepjátszás továbbépíti a 

szerepjáték motívumát a színjáték felé. 

Fóka első megnevezésének hibrid konstrukciójában egymásnak feszül a diáknyelv és az 

egyházi-hivatalos nyelv, a lázadó diák és a mintaadó felnőtt társadalom nézőpontja: „Fóka az 

intézet spiritus lectora.”
119

 Az elbeszélő figyelme középpontjában a figura szerepidentása áll, 

ez nyilvánul meg Fóka címeinek felsorolásában: „ő a prézes, ő vezeti a „hitbuzgalmi 

szakosztályt”, ő az intézet hitszónoka, ő gyóntat a kongregációban… minden titkok tudója, az 

ifjúság gyöngéd lelkiatyja.”
120

 Fóka alakját a tisztségeihez kapcsolódó feladatai egy része a 

játék, színjáték motívumához, a megrendezettséghez utalják: „Ő vezeti a játékot, a szlöjdöt”; 

az „intézeti színielőadásra ő írta a színdarabot, ő rendez és tanít be minden iskolai 

ünnepélyt.”
121

 Fóka és a hős küzdelmét az a gyanú indítja el, hogy „Fóka nem őszinte, Fóka 

valahogy megcsal bennünket, akik hiszünk benne, Fóka kegyessége, jósága és atyaisága 

komédia”,
122

 vagyis a kamasz észreveszi az identitás és a személyiség széttartását. A Fókára 

való visszaemlékezés vezérelve viszont nem lehet a leleplezés („Soha nem tudtam meg 

„adatot” Fókáról, buzgó és serény pap volt, jeles tanár”
123

- állapítja meg az elbeszélő); 

ehelyett egy mentális folyamat áll az elbeszélői figyelem középpontjában: a gyermeki 

tudatban lejátszódó lázadás, melynek tartalma a szerepidentitás megkérdőjelezése. A Fókánál 

tett látogatás a kettejük közti küzdelem fontos állomása, a paptanár szerepidentitása 

rendíthetetlennek tűnik („oly korrekt és felöltözött most délután, a szieszta órájában is, mintha 

dobogón ülne az osztályban”),
124

 ám végül a hős győzelmével zárul. Hazugsága által („a 

lányokhoz is járok”) betekintést nyer a tanár valódi személyiségébe, szerepidentitása 

mozgatórugóiba, a „komplikált lélekhalászat” „nagy szenvedélyébe”(„mintha álarcok 

foszlanának erről a fegyelmezett arcról, vékony, selyem álarcok, megdöbbenten, féltékenyen, 

ijedten, baráti gyöngéden, a pedagógus sértődött csődjével, a lelkiatya szemforgató 

felháborodásával, a magányos ember föllobbanó, öntudatlan érzékiségével, a kijátszott barát 

kárörömével bámul reám…”).
125

 A Fókával való párharc a fejezet harmadik részében zárul le. 
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Fóka Szent Margit ünnepére „valóságos kis operát”
126

 írt, melyben a hős címszerepet, Szent 

Margit szerepét kapja, de mivel hangja már mutál, elesik a főszereptől, és csak egy névtelen 

apácát alakíthat a darabban. Az eseményt súlyos sértésként, kitaszításként éli meg, s úgy dönt, 

kilép a kongregációból. A bukás színházi metaforái („sértett, nagy színésznő”, „bukott 

csillag”, „aljas színházi intrikák”, „nagy szerep”);
127

 a színdarabban viselt apáca jelmez és a 

ministráns ruha megteremti a motivikus párhuzamot a kisgyermekkori misézés- játékkal, és 

ezzel összekapcsolja a színjátékot az identitás elsajátítására szolgáló szerepjátékkal. A 

Fókával folytatott küzdelem igazi tétje a szerepidentitással való teljes azonosulás 

lehetetlenségének belátása. Az elbeszélő jelenbeli identitása szemszögéből ítéli meg a 

kongregációban töltött időt, a valós életben játszott komoly színjátéknak láttatja, ahol ő 

éppúgy szerepet játszott, mint ellenfele. A felnőtt elbeszélő szemszögéből Fóka külső 

leírásában éppúgy érvényesül a szerepidentitással együtt járó jelmezszerűség („Fóka, a prézes 

és lelkiatya, aggályosnak találja a daljáték frivol címét, suhogó, krémszínű reverendában, 

fején keménykalappal, teljes spiritus rectori díszben”),
128

 mint a ministráló gyermek 

megjelenítésében.  

Az öncenzúra áldozatául esett
129

homoerotikus király-rabszolga játék a felnőtt társadalomban 

érvényesülő erők, az autoritás és szexualitás szabályai szerint szerveződött: „igazán mindent 

magába zárt, a felnőttek nagy játékait is: autoritást, engedelmességet, a bűntudat cinkosságát 

és a kéjt.”
130

 A szexualitás témája csak egyetlenegy szempontból lényeges a műben, 

amennyiben a hős identitását érinti. Ez újabb erős érv amellett, hogy a mű témája nem a 

személyiség egészének feltárása vagy a tudatábrázolás, hanem a személyiség egyik 

összetevője, az identitás, pontosabban az identitásalakulás ábrázolása. A felnőtt elbeszélő 

nézőpontjából ítélve a király-rabszolga játék a későbbi szexuális identitás szempontjából nyeri 

el a jelentőségét: „a király és rabszolga” játék-életem első, teljes, maradéknélküli erotikus 

élménye - megpörkölte kissé érzékeimet, valamilyen nemi bizonytalanság maradt bennem e 

játék után, melyet a „természetes” sexuális érintkezés a másik nemmel soha nem tudott 

egészen feloldani.”
131

 A szexualitás később szintén az identitás kapcsán kerül elő újra a 

negyedik fejezetben, a szüzesség elvesztését elbeszélő bordélyházi jelenetben (I. 4.9). A 

fogadásból, virtuskodásból, csoporthoz tartozás vágyából fakadó kínos, szomorú élmény csak 
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az intézetbeli nyájtól való elkülönülésében erősíti meg a hőst: „Tisztátalannak érzem magam, 

s megint egyszer mélységesen megvetem az ő »valóságukat«… Ez lenne az ő »titkuk?«”
132

 A 

szexuális identitás zavara azonban teljes jelentőségét a mű egészének motívumai között nyeri 

el, hiszen nemcsak a játék motívumához, hanem a nőiesség-férfiasság tengelye mentén 

értelmezett írás, az írói mesterség témájához is kapcsolódik. A műben az írás, és az emlékek, 

a családi emlékek őrzése alapvetően női feladatként jelenik meg. Az írás mindkét értelmében 

az Egy polgár vallomásai első kötetében nőalakokhoz köthető - nem számítva Dönyit, a 

gyerekkori barátot. Az írásban összpontosul a hős minden feminin vonása, a szexuális 

identitás zavara a formálódó későbbi identitás, a jelen elbeszélő művész identitásának 

perspektívájából bizonyul lényegesnek. A homoerotikus király és rabszolga játék nyomán 

szerzett sérülés csak az előző, a könyv második fejezetének utolsó részeivel összevetve 

értelmezhető (I. 2.10, 11,12). A király-rabszolga játék utáni esszébetét a nemi identitás 

változékonyságát tematizálja („Azt hiszem a legtöbb ember néha homosexuális, s néha nem 

az.”),
133

 a felvillantott élettörténetek is ezt példázzák. A játék során szerzett sérülés az 

identitás új értelmezését veti fel: az élettörténetből levezethető identitás fogalmát, hiszen a 

felnőtt elbeszélő beszámolójában ez az elem, ami az ősöktől átöröklött traumákkal szemben 

(anya, anyai nagymama) saját életútjához köthető, az a sérülés, aminek köszönhetően 

„feminin vonások ütköztek ki” rajta.
134

 

A harmadik fejezet részei az én-rendszer, a szociális és személyes identitás alakulásának 

logikája szerint rendeződnek, ami felbontja az életrajz lineáris elbeszélését és kronológiai 

rendjét. Így a premontrei gimnáziumi évek (III.1-3.) után következnek a magántanulóként 

töltött elemi iskola évei (III. 4.), hogy átvezessen a kiskamaszkor király-rabszolga játékához. 

A kapcsolódást a felnőtt formálódó saját, művészi identitás adja; mint később kiderül, a 

mindenfajta csoportból való kiszakadást az írói lét szükségszerű feltételének tartja, ezért 

kerülhet az írásra okító Emma néninek emléket állító rész a kongregációból való önkéntes 

kilépés után. Az írás kettős, szó szerinti és metaforikus értelemben szerepel. Emma néni az 

elbeszélő az írni tanulás jelenére vonatkozó felidézett értékelése („Soha nem tanulsz meg 

szépen írni…”
135

), a harminc évvel későbbi jelenetben, az elbeszélő az idős hölgynél az 

„úrinők otthonában” tett látogatás záróakkordjaként, a vendégkönyvbe beírt név 
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minősítéseként ismétlődik meg. („Az írásod, istenem, mennyire elromlott az írásod…”)
136

 Az 

aláírás identitásszimbólum: a műben a gyermekkori ártatlanság, a csoporttudat elvesztésének 

eredményeként a magányos író önazonosságának szimbóluma. 

A hős Emma nénitől tanul írni, de Zsüli néni, az írónő mutatja be az első igazi, hús-vér írónak, 

Paulini Bélának, a pajzán lap, a Fidibusz szerkesztőjének (II.10.). A gyermek elbeszélő és 

Zsüli néni közötti azonosságok (mindketten bérházban éltek, „lépést tartanak a korral”), a 

felnőtt elbeszélő és a nagynéni közöttiek (a regényírás tevékenysége, jellemük családbeli 

idegensége, és a Párizsban töltött évek) állítják őket párhuzamba. Zsüli néni nemi identitása 

az elbeszélővel szemben ismétlések által kiemelten hangsúlyos és egyértelmű: „igazi nő 

volt”,
137

 „múltszázadbeli nő-én már csak görlöket ismertem”,
138

 „grande dame”,
139

 az ellentét 

tovább mélyíti a szereplő és a hős azonosulásának játékát. Zsüli néni további lényeges 

attribútuma a családi emlékek őrzése is: „tele volt fényképekkel, régi levelekkel, százéves 

családi emléktárgyakkal”,
140

 feltehetőleg innen jutott a szerző az Egy polgár vallomásai 

megírásához szükséges, a műben megjelenő forrásokhoz és tárgyi emlékekhez. Alakja 

azonosítható a mű posztulált szerzőjével, hiszen, akárcsak Zsüli néni, maga is regényhős és 

regényíró egyszerre: „Zsüli volt a család titkainak őrzője, írónő s egy kissé regényhősnő, 

családtag s mégis oly utánozhatatlanul idegen…”
141

 Az egymásba alakuló identitások játékát, 

az identitások dinamikáját nemcsak a narrátori hang összetettsége, valamint a középpontban 

álló hős különféle csoportidentitásai adják, hanem a szereplőket összekapcsoló motívumok és 

a köztük lévő azonosságok is elősegítik. 

A rákövetkező fejezetben (II.11) az írás egy másféle művészeteszmény jegyében, az újságírás 

metaforájában jelenik meg. A család férjhez nem ment, gyermektelen nőtagjai, a Mária-udvar 

női köztársaságában szövik a család történetét, gyűjtik össze a híreket, írják „a család miniatűr 

világtörténelmét.”
142

 Az asszonyok modern párkákként, újságíróként, Mari néni háza pedig 

szerkesztőségként jelenik meg a szövegben: „mint valamilyen hivatalos központba, ide 

futottak össze a hírek a család különböző szárnyairól, a híradásokat itt tartották számon, 

mintegy iktatták, széljegyzetekkel látták el, s időnként bőséges szövegű bulletinekben 
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tájékoztatták a családi eseményről a nyilvánosságot.”
143

 Szándékoltan nem-irodalmi eredetű 

poétika bontakozik ki előttünk, különösen, ha szem előtt tartjuk a kortárs olvasók ismereteit is 

(Márai Sándor, az újságíró-író, Az Újság, A Toll, a Prágai Magyar Hírlap és a Brassói Hírlap 

rendszeres munkatársa): a posztulált szerző feladata elsősorban nem a dolgok, nem a valóság 

leírása, ábrázolása, hanem a róluk alkotott társadalmi képzetek leírása, és a megtapasztalt 

valóság összevetése, egymáshoz való viszonyuk ábrázolása.
144

 Ezek a célok az új tárgyiasság 

poétikájának sajátos átértelmezésének tekinthetők: hiszen, ha valóban azt jegyezzük le, amit 

látunk, hallunk, akkor nem a valósághoz, hanem annak társadalmi megalkotásához jutunk. A 

szociális reprezentációk a látott, hallott, tapasztalt valósággal való szembesítése az új 

tárgyiasság poétikájára utal, azonban a valóság nem közvetlenül, hanem konstrukcióként, a 

csoport- illetve a személyes identitás alapját képező tudati valóságként lehet a művészi 

ábrázolás célja. Az Egy polgár vallomásai első kötete tehát az új tárgyiasság poétikájának 

átértelmezése: a Zsüli néni képviselte regényírás modern, korszerű változata a Mária-udvar 

zsurnaliszta irodalomeszménye. A posztulált szerző
145

 törekvése annak a folyamatnak a 

bemutatása, ahogyan az azonos társadalmi csoportba tartozó személyek a saját valóságukat 

felépítették, és ezekbe a társadalmi-kulturális folyamatokba ágyazza bele saját 

identitásalakulásának történetét.  

Végül érdemes kitérni a mű két jellegzetes strukturális elemének, a hibrid konstrukciók és a 

játék, színjáték motívumának az összekapcsolódására. A hibrid konstrukció szerkezeténél 

fogva képes arra, hogy viszonylagosítsa és tárgyiasítsa a nyelv, a szó közvetítette 

ideologémákat. Márai művében a polgárság által osztott szociális reprezentációk is tárggyá, és 

a különböző értékítéletek révén viszonylagossá válnak. A magas és tömegkultúra 

alakmásaiként megjelenő szereplők sora (Endre, a bankigazgató nagybácsi Mikszáth 

dzsentrifigurái ellentéte,
146

 a madám a gonosz farkas a Piroska és a farkasból,
147

 Dókus úr, a 

házmester, a magyar hajdú
148

 akár Jankó János
149

 karikatúrájának mása is lehetne, az anyai 

nagyapa kisvárosi Falstaff,
150

 a Miss „mintha egy századvégi angol divatlapból lépett volna 
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elő”
151

) melynek csúcspontja és összegzése végül az első kötetet záró állókép a Bankón ([a 

kassai középosztály egésze úgy élt a Bankón], „mint a piroskötéses Egyetemes Regénytár 

valamelyik kötetében a hősök.”
152

), valamint a színjáték/szerepjáték motívuma és a hibrid 

konstrukciók együttesen a polgári identitás és általában az identitás viszonylagosságát, 

szerepszerűségét és az identitások felcserélhetőségét sugallják. Ám nem egyszerűen arról van 

szó, hogy a közép-kelet európai polgárság a nyugati polgári mintát csak követi, és ez a minta 

szerepként nem tartozik belső lényegéhez, mint ahogy ezt a második kötet legelején az 

elbeszélő ki is jelenti;
153

 a formai elemek, mint láttuk, általában az identitás képlékenységét, 

komplexitását és viszonylagosságát állítják középpontba. 

A negyedik fejezet témája a szökés és annak következménye, a családból való végleges 

kiszakadás, a saját én kialakításának fordulópontja (IV.2.). Az elbeszélő én és az elbeszélt én 

közti viszony itt átfordul. Ahogyan az önéletrajzi elbeszélésekben megszokott, a szökés 

leírásáig a felnőtt elbeszélő jelentős tudásbeli fölénnyel bír elbeszélt, gyermekkori önmagához 

képest. A szökés esetében azonban a konkrét emlékek elhalványulnak, a felnőtt csak 

emlékfoszlányokra tud emlékezni („ezekre a percekre élesen emlékszem. Majd megint 

homályos lesz minden, az „élmény” emléke töredezett, hiányos marad, egyes cserepek örökre 

elkallódtak. Azt sem tudom, hogyan jutottam ki a szobából...”),
154

) a tizennégy éves kamasz, 

az esemény átélője ezzel szemben tisztán látja tettének jelentőségét, az átélő tudat kognitív 

fölényére utaló „tudtam” ige többször ismétlődik. A tudással egyenértékű tisztánlátással 

eltűnik az átélő és az értelmező én közti különbség, a két tudat egymásba csúszik, a szökés a 

jelenbeli elbeszélő művészi-írói identitása alapját képezi. A cselekményelem jelentőségét 

jelzi, hogy ez az egyetlen alkalom, amikor az elbeszélő tudatábrázolásra vállalkozik: 

„Útközben, mintha ködök szálltak volna fel körülöttem, tájakat láttam, különös alakokat; 

egyik nevelőm hangja derengett, apám szomorú arca, s anyámat is élesen láttam, amint -  

rettenetes régen - a nagy verandán játszik velem, künn a nyaralóban, az egyik sarokban orvosi 

rendelőt rendez be számomra, én vagyok az orvos, s nagy kartonra írja nevemet, szálkás 

betűkkel: „Itt lakik dr. Gyilkos, rendel mindig, gyógyít soha.” S egy másik emlék, egy 
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képeskönyv, melyet difteritisz után kapok ajándékba; hároméves elmúltam már, de 

csökönyösen hallgatok, a család nem bírja”.
155

 Az elbeszélő- és az átélő-én egymásba 

csúszása, és az út, életút szimbolikája révén az út során átélt vízió a műben elbeszélt identitás 

alakulástörténetének feleltethető meg, így a vízió az ezt a folyamatot középpontba állító mű 

mise en abyme-ja, a mű helyett áll. Eszerint a mű az identitásra vonatkozó tudás 

megszerzésének a folyamataként értelmezhető. Az út során vizionált alakok, a szülők és 

tanárok, a szerepjáték, a képeskönyv, a felnőtt szerepek elsajátítása (az idézett részlet további 

folytatásában a „felnőtt”-megbízások”, az önálló bélyeg- és süteményvásárlás), a művészi 

identitás lényegének tartott magány (az éjszakára magára hagyott kisfiú „versének” 

felidézése: „Jöhet macska, jöhet tigris, velem senki nem törődik!”)
156

 az identitás 

alakulásában döntő szerepet játszó tényezők felidézése megegyezik azzal, ahogyan a műben a 

felnőtt elbeszélő felidézte identitása alakulásának építőköveit. S ahogyan az egymásba alakuló 

identitások, az identitás képlékenysége kapcsán megfigyelhető volt az elbeszélő az anyával 

való azonosulásának líraisága, úgy a személyes identitást szimbolizáló vízióban is az anya 

alakja merül fel legtöbbször. A csoportidentitás anyaméh-metaforája a közösségből való 

kiszakadást, a szökést egy új identitás megszületésével teszi egyenlővé (Miért megy el valaki 

egy napon, különösebb „ok” nélkül a jó és biztos családból …és valahová tartozásból, ami az 

anyaméhhel kezdődik…”)
157

 

A következő fejezet (I. 4. 3) a szökés eredményét a saját identitás, a saját én 

megszilárdulásában látja az elbeszélő, énje megkülönböztető jegye a teljes azonosulásra való 

képtelenség, az „író-betegség”
158

: „Nem tartozom senkihez. Nincs egyetlen emberem, barát, 

nő, rokon, akinek a társaságát hosszabb ideig bírnám; nincs olyan emberi közösség, céh, 

osztály, amelyben el tudok helyezkedni; szemléletemben, életmódomban, lelki 

magatartásomban polgár vagyok, s mindenütt hamarább otthon érzem magam, mint polgárok 

között,”
159

 Az írói-művészi identitás felismerése („Lehet, hogy író vagyok.”
160

) a szökés 

eredményeként jelenik meg. A negyedik fejezet a kitöréssel, lázadással megszerzett saját 

identitást ért megpróbáltatásokat beszéli el, a pesti katolikus gimnázium intézetében játszódó 

cselekmény igen közel áll a nevelődési regényhez. Az időrendet itt is az identitás témája töri 
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meg, az új, írói identitás témája hívja elő a Kassán hagyott gyerekkori barát, Dönyi alakját, és 

közös szenvedélyüket, az írást, az irodalmat (I.4.4.). 

 4.5. Összegzés és kitekintés 

Az Egy polgár vallomásai nem a téma tartalmi elemeiként jelen lévő külső, közvetlen 

valóságvonatkozásai (az asszimiláció folyamata és a kevert, kettős, többes identitás 

problémái, a középosztály kettőssége, a polgári és az úri középosztály mentalitásának 

keveredése, a polgári életmód megjelenítése) miatt nevezhető az identitás regényének. Maga a 

narratív struktúra és a formai elemek jelenítik meg az identitás problémakörének többféle 

aspektusát, így például a szociális reprezentációk és a kulturális minták szerepét az identitás 

alakulásában, az identitás társadalmi és kulturális meghatározottságát, a személyes- és a 

csoportidentitás egymáshoz való viszonyát és az identitások viszonylagosságát. Az identitás 

problémakörének a narratív szerkezetben való sokrétű megjelenése eredményeként a mű 

általában az identitás regényeként értelmezhető. Az identitásképzés és az identitásfogalom 

dinamikájának a narratív szerkezetben is megjelenő képlékenysége, változékonysága, 

viszonylagossága és komplexitása áll szemben a kor rendies jellegű, etnikai, vallási 

kategóriákat hangsúlyozó identitás-felfogásával, hiszen a középosztály ilyen kategóriákon 

nyugvó felosztása (úri, keresztény középosztály - zsidó polgárság) merev, statikus 

identitásfogalmakat implikál. Az identitás fogalmát a maga összetettségében felmutató mű a 

kirekesztő, a polgárság szociológiai fogalmát vallási, etnikai fogalommal felcserélő 

aszimmetrikus ellenfogalmak és a velük járó merev identitássémák elleni határozott fellépés 

volt, nemcsak művészi, de politikai tett is.  A mű nemcsak a polgári életmód és mentalitás 

tükrözésével járult hozzá a polgárság fenyegetett identitásának megerősítéséhez és a 

polgárság fogalmának helyreállításához, hanem a középosztály-diskurzusokban megjelenő 

merev identitássémák ellenében az identitás komplex és dinamikus fogalomként való 

bemutatásával is. Ezt tekinthetjük a mű a kulturális értelemképzésben betöltött maradandó 

szerepének és funkcióhipotézisének. 
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5. Az Egy polgár vallomásai használatba vétele: hatás, a szerző képe és a mű funkciója 

5.1. Problémafelvetés 

Az Egy polgár vallomásai recepciójának áttekintése kettős célt követ: egyrészt Márai 

Sándornak az irodalmi intézményrendszerben elfoglalt helyének, másrészt a mű a 

középosztály-diskurzusokban játszott szerepének a vizsgálata. Az elsősorban a művek 

használatára, használattörténetére összpontosító kutatás tárgya nem a történeti szerző, hanem 

a szerző képe, mivel a művek mellett ez kerül ágensi szerepbe a kulturális értelemképzés 

folyamataiban. Fontos, hogy ne tételezzünk közvetlen megfelelést a mű és hatása, forma és 

funkció között; továbbá az is, hogy a művek konkrét történeti hatását és az írói szándékot 

elkülönítsük a funkció fogalmától;
1
  míg az előbbiekről közvetlen szövegnyomok, tények 

alapján képet nyerhetünk (újságcikkek, interjúk), addig a funkció fogalma mindig spekulatív, 

ezért helyesebb funkcióhipotézisekről beszélni.
2
 Az esztétikai funkció azért kerül kitüntetett 

szerepbe, mert a többi funkció megvalósulása is ettől függ,
3
 ezért az irodalom, mint 

szimbólumrendszer és az irodalom, mint társadalmi rendszer nem egymást kizáró fogalmak.
4
 

Az elsősorban használatba vételnek, használattörténetnek
5
 tekintett recepció áttekintésének 

célja Márai irodalomtörténeti helyének, szerepének a módosítása, árnyaltabb kép kialakítása 

arról, hogyan vett részt az Egy polgár vallomásai első kötete és a szerző képe a polgár 

fogalmának újraértelmezésért folytatott harmincas évekbeli vitákban. A recepció mindkét, 

elsődleges
6
 és a kultikus beszédmód szerinti „hazatérés” kontextusának, a harmincas-

negyvenes években és a rendszerváltás idején lejátszódó szakaszának lényegi jellegzetessége, 

hogy a nemzeteszme-nemzeti identitás-modernizáció-középosztály gondolatkörébe ágyazódó 

polgárság fogalmával ragadja meg tárgyát: „a polgárság írója” mindkét alkalommal kánonba 

emelő kifejezéssé vált. A harmincas évekbeli kifejezés újbóli használatba vétele elsősorban 

annak volt köszönhető, hogy alkalmasnak látszott a rendszerváltás utáni és a két világháború 

közti korszak irodalmi és politikai folytonosságának megteremtésére. A kánonalkotó klisé 
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azonban csapdának bizonyult: ha a művet polgári szociográfiaként, Márai regényeit pedig 

társadalmi regényekként olvassuk,
7
 akkor nagyban sérül a műimmanens közelítés lehetősége, 

ami pedig az újraképződő irodalomértési kánon fő elve volt; ha pedig szigorúan az esztétikai 

értékeket érvényesítő olvasat mellett tartunk ki, akkor az életmű jó része süllyesztőbe kerül. 

Az ellentmondás az esztétikai és a társadalmi dimenzió egymásra vonatkoztatásával oldható 

csak fel. A „polgárság írója” kifejezés a recepció mindkét szakaszában a képviseleti irodalom 

hagyományához kapcsolta a szerzőt és műveit, lényeges azonban, hogy míg ez a harmincas 

években konkrét társadalmi réteget és körülhatárolható irodalmi és politikai célokat jelentett, 

addig ez a társadalmi-történeti meghatározottság a rendszerváltás utáni évek 

irodalomkritikájából teljességgel hiányzik, sőt éppen ez a hiány lesz a Márai-kép egyik 

meghatározó jegye. Jól látható ez a Márai-kritika alakulásából: a rétegirodalom, a polgári 

szociográfiaként való értelmezés (Szávai János),
8
 s az ehhez kapcsolódó „urbánus” író (Nagy 

Sz. Péter)
9
 a kilencvenes évek közepére teljesen háttérbe szorult, hogy átadja helyét egy jóval 

konzervatívabb szerzőképnek: Márai a polgárság írójaként a konkrét tartalmaitól megfosztott 

polgári liberalizmus, a polgári humanizmus, antifasizmus, a tömegek lázadását elutasító 

konzervatív kultúrkritika és értékőrzés, az európaiság, a szellemi függetlenség és az 

individualizmus képviselője. Márai legfontosabb szellemi közegeként a polgári Újság és az 

európai krizeológia irodalma jelent meg a szakirodalomban.
10

 A szerző képe így tölthette be a 

rendszerváltás után, a kilencvenes években a politikai szocializációs modell
11

 szerepét. A 

műalkotás autonómiáját valló, „modernista, esztétista beszédmód”
12

 képviselője, Szegedy -

Maszák Mihály
13

 az esztétikum jegyében jelölte ki az életmű súlypontjait: a kevésbé 

értékesnek tartott regényeket a kimagasló esztétikai értékkel bíró önéletrajzi szövegek 

melléktermékeinek tekintette; így a funkcionálisan a tömegkultúrához, és a midculthoz tartozó 

regények kiestek az irodalomtörténeti vizsgálat hatóköréből, illetve létrejött az a kettős-kép 

(„igényes és kommersz”, „Janus arcú Márai”),
14

 amit a külföldi sikerek csak még 
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 SZÁVAI János, „Polgárnak lenni?”, Márai Sándor vallomásai, Új Írás, 1988, 1. sz., 105-112. 

9
 „liberális, demokrata, polgár”=NAGY SZ. Péter, Citoyen portrék, Bp., Szépirodalmi, 1989. 5.  
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 ODORICS Ferenc, Kanonikus mozgások az ezredvég magyar irodalmában, Helikon, 1998, 3. sz., 341.  
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 Szegedy-Maszák Mihály, Önéletrajz és regény Márai életművében, I-II.=Vigília, 1988, 4. sz., 359-364. és 6. 

sz., 444-450. 
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nyilvánvalóbbá tettek. 
15

 Az urbánus Márai ignorálása a kilencvenes évek politikai célját, a 

parlamentáris demokrácia és a piacgazdaság megteremtése mellett a polgárosodást szolgálta; s 

mivel az újra fellángoló népi-urbánus vita (paradox módon egyik lényeges ügye éppen egy 

Márai-mű kapcsán robbant ki)
16

 ismét megosztónak és terméketlennek bizonyult, ezért a 

vindikációs, parakletoszi szerephagyományt felvállaló nemzeti tudomány
17

 számára nem 

maradt más út, mint a polgár fogalmának történeti és politikai vonatkozásairól való hallgatás; 

a papi szereptől örökölt „védelmi megbízatás” konfliktusba került a tudomány önelvű 

igazságkeresésének eszméjével.
18

 Ahhoz, hogy az Egy polgár vallomásai használatba 

vételének történetét, hatását, a szerző képének alakulását és a mű funkcióhipotézisét 

feltárhassuk, a Márai-kritika feledésbe merült irányához, a mű polgári szociográfiaként való 

felfogásához és az „urbánus író” képéhez kell visszatérnünk, ami Márai és elfeledett újságírói-

írói műhelyének, A Toll című folyóirat kapcsolatának és az új tárgyiassághoz való viszony 

vizsgálatát jelenti.  

5.2. A Toll 

A Márai-szakirodalom ismert ténye, hogy a szerző hazatérése után az Újság állandó 

munkatársa volt, rendszeres vezércikkírója, a polgári értékek védelmezője, és Hitler 

hatalomátvételekor az elsők között lépett fel a fasizmus ellen.
19

 Ismeretes az is, hogy több 

határon túli hírlapban is publikált, a Prágai Magyar Hírlap és a Brassói Lapok is közölte 

írásait. A Tollnál betöltött szerepe azonban homályban  marad,
20

 ami több szempontból 

fontos: egyrészt az 1929-ben alapított folyóirat a formálódó urbánus tábor fontos orgánuma,
21

 

másrészt A Tollhoz kötődő urbánus kritikusok végzik el a szerző képének kialakítását és 

Márai kanonizációját, hiszen A Toll és köre körülhatárolható irodalmi törekvésekkel is 

rendelkezett, ha ez nem is volt programszerűen meghirdetett. A Tollnál töltött időszak a 

művek használatba vétele és a szerző képe kialakulása szempontjából kulcsfontosságú. 
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Németh Andor, Márai egyik felfedezője, 1936-ig, Márai pálfordulásáig az író lelkes, 

apologetikus kritikusa
22

 emlékirataiban az 1930-as esztendő jelentős eseményeként könyvelte 

el a szerző hazatérését. Az irodalom megújhodása címszó alatt így írt erről emlékirataiban: 

„De lássuk, mik voltak ennek az évnek az irodalmi eseményei. Az egyik: Márai Sándor 

hazajött Németországból, ahol eddig németül írt. … Most hazajött, belépett az Újság 

szerkesztőségébe, és az ország legnépszerűbb publicistájává nőtte ki magát. Ebben az időben 

lett az Újság a haladó polgárság lapja, hála Zsoltnak és Márainak.”
23

 A „komoly művészi 

álmokról”
24

 ábrándozó Márai az Újság mellett másik fontos szerkesztősége A Toll volt, mely 

egy napilapnál szélesebb kereteket kínált az újságíró-író számára: „Az akkor még baloldali 

Márai Sándor a Toll-on át indult a napilap irodalomból a folyóirati felé.”
25

- emlékezett vissza 

Ignotus Pál. Az urbánusok a fiatal Ignotus szerint lényegében két csoportból alakultak: az 

apolitikus „filológusokból”, az esszéíró nemzedék tagjaiból (Halász, Hevesi András, Szerb, 

Cs. Szabó, Kerecsényi Dezső), és a „radikális újságírók”csoportjából, élükön Zsolt Bélával, s 

„ezek közé tartozott Márai Sándor, s többé-kevésbé Németh Andor is, hármójukat a „fél-

önkéntes” emigráció kötötte össze, egyébként különböző irodalmi és politikai nézetekkel 

rendelkeztek.
26

 Hozzájuk társultak még a polgári radikálisok, Hatvany Lajos és Szász Zoltán, 

vagy a „kevésbé kiélezett politikai jellegű” írók közül pl. Karinthy és Komlós Aladár.
27

 Márai 

a folyóirat első számában is A Toll munkatársai között szerepelt.
28

 Ebből a két körből alakult 

ki tehát A Toll szerzőgárdája,
29

 a folyóirat jelentőségét jelzi, hogy népi-urbánus vita kezdetét 

Ignotus Pál a folyóirat megindulásához köti. 
30

 Ezt tűnik alátámasztani Lengyel András az 

urbánus irányzatmegjelölő elnevezés fogalomtörténeti elemzése is:
31

 maga a szó a város 

ideologémájára való reakcióként születik meg, s ebben igen nagy szerepe van a folyóirat korai 

éveiben közölt írásoknak (1929/1931).
32
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A Toll hivatalosan nem politizált, nem politizálhatott: irodalmi-kritikai lap volt. Szépirodalmi 

anyaga nem nagy terjedelmű, ám jól körülhatárolható irodalompolitikai törekvésekkel bírt.
33

 

Önmeghatározásában fontos volt a liberalizmus, az újságírás ethosza, a véleményszabadság, a 

város védelme a vidék kultuszával szemben és a baloldali irodalom fogalma. Innen érthető 

Németh Andor Máraira vonatkozó megjegyzése is (az akkor még baloldali Márai). Ez 

azonban nem jelentett politikai baloldaliságot,
34

 a „harcosan liberális”
35

 lap a fogalmak 

tisztázását tűzte ki célul, ami új irodalomfogalommal párosult. A Toll szerzői a Nyugat által 

képviselt, korszerűtlennek ítélt irodalomfogalom kiszélesítését tűzték ki célul, ami az új 

tárgyiasság irodalomfogalmához hasonlóan az irodalomnak társadalmi szerepet, funkciót 

szánt, és szembeszállt a tiszta esztétikum konzervatív, arisztokratikus fogalmával. A folyóirat 

indulásakor Babitscsal folytatott vitája során A Toll vállalta a bulvárlap bélyegét: „nem 

követhetjük a Nyugat példáját. Nem lehetünk pedánsak és unalmasak. Nem lehetünk 

meghunyászkodók és megalkuvók. De még pártatlanok sem…Nem szégyelljük: érdeklődést 

és izgalmat akarunk kelteni, mert évek óta egy csomó kérdés megvitatlan maradt, s mert ezek 

a kérdések, melyek izgalmasak s érdekesek, válaszra várnak.…A progresszív polgári haladás 

pártjának szószólói vagyunk.….Bulvárlap vagyunk. Zsurnaliszták vagyunk. A napi kérdések 

izgatnak.”
36

 A zsurnalizmus, az újságíró-író eszményképe Zsolt Béla és Márai Sándor 

önmeghatározásának része volt, és a Neue Sachlichkeit poétikájához kapcsolódott.  

Az új tárgyiasság manifesztumok, folyóiratok hiányában stílusirányzatként vagy 

mozgalomként ugyan nem határozható meg, de az irányzat weimari köztársaság 

stabilizálódásához (1924-1929) kapcsolt ideológiai alapú meghatározása meghaladott. 

Poétikai esztétikai jelenségként azonban ideológiai kötöttségektől függetlenül a harmincas 

években is tovább élő jelenség, ami a magyar irodalomban is jelen volt.
37

 A törekvés 
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összekapcsolódott a Nyugatból kiszorult vagy csak csekély szerepet játszó haladó művészeti 

jelenségek felkarolásával, pl. a film, a fotóművészet, az avantgárd és az új tárgyiasság is. 

Bálint György irodalom és politika viszonyát taglaló cikkében a „progresszív irodalmi 

törekvések” között sorolja fel az új tárgyiasságot is („Expresszionizmus, neue Sachlichkeit, 

Zeitdrama, szociális kérdés, korunk szekszuális problémái a színpadon”).
38

 Az Ady által 

képviselt publicisztika Zsolt Béla értelmezésében az új tárgyiasság esztétikájának példájává 

válik: [az igazi író] „a mának ír. De amit a mának szánt, azt úgy írja meg, hogy még holnap és 

holnapután is és hogy esetleg még száz év múlva is hevíti a lelkeket. Ady Endre is ilyen 

zsurnaliszta volt, az örökkévalóság és a mindenség transzcendentális riportere.”
39

 Az író, mint 

riporter megjelenítése és a szőnyeg alá söpört társadalmi kérdések felvállalása újfajta, az új 

tárgyiasság valóság iránt elkötelezett esztétikájáról tanúskodik. Bárdos Artúr cikke a 

provincializmus ellenében nemcsak nyitottabb szellemi életet követel, hanem az új 

tárgyiasság esztétikája nevében kritizálja a kor irodalmi életét, melyet korszerűtlennek, kora 

társadalmi valóságának megragadására alkalmatlannak ítél. Írásában megjelenik az új 

tárgyiasság lélektan-ellenessége, anti-pszichologizmusa, a nagyvárosi élet témája, a 

nagyvárosi ember, illetve az ahhoz kapcsolódó jellegzetes fotografikus pontosságra törekvő 

ábrázolásmódja: „Az élet már régen maga mögött hagyta Freudot, de még Adlert is; az 

irodalom még a lélekanalízis problémáival bíbelődik, vagy még oda is alig érkezett el.”
40

[A 

külföldi képes magazinok elénk tárják] „a nagyvárosi élet ezer fürge kis képét, miket az egyre 

élelmesebb élesebb és szemtelenebb fotografáló lencse dob elénk, a meztelen gépek és 

meztelen emberek hekatombáit, a szédítő új találmányok, konstrukciók csodáit és a 

legszédítőbb találmányt: az új embert. Pedig hol vannak ezek a fürge kis képek is a mai élet 

magazinjainak fürgeségétől, merészségétől és tempójától, milyen keveset markolnak fel a 

nagyvárosi élet dübörgő dinamikájából, milyen aprólékosak, lomhák és bátortalanok.”
41

Az 

élet, illetve annak realisztikusságára törekvő ábrázolásmód itt is a fotó metaforájában jelenik 

meg, hasonló képzetkörben mozogva, mint Zsolt „a mindenség transzcendentális riportere” 

Ady-metaforája. Az író tehát akkor haladó, ha az újságírás módszereit használja, ha írása a 

valóság lenyomataként betölti a fénykép szerepét, vagy a tényeket változtatás nélkül közlő 

riportét. A Toll írói közül Németh Andor
42

 és Márai Sándor foglalkozott egy interjú és egy 

könyvismertetés keretében Egon Erwin Kischsel, Németh kritikusként az új tárgyiasság és a 
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modernitás egy lehetséges alternatívájaként méltatta Nagy Lajos Kiskunhalom és Kuncz 

Aladár A fekete kolostor című műveit.
43

 Németh Andor foglalkozott legkorábban a formálódó 

irányzattal, első ilyen tárgyú kritikája Alfred Döblin Wallenstein című regényéről a Bécsi 

Magyar Újságban jelent meg, 1924-ben.
44

1927-ben Egon Erwin Kisch, a riporterek királya 

című cikkében Kisch riportstílusának jellegzetességeit már nem pusztán újságírói erényként, 

hanem művészi, irodalmi értékként jeleníti meg. Kisch „művészi értékű riportjai”
45

 

legkiemelkedőbb teljesítményeként a Redl ezredes (1924) című írását értékeli:„A legfinomabb 

pszichológia a bűnözőről, igazi kischi brióval megírva, a leghidegebb tárgyilagossággal. 

Nincs véleménye itt sem: stílusa szinte magától talál rá a tárgyhoz illő hangra; olyan jelentés 

az ügyről, mint egy katonai jelentés: a mély pillantást, amivel az üldözött lelkébe lát, a 

beszámolót szándékosan tömör, minden fölösleges ellágyulástól irtózó, rapportszerű hangon 

jelenti.”
46

 Kisch tehát művész és újságíró egyben, aki az „az újságírói hivatást a magas 

művészet nívójára”emelte.
47

 Az író, költő és újságíró alakját egybeolvasztó új művészfogalom 

A Toll kritikusi-írói körének eszményképe volt, ami a korszerűség, hasznosság, a közéleti 

kérdések és az irodalom összekapcsolásának,  az új tárgyiasság „Gebrauchswert” illetve 

„Gebrauchsliteratur” kifejeződésének feleltethető meg.
48

 

A Toll haladó törekvései emellett az irodalom és a politika viszonyának újraértelmezése és 

egy új, konfrontatív irodalomfogalom bevezetése voltak. A lap szellemisége az egyébként 

reformkonzervatív Halász Gábor a Babits-esszével vitázó, Áruló írástudók című írásában 

(1928) kifejtett elveknek feleltethető meg,
49

 az új nemzedék művészet és valóság, irodalom és 

politika kapcsolatának új útjait kereste. A társadalmi-politikai harc melletti elköteleződés 

azonban nem jelentett propagandairodalmat. A Toll vezető íróit és publicistáit az a pont 

érdekelte, ahol a politika „sorssá, szemléletté, ízléssé, neveléssé, kultúrává és művészetté 

szublimálódik”,
50

 tehát sokkal áttételesebb viszonyt tételeztek fel irodalom és társadalom 
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között.  Az irodalmi autonómiát összeegyeztethetőnek tartották a képviseleti irodalom 

hagyományával, az új irodalomfogalom nem zárhatja ki az irodalom társadalmi hasznát és 

értékét: „Az irodalom és a szellemi élet szempontjából döntő az, hogy semmiféle hatósági 

hatalom… ne korlátozza a szellem szabad röptét és vizsgálódásait, s amennyiben az állam 

támogat írókat, kiadókat, vállalatokat, ez tisztán az irodalmi értékelés zsinórmértéke alapján 

történjék. Minden hatalom, amely a maga politikumává akarja tenni az irodalmat, holott az 

irodalom legfeljebb az író által választott politikum lehet, reakciós és haladásellenes. Íme, 

nem zárom ki az irodalomból a politikát, sőt ellentétben az artisztikum elefántcsont tornyában 

lakó álmodozókkal, azt tartom, hogy a vezércikk, a propagandairat is lehet irodalom.”
51

 

Babits  Az írástudók árulása  (1928) és az  Ezüstkor (1930) esszéje nyomán A Toll írói az 

„elefántcsonttorony vagy lövészárok” dilemma mentén definiálták önmagukat, illetve a 

folyóirat szerepét: az „öncélú, egy elefántcsonttorony, egy levegőtlen hermetikus művészet” 

eszméjével szemben hangsúlyozták az élet jogát, hogy „kinyomtassák betűkkel és színpadra 

vigyék képekben és jelenetekben”
52

. Márai az irodalom aktuális feladatának elfogadásában, a 

puszta esztétikumtól és a propagandairodalomtól való kettős elhatárolódásban látta a korszerű 

irodalom lényegét: „Nyíltan meg kell mondanom: nem hiszek a tendenczregényben, amely 

közvetlenül politikai célokat szolgál.” „Az író szolgálja az örök témát, de ki kell lépnie az 

elefántcsonttoronyból…Az író Európa-szerte katakomba életre rendezkedett be, ugyanakkor, 

amikor meg kell látnia korának küzdelmeit. Az irodalom anyaga a nyelv - elsőrendű 

problémája az írónak - nem bírja el a jelszavak uzsoráját. Ebben a kettős szerepkörben nehéz 

az író helyzete.”
53

  

A folyóirat fogalomtisztázó programjával függött össze a baloldali irodalom fogalmának 

megalkotása. A fogalmak tisztázása mindenekelőtt a defenzívába szorult polgár védelmét, az 

aszimmetrikus ellenfogalmak hálójából való kiszabadítását, a hamis azonosítások (polgárság, 

zsidóság, kommunizmus, nagytőke) elleni harc tudatos vállalását jelentette .„A vélemények 

tisztázottságáért, bátorságáért, önállóságáért küzdünk” - hirdette a folyóirat beköszöntőjében 

Zsolt Béla.
54

 A Toll liberális polgári folyóiratként már indulásakor elhatárolódott az irodalmi 

és a politikai radikalizmust azonosító szemlélettől: „Csak éppen érdekes […] A Toll 

fogalomtisztázó programjának megfelelően felvetni a kérdést: miért keverik nálunk össze a 
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művészi radikalizmust a politikai radikalizmussal.”
55

 - tette fel a kérdést Bálint György 

Irodalmi és művészeti vérvádak című cikkében. Ugyanebben a számban Németh Andor 

Előszó egy irodalmi tanulmányhoz című cikkében nyíltan harcba szállt a zsidó írók és a 

politikai baloldal azonosítása ellen: „amennyiben, legalább pillanatnyilag, a vidéki szellemű 

írók túlnyomó többsége csakugyan keresztény és jobboldali, ám anélkül, hogy a szimmetria 

kedvéért a fővárosi szellemű zsidó írók baloldaliak lennének.”
56

 Az idézett cikkek a fogalmak 

tisztázásának programját, a „fogalomzavar” elleni fellépést, az aszimmetrikus ellenfogalmak 

(úri középosztály, zsidó polgárság) elleni harcot takarták, ugyanakkor Németh Andor a népi-

urbánus vitát is előre jelezte.
57

 Mint láttuk, a  polgár szó jelentése átalakult a két világháború 

között, az aszimmetrikus ellenfogalom tagjaként stigmatizáló kifejezéssé változott, a 

különböző fogalmi azonosítások révén egyet jelentette a zsidóval, liberálissal és a 

kommunistával, és a polgár kívül maradt a keresztényként meghatározott középosztály és 

nemzet fogalmán. A paradox előítélet része volt a Horthy-korszak közfelfogásának.
58

 A 

fogalomtisztázás célja nemcsak a polgárság/zsidóság azonosítása, a stigmatizáció elleni 

küzdelem volt, hanem a polgárság identifikációs alapjának a helyreállítása, visszatérés az első 

világháború előtti „régi” középosztály fogalmához, ami elkülönülten ugyan, de a történelmi 

középosztály mellett magába foglalta a polgárságot is. (Lásd Szekfű Gyula már idézett 

„zsombékok” metaforáját.)
59

 A háború utáni irodalmi élet új jelensége a keresztény kurzus és 

a szélsőjobb által jobboldali és zsidó szellemi mozgalomként aposztrofált baloldali irodalom 

ellentéte volt. Komlós Aladár Várkonyi Nándor A modern magyar irodalom (1880-1920) 

1929-ben megjelent könyvének jobboldali elfogultságait bírálta. (Várkonyi Nándor az 

irodalmat a nemzeti géniusz kifejeződéseként fogta fel, s ez alapján erősen kritizálta a 

nyugatos írókat a nemzeti és erkölcsi eszmény hanyatlása miatt.) Komlós a magyar zsidóság 

és a magyarság közösen létrehozott kulturális kincsét, a Nyugatot és irodalmát védelmezte a 

baloldali irodalom fogalmának kiterjesztésével: „a baloldali szellem… bénultan hever a 
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magyar porondon. Éppúgy nem lehet azonban letagadni azt sem, hogy 1890-tól a háborúig, 

tehát egy negyedszázadon át ez a szellem uralkodott Magyarországon, s hozzátehetjük: az 

egyéniség és a szociális igazság kultuszának, a baloldali vagy destruktív szellemnek ez a 

negyedszázada, Ignotus, Ambrus, Ady, Babits, Móricz negyedszázada … színvonalban és 

termékenységben felveheti a versenyt a magyar művelődés bármely szakaszával.”
60

 Babits 

Baloldal és nyugatosság (1930) című esszéjében tiltakozott a baloldaliság (progresszió) 

egyetlen „osztálypolitikára vagy és osztálytudatra” való alapítása ellen.
61

 A baloldali irodalom 

lényegét abban látta, hogy az egyetemes igazságot szolgálva a művész felülemelkedik saját 

társadalmi rétegén, a második nemzedék azonban ezt csak konkrét társadalmi-közéleti harcok 

révén tartotta elképzelhetőnek, ahogy azt az egyébként reformkonzervatív Halász Gábor már 

korábban, Áruló írástudók című esszéjében megfogalmazta.
62

 A tiszta esztétikum akkor már 

konzervatívnak számító elve ütközött össze az elkötelezett irodalom új elképzelésével.  

A baloldaliság fogalmának kiterjesztésének újabb állomása, a hamis azonosítás elleni harc 

egyik eszköze, az „örök baloldal” konkrét politikától eloldott fogalmának megalkotása Cs. 

Szabó László szerint Ignotus Pál nevéhez fűződik.
63

 A Horogkeresztes hadjárat című, a 

fasizmussal szembeszálló könyvében tágan értelmezte a fogalmat, a felvilágosodás 

szellemével (a rációval és a kételkedéssel) és az általában vett progresszióval azonosította: 

„Túl alkalmi baloldalon, túl a szociális baloldalon, van egy történelmi, ha ugyan nem örök 

baloldal: az értelem maga. A fürkésző és nyugtalan értelem, melynek léte, hogy nem ismer 

korlátokat, hacsak nem hogy megbirkózzék vele, s nem fogad el konvenciót, hacsak nem, 

hogy kijátssza és telítse.”
64

 A Toll a könyvből Az antiintellektuális forradalom című fejezetet 

közölte, melyben Ignotus Pál a fogalom legtömörebb megfogalmazását adta: „A szellem 

embere az, a művész és tudós és gondolkodó az, aki nem lehet egyéb, mint baloldali.”
65

 A 

Toll munkatársai, az urbánus írók a hasonlóan egyetemes jelentésre törő irodalmi baloldal 

fogalmával azonosították magukat. „Közös szemlélet és közös célkitűzés nélkül is 

megnyilatkozott körükben az az egységes baloldali és ellenzéki magatartás, amelynek a 

publicisztikában legnyomatékosabban nyilván Zsolt Béla adott hangot.”-  
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emlékezett vissza a formálódó urbánus táborra Ignotus Pál.
66

 Mint látható, a különbség nem 

az irodalmi progresszió és az irodalmi baloldal általános értelmű használatában rejlik: Babits 

felfogásától eltérően az urbánusok az irodalmat konkrét társadalmi-közéleti használatra, az 

irodalomból a politikát sem kizárva értelmezték. Az urbánusok a fogalmat általánosító, a 

progresszióval rokon értelmű használatával megfosztották konkrét ideológiai tartalmától, 

hogy ezzel is hatástalanítsák az antiszemita beszédmódot. 

Az új tárgyiasság fontos ismérve a tárgyiasság ábrázolási formáival rokonnak tekintett 

vizuális kultúra és tömegmédia felkarolása.
67

 Az új tárgyiasság az irodalmi szövegeknek 

társadalmi hatást tulajdonít, így az irodalmi szövegek használati értékkel bírnak. Az új 

tárgyiasságtól nem idegen a politizáló, társadalmi funkciókat betöltő szövegfogalom, az 

irodalom fegyverként szolgálhat az ideológiakritika szolgálatában, a szellemi 

arisztokratizmus, a konzervativizmus ellen, így például a tiszta esztétikum elve ellen.
68

 Ezzel 

függ össze a tömegkultúra eltérő megítélése: az új tárgyiasság szerint az irodalomnak nem a 

kiválasztottaknak, hanem a tömegekhez kell szólnia. Az irányzat nyitott volt a tömegkultúra 

felé, de nem azonosult vele. A szerzőt a nyomtatott irodalmi tömegtermék előállítójának 

tekintették, ez azonban nem szórakoztató irodalmat jelentett, hanem sokkal inkább azt a célt 

fejezte ki, hogy az irodalmat a társadalomra hatással lévő demokratikus tömegmédiummá 

kívánták tenni.
69

 A húszas évek Németországában vált nyilvánvalóvá, hogy a modern ipari 

társadalom az irodalomban a romantika óta megszokott eszképizmussal ill. haladás- 

ellenességgel szemben csak a felvilágosodás perspektívájából írható le.
70

 Hevesy Iván, a 

fotóművészet teoretikusa, esztéta, kritikus és fotóművész
71

 írt kritikát A Tollban a képes 

magazinok új műfajáról, a képújságról, ahol a „képszerkesztés új művészete” kapcsán az új 

vizuális kultúra nemzetköziségét hangsúlyozta.
72

 Hevesy fotóművészként a szociofotó, az új 

tárgyiasság követője volt. A művészetnek tekintett film a folyóirat indulása évében állandó 
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rovatot kapott,
73

 ahol a némafilmet felváltó hangosfilmet a kritikus éppen azért marasztalta el, 

mert így a műfaj elveszítheti azt az önállóságot, amit a színpadtól való elszakadásnak 

köszönhetett. A „talkie”, a hangosfilm térfoglalása azért is káros, mert elveszik a fő 

kifejezőeszköznek tekintett montázs lehetősége.
74

 A Toll törekvései azonban csak részben 

írhatók körül az új tárgyiasság esztétikájával. Bár Nagy Lajos néhány írásával jelen volt a 

lapban,
75

 mégis inkább a folyóirat által képviselt új irodalomfogalom és az ehhez kapcsolódó 

program, az irodalom közéleti szerepének határozott felvállalása, a társadalmi hasznosság 

elve és a tömegkultúrához való sokkal elfogadóbb viszony mutatja az új tárgyiasság 

törekvéseit.  

5.3. Márai és A Toll 

Márai a lap állandó munkatársai közé számított, Zsolt Bélával és Hevesi Andrással, Ignotus 

Pállal és az álnéven szereplő Hatvany Lajossal együtt.
76

 A lap indulásától, 1929-tól 

kezdődően 1934-ig publikált A Tollban, túlnyomórészt a virágkorban, 1929-1930 folyamán.
77

 

A folyóirathoz valószínűleg Németh Andor révén került, aki a Bécsi Magyar Újságban írt 

először a publicista Márairól, s később Németh Andor berlini kiküldetése idején kapcsolatba 

is léptek egymással.
78

 A folyóirathoz vezető másik kapocs Komlós Aladár lehetett, akivel 

párizsi évei alatt levelezett,
79

 és aki kezdetektől fogva értő kritikusa volt.
80

 Márai írásai A 

Tollban a szellemi élet aktuális problémáival foglalkoztak, hozzászólt az Ady és Bródy 

Sándor újraértékelése körüli vitákhoz is. Kritikái a francia és a német irodalom körét 

érintették, köztük az új tárgyiassághoz sorolható írókat is.
81

 A Tollban közölt jelentősebb 

cikkei a magyar irodalmi élet provincializmusát támadták. Záporpróba című írásában az 

elmúlt év irodalmi életnek eseménytelenségét, a főváros szellemi tespedését, az Export, 

import címűben a budapesti színházi kultúra sekélyességét bírálta, Ad vocem ember című 

cikkében pedig saját formálódó esztétikáját védelmezte. Mindhárom szöveg tartalmaz az új 

tárgyiasságra utaló stiláris és szemléleti elemeket, így például megjelenik a szimultán 
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technika („Figyeljük csak meg: lógnak bennünk készen ilyen klisék, mint „vacsorázni a 

Szigeten”, vagy „lovaspóló”, vagy „Pen Club magyar osztálya”).
82

 Az Export, import című 

glosszát átszövi az irodalom tömegtermelésként való megjelenítése, a magyar színpadi export 

piacképtelenségéről így írt: „A kartell kénytelen valamilyen módon likvidálni a készletet, 

melyet gondosan szárított vígjátéktémák, bohózat-vázlatok alakjában a raktáron fekszik, s a 

gyártást, persze súlyos áldozatok árán, át kell állítani színpadi termékekre…”
83

 Márai számára 

A Toll elsősorban szellemi műhelyként volt jelentős, de ez nem közvetlenül az itt publikált 

írásaival bizonyítható. Nem itt bontakozott ki ugyanis valóban jelentős tárcaművészete, 

tárcanovelláinak, rajzainak válogatott kötete, a Bolhapiac főként az Újságban és a Brassói 

Lapokban közölt írásain alapult. A Toll csak egy-egy részletet közölt a Zendülőkből és az Egy 

polgár vallomásaiból
84

 - ez utóbbiból jóval több folytatás jelent meg a Brassói Lapokban és 

egy fejezet a Nyugatban is. A szövegközlések alapján érthető, hogy A Toll nem jelent meg a 

szerző teljes életműve megragadására törekvő monográfusainál, hiszen Márai nem 

közvetlenül a folyóiratban közölt publicisztikájával, hanem az Egy polgár vallomásaival és az 

ehhez kapcsolódó szerzői képével teljesítette be A Toll fent vázolt irodalmi programját. 

Vitathatatlan, hogy Márai szerzői imázsát főként A Toll kritikusai és maga a történeti szerző 

alakították ki (interjúk, fotók) a folyóiratban körvonalozódó irodalomfogalommal és 

célirányos fogalomtisztázó programjával összhangban. Márai és a folyóirat kapcsolatának 

legfontosabb eredménye az Egy polgár vallomásai első kötetéhez kapcsolt szerzőkép 

létrejötte volt.   

 

5.4. Polgárság és irodalom  

Márai a mű, a kritikusok és a történeti szerző összjátéka eredményeként kialakuló szerzői 

képe szorosan kapcsolódik a harmincas években a polgári irodalom igényéhez. A defenzívába 

kényszerült polgár, a szélsőbal és a szélsőjobb közé szorult polgári liberalizmus kérdése már a 

húszas évek végén kifejezést nyert. A polgári radikális Hatvany Lajos látleletében (Polgár 

válaszúton, 1926) már ott van a liberális polgárság önszemléletének, jövőképének, negatív 

identitástudatának minden lényeges eleme, melyekkel az Egy polgár vallomásai, illetve Márai 

polgárságképe is rendelkezik. A polgárság a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal törekvései 
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folytán a polgári berendezkedés keretei között is halálra ítélt réteg, amit a szélsőbaloldal és a 

szélsőjobboldal jelenléte egyaránt fenyeget: „Eddig arról volt szó, hogy a munkásság a polgári 

társadalmon belül követelte a munkabérének fölemelését, munkaidejének leszállítását, a 

munkanélküliek segélyezését, az agg vagy beteg munkások biztosítását megillető 

vívmányokat. Ma másról van szó. Ma a munkás a polgári társadalom megszüntetését követeli. 

„Ez a harc a végső…”
85

 A háború után az európai polgárság „kétségbeesetten menekszik a 

fegyverek felé. Válogathatunk a legkülönfélébb militarizmusokban, a fasizmusokban, a fehér 

terrorokban, a ku-klux-klanokban, ébredésekben, actionokban, szervezetekben. Bő polgári 

választék…”
86

 A Toll által is hirdetett és Márai önképében is fontos szerepet játszó egyenlő 

távolságtartás a politikai szélsőségektől, a par excellence polgári álláspont azonban nem 

jelentett apolitikus magatartást: „Ez a polgári álláspont; önmaga lényegének mindenáron való 

konzerválása, ez az aktív szembehelyezkedés balra is meg jobbra is”,
87

 a korban 

szükségszerűen ellenzéki pozíciót jelentett. Míg a hosszú 19. század a modernizáció lendülete 

és az államhatalom által képviselt tolerancia, az állampolgári jogegyenlőség elvével karöltve 

elősegítette a modern polgári identitás létrejöttét, ami felülírta a vallási, származási 

kötöttségeket, mindez válságba került az első világháború és a Tanácsköztársaság bukása 

után. A nacionalizmus erősödése folytán a zömében asszimiláns polgárság identitása 

alapjaiban kérdőjeleződött meg, hiszen a modernizáció és az asszimiláció fénykorában, sőt 

már a reformkorban a polgári életelvek, életgyakorlat, maga a polgársághoz tartozás vált 

identitásalkotó kritériummá. A polgári identitástudat teljes válságba került a háború után, a 

korábban vallott nemzeti, társadalmi, vallási identitáskategóriák az írás jelenében egymást 

kizáró opciókká váltak („A magyar fajta szupremációja, a polgári szabadság, a zsidó 

egyenjogúsítás fogalmai értelmetlenekké halványultak el. 1914-ig tudtam magamról, hogy 

magyar vagyok, polgár és zsidó. Mi maradt meg e tizenkét év előtti biztos tudatomból?”).
88

 A 

polgárság hiányként jelenik meg Hatvany írásában: „Örök és reménytelen polgári ellenzékbe 

szorultam egy olyan országban, ahol nincs polgárság … Szövetségeseim nincsenek sehol. 

Csak tragikus - igaz, hogy csekélyszámú - sorstársaim vannak.”
89

 A hiány alakzata hívja elő a 

magyar irodalom képviseleti hagyományának megfelelően a polgári irodalom fogalmát, 

melynek tartalma és politikai irányultsága a korszak középosztály diskurzusai tükrében 

tárható fel. A polgár ezek szerint nem statikus fogalom: a kor sajtóvitái (pl. a liberális Cobden 
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középosztály ankétja) azt mutatják, hogy a kettős struktúra és az aszimmetrikus ellenfogalmak 

révén a középosztályból kirekesztett polgárság vagy visszatérést sürgetett az első világháború 

előtti középosztály-fogalomhoz vagy szélesebb, modernebb középosztály-fogalomban 

gondolkodott.
90

 A polgári irodalom megteremtésére irányuló sürgető igény az urbánusok 

körében jelentkezett, és összekapcsolódott a polgárosodás folytatásának programjával, 

ugyanakkor nyilvánvaló ellentmondás feszült a polgári kultúra egyetemességigénye és a 

rétegirodalomként felfogott reprezentációs célokat szolgáló irodalom között. Zsolt Béla 1932-

ben Polgárság és irodalom című előadásában a polgári irodalmat rétegirodalomként határozta 

meg: „osztályok szellemiségének inspirációjából született s hozzájuk szól vagy értük emel 

szót.”
91

 Tézise szerint nincs polgári művészet Magyarországon, a polgárságnak szóló 

művészet kiszolgálja az alacsony igényeket, „nem egyéb, mint kolportázsregény, a színpadi 

vígjáték és a filmszcenárió”,
92

 „fülbehúzó cigánya fogyasztójának”.
93

 A polgári dráma 

megteremtője, „az osztályából kinőtt polgár”, Ibsen művészete példázza Zsolt számára a 

polgári művészet ellentmondásosságát, hiszen az igazi művészet - Babits felfogásához 

hasonlóan - Zsolt szerint is túllép a társadalmi osztályokon.  

Lengyel András már említett fogalomtörténeti munkájában az urbánus szó használatában Féja 

Géza cikksorozatának első, A magyar urbánizmus című darabját tartja meghatározónak, 

hiszen itt az urbánus szó a polgári kultúra, városi kultúra szinonimájává válik, és már konkrét 

ellenségképet takar.
94

 Az alapkérdés, hogy a magyar kultúra népi vagy polgári kultúrának 

tekinthető, egyben jól mutatja, hogy a sokak által modernizációs vitává szelídített népi-

urbánus vita valódi témája az volt, hogy a polgárosodás elakadt folyamata a továbbiakban 
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milyen kulturális- és identitásminták mentén történjék. Nemcsak modernizációs vitáról van 

szó, identitásvitáról is, hiszen a reformkor óta a nemzet gerincének tartott és létrehozni kívánt 

(kezdetben főként köznemesi eredetű) középosztály kialakításáról volt szó, úgy, hogy közben 

a polgárság elleni támadás összekapcsolódott a kirekesztéssel és a „zsidókérdéssel”, és a 

nemzetfogalom átalakításának igényével. A polgárságot, az urbánusokat a kultúra területén 

folytatott szimbolikus harc kényszerítette arra, hogy a népiekhez hasonlóan 

rétegirodalomként, képviseleti irodalomként határozzák meg irodalmukat, miközben a polgári 

kultúra egyetemességigényének alapján álltak: „Mi polgárok nem is olyan régen még 

erélyesen tiltakoztunk volna az ellen, hogy polgárivá szűkítsük a kultúra egyetemesnek vélt 

fogalmát.”
95

 Az újkori polgári kultúra megkülönböztető jegye a rendi eredetű udvari, nemesi, 

lovagi, polgári, paraszti kultúrával szemben, hogy „eleve az általánosan érvényes kultúra 

forradalmi igényével lépett fel. Az összes korábbi rend kultúrájától eltérően a polgári kultúra 

nem kívánja a többi rendé mellett a maga kiváltságos társadalmi törvényét is érvényre juttatni, 

hanem az összes rendre nézve kötelező felsőbbrendű és igazi kultúra magasabb rendű 

igényével s egyben mindenkihez szóló meghívásával lépett elő.”
96

 A polgári kultúra terjedése 

a kulturális társadalmiasulás folyamatához vezetett, aminek lényege éppen az volt, hogy képes 

volt a rendi, vallási, regionális különbségek áthidalására. Polgárosító ereje tehát abban állt, 

hogy nem köthető konkrétan egy-egy társadalmi réteghez, ezért beszélhetünk 

parasztpolgárosodásról vagy a nemesség polgárosodásáról.
97

 Hevesi András válaszcikkében 

ott van a polgári identitás és a polgári kultúra egyetemességigénye („A polgárság, ellentétben 

az arisztokráciával és a proletariátussal, amelyek nem titkolták és titkolják osztályjellegüket, 

mindig az egyetemes emberiség nevében beszélt, mindig az emberiséggel azonosította 

önmagát.”),
98

) de az is, hogy a polgári kultúrának le kell mondania egyetemességigényéről, 

hogy betölthesse a polgárság képviseletét az egymással versengő rétegirodalmak sorában, 

holott a polgári kultúra magával a kultúra fogalmával azonosítható. („Szembe kell néznünk 

azonban… egy sereg, részben előttünk lejátszódó ténnyel, például a proletárkultúrára vagy a 

fajiságon alapuló kultúrára való törekvéssel, amelyek, akár tetszik nekünk, akár nem tetszik, 

polgárinak bélyegzik a mi iskolában bemagolt, könyvekből összeolvasott, színházban, 

múzeumban és külföldi kószálások közben szerzett műveltségünket.”).
99

 A korszakban ez a 

feszültség végig fennállt a polgári irodalom egyetemes, illetve rétegirodalomként való 
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felfogása között. Ez a konfliktus állhat Szerb Antal A magyar irodalom története (1934) 

szociológiai szempontú korszakolása mögött (egyházi, főúri, nemesi, nemesi-polgári, polgári 

irodalom). Szerb a stigmatizált fogalmat (lásd Hevesi szövegében a „polgárinak bélyegzik” 

szófordulatot) - hasonlóan A Toll szerzői szóhasználatához, a baloldali irodalom általános 

érvényű kiterjesztéséhez- egyetemes érvényű irodalomtörténeti fogalommá emelte. Ez a 

korszakolási módszer valójában reakció az érzékelt problémára, deklarált ragaszkodás a 

polgári kultúra egyetemességigényéhez. Szerb Antal műve „azt sugallja, hogy szerzője a 

magyar kultúrára vonatkozó modernizációs törekvések mellett kötelezi el magát: a magyar 

irodalom története … egy  modernizációs projektum részének tekinthető”,
100

 s műve az 

urbánusok szellemében kiállás emellett a modernizációs projektum mellett. 

5.5. A szerző képe 

A szerző képe nem korlátozódik egy műre, az odaértett vagy posztulált szerző
101

 fogalmával 

szemben több mű is hozzárendelhető.
102

 Sandra Heinen hangsúlyozza a fogalom 

történetiségét: a szövegek befogadása során létrejövő odaértett szerző történeti jelenség, a 

szerző képe textuális, paratextuális és extratextuális elemekből kialakított konstrukció, 

történetileg és kontextuálisan változó, s mivel nem kizárólag szövegbeli jelenség, ezért 

alkalmas az irodalomtörténeti vizsgálatra, ami kultúratudományi perspektívát igényel.
103

 

Heinen felhívja a figyelmet arra, hogy az irodalmi mű értelmezési keretei úgy változtak, hogy 

a 18. század óta a szerző és élete is bekerült a recepciós folyamatba.
104

 A szerző képének 

vizsgálata azért különösen indokolt, mert az Egy polgár vallomásai nyomán létrejött szerző-

konstrukció az életmű minden egyes további darabja értelmezését meghatározta, illetve 

minden mű tovább is árnyalta ezt a meghatározó szerző-képet; sőt a multiplikált kontextus 

elvét követve a kilencvenes évek Márai-kritikájában a szerző képe tulajdonképpen az életmű 

fölé magasodott.  Márai szerzői képének kialakítását döntően A Tollhoz kapcsolódó urbánus 

kritikusok végezték el. Ez a folyamat már jóval a mű megjelenése előtt elkezdődött. Komlós 

Aladár már korábban, az Idegen emberekről írt, Nyugat-beli kritikájában megpróbálta 

összehangolni Márai művészetét A Toll által is képviselt irodalomeszménnyel. Márait az új 

tárgyiasság irányzatához besorolva újságíró-íróként aposztrofálta: „…éber és kíváncsi idegei, 
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bravúros és gyors írókészsége őt is újságíró-íróvá teszik, aki mindenkinél alkalmasabb a tér és 

a kor exotikumainak a felidézésére.”
105

 A szerző képe szorosan összefüggött a polgárságról 

kialakult képpel, az idegen eredetű polgárságról alkotott társadalmi reprezentációval. Márai 

Sándor nemcsak legjelentősebb művével vált osztálya reprezentánsává, hanem a róla 

kialakított szerzői képpel is. Ennek a szerzői képnek igen lényeges eleme volt Márai és a 

magyar zsidó kispolgárság írójának, Zsolt Bélának az együttes szerepeltetése. Mindketten az 

Újság zsurnalisztái voltak, s származásuk felvállalásánál fogva mindketten reprezentálták az 

asszimiláns polgárságot. 1931-ben a Toll recenzense (valószínűleg Németh Andor) Zsolt és 

Márai műveinek egyidejű külföldi megjelenése kapcsán olyan íróként jelenítette meg őket, 

akiknek „gondolatvilága, törekvései … szoros rokonságban vannak a nyugati metropolisok 

elitjének és fiatalságának szellemével”,
106

 s akik ezt a progresszív szellemet a hivatalos 

irodalomból kiszorítva a Toll hasábjain képviselik. Közös bennük, hogy a hazai sekélyes 

konzervatív ízléssel, a Nyugattal és a tömegirodalommal szembehelyezkedve „nemzetközi 

látásuk” révén képesek a nyugati metropoliszok, London és Párizs irodalmi ízlését képviselni: 

„Az akadémikusoknak és a modernség akadémikusainak nem elég vértelenek, a betű 

vigéceinek nem elég nyájasan szórakoztatóak.”
107

 Elszigeteltségük a hazai irodalmi életben 

újszerű, a szépírás és az újságírás összetartozását, az irodalom társadalmi hasznosságán 

alapuló irodalomkoncepciójukkal magyarázható: „A Panorama-kból kihagyják őket, az írói 

rangot elvitatják tőlük, csak mert mint a legtöbb  ma élő nagy költő és belletrista: egyúttal 

kiváló újságírók, cikkírók is…”
108

  A két író összetartozása tehát fontos volt a folyóirat 

számára, mivel emblematikusan jelenítették meg A Toll irodalompolitikai törekvéseit. Zsolt 

és Márai együtt képviselte a polgári irodalmat, a polgári regényt. Az Egy polgár vallomásai 

második kötetének megjelenésekor a Szocializmus recenzense Márait, Zsolt Bélával együtt a 

polgári szellem testőreinek és az új tárgyiasság képviselőinek nevezte: „A három testőr. Zsolt 

Béla -Márai Sándor-Körmendi Ferenc. A három testőr. Irány Neue Sachlichkeit. Ettől 

eltekintve, megegyeznek abban, hogy nem hasonlítanak egymásra.”
109

 Zsolt Béla Kínos 

ügyről szóló kritikáját Németh Andor így vezette be: „Ahol Zsoltról beszélnek, ott percek 

alatt Márai is szóba kerül, mert csakugyan vetélytársak, nagyjából ugyanazzal a közönséggel, 
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aminek mélyebb oka sajátos irodalomszociológiai helyzetük.” 
110

 Zsolt a zsidóság, a „pesti 

polgár” Kabos Ede, Kóbor Tamás, Bródy Sándor, Molnár Ferenc nyomdokain járó 

regényírója, Márai pedig a „szolid, felvidéki úri család leszármazottja a hontalan, az emigráns 

s a gyökértelen intellektuel”.
111

 Összekötő kapocsként Németh Andor azt a sorsot, származást 

érti az irodalomszociológiai helyzet alatt, ami legegyszerűbben az asszimiláns író fordulattal 

fejezhető ki, s ami megfelelő alapot teremtett az újságíró-írói politikai tettre, egy adott 

társadalmi réteg irodalmi képviseletére. Németh Andor felhasználja ugyan a kor sztereotípiáit 

(„vidéki úrifiú”, „pesti polgár”), de a két szerző egymás mellé helyezésével mégis a 

korabelinél sokkal integránsabb, nyitottabb középosztály-koncepciót sugall, visszatérést az 

asszimiláció korának középosztály-felfogásához. Az asszimiláns írók együttes megjelenítése 

A Toll törekvéseihez köthető, része volt a folyóirat fogalomtisztázó programjának, zsidóság 

és polgárság hamis azonosítása elleni küzdelmének és a polgárság rehabilitálásának.  

A népszerű, képes, polgári olvasóközönséggel bíró Színházi Élet könyvnapi cikke a két író 

egybetartozásának kifejezésére és ezzel a polgárság két eltérő eredetű rétegének együtt 

láttatására törekedett: „A könyvnapi sátrak asztalán ott fogja látni mindenki egymás mellett 

Márai Sándor és Zsolt Béla új könyvét…” A cikk nyilatkozatokkal és fényképekkel is 

népszerűsítette a szerzőket, Márai saját osztályához való tartozását hangsúlyozta: „Az Egy 

polgár vallomásai első kötetében egy osztály - s a magam - gyermekkorát akartam megírni. A 

második, befejező kötetben szerettem volna megrajzolni a háború utáni Európa vázlatos 

körképét.”
112

 A kétoldalas cikk tipográfiai elrendezése is jelentőségteljes: a két írót bemutató 

szöveg alatt, az egyik oldalon Márai, a másik oldalon Zsolt Béla fényképét láthatjuk, az alábbi 

feliratokkal: „Márai Sándor a szerkesztőségi szoba íróasztalánál…”; „…a szomszéd szobában 

Zsolt Béla dolgozik.” A két fotó által megjelenített tér megegyezik, ami az ábrázolt alakok 

felcserélhetőségét, társadalmi azonosságukat, egyenrangúságukat sugallja. (Melléklet, 1, 2. 

kép) A két író a képviseleti irodalom hagyományának alapján való összekapcsolása, mint 

osztályuk, rétegük reprezentánsai nemcsak irodalmi, hanem a polgárság rehabilitálását célzó 

politikai tett is volt. Mindketten az Újság zsurnalisztái voltak, származásuk felvállalása és az 

osztályukhoz való kötődés írói önképük szerves része volt. „Mint ahogy egy múzeum 

gyűjteményében egy gombostűre szúrt lepke egy egész speciest és nemcsak egy találomra 

kiválasztott individuumot jelképez, úgy az a polgár, akinek vallomásait összegyűjtöttem, 
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nemcsak én vagyok, nem egy polgár, hanem a polgár.”
113

 - nyilatkozta Márai egy interjúban. 

Zsolt publicistaként a fogalmi tisztázás programjának megfelelően elsősorban liberális 

demokrataként határozta meg önmagát („Most is hangsúlyozzuk: Tisza István gróf alapította 

magyar liberáldemokrata polgári lap vagyunk és nem egy felekezet szószólói vagy 

védelmezői.”),
114

 szépíróként azonban a képviseleti irodalom hagyománya értelmében 

kizárólagos témája a budapesti magyar zsidó kispolgárság társadalomrajza volt.
115

 

Összetartozásuk a magyarországi németség és zsidóság közös sorsát, az asszimiláns sorsot 

jelképezte. Az Egy polgár vallomásai nemcsak egyszerűen a felvidéki cipszer polgárság 

1867-1914 közötti történetét meséli el, hanem az asszimiláns polgárság útját is, és ebből a 

szempontból a magyar zsidó polgárság is magáénak tekintette a művet. A neológ Múlt és Jövő 

a korszak közös modernizációs teljesítményét hangsúlyozta: „Ennek a valóban európai vonalú 

magyar írónak nagyszerű írása eleven valósággá teszi annak a régi Kassának is az életét, 

amelynek színéhez, ízéhez a kassai zsidóság is hozzátartozott. Az a zsidóság éppúgy, amely a 

magyar kultúra első vonalában állott, mint az az orthodox réteg, amely a liberalizmusnak e 

nagyszerű, fájdalmasan elmúlt korszakában hű tudott lenni önmagához, tradícióihoz és mégis 

belőle nőtt ki a legértékesebb magyar zsidó generáció. Márai a kívülálló européer 

becsületességével méri fel a két réteg szerepét, bár nem az a feladata, hogy értékeléséket 

adjon.”
116

  

Márai meghatározó kritikusai főként urbánusok, pl. Zsolt Béla, Komlós Aladár, Cs. Szabó 

László, Hevesi András, Bálint György és Németh Andor voltak, a szerző képének 

kialakításában az urbánus ideológia, a polgárosodás a középosztály kiszélesítésére irányuló 

folytatásának programja döntő szerepet játszott. A mű olyan újdonságként érzékelt jegyeit 

emelték ki, melyek az új tárgyiasság poétikájával hozhatók kapcsolatba, s emellett olyan 

irodalomfogalmat érvényesítettek, ami az autonóm irodalomfogalom eszményén túllépve az 

irodalmi mű használati értékét is előtérbe helyezte. Cs. Szabó László az „örök baloldal papjai” 

között helyezte el az Egy polgár vallomásai íróját
117

, Hevesi András pedig a polgári irodalom 

képviselőjeként értékelte („A Polgár vallomásaival az utolsó pillanatban, kapuzárás előtt újra 

megindult a polgári irodalom Magyarországon.”
118

 ), Zsolt Béla pedig a mű és írója 

polgáriasító hatását emelte ki. A mű domináns funkcióhipotézise a kritikák szerint a polgári 
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irodalom újrateremtése illetve megteremtése, s polgárosító hatásában rejlik legfőbb használati 

értéke. A többi kritika szerint is az Egy polgár vallomásai újdonságként érzékelt legfőbb 

értékei az objektivitás, tárgyszerűség, pontosság és a társadalmi viszonyok analízise voltak. A 

recenzensek a valóságirodalom körében, művészet és társadalomtudomány határán helyezték 

el a művet, a kritikák hasonló elemei a „szociológiai analízis”,
119

 „analitikus szem”,
120

 „a 

bérház szociológiai térképe”,
121

 „a bérház szociográfiája”,
122

 „tárgyilagos leírás”,
123

 

„kortörténeti dokumentum”,
124

 „osztálya természetrajza”,
125

 „tárgyilagos mint egy 

természettudós beszámolója”.
126

 A második közös jellegzetesség, hogy a szerzőt társadalmi 

rétege reprezentánsaként jelenítették meg: „a századforduló nagy-középosztálya”,
127

 „nem 

egy polgár vallomása ez, hanem a polgáré, a polgári osztályé”,
128

 „az elmerülő úri polgárság 

szülötte”- tehát a szerző képének lényeges eleme, hogy osztálya képviselőjeként értékelődött 

fel. A műnek meglepően sok baloldali kritikusa akadt, a hanyatló polgárság tárgyilagos rajza 

ezekben a kritikákban polgárellenességgel társult. Az elsősorban „kortörténeti dokumentum” -

nak
129

 tekintett műben „egy pusztuló osztály gyökértelensége”
130

 fejeződött ki. Például a 

kommunista Újvári Lászlónál az elsősorban „kortörténeti dokumentum”-nak
131

 tekintett 

műben „egy pusztuló osztály gyökértelensége”
132

 fejeződött ki.  A szociáldemokrata kritikus a 

polgárság tárgyilagos rajza mellett a mű társadalmi hasznát a polgárság alatti rétegek valós 

helyzetének érzékeltetésében látta.  
133

 A kritikák harmadik jellegzetes vonása a mű használati 

értékére, polgárosító szerepére, vagyis az „elpolgáriasodás küszöbére” ért „a polgárság alatti 

közeg”-re tett hatására való minden esetben pozitív utalás, mely a polgári radikálisok és az 

urbánusok reményei szerint egy új polgárság létrejöttét eredményezheti. A polgárság 

kultúrája, ami a korban „már összemosódott a feltörő osztályokkal”
134

 lényeges szerepet 
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játszhat az európai szellemű, új polgárság megteremtésében. Ám ez csak a polgári radikálisok 

és az urbánusok célja volt: „A polgárság, amelynek új könyvében maradandó emlékjelet állít, 

meghalt benne, aminthogy meghalt a történelemben is - de Márai talán elsősorban járult 

hozzá, hogy egyre érezhetőbben jelentkezik egy friss, polgáriasult nemzedék, amely … régi 

polgári céljai mellett jó európai is akar lenni…””
135

;- írta Zsolt Béla az Újságban. A 

formálódó irodalmi-közéleti ellendiskurzus a következő kérdést vetette föl: vajon lehetséges-e 

a középosztály kiszélesítése a polgári értékek és mentalitás diffúziójával a dzsentroid szellem 

ellenében? A szerző képe, mint láthattuk, a mű, a kritikusok és a történeti szerző együttes 

munkája eredményeként jön létre. Az Egy polgár vallomásai esetében a történeti szerző és 

kritikusai azonos irodalomfogalom és poétika mentén helyezték el a művet, műveleteik 

kölcsönösen erősítették egymást. A történeti szerző nemcsak a szerző képe megrajzolásához 

járult hozzá, hanem meghatározó kritikusai (az urbánusok) és közös szellemi műhelyük 

szemléletmódjának érvényesítéséhez is. Márai önképe fontos tanúbizonysága az urbánus 

folyóirat, A Tollhoz való tartozásának, annak ellenére, hogy ekkor már keveset publikált a 

lapban.  

5.6. Hatás 

Az Egy polgár vallomásai első kötetének jelentős identitásképző és polgárosító hatása volt. A 

konkrét történeti hatásról, a polgári identitás erősítéséről a polgári liberális Újság könyvnapi 

tudósításai számoltak be.
136

 „Az a hatalmas olvasótábor, amelyet Márai Sándor újságírói és 

írói munkásságával meghódított, mintha megragadta volna a könyvnap alkalmát arra, hogy 

demonstráljon az Egy polgár vallomásai kirobbanó sikere és a gyönyörű könyv írója 

mellett… Ezer és ezer pesti polgár tett vallomást a vásárlásával - az Egy polgár vallomásai 

mellett.”
137

 Egy évvel később, 1935-ben a Budapesti Hírlap munkatársa így írta le a 

könyvnapon az Egy polgár vallomásai második kötetének vásárlóközönségét, utalva a könyv 

időközben kialakult csoportazonosságot teremtő szerepére: „Elegáns hölgyek a divatos kis 

retikül mellé szorítva egy-egy friss kötetet sétáltattak. Előkelő megjelenésű urak és 

egyszerűbb polgárok, mint valami közös jelvényt, úgy vitték magukkal a könyvet, amelyet 
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talán csak az imént vásároltak.”
138

 A századforduló kassai polgárság rajzának identitásképző 

ereje nemcsak a polgárság közös szociális reprezentációi felmutatásában rejlett. Kassa 

mentalitását két tényező határozta meg. Egyrészt olyan városról volt szó, ahol az urbanizáció 

a régión belüli gyorsasága kiemelkedő volt; másrészt heterogenitása különböztette meg a 

Felvidék többi településétől: „Kassa sem nem egyértelműen német, sem nem magyar, sem 

nem polgári, sem nem úri.”
139

 Nyelvi-kulturális heterogenitása „lehetőséget adott egy 

demokratikusabb társadalom létrejöttéhez. Német, szlovák, ruszin és magyar etnikumú város, 

melyben a zsidók száma is elég nagy már az 1840-es évektől kezdve.”
140

 A város sajátos 

lokális ethosza a régi, rendies polgárság mentalitásának továbbélésén alapult,
141

 s ennek 

következtében az úri középosztály mentalitása is polgári erényekkel itatódott át, s a két 

társadalmi réteg jóval kevésbé különült el egymástól, mint egyébként Magyarországon. Ezt a 

plurális, demokratikus középosztályt
142

 (melybe beletartozott a polgárság, az úri középosztály 

és az értelmiség) a szegregáció hiánya, pluralizmus, tolerancia és az osztályhatárok nagyobb 

átjárhatósága jellemezte.
143

 A kassai polgárosodás tehát azért lehetett mintaértékű, mert a 

kettős struktúra nem érvényesült meghatározó erőként a helyi társadalom önképében, s ez 

1918 után is érvényben maradt. Ez a Kassa a befogadás egy későbbi, a harmincas évek végi, 

negyvenes évek eleji, a zsidótörvények Magyarországának tapasztalatán alapuló 

perspektívájából „urbánus mítoszként”, „polgári legendáriumként”
144

 hathatott, de a mű 

elsődleges kontextusában a korabeli befogadók éppen ellenkezőleg, a valóság lenyomataként 

értelmezték a művet, ezért is jelenik meg a recepcióban a mű az új tárgyiasság poétikájának 

megnyilvánulásaként. A valóság szociografikus rajzaként értelmezett századforduló körüli 

kassai polgárság így modellértékűvé emelkedett a korabeli magyar polgárság számára és így, 

a valóság lenyomataként játszhatta el szerepét a középosztály-diskurzusokban, a polgárságról 

szóló beszédben. A történeti szerző az Egy polgár vallomásait kísérő interjúban, de már 

korábban is sajátos módon értelmezte át az új tárgyiasság poétikáját, már A Toll indulásával 

egy időben az irányzat esztétikai elveinek átalakításában látta az irodalom új lehetőségeit: 
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„Azt látom, hogy nagyjából nem a tiszta irodalmat keresi a mai közönség, nem a 

„költészetet”, hanem beszámolót, izgalmas és hű beszámolót a valóságról…Látom, hogy 

hasonló okból érdeklődnek a memoárirodalom iránt, ami nem más, mint riport a múltról, a 

valóról.”
145

 „Fontos, hogy az író penetráns valóság-érzeten rendelkezzék, és gátlástalan 

őszinteséggel írja meg, amit érez, amit tud.”
146

 -nyilatkozta Márai a Literatura munkatársának. 

Az újraszabott Egon Erwin Kisch-féle definíció
147

 szerint a mű létrehozásának tehát nem a 

képzelet az elsődleges eszköze, hanem a valóság felfedezése, ez azonban tudati valóság: az 

Egy polgár vallomásai első kötetének esetében a csoporttagok (polgárság) közös tudását 

képező és a csoporthoz tartozást biztosító közösen birtokolt szociális reprezentációk. Ezek a 

tartalmi elemek (pl. a bérház, a cselédség, a polgári háztartás, neveltetés stb. szociális 

reprezentációi) révén vált a mű első kötete fontossá a polgárság identitásának 

megerősítésében a használattörténet során. Ezzel szemben a mű második részében a Thomas 

Manni művész-polgár ellentét, a polgárság hanyatlása, az osztályából kiszakadó polgár áll a 

középpontban, és a posztulált szerző jóval pesszimistább a polgárságról jövőjét illetően. 

Mégis, Márai az első kötettel vált a polgárság írójává.A modellértékű kassai polgárosodáshoz 

kapcsolódik a recepcióban szintén kiemelt jelentőséggel bíró jegy, a mű polgárosító hatása. 

Az urbánus, liberális kritika a kassai német eredetű, asszimiláns polgárság 

identitásmodelljének felmutatását döntő fontosságúnak látta az elakadt polgárosodás és a 

nemzeti modernizáció folyamatában, mivel ez állt legközelebb a klasszikus, rendies eredetű 

nyugat-európai polgári mintához. A mű középosztály-diskurzusba való visszaíródását, a 

kassai lokális ethosz mintává válását jelzi a Cobden középosztály- ankétjának egyik, az új 

polgárfogalmat érintő hozzászólása: „mely szórványokban a német kisebbségeknél már 

kialakult, például az erdélyi szászoknál vagy a felvidéki zipszereknél, ahol a földművelő és 

munkás is gondolkozásában sokkal inkább polgár, mint akár nálunk a középosztálybeli 

beamter,  és arisztokrácia hiányában a három dolgozó réteg - paraszt, munkás, polgár - sokkal 

közelebb áll egymáshoz….mivel nem jelszavak, hanem életszínvonal, kultúra és 

hagyományok közös gyűjtőmedencéjében él.”
148

 A műben megjelenített polgár tehát példája 

lehetne a szélesebb értelemben elgondolt középosztálynak, a fenti részlet bizonyítja, hogy a 

műben ábrázolt polgár mintaképként, újrafogalmazott szociális reprezentációként íródott 
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vissza a középosztály diskurzusokba. A polgári értékek megjelenítését a kritikák olyan 

tettként értékelték, ami a polgári értékek és mentalitás diffúziójával hozzájárulhat a 

középosztály kiszélesítéséhez: „Olyan polgári szellem derengett, sőt fénylett a Márai-

írásokban, amely egyetemes emberi érdekekbe világított, s amelyet biztatónak látott a 

polgárság alatti tömeg is.”- írta visszatekintésében Kardos László.
149

 A középosztály az 

alsóbb osztályok felőli kiszélesítése, polgárosodása az urbánus ideológia fontos eleme volt, 

melyet konkrét reformokkal, az általános, titkos választójog bevezetésével, földreformmal 

kívántak megoldani. A mű használati értékének, polgárosító hatásának kiemelésével bekerült 

a társadalompolitikai diskurzusba is, melynek a középosztály kiszélesítése és a polgárság 

helyzete volt a tétje. Zsolt Béla Márai egész addigi munkásságát használati értéke, az új 

tárgyiasság Gebrauchswert fogalmának megfelelően értékelte: „[Márainál] alig akadt író, aki 

(az elmúlt másfél évtizedben) szenvedélyesebben és hatásosabban polgáriasított volna, aki 

műveltségével, kritikájával, malíciájával, kérlelhetetlenül tiszta látásával, sőt humorával 

pontosabban szétválasztotta volna a civilizált értékeket és jelenségeket a maszatos 

nyárspolgáritól…”
150

 A polgári minták felmutatásának szükségessége a reformkonzervatív 

középosztály-diskurzusnak is része volt, így pl. Szekfű
151

 is a polgári minták fontosságát 

hangsúlyozta a magyar középosztály megteremtésében. A polgárosító hatás a polgárság 

alulról jövő kiszélesítését előfeltételezte, amiben az irodalom által közvetített identitásminták 

fontos szerepet játszhattak. A Horthy-kor új jelenségei egyike „a polgári életvezetési elvek és 

gyakorlatok diffúziójának a folyamata”,
152

 a kispolgárosodás jelensége, ami az alsóbb 

osztályok a középrétegekbe való betagozódását segítette elő. A konkrét társadalmi változások 

egyik iránya tehát ténylegesen a (modern értelemben vett) középosztály kiszélesedése 

irányába mutatott, melyet a publicista Márai is érzékelt: az alsóbb társadalmi osztályok, 

munkásság és polgárság közti határ érzékelhetően kezd eltűnni, „a valóságban minden évvel 

jobban összemosódnak a két osztály életformái”, „a két osztályt, életigényeiket s társadalmi 

beállítottságukat már nem annyira valóságos, egzisztenciális különbségek választják ketté, 

mint inkább csak formák és politikum”.
153

 A tömegkultúra diffúziójának jelensége, mely „a 
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polgári kulturális minták alászállását (az elpolgáriasodás jelenségét) szintén elősegíti”
154

 a 

modern tömegtársadalom, a széles értelemben vett modern középosztály kialakulása irányába 

mutatott: „s valami új, uniformizált kispolgárság felé fejlődik a világ, melynek egyenruhája a 

konfekció lesz.” A tömegember, a „kollektív ember” és az egyéniség szembeállítása 

jellegzetes fordulata Márai publicisztikájának, a polgár eltűnésével az individualizmus 

eltűnését azonosító kultúrkrititikai attitűd, s a letűnő polgárság értékeinek védelmezése, „az 

értékőrző polgár” a kilencvenes évek Márai-kritikájának jól ismert eleme. Az Egy polgár 

vallomásai hatása és társadalmi funkciója szempontjából viszont igen lényeges, hogy bár a 

diskurzusban a polgárság stigmatizált, felbomló, hanyatló osztályként van jelen, de egy olyan 

osztályként is, mely életformáját  - ha alacsonyabb szinten is - de képes továbbörökíteni, 

képes mintákat adni: „Hogy hintaszéke és kanárija lesz, arra hitet merek tenni: a letűnő réteg 

hozza még a régi életéből, s a feltörő dehogy is engedi el.”
155

 Thurzó Gábor kifejezése 

(„polgárfeletti polgár”) egyben irodalmi értékítélet is. Az osztályából kinőtt író, az osztályát 

megtagadva vállaló, kritikus és tárgyilagos szemmel figyelő író képe a polgári irodalom 

paradoxonára utal vissza. Polgári művészet azért nincs, mert az igazi művész (fejtette ki Ady 

nyomán Babits és Zsolt Béla) szükségképpen felülemelkedik társadalmi osztályán, „kinő 

fajtájából”. A „Polgárfeletti polgár” alcím alatt írta Thurzó Gábor: „Márai azzal, hogy eljut 

egy áthidaló megoldásig, osztálya fölé, az örökké hiába keresők és nyugtalankodók fölé 

emelkedik. Nem belülről nézi életét, mint egy ostromlott vár bennszorultjai, hanem 

madártávlatból.”;
156

 „Egészen a mélyére mutat egy érdekes, rendkívüli embernek és kornak, 

társadalmi osztálynak, amelybe beleszületett, és amelyben élt. Csak abban rendkívüli 

egyéniség, hogy több tud lenni annál, mint amire szánva volt. Mert ez a polgárságról írt 

vallomás már nem polgári tett. A polgár keresi a bizonyosságot, szeretne tisztában lenni 

önmagával, de addig soha nem jut, hogy véglegesen tisztázza bajait, hogy föléjük 

emelkedjék.”
157

 A mű tehát a képviseleti irodalom, a polgári irodalom magas művészi szintű 

megvalósulása, melynek remélt társadalmi hatása, használati értéke a középosztály 

kiszélesítésének politikai programjához való hozzájárulás. Ugyanakkor ennek a demokratikus, 

modern középosztály-gondolatnak, melyben a kassai polgárság mintaként való feltüntetése 

vezérszerepet játszott, megvoltak a maga korlátai. Ignotus Pál kritikája jól mutatja az 

urbánusok polgársággal kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések árnyoldalát és a zsidó 

öngyűlöletet: „Alighanem a leghitelesebb írás ez arról a magyar polgári életről, mely az 
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utóbbi másfél évtized gazdasági és politikai tényein megfeneklett, még mielőtt igazán 

kialakulhatott volna. A háború előtti évekbe kalauzol minket, egy régi felvidéki kisvárosba, 

ahhoz a vékony emberréteghez, mely Magyarországon a polgári életformát aránylag a 

legtisztábban valósította meg, tehát körülbelül ugyanúgy, mint a közép- és nyugat-európai 

„patrícius” családok, s mentesen a dzsentri, a zsidó s félparaszti ízektől, melyek nálunk 

csaknem minden középosztálybeli sorsra rárakódnak.”
158

 A kettős identitás, a kettős kulturális 

kötődés felvállalása nem képviselt a korban valódi politikai és társadalmi alternatívát, s erre a 

polgár fogalmának rehabilitálása, a középosztály kiszélesítése, az urbánus program sem kínált 

megoldást. Az urbánus kritika a polgár szó jelentésének helyreállítását az „asszimiláció-

disszimiláció tengely mentén kialakult tudati erőtérben”
159

 végezte el, ennek foglya maradt. 

5.7. A tömegkultúra és az életmű viszonya 

Márai, a kilencvenes években kialakított, az értékőrzés gesztusát kiemelő szerzői képét 

jelentős mértékben árnyalhatja, hogy a történeti szerző a harmincas évek közepén is a polgári 

kultúra jövőjét annak diffúziójában látta. A polgári mentalitás és életmód megjelenítésének 

tehát a polgárság alatti osztályok számára polgárosító hatása lehet. A riporter polgárság 

jövőjét firtató kérdésére a következő választ adta Márai az Újság az Egy polgár vallomásai 

megjelenésére készített interjújában: „Pedig azt hiszem, a legátszellemültebb forradalmárnak 

is az a végcélja, hogy az egész emberiség elérje a kispolgári életformák nívóját, és ha ez 

megtörténik, a most oly harcias elemek is elvesztik azt a dinamikus hajtóerőt, amelyet 

végeredményben csak szociális nyomorúságok kölcsönöznek neki.”
160

Az érzékelt tendencia 

mögött valós társadalmi folyamatok álltak: Gyáni Gábor szerint az első világháború utáni 

társadalom új jelenségei egyike „a polgári életvezetési elvek és gyakorlatok diffúziójának a 

folyamata.”
161

 Az értékőrző író képe felülvizsgálatra szorul a polgári kultúra diffúziója 

szempontjából, azzal a lényeges kikötéssel, hogy a polgári kultúra terjedésében nem a 

történeti szerző, az író és a publicista nézetei, hanem maguk a művek játszottak szerepet. Az 

Egy polgár vallomásai, sőt Márai egész magyarországi életműve (1948-ig) hozzájárulásnak 

tekinthető a polgáriasodás folyamatához, hiszen igen nagy példányszámban eladott művei
162
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M. Mária, Yitzhak M. KASHTI, ERŐS Ferenc, Zsidóság, identitás, történelem, Bp., T-Twins Kiadó, 1992, 9-22. 
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 ifj. NAGY Endre, Egy polgár vallomásai - Beszélgetés Márai Sándorral új könyvéről , Újság, 1934, máj., 6, 

102.  sz., 8.  
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 GYÁNI Gábor, A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korban, Századok, 1997, 6. sz., 1267. 
162

 Az életmű ilyen értelemben legsikeresebb darabja a Gyertyák csonkig égnek. 1943-ban második kiadása 

15 000, 1944 negyedik és ötödik kiadásai 22 000, 25 000 példányban jelentek meg, 1946-ban pedig 27 000 
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melyek funkcionálisan a harmincas évektől tért hódító
163

 tömegkultúrához tartoztak
164

 a 

polgári életformát, értékvilágot, életgyakorlatot közvetítették, mellyel nemcsak a meglévő 

polgárság tudott azonosulni, hanem a feltörekvő társadalmi rétegek számára is mintaként is 

szolgálhatott. A nagy példányszámban eladott midcult irodalom
165

 betölthette ezt a szerepet, a 

polgári életmodell ilyen módon való terjesztésének jó példái tematikus elemeinél fogva az 

esztétikai szempontból határesetnek számító Válás Budán vagy a művészi kudarcnak 

tekinthető Az igazi közönségsikere. 
166

 (A könyvsikerek példányszámaihoz 

összehasonlításként: Courts-Mahler regényfüzetei maximum a húszezres példányszámot érték 

el a húszas években.)
167

 Márai 1929-1935 közötti pályáján több-kevesebb sikerrel többször élt 

a tömegkultúra eszközeivel. Fotó és szöveg, vizualitás és narráció egységét valósította meg a 

Dormándi Lászlóval közös, de saját néven nem jegyzett Így történt! képeskönyv (1932) című 

vállalkozás, melynek célja kifejezetten az irodalom iránt egyébként nem érdeklődő közönség 

a vizualitás eszközével való meghódítása volt. 
168

 Az előzetesen, munkatársak segítségével 

kiválogatott ötvenezer kép közül Márai és Dormándi végül hétszáz darabot válogatott ki. A 

fejezetszerűen csoportosított képek kétféle, kronologikus (Egy perccel a háború előtt, A 

háború, Az új Európa, s végül az utolsó Világbéke c. fejezet) és tematikus elvet követnek, 

melynek lényege az I. világháború utáni új Európa bemutatása (pl. A szovjet, Amerika az élen, 

Társadalmi élet, A nő, A gyermek, Tudomány, technika, közlekedés, stb.) A Bolhapiac (1935) 

tárcanovellái a panoptikum szerkesztési elvét és látásmódját követik, a jellegzetes Márai- 

monológ, ami legelőször a Válás Budán (1935) című regényben tűnik fel, párhuzamba 

állítható a kabarékban elterjedt ún. vidám monológokkal, a két művel a disszertáció további 

                                                                                                                                                                                     
példányt jegyeztek. Forrás: MÉSZÁROS Tibor, Márai Sándor bibliográfia, Bp., Helikon Kiadó, Petőfi Irodalmi 

Múzeum, 2003. 
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 GYÁNI Gábor, A kultúra adásvétele, Budapesti Negyed, 1997, 16-17. sz., 8. 
164

 GYÁNI Gábor, Folytonosság és átalakulás a budapesti elit-és tömegkultúra múltjában=szerk. GY. G., 

PAJKOSSY Gábor, A pesti polgár, Tanulmányok Vörös Károly emlékére, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1993, 

177. 
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 „az elszigetelődő magas kultúra népszerűsíteni akarja magát, a tömegkultúra feledtetni alacsony származását 

és találkozik a művészetnek és szórakozásnak egyaránt talmi ’midcult’ világában”=LÁNYI András, Az írástudók 

áruvá válása, Bp., Magvető, 1988, 75. 
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 Az igazi 1941-ben egymás után négy kiadást ért meg. Az első kiadásról nincs adat, a második kiadás 9000, a 

harmadik kiadás 12 000, a negyedik pedig 15 000 példányban jelent meg. 1943-ban Az igazi további 20 000 

majd 21 000 példányban jelent meg. A Válás Budán 1941-ben még kétszer jelent meg, feltehetőleg szintén 

magas példányszámban.  Forrás: MÉSZÁROS, 2003. 
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 LÁNYI András, Az irodalmi tömegkultúra a két világháború közötti Magyarországon=szerk. LACKÓ 

Miklós, A tudománytól a tömegkultúráig, Művelődéstörténeti tanulmányok, 1890-1945, Bp., MTA 

Történettudományi Intézet, 1994, 221. 
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 „Az idea Márai Sándoré volt … Márai elgondolása az volt, hogy az utolsó húsz esztendő története, amely 

valamennyiünknek bőrére ment, egyformán érdekel minden embert. Olvasni azonban nem mindenki szeret, sőt 

sajnos a többség az, amely meglehetősen ritkán vesz könyvet a kezébe. A kép, az más, egyszerűbb szellemi 

munkát kíván, és így sokkal nagyobb réteg számára hozzáférhető. Tehát meg kell csinálni ennek a húsz fejtetőre 

állított esztendőnek a históriáját, betű nélkül, képpel.”= [DORMÁNDI László], Hogy született a képeskönyv?, 

Literatura, 1932, 1. sz., 333. 
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két fejezete foglalkozik. A legérdekesebb ötlet, ám a legkevésbé sikeres megvalósítás 

kétségtelenül a Zsolt Bélával közösen elkezdett, és az olvasókkal együtt írt rövid, az Újság 

hasábjain 1935-ben megjelenő folytatásos regény, Házassággal kezdődik címmel. A történeti 

szerző publicistaként maga is szorgalmazta a polgári műveltség közvetítését. A polgári 

liberális Márai számos újságcikke
169

 tanúskodik arról, milyen fontos szerepet szánt a polgári 

műveltség a munkásosztály és a vidék felé történő közvetítésének. Lényeges azonban 

hangsúlyozni, hogy ez nem valamilyen baloldali ideológiával való azonosulást jelent a 

történeti szerző részéről, hanem a polgári életminták, életstílus nélkülözhetetlen, mintaértékű 

szerepének kiemeléséről a modern középosztály megteremtésében. A publicista Márai sokat 

foglalkozott a film kérdéseivel is, a tömegekre ható fontos médiumnak tartotta.
170

 A 

harmincas években létrejövő ún. átmeneti kulturális zónák
171

 egyszerre voltak feltételei és 

eredménye a tömegkultúra és az irodalom (adott esetben a Márai-életmű) egymásra gyakorolt 

kölcsönös hatásának. 

5.8. Funkciótörténet  

A pragmatikai irányultságú funkciótörténet felszámolja a tiszta olvasás és az esszencialista 

irodalom-felfogás eszményét, és a mű történetiségét nem a jelentésben, hanem a használatban 

alapozza meg, amely a jelentéstulajdonítások aktusainak történetisége is egyben. Fluck szerint 

a funkció minden befogadás előfeltétele, a szöveg megértéséhez szükséges, explicit vagy 

implicit módon létező, de mindig jelen lévő hipotézis.
172

 Sommer meghatározásában (Fluck 

nyomán) a funkció fogalma a mű funkcióhipotézise felállítását jelenti, egyfelől 

valóságvonatkozásait, másfelől pedig belső textuális elemeit figyelembe véve.
173

 A funkció „a 

szöveg jelanyagát és ennek értelmezését szervező pragmatikus irányultság”, a fikció 

cselekvésorientáltságának bizonyítéka,
174

 hiszen a művekhez használati érték járul. Fluck 
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 „A fiatal magyar munkásság talán a legértékesebb magyar olvasóréteg. Író nem ismerhet büszkébb és 

hevítőbb feladatot, mint tollát, szellemét, munkásságát az új magyar proletár-értelmiség nevelésének 

szolgálatába állítani.”MÁRAI Sándor válasza a Népszava körkérdésére, Népszava, 1935. máj. 1., 98. sz., 51. 
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Továbbá Márai Sándor, Egy falusi könyvtárról, Újság, 1936, júl. 8, 154. sz., 5.  
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 A publicista Márai idevágó cikkeit Ábrahám János dolgozta fel: ÁBRAHÁM János, Márai Sándor és a film, 

Helikon, 1996, 10. sz., 20-22 és 11. sz., 16-18. 
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 GYÁNI, 1997, 8. 
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 FLUCK, 2014, 248-249. 
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funkciófogalmának spekulatív, hipotetikus jellege az irodalmi mű strukturált poliszémiájából 

ered, melyben Iser hatásesztétikája támaszkodik. Az olvasás során a szöveg 

hatáspotenciáljának mindig csak egy része realizálódik, s ebben igen nagy szerepet játszanak 

a kitüntetett olvasási módok. A mű kontextushoz kötött funkcióhipotézisei által generált 

értelmezések a mű hatáspotenciálja polivalenciája folytán csak a használatbavétel nyomai, 

melyek történeti, szociális, kulturális körülményeinek feltárása fényt deríthet az irodalmi mű 

kultúrakonstruáló szerepére. Az Egy polgár vallomásainak tulajdonított többé-kevésbé 

explicit funkcióhipotézis a korabeli kritikák tükrében a polgárság rehabilitálása és a polgári 

irodalom képviseleti irodalomként való felfogása volt, amit találóan fejez ki a „polgárság 

írója” kifejezés. Ez a funkcióhipotézis a magyar irodalom domináns funkcióhipotéziséhez, a 

képviseleti irodalom hagyományához kapcsolódik.
175

 A korban újra jelentkezett az irodalom 

kollektív reprezentációként való felfogása, az egyes társadalmi rétegek képviseletének 

funkciója, ami összefüggött a különböző modernizációs elképzelésekkel. Az irodalomban is 

megjelenő különböző identitások harcának a nemzet és a középosztály kiszélesítése volt a 

tétje, ami a nemzet fogalmának újraértelmezéséhez kapcsolódott. Az irodalom ilyen jellegű 

osztályokhoz, társadalmi rétegekhez kötöttsége visszalépésnek tűnt a Nyugat első nemzedéke 

hagyományának perspektívájából nézve,
176

 ám a második nemzedék számára már lényegi 

tapasztalatnak számított. Kerecsényi Dezső a jelenséget a kritikusi szemléletmód fontos 

elemének tartotta. „A poétikai formák mögül életformák bújnak elő s majdnem mindegyik 

esetben ez utóbbiak a lényegesebbek.”
177

 A válságba került középosztály megmentésének 

(konzervativizmus), kiszélesítésének (urbánusok, népiek, szocialisták) igénye felerősítette a 

különböző (népi, munkás, polgári) identitásmodellek irodalomban is megjelenő harcát. Az 

irodalmi jelenség párhuzamos volt a politikai nemzet eszméjének Trianon utáni 

kiüresedésével. Az irodalom, híven addigi egyik legfontosabb funkciójához, a nemzeti 

identitás meghatározásáért folytatott küzdelem, szimbolikus harc kitüntetett terepévé vált. A 
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 Nemcsak korszakok, hanem nemzeti irodalmak is leírhatók domináns funkcióhipotézisekkel. Vö.: TÓTH 

Csilla, Kontextuális narratológia és funkciótörténet, Helikon, 2014, 2. sz., 179. 
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 Vö.: „Nem nézni magasabb egekbe, távolibb csillagokra; csak kiáltani, mennél durvább csupaszsággal a 

közvetlen jelszót, amit fajtánk, helyzetünk, pillanatunk kíván: ez a huszadik század szimpla tanítása. Hol van 
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különbséget irodalmi és politikai baloldal közt.” Babits Mihály, Baloldal és nyugatosság=BABITS Mihály, 

Esszék, tanulmányok, 2., szerk. BELIA György, Bp., Szépirodalmi, 1978, 284. Eredeti megjelenés: Nyugat, 

1930, 15. sz.) 
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 KERECSÉNYI Dezső, Arisztokrata és polgári írók, Magyar Szemle, 1935, márc. 91. sz., 283. 
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kritikusi álláspontok mögött ott rejlik az irodalom és az irodalomkritika nemzetépítő 

szerepének elismerése. A mű használati értéke, a polgárság rehabilitálása, a fogalmi tisztázás 

programja a középosztály-diskurzusokkal áll kapcsolatban, így vonatkoztatható egymásra a 

szöveg, mint diszkurzív egység és a funkcióhipotézis fogalma. A műnek tulajdonított többé-

kevésbé explicit funkcióhipotézis a korabeli kritikák tükrében a polgárság rehabilitációja és 

ezzel a polgári irodalom képviseleti irodalomként való felfogása volt, amit találóan fejez ki a 

„polgárság írója”kifejezés. E mellé erősen remélt konkrét társadalmi hatás társult: a polgári 

kultúra diffúziója, a középosztály polgári értékek mentén történő kiszélesítésének igénye. A 

külső valóságelemek vonatkozásában tehát a mű funkcióhipotézise a polgárságot a 

zsidósággal azonosító stigmatizációs folyamattal való szembenállásban, a polgár fogalmának 

helyreállításában ragadható meg. A magyarországi polgárság közös asszimilációs törekvései 

és a polgári identitás lényegének tartott közös értékrend, életmód és mentalitás 

hangsúlyozásával a mű nyitottabb polgárság- illetve középosztály-diskurzust teremtett, és 

kulturális-társadalmi beágyazottsága révén hozzájárult a polgár és a középosztály fogalmainak 

átértelmezéséhez. Mint láttuk a mű belső, strukturális elemei: a hibrid konstrukciók domináns 

szerepe, a motívumok és figurák összefüggő rendszere, maga a narratív struktúra jelenítette 

meg az identitás képlékenységét, alakulásának dinamikáját és viszonylagosságát.  A mű 

funkcióhipotézise implicit funkciómodellje és a külső valóságvonatkozásai (polgárság, 

középosztály) alapján a korban egyre nagyobb szerepet játszó merev, premodern 

identitásfogalom ellenében az identitásalakulás valós folyamatának valamint kulturális-

társadalmi meghatározottságainak bemutatása. Az Egy polgár vallomásai első kötete jelentős 

hozzájárulás volt a társadalom önképét meghatározó kettős struktúrával való 

szembeszálláshoz. Az implicit funkciómodell (a belső, strukturális elemek irányultsága) és a 

külső valóságelemek (a kontextus, a középosztály diskurzusok) egymásra vonatkoztatásával 

felállított funkcióhipotézis párhuzamot mutat a történeti szerző irodalmi 

intézményrendszerben 1929-1935 között betöltött helyével (A Toll munkatársa, az ún. 

irodalmi baloldal szerzője). A mű konkrét történeti hatása (és egyben a pálya 1948-ig tartó 

szakaszában megjelent, funkcionálisan a tömegkultúrához tartozó művek többsége) jelentős 

szerepet töltött be a hazai polgárság történetében. Ez a hatás a létező polgárság identitásának 

megerősítése és a polgári kultúra diffúziója révén a polgárság alulról jövő kiszélesítése; 

mindkét cél az urbánus ideológia részét képezte. Márai, a történeti szerző, az Egy polgár 

vallomásai első kötete és A Toll közös teljesítménye a szerző képének a kialakítása volt, 

maga a mű és annak recepciója egyaránt a folyóirat fogalomtisztázó programjának, az 

aszimmetrikus ellenfogalmak elleni harc beteljesítésének tekinthető. Az új tárgyiasság jelen 
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volt a lap törekvéseiben, az Egy polgár vallomásai első kötete részben felfogható az irányzat 

átértelmezett poétikája megnyilvánulásaként. Az életmű és a tömegkultúra viszonyának 

fényében az eddigi Márai-kép, a konzervatív felhangokkal rendelkező értékőrző író képe 

jelentősen módosul, hiszen nem a történeti szerző, hanem a művek és a szerző képe vettek 

részt a társadalmi-kulturális valóság alakításának folyamataiban, a középosztály-

diskurzusokban, ezek pedig a modern középosztály, a polgárság kiszélesítését mozdították 

elő. A Márai-kritika dilemmája, a művek valós esztétikai értéke és társadalmi-kulturális 

jelentősége között feszülő ellentét a funkciótörténet és a kontextuális narratológia 

módszereivel és szemléletmódjával feloldhatónak tűnik. Annál is inkább, hiszen a mű 

recepciója során konstruált szerző-kép olyan, a modernizmus új tárgyiasság irányzata által 

képviselte irodalomfogalomhoz kapcsolódott, ami egyszerre hozta játékba az irodalom 

önelvűségét és társadalmi hasznosságát.  

5.9. Multiplikált kontextus 

Fluck az irodalmi mű eseményszerűségét nem a nyelvi jelek disszeminációs potenciáljában 

látja, hiszen ez kizárólag a befogadás aktusa által valósulhat meg, hanem az irodalmi szöveg 

meghatározatlanságából eredő, mű és olvasója közötti szerződés szüntelen újratárgyalásában 

és kiigazításában, amit a valós és az imaginárius közti közvetítés kényszerit ki.
178

 Kérdés, 

hogy a jelen esetben az újra nem tárgyalt szerződés, a képviseleti irodalom változatlanul 

maradt kitüntetett szerepe az új, meghatározó kontextusban hogyan változtatta meg a szerző 

képét, és ez milyen konkrét társadalmi-politikai folyamatokkal kapcsolódott össze. A Márai- 

recepció sajátosságainál fogva megkívánja a multiplikált kontextualizálás eljárását. A 

befogadás megszakítottsága olyan különleges helyzetet eredményezett, melyben a 

polgárosodás, a polgár, a polgári kultúra kérdése a történelmi változások következtében újra 

központi jelentőséget nyert. 

A funkciótörténeti kutatások új szempontja lehet a funkciók különböző nemzeti irodalmakban 

megnyilvánuló sajátosságai. A kultuszkutatás és az irodalomtörténet-írás történetének fontos 

munkái, Dávidházi Péter
179

 és Margócsy István
180

 egyaránt rámutattak a magyar irodalom 

nemzetépítő, szolgáló funkciójának dominanciájára. Dávidházi Péter az irodalomtörténet-írás 

19. századi hőskorának vindikációs (védői, igazolói) és a parakletoszi (pártfogói, képviseleti) 
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szerephagyománya változatlan továbbélését állítja: irodalomtörténet írásunk ma is közösségi 

szerepet betöltő nemzeti tudomány,
181

 az irodalomtörténet e szerepfelfogása, a papi szereptől 

örökölt „védelmi megbízatás” azonban konfliktusba kerülhet a tudomány önelvű 

igazságkeresésének eszméjével.
182

 A nemzet templomát építő irodalom és az irodalomtörténet 

ehhez kapcsolódó vindikációs, parakletoszi szerephagyománya olyan kitüntetett, 

transzepochális funkcióhipotézisnek tekinthető, amely meghatározó a magyar irodalom 

történetében. Megjelenése és továbbélése összefügg a nyelvi-kulturális nemzetkoncepció 

előtérbe kerülésével és a nemzetről folytatott vitákkal, melyeket a történelem fordulópontjai 

újra és újra aktiválnak. Az irodalomtörténet és az irodalom része a nemzetről folytatott 

diskurzusoknak, s a kettős feladat szorításában az irodalomtörténet hajlamos történetiségét 

elveszíteni, hogy megfeleljen feladatának.  

A Márai-életmű befogadása 1989 utáni második szakaszát sajátos recepciós deficitek 

jellemzik, melyek nem kis részben a fent megfogalmazott transzepochális funkcióhipotézis, 

az irodalom nemzetépítő funkciójának reflektálatlan továbbéléséből erednek, s melyek nem 

magyarázhatók pusztán irodalmon belüli jelenségekkel. A legfontosabbak: a 

rekontextualizáció hiánya, a polgár fogalmának történetietlen használata, a művek, 

műrészletek általános politikai, közéleti használata és a politikairól való hallgatás és leválás 

kettőssége, az etikai és az esztétikai értékek összezavarodása, a tömegkultúrával való 

érintkezés feltáratlansága, a kultusz jelenségei, és nem utolsósorban az Egy polgár vallomásai 

csonkított kiadásának a szakmai igény ellenére
183

 meglepően hosszú ideig tartó (csak 2013-

ban jelent meg újra a mű eredeti változata) érvényben maradása. 

A recepció mindkét, az elsődleges
184

 és a kultikus beszédmód szerinti „hazatérés” 

kontextusának, a harmincas-negyvenes években és a rendszerváltás idején lejátszódó 

szakaszának lényegi jellegzetessége, hogy a nemzeteszme–nemzeti identitás – modernizáció –

középosztály gondolatkörébe ágyazódó polgárság fogalmával ragadja meg tárgyát: „a 

polgárság írója” mindkét alkalommal kánonba emelő kifejezéssé, domináns 

funkcióhipotézissé vált. A harmincas évekbeli kifejezés újbóli használatba vétele elsősorban 

annak volt köszönhető, hogy alkalmasnak látszott a rendszerváltás utáni és a két világháború 
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közti korszak irodalmi és politikai folytonosságának megteremtésére. A kánonalkotó klisé 

azonban csapdának bizonyult: ha a művet polgári szociográfiaként, Márai regényeit pedig 

társadalmi, „polgári regényként”
185

 olvassuk, akkor nagyban sérül a műimmanens közelítés 

lehetősége, ami pedig az újraképződő irodalomértési kánon fő elve volt; ha pedig szigorúan az 

esztétikai értékeket érvényesítő olvasat mellett tartunk ki, akkor az életmű jó része 

süllyesztőbe kerül. Az ellentmondás, az esztétikai és a társadalmi funkció egymásra 

vonatkoztatásával oldható fel. 

Mivel magyarázható a „polgárság írója” terminus reflektálatlan túlélése? Különböző irodalmi-

irodalomtörténeti és kultúrtörténeti, politikatörténeti folyamatok magyarázhatják a Márai- 

recepció csapdába kerülését, melyek közül három lényeges, egymásra kölcsönösen ható 

jelenség emelhető ki. Egyfelől egy alapvetően „nemzeti tudomány” optimista illúziója 

önmagáról, hogy úgy lehet végre a legnemzetibb, ha kizárólag irodalommal foglalkozik, 

másfelől ugyanennek a nemzeti tudománynak a küldetéstudata: a rendszerváltás három nagy 

feladata közül az autonóm társadalom megteremtésének, az alattvalóból önálló 

egzisztenciával és öntudattal bíró polgár kialakításának felvállalása, továbbá a népi-urbánus 

vita újraéledése. Az irodalomtörténetírás sajátos szerepdilemmája, transzepochális 

funkciójához való ellentmondásos viszonya csak a konkrét recepciós szituáció vizsgálatával, a 

befogadás második szakaszának kontextusában érthető meg. Irodalmunk domináns funkciója, 

a nemzeti identitás építése 1989 után újra különleges fontosságot nyert. A polgárság írója 

továbbélő domináns funkcióhipotézise a nemzet újraértelmezésének politikai programjához 

kapcsolódott: a cél a paternalista állam alattvalójából a polgár, a modern középosztály 

megteremtése. A mű szerepe jelentősen felértékelődött a politikai szocializáció 

folyamatában,
186

 pontosabban annak a nem intézményesült formájában, melyben a kulturális 

tényezők igen nagy szerepet játszanak.
187

 A politika mindig reflektál a kollektív 

identitásokra,
188

 s hozzátehetjük: az irodalom, a narratíva képes az identitásminták és az 

identitáskonstrukciók hatékony közvetítésére. A formai elemzés során láttuk, hogy a polgári 

(kollektív) identitást a mű elsősorban tartalmi elemei révén, a polgári életmód bemutatásával 

közvetítette a harmincas években is, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy a regény narratív és 
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figurális elemei ezt a szilárdnak tűnő identitást folyamatosan ellenpontozzák, és az identitások 

relativizmusát, átfordíthatóságát, képlékenységét és az identitásalakulás folyamatának 

összetettségét sugallják. A politikai szocializáció, a polgár-lét megtanulása valós társadalmi 

identitásigényeket szolgált ki, a nyolcvanas évek végét és a kilencvenes éveket „az identitás 

újjászervezésének tömeges kényszere” jellemezte,
189

 melyek között nemcsak új társadalmi 

szerepek jelentek meg, hanem a „visszakanyarodó identitás” múltbeli, addig kockázat nélkül 

nem vállalható formái is.
190

 A vallási, nemzeti, lokálpatrióta identitások mellett a polgár 

kiemelt fontosságú szerepet játszott. A következő rövid, 1989-1991 közti időszakaszra 

korlátozódó áttekintés azt kívánja illusztrálni, hogy az irodalmárok, a közírók, a humán 

értelmiség közös erőfeszítéseinek nyomán hogyan jött létre újra a szerző képe, s hogy ebben a 

folyamatban hogyan hatott egymásra irodalom és politika.  

5.10. A polgárság írójának átértelmezése (1989-1991)  

Az irodalomtörténet védelmi megbízatása, vindikációs szerepének problematikussága, illetve 

szerepdilemmája a Márai-recepció második szakaszában leginkább a „polgárság írója” 

terminus, mint az egész életművet meghatározó domináns funkcióhipotézis reflektálatlan és 

történetietlen használatában mutatkozik meg. A terminus azonban már 1934-ben, az Egy 

polgár vallomásai első részének megjelenésekor is ellentmondásos volt: paradox módon a 

polgári kultúrát szűk értelemben, rétegirodalomként kellett meghatározni ahhoz, hogy 

politikai-közéleti értelemben hatásos legyen a társadalmi vitákban, melyek egy olyan korban 

játszódtak le, amely már a klasszikus polgárság felbomlásának kezdete volt, s ahol a polgári 

kultúra diffúziója, tömegkultúrába való felszívódása vált az elpolgárosulás egyik eszközévé.  

Ellentmondás feszült a polgári irodalom kifejezés korlátozó, partikuláris jelentése és 

valóságos, egyetemes kulturális szerepe között. Míg „a polgárság írója” terminus a harmincas-

negyvenes években rétegirodalmat jelölt, és ezzel az életmű részesévé vált a kollektív 

reprezentációk harcának és a népi-urbánus vitának, addig a rendszerváltás éveiben a nemzetet 

egyesítő jelszóként funkcionált. Ennek azonban megvolt az ára, az életmű magyarországi, 

Horthy-korszakbeli szakaszának társadalmi beágyazottsága feledésbe merült. A recepció 

vizsgálatának célja, hogy az 1989 és 1991 közötti időszakban feltárja a szerző képének 

alakulását, a polgárság írója domináns funkcióhipotézisének átértelmezését, annak a Márai-

képnek a létrehozását, ami máig meghatározza a művek értelmezését, kiadását, oktatását, 
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népszerűsítését és közéleti használatát. A szerző képének rendszerváltás idején való létrejöttét 

egyfelől irodalmunk transzepochális funkcióhipotézisével, másfelől az irodalomtörténet-írás 

ebből fakadó parakletoszi feladatvállalásával összefüggésében, és a recepció második 

szakaszának meghatározó kontextusát szem előtt tartva érdemes vizsgálni. Az Egy polgár 

vallomásai releváns kontextusa a rendszerváltás társadalompolitikai programja, a Kádár- 

rendszer alattvalójából az öntudatos, szabad polgár megteremtése. Ez a közelítés a politikai-

közéleti és az irodalomtörténeti diskurzus szövegeinek egymás mellé helyezését igényli, és az 

irodalom társadalmi-kulturális beágyazottságának elve alapján áll. Nem a történeti szerző, 

hanem a szerző képe vált a nemzeti identitás újraértelmezése körüli közéleti-értelmiségi viták 

témájává és eszközévé. A szerző képének rekonstrukciója a recepció mechanizmusainak 

történeti feltárását igényli. A recepció elemzése kronologikus rendet követ, kezdőpontja 

Márai magyarországi nyilvános politikai diskurzusba való bekerülése, végpontja a szerző 

képének megszilárdulása, melyet paradox módon éppen nemzetegyesítő funkciója 

megszűnése jelez. Márai 1989 februárjától, öngyilkosságát követően lett a rendszerváltás 

vezető napilapja, a Magyar Nemzet egyik folyamatoson jelen lévő közéleti témája, míg az 

irodalomtörténeti diskurzusban szakmai kérdésként az 1981 utáni kultúrpolitikai enyhülés 

jeleként már régebb óta jelen volt. A recepció 1989-1991 közötti szakaszának jellegzetessége, 

hogy a politikai, közéleti és az irodalomtörténeti diskurzus, kritikusok, újságírók, politikusok 

és irodalomtörténészek együtt teremtik meg a szerző képét a rendszerváltás társadalmi-

kulturális-politikai igényeinek megfelelően. A Márai-recepció az irodalomtörténeti 

diskurzusban a nyolcvanas években három irányban indult el. Nagy Sz. Péter és Szávai János 

Márai-interpretációi álltak a legközelebb a háború előtti Márai képhez, az Egy polgár 

vallomásainak rétegirodalomként való felfogását folytatták. Szávai Márai önéletírása első 

részét nem elsődlegesen önéletírásként, hanem magáról a polgári életformáról tett 

vallomásként értelmezte.
191

 Nagy Sz. Péter Márai legjelentősebb művét polgári 

szociográfiaként, a szerzőt a Nyugat második nemzedékének polgári írójaként jelenítette meg. 

A monográfia címadó fogalma, a citoyen definíciója „liberális, demokrata, baloldali 

polgár”,
192

 s a polgári író szellemi környezetének s a vele rokon törekvések megrajzolásában 

fontos szerepet szánt az urbánus A Toll szerzőgárdájának. A nyolcvanas években Márai 

magyarországi fogadtatásáért a legtöbbet az Új Ember és a Vigília körüli katolikus értelmiség 
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tette. Rónay László monográfiája mintegy ellenbeszédként elsősorban Márai világnézetét, 

szellemi hátterét, írói magatartását kívánta rekonstruálni, a művek óhatatlanul a karakteresen 

megrajzolt szellemi magatartás lenyomataivá váltak. A könyv szellemi magatartása révén 

emelt be a kánonba egy addig onnan kirekesztett írót úgy, hogy közben a társadalomból és a 

szellemi életből egyaránt hiányzó értékekre mutatott rá: Márai a polgárság írójaként a polgári 

liberalizmus, polgári humanizmus, antifasizmus, a tömegek lázadását elutasító konzervatív 

kultúrkritika és értékőrzés, európaiság, szellemi függetlenség és individualizmus képviselője. 

Márai legfontosabb szellemi közegeként a polgári Újság és az európai krizeológia irodalma 

jelent meg. A marxista irodalomfelfogással szemben a műalkotás autonómiáját valló, 

„modernista, esztétista beszédmód”
193

 képviselője, Szegedy -Maszák Mihály az esztétikum 

jegyében jelölte ki az életmű súlypontjait: a kevésbé értékesnek tartott regényeket a kimagasló 

esztétikai értékkel bíró önéletrajzi szövegek melléktermékeinek tekintette.
194

 Ezek a nagyon 

erős kanonizációs igénnyel jelentkező szakmai szövegek nemcsak témájuknál, hanem 

szemléletmódjuknál fogva is ellenbeszédként hatottak, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

megállapításaik könnyen átkerülhettek a politikai diskurzusba. Az igazán érdekes az, hogy a 

három rivális, eltérő politikai felhangokkal rendelkező Márai-koncepció hogyan kerül 

használatba a nemzeti identitás újraformálásának korszakában.  

Márai halála nem sokkal az ellenzék megerősödését hozó 1989. március 15-ei tüntetés, az 

Ellenzéki Kerekasztal megalakulása előtt, a tárgyalásos átmenet előkészítő szakaszában 

következett be.
195

 Annak ellenére, hogy1989 februárjában megtörtént a többpártrendszer 

elfogadása, a politikai napilapok tematikáját még mindig a párt és a kormány határozta meg. 

Az MSZMP modellváltásban gondolkodott, s nem volt egyértelmű, hogy a demokratikus 

ellenzék elképzeléseinek megfelelően rövid idő alatt lejátszódó teljes rendszerváltás lesz, 

vagy ez inkább csak hosszabb átmenet után fog megvalósulni. A Magyar Nemzetben 1989 

elején már találunk az ellenzéki szervezetekről szóló híradásokat, melyek fontos előrelépések 

a teljes nyilvánosság elérése felé, de a címoldalt és a belpolitikai rovatot még az MSZMP 

uralta. Márai 1989 februárjában félellenzéki, nem nyíltan politikai témaként ebben a 

kontextusban jelent meg az ún. single issue ügyekhez
196

 hasonlóan, melyek nyomon követését 

az újság felvállalta (pl. Bős-Nagymaros, környezetszennyezés). A lap ennek megfelelően 

Márai „hazatérésének” minden mozzanatáról beszámolt (a halál körülményeiről, a 
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hagyatékkal és a kiadással kapcsolatos jogi vitákról, az emléktábla felállításával és az életmű 

kiadásával kapcsolatos tervekről, a Márai-estről és a Márai-konferenciáról, a hagyaték 

hazaérkezéséről, a posztumusz Kossuth-díjról); a lap közölte a Halotti Beszédet,
197

 valamint 

rövid recenziókat is publikált az életműsorozat első darabjairól.  

A nekrológok és emlékezések a Kádár-rendszer két elfojtott témájához kapcsolódtak, a szerző 

magyarságát és polgársághoz tartozását hangsúlyozták. Antal Gábor nekrológjában „a kassai 

polgárfiú”-ról írt, aki „magyarul és a magyarokhoz szóló író volt”,
198

 Molnár Gál Péter Egy 

polgár halálára című írásában Márai emigrációban is megtartott magyarságát hangsúlyozta: 

„a hosszúra nyúlt emigrációban is magyar író volt”, „magyar stiliszta”, „Magyar író volt, nagy 

magyar író volt”.
199

 Az 1989 előtti irodalomtörténeti diskurzushoz képest új elem Márai 

erkölcsi helytállása, rendíthetetlenségének hangsúlyozása: „alkatilag képtelen a 

megalkuvásra”,
200

 „tiszta tollú, tiszta szívű, meg nem alkuvó. Becsülete egyetlen volt: az írói 

becsület.”
201

 Márai halálát az irodalmárok is a kommunista diktatúra, majd a Kádár-rendszer 

következetes tagadását beteljesítő tettként értelmezték: „Márai Sándor akkor már elszánta 

magát az istenkísértő játszmára: inkább maradjon űr utána otthon, mint megcenzúrázott 

mondatok…A hiányával fog hatni. Csak azért is. Abszencia-program.”
202

 A szerző képének 

egyik lényeges karaktervonása nem a művek esztétikai, hanem az életrajz etikai szempontú 

értelmezésének eredményeként jött létre, és már a kezdetektől rendkívül erősen befolyásolta a 

későbbiekben megjelenő művek interpretációját. Az etikai és az esztétikai érték 

szembekerülése a Márai-recepció és később az irodalomtörténet, irodalomkritika súlyos 

tehertételévé vált, s a szerző egyébként jelentéktelen művei túlértékeléséhez vezetett: „A 

morális érték mindig kitölteni látszott a mű esztétikai repedéseit.”
203

 A Márai-téma először az 

ellenzék nagyobb súlyú sajtószereplésével egy időben került be az elsődleges nyilvánosság 

nyílt politikai diskurzusába, melyet a március 15-ei demonstrációk tömegtámogatottsága 

alapozott meg. A Magyar Nemzet 1989. április elsején körkérdést intézett az ellenzék 

vezetőihez: Szabad ország-e Magyarország? A következetes nemmel válaszoló 

interjúalanyok között ott találjuk Rajk Lászlót, Fodor Gábort, Tölgyessy Pétert és Tóbiás 

Áront is. A TIB egyik alapító tagja a Létfeltétel a nemzeti önismeret című hozzászólásában a 

Márairól szóló, „Egy százalék” című, a későbbiekben többször idézett anekdotájával 

                                                           
197

 Magyar Nemzet, 1989, 02. 25, 48. sz., 11.  
198

 ANTAL Gábor, Egy „polgár” vallomásai? Márai Sándor halálára, Magyar Nemzet, 1989, 02. 24, 47. sz., 4. 
199

 MOLNÁR GÁL Péter, Egy polgár halálára, Népszabadság, 1989, 02. 24. 47. sz., 7.  
200

 CZIGÁNY Lóránt, Egy úr a Mikó utcából, Magyar Nemzet, 1989, 03. 04, 54. sz., 11.  
201

 MOLNÁR GÁL, 1989, 7.  
202

 HUBAY Miklós, Istenkísértő, Búcsú Márai Sándortól, Élet és Irodalom, 1989. 03. 03,  9. sz., 15.  
203

 BÁN ZOLTÁN András, Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor, Kritika, 1991, 7. sz., 40.  



 

135 
 

érzékeltette véleményét: Magyarország nem szabad ország még, s ahhoz, hogy az legyen, 

egyik feltétele a nemzeti önismeret. A múlthoz való viszony kulcskérdése volt az ellenzék 

harcainak, így lehetett nyilvánvalóvá tenni a Kádár-rendszer legitimációhiányát, hiszen 

legitimációs alapja az 1956-os forradalom elítélése volt. A Márai-téma először a történelem 

újraértelmezésének a rendszert erodáló ellenzéki programjába illeszkedett, hasonlóképpen 

Nagy Imre újratemetéséhez, Recskhez, a Rajk-perhez, ezért is voltak állandóan jelen a 

Magyar Nemzetben a Márai-hagyatékkal, a szövegek kiadásával foglalkozó cikkek.
204

 

Morvay László, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság tagjaként az ellenzéki gyakorlatot 

követve Márai-emlékbizottság felállítását javasolta „emléke, szellemi hagyatékának méltó 

ápolására, gondozására…”,
205

 a bizottság fontos feladatának tartotta legalább harminc művét 

kiadni, hamvait és a hagyatékot hazahozni, budai utcát elnevezni róla és emléktáblát állítani. 

A Nagy Imre újratemetése utáni, a kulturális élet sokkal szabadabbá váló légköréről szóló 

híradások között
206

 a kiadás ügyének elrendeződése, a Márai-est és a Márai-ülésszak
207

 után a 

téma fokozatosan veszíteni látszott politikai jelentőségéből. Az emigráns magyar irodalom 

klasszikusait tárgyaló előadássorozat meghirdetése 1990 januárjában, a lapban az utolsó 

oldalakon, az apróhirdetések között szerepelt,
208

 ami a téma politikai szempontú 

leértékelődését jelezte, de a gyorsan változó belpolitikai helyzet Márait újra bevonta a 

politikai diskurzusba. 1989 őszén a négyigenes népszavazás kampányában a politikai 

ellentétek a két rivális rendszerváltó párt között a népi-urbánus törésvonal mentén 

aktivizálódtak, ami 1990 elején a választási küzdelemben tovább erősödött, s ez új funkciót 

kölcsönzött a Márai-diskurzusnak: pártpolitikai igények függvényeként működött, a szerző 

képének karaktervonásai ennek megfelelően kerültek előtérbe vagy homályosultak el. A 

pártok önképében a klasszikus bal- és jobboldali megoszlástól eltérően meghatározó szerepet 

játszott a nemzeti tematikához, valamint az átalakulás radikalizmusához való kapcsolódás, és 

ez a népi-urbánus vita újbóli előtérbe kerülésével járt együtt. A Magyar Nemzetben is sokféle 
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módon volt jelen a téma, interjúk,
209

 recenziók,
210

 cikkek
211

 foglalkoztak vele, a kérdés az 

volt, hogy mennyire lehet azonosítani a két rivális pártot (MDF, SZDSZ) a népi vagy az 

urbánus oldallal.  

A népi-urbánus vita témáját az irodalomtörténet már korábban felelevenítette: 1989-ben Nagy 

Sz. Péter szerkesztésében jelent meg A népi-urbánus vita dokumentumai című kötet, és 

ugyanebben az évben Citoyen portrék címmel a Nyugat második nemzedékének polgári íróit 

tárgyaló kismonográfiája. Ez utóbbi kísérlet a marxista tükrözéselmélet átesztétizálására: „a 

polgárság válságának… szépirodalomba manifesztált , rögzült formáit”
212

 tipizálta, és 

rámutatott a polgári író és az urbánus fogalmak közötti kapcsolódási pontokra, így Márait is a 

polgári radikális-urbánus Toll című folyóirat szerzői között helyezte el. A Kortárs 1990. 

márciusi számában jelent meg Poszler György Márairól szóló tanulmánya, értelmezése szerint 

Kassa „urbánus mítosz”, Márai életműve pedig a „magyar városi mitológia” megteremtésére 

irányult.
213

 Ezek a kanonizációs javaslatok mégsem bizonyultak elég erősnek, Márai mégsem 

urbánus íróként kanonizálódott, ezt azonban nemcsak az irodalom, vagy az 

irodalomtörténetírás belső folyamatai határozták meg.  

A politikai diskurzus számára használhatóbb volt a Rónay-monográfia kevésbé határozott 

ideológiai karakterű „polgári liberális”, illetve a döntően irodalmi vonatkozású „polgári 

humanista” Máraija, mint a polgári radikális-urbánus Márai, ez utóbbi baloldali, szocialista 

konnotációi miatt. A közéleti Márai-diskurzusban - az irodalomtörténetivel ellentétben - 

célszerű volt a szerzőt távol tartani a vitától. Ennek megfelelően Márai a Magyar Nemzetben 

a népi-urbánus vita kapcsán csak egyszer merült fel témaként, Márai és Kodolányi Kossuth-

díja kapcsán. Beszédes a tipográfia: a két, egyenlő terjedelmű hasáb a népi és az urbánus oldal 

egyenrangúságát jelenítette meg, s a vita lezárásának szükségességét sugallta. A cikk egyben 

meghirdette azt a programot is, ami a kormány megalakulása utáni időszak Márai-

diskurzusának jelszavát előlegezte, és ezzel a népi-urbánus vita fölé helyezte: „Márai 

embertípusának” végre eljött az ideje, „a polgárnak, aki valódi demokráciában érzi jól 
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magát.”
214

 A polgárság írója, a domináns funkcióhipotézis átértelmezésének két 

leglényegesebb eleme jelenik itt meg: a polgár összekapcsolódik a demokrácia fogalmával és 

a rendszerváltás lényegi célja, a polgári demokrácia megteremtésének feladatával. Ezzel a 

polgár történeti jelentése háttérbe szorult, levált az urbánusról, egyre kevésbé kapcsolódott a 

harmincas évekhez, s egyre inkább a jelen aktuális feladataihoz. 

Ez az időszak, a négyigenes népszavazás kampányától az új kormány megalakulásáig egyben 

(1989. november – 1990. május) a rendszerváltás radikális antikommunista szakasza is.
215

 Az 

antikommunista retorika egyre intenzívebbé vált, s mivel a népszavazás az SZDSZ 

javaslatának győzelmét és a reformkommunisták népiekhez húzó szárnya, Pozsgay Imre 

terveinek meghiúsulását jelentette, az MSZP-től minden politikai erőnek érdekében állt 

elhatárolódni. Ebben az időben jelent meg Márainak mint a szélsőjobboldalra és a 

szélsőbaloldalra egyaránt nemet mondó író képe. A folyamat párhuzamos az urbánus, polgári-

radikális Márai háttérbe szorulásával. A döntően az 1943-44-es Napló történelemfilozófiai 

fejtegetéseire alapozott megállapítás a szerzőt a tágan értelmezett politikai középre 

pozícionálta: „Talán az egyik első volt Európában is, nemcsak hazájában, aki Hitler valamely 

rádióbeszéde után pontosan felsorolta - regényben és vasárnapi újságcikkben - mindazt a 

vészt és igazságtalanságot, amit a „hang” tulajdonosának uralomra jutása a világnak 

„ajándékoz”. És éppen így tudta 1948-ban, az Andrássy út 60. előtt állván miféle 

igazságtalanság indul útnak innen szeretett hazája fölé…”
216

 Márai halálakor, 1989 

februárjában a közéleti diskurzus még a Márai-életrajz lényeges elemeként tartotta számon 

Márai és a polgári radikálisok örökségét vállaló, A Toll köré csoportosuló szerzők 

kapcsolatát. Míg Antal Gábor nekrológjában megemlítette, hogy Márai Ignotus Pállal, Zsolt 

Bélával, Németh Andorral együtt a polgári radikális Toll vezérkarához tartozott,
217

 addig ez a 

háborús Napló és a pártküzdelmek fényében elsikkadt, és csak jóval később kerül elő az 

irodalomtörténeti diskurzusban újra,
218

 hasonlóan Márai szociális liberalizmusához. Németh 

G. Béla a Márai sajátjának tekintett „a polgári humánum szociálliberális mentalitásáról” írt.
219

 

Fried István a politikus író kapcsán csak jóval később utalt arra, hogy Márai a harmincas évek 

közepéig „egyáltalán nem titkolta mérsékelt baloldali vonzalmait”, és az 1947-es 
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választásokon végül túlzott kommunista befolyásultságuk miatt nem a szociáldemokratákra, 

hanem jobb híján a Radikális Pártra szavazott.
220

 A szerző akkorra már megszilárdult és a 

későbbiekben egyre konzervatívabbá váló képe azonban változatlan maradt, ami másik fontos 

karakterjegyével magyarázható: Márai tanítómesteri szerepével, ami összeegyeztethetetlennek 

bizonyult az 1930 és 1935 között a Horthy-kor irodalmi ellenzékéhez tartozó, az irodalmi 

baloldalon számon tartott szerzővel. 
221

  

A rendszerváltás Márai-recepciójának második szakaszának sajátossága, hogy a közéleti 

Márai-diskurzusban nem játszott domináns szerepet a szerző liberalizmusa, holott ez Rónay 

László monográfiájából kirajzolódó szerző-kép igen lényeges, sokszor hangsúlyozott 

karaktervonása. Kenyeres Zoltán 1989-es a kötetről írt opponensi véleményében is ezt látta a 

monográfia fő koncepciójának: „…a műelemzések sora, a publicisztika analízise, a hatások 

feltárása…mind egyetlen fő szálra fűződnek fel: és ez a szál a liberalizmus ideológiája és 

Márai liberalizmusa.”
222

 Márai liberalizmusának kiemelése viszont a politikai-közéleti 

diskurzus szempontjából kevés haszonnal járt, ugyanis a gazdasági és politikai liberalizmus 

szinte mindegyik párt programjának közös alapeleme volt. A két rivális párt önképében a 

politikai középre húzódás volt igazán fontos, mivel az MSZP-től elhatároló identifikációs 

jegyként szerepelhetett,
223

 míg a liberalizmus nem volt alkalmas további, a választási 

küzdelmeket befolyásoló önmeghatározás kialakítására. A baloldaliság vállalása a pártok 

önképében, s ugyanúgy a szerző képében is problematikus elemnek számított.  

A szerző képének további alakulásában a választási küzdelmek lezárulása és az új kormány 

megalakulása új szakaszt jelentett. Ebben az évben jelentek meg az életműsorozat első 

darabjai is, első háromként az Egy polgár vallomásai, Napló, 1943-1944 és A gyertyák 

csonkig égnek. A legtöbbször szereplő karakterjegy ekkor Márai tanítómesteri funkciója, ami 
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a költő 19. századból örökölt kultikus, nemzetalkotó szerepének feleltethető meg.
224

 Márai 

tanítómesteri szerepe logikusan következett a polgárság írója domináns funkcióhipotéziséből 

és a rendszerváltás tervezett programjának megvalósításának időszerűségéből, s mindez 

ráadásul megegyezni látszott az applikáció hermeneutikai műveletével. A művek 

megjelenésekor sajátos módon egybeolvadó irodalomtörténet és irodalomkritika az életmű 

aktualitását elsősorban a hiányzó középosztály, a polgárság és az ezzel járó mentalitás 

megteremtésében látta: „Kár az osztályért - ezt érezteti az író, mert minden hibája, kispolgári 

mentalitása, élethazugságokat őrző konvencionalitása, dzsentrihez idomulása, 

antidemokratikus hajlandósága ellenére is… alapja lehetett volna annak, ami jelenleg is fájóan 

hiányzik: a nemzeti középosztálynak”. Továbbá: [A réteget tulajdonságai] „Erre a szerepre 

predesztinálták ma is-ha lenne. De mert nincs, ezért is megnő nagymértékben az Egy polgár 

vallomásainak időszerűsége és eredetisége - éppen napjainkban.”, „Ma e polgárság s vele a 

kapitalizmus újraalakulása van a napirenden. Nincs kétség ennek szükségessége felől.”
225

 

A polgárosodás napirenden lévő feladata ellenállhatatlan erővel hívta elő az irodalomtörténet-

írás vindikációs szerepvállalását. Márait olvasni és értelmezni az irodalomtörténet-írás 

kikerülhetetlen feladataként érzékelt, a nemzetet pallérozó, tanítói feladattal vált azonossá: 

„mindenki…minden erejével kénytelen lesz nevelni ezt  az országot, demokráciára nevelni, 

akár van kedve e szerephez, akár nincsen.”
226

 Az irodalomtörténeti diskurzus a kommunista 

irodalompolitika egyoldalúan negatív polgár-képével helyezte szembe az Egy polgár 

vallomásai differenciált polgárságképét, ami tanító funkcióval is bírt.
227

 A Márai-recepcióban 

rendkívüli módon eluralkodó atemporális szemlélet és a rekontextualizáció hiánya 

ugyanakkor nem tudható be egyszerűen az egyébként már kezdetektől fogva jelen lévő és a 

szimptomatikus tanítómesteri szerepben megnyilvánuló kultikus beszédmód
228

 egyik 

szemléleti, formai tulajdonságának.
229
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Mindez a Márai-életmű esetében is nem kis mértékben a tisztázatlan múlt, a népi-urbánus vita 

továbbélésének, antiszemita felhangjai felerősödésének, pártpolitikai törésvonallá válásának 

következménye. Csoóri Sándor Nappali Hold című esszéje
230

 fordulópont a Márai- 

recepcióban is: innentől kezdve „a polgárság írója” az irodalomtörténet-írás számára már nem 

értelmezhető konfliktusmentesen a nemzetet egyesítő, és egyúttal a megtagadott múltat és a 

jelent összekötő jelszóként (és domináns funkcióhipotézisként), holott a felvállalt feladat, a 

nemzet polgárosítása a kilencvenes években is aktuális maradt. Csoóri nagy vitákat kiváltó 

eszmefuttatása Márai 1943-1944-es Naplójához kapcsolódott, egészen pontosan az alábbi 

részlethez: „Miért vagyok urbánus? [mert] … mindig mindent a városi emberek adtak az 

emberiségnek.”Az irodalomtörténet-írás vállalt szerepének teljesítése csak a politikairól való 

hallgatással tűnt fenntarthatónak, és ez a rendszerváltás idején a politikai és az 

irodalomtörténeti diskurzus közreműködésével kialakult Márai-kép fenntartásával járt együtt: 

a szerző a politikai középen tartott, később konzervatív liberálissá átalakított képe volt a 

feltétele annak, hogy betölthesse a demokrácia és a polgárosodás tanítómesteri pozícióját, 

amire a diktatúrára, a puhuló Kádár-rendszerre adott válasza, az emigrációban tudatosan 

kimunkált írói magatartása predesztinálta.
231

 Ez pedig csak a polgár, polgárság, középosztály 

fogalmainak történetietlen és reflektálatlan használatával, a népi-urbánus vita ignorálásával 

volt lehetséges. A múltbeli vitáról folytatott beszéd veszélyes közelségbe sodorhatta volna az 

irodalomtörténetet az akkori politikai küzdelmekkel, melyeknek egyik tétje a nemzeti 

identitás jobbközép konzervatív, népi-nemzeti vagy balközép liberális irányú új 

megfogalmazása volt, ami a nemzeti történelem, többek között a Horthy-korszak 

újraértelmezését is szükségessé tette.  

A polgárság írója domináns funkcióhipotézisének történeti szempontú újraértékelése a 

kilencvenes években nem volt időszerű: a nemzeti identitás rekonstrukciója Antall József által 

meghirdetett programjának elsősorban mítoszokra volt szüksége,
232

 s ez a program kifejezte a 

lakitelki ellenzék eredeti prioritásait is: a nemzet szellemi átalakítását a rendszer politikai 

átalakítása elé helyezték. A több fronton, kormány-ellenzék, illetve a kormány és belső 

ellenzéke közötti kultúrharc aknamezővé változtatta azokat a releváns témákat, amelyeket az 
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irodalomtörténeti vizsgálódásnak érinteni kellett volna, s kell ma is: a középosztály, valamint 

a polgárság mibenlétének, a középosztály megújításának Horthy-korszakbeli diskurzusait, és a 

„zsidókérdést” is. A „régi” irodalomtörténet történetietlensége valamint az „új” 

irodalomtudomány távolmaradása nem magyarázható pusztán irodalmon belüli okokkal. A 

kérdéses fogalmak történeti analízisét, s még inkább irodalomtörténet-írásban való 

alkalmazásukat a politika fordulata rendkívüli mértékben megnehezítette. A pártstruktúrák 

nem a kívánt irányba fejlődtek tovább, nem a bal-és a jobboldalisághoz, hanem a nemzethez 

és európaisághoz váló viszony vált meghatározóvá. A népi-urbánus vita új szereplőkkel, de 

megosztó, antiszemita vonásait megtartva újra a közélet meghatározó tényezőjévé vált, s erre 

az irodalomtörténet-írás mint nemzeti tudomány nem reagálhatott másként, mint ahogyan 

tette: mivel a vita ezúttal is méltatlannak bizonyult, a vállalt feladat, a nemzet polgárosítása 

érdekében a nemzeti egység fenntartása vált számára elsődlegessé, s ez Márai vonatkozásában 

nem engedte meg a megosztó diskurzus felelevenítését. Ebből a szempontból az 

irodalomtörténet-írás a rendszerváltás után is megmaradt régi szerepeiben: nemcsak a 19. 

századi vindikációs, parakletoszi hagyományának, de ezzel együtt a Kádár-rendszer 

ellenbeszédének is folytatója maradt. Mint láttuk, az irodalomtörténet-írás három modellt is 

felkínált a szerző képének kialakítására, melyek közül a kora közéleti-politikai diskurzusaitól 

eltávolított polgári író képe vált uralkodóvá. A politika eseményei jelentős szerepet játszottak 

abban, hogy a „polgári író” kifejezés újra domináns funkcióhipotézissé váljon, de ez a polgári 

liberális, polgári radikális és urbánus Márai, valamint polgárság és középosztály fogalmainak 

differenciálatlan használatát vonta maga után. 

5.11. Kitekintés 

Az életmű irodalomtörténeti-irodalomkritikai értékelése 1990 után bontakozott ki igazán. A 

művek értelmezését a szerző rendszerváltáskor kialakult képe irányította, a polgárság írója 

domináns funkcióhipotézisként módosult értelmében továbbra is érvényben maradt. A szerző 

képe azonban, mint láttuk, valójában a rendszerváltás korának társadalmi-politikai lenyomata 

volt, mivel az akkor megteremtett Márai-képre, mint a létrehozandó polgárság 

identitásmodelljére a későbbiekben is szükség volt. A mű funkciója tehát látszólag ugyanúgy 

egy társadalmi réteg képviselete, identitásának megteremtése volt, mint a két háború között, 

azzal az óriási különbséggel, hogy a művekhez kötődő társadalmi réteg inkább csak 

vágyképként létezett. A polgárság megteremtésének érdekében a művek (így például az Egy 

polgár vallomásai) konkrét társadalmi-kulturális beágyazottsága és azok a valódi társadalmi, 

politikai problémák, melyek mentén a Márai-szövegeket a harmincas-negyvenes években 
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használatba vették, az irodalomtörténet-írásban erősen háttérbe szorultak. A szerző képe a 

továbbiakban is úgy alakult, hogy alkalmas legyen a politikai szocializációs modell szerepére. 

Ezzel párhuzamosan zajlott a Márai-kultusz kialakulása, valamint a polgár fogalmának 

politikai pártprogrammá válása (a Fidesz polgári párttá alakulása a kilencvenes évek közepén) 

és kiüresítése. (Mindkét kérdés kívül esik a disszertáció határain.) A polgár politikai 

szocializációs modellje konkrét pártprogrammal kapcsolódott össze, azonban ennek ára a 

polgár fogalmának történeti-társadalmi vonatkozásaitól való megfosztása volt.
233

 A polgár 

konkrét társadalomtörténeti fogalomból etikai, normatív és pártideológiai fogalommá, 

diszkurzív konstrukcióvá változott, így például a Fidesz Polgári Magyarországért vitairatában, 

aminek központjában a megteremtendő polgár áll: „Az anyagi és szellemi tulajdonára 

támaszkodó, önálló, embertársaival együtt érző, önmagáért és másokért, közösségeiért és a 

környezetéért - a közös jövőért - felelősséget vállaló ember.” 
234

 Benda Gyula polgárfogalma 

is hasonló: [a fogalomhoz a gazdasági kritériumok mellett] „történetileg kialakult életmód, 

szellem és kultúra is tartozik … polgárnak tekintem azt, aki megbízható, szolid, kicsit magába 

zárkózó, mentes a szélsőségektől. Magánélet és szakmai munka, tudás és műveltség sajátos, 

egyensúlyos része ennek a polgári létezésnek … a gyermekek jövőjének megtervezése, a 

tisztességes név fenntartása, a vagyon gyarapítása mellett a szigorú nevelés munkára, 

teljesítményre szintén a polgári erények közt szerepel.”
235

 A jelen és a jövő polgárának 

megteremtése szorosan összefüggött a múltbeli polgár alakjával.
236

 A polgár diskurzusába a 

szerzővel foglalkozó irodalomtörténészek, irodalmárok és történészek is bevonódtak,
237

 a 

Márai által képviselt polgári minta és a konkrét politikai célok összekapcsolódtak. Lásd 

például Márai időskori amerikai barátja, Sziklay Andor cikkét, aki a polgárosodás iránt 

elkötelezett történész, Benda Gyula Ki ma a polgár? Ki lesz a polgár ? című cikkeit méltatja: 

„[A polgárnak ez a fogalma, amelyet Márai a maga személyében és minden munkájában 

képviselt]…Benda Gyula fejtegetései a kép egyik oldalát adják; Márai meghatározásai a 
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másikat. Egybetartoznak; egyik sem a „Spiessbürger”-nek, az öncélű nyárspolgárnak az 

alakját propagálja, hanem a modern államalkotás polgári pillérét.”
238

 A művek befogadásának 

jelene, a polgárság hiányának jelenbeli tapasztalata rávetült a nem egyszer politikai 

felhangokkal átitatott értelmezésre és a kritikára: [Márai írásaiból] „már hatvan évvel ezelőtt 

is mindenekfölött ez a fantomfájdalom sugárzott. A polgárról mint valóság nélküli 

eszményről, valóságáról levált eszményről beszélt…. A polgári életformáról, mint fájdalmas 

hiányról.”
239

 A folyamat együtt járt az irodalomtörténet-írás társadalmi-politikai 

szerepvállalásával, az irodalmi és a közéleti diskurzus egybefonódásával egy olyan 

korszakban, amikor a rendszerváltó humán értelmiség politikai szerepe még igen hangsúlyos 

volt.
240

 A polgár politikai szocializációs modelljének kisajátítása szinte mindegyik párt 

számára fontos volt, ezért is válhatott Márai a politikai vitákban bárhol, bármikor 

felhasználható „mindenessé”.
241

 A Horthy-korszakot és a rendszerváltás korát összekapcsolta 

a nemzeti identitás, és a nemzet fogalma újraértelmezésének igénye. Az etnikai, kultúrnemzet 

fogalmának érvényesülése a recepció mindkét fázisában együtt járt az irodalom nemzetépítő 

funkciójának előtérbe kerülésével. A szerző képe és a művek mindkét alkalommal ágensként 

viselkedtek a nemzet fogalmának újraértelmezésében, de eltérő hangsúlyokkal. Míg a 

harmincas években a polgárság identitásának megszilárdítása, a középosztály kiszélesítésének 

programja valós társadalmi rétegekhez kapcsolódott, és a diszkurzív térben a nemzetből 

kirekesztett polgárság képviseletét jelentette az etnikai-kulturális nemzetkoncepciókkal 

szemben, addig a kilencvenes években a polgár politikai szocializációs modellként olyan 

bárki által elfogadható modellt és politikai programot kínált, ami látszólag a nemzet egységét 

kívánta szolgálni, de ez a polgárság tényleges múltjának feledését vonta maga után.  
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6. A könyv mint tárgy: 

Vizualitás és tömegkultúra a Bolhapiac című novelláskötetben (1934) 

 

A Bolhapiac jelentős kötet Márai pályáján. Egyrészt folytatódnak az Idegen emberek című 

regényből ismert metafikciós tendenciák, és az Egy polgár vallomásai első kötetének egyik 

fontos témája is tovább alakul, hiszen a novellák egy jelentős részének a szociális 

reprezentációk működése a témája. Másrészt a kötet sikeresen alkalmaz populáris műfajokat 

(a film és a plasztikon), és ez új fényt vethet az életmű és a tömegkultúra viszonyára. Az 1934 

októberében megjelenő kötet recepciója párhuzamosan folyt az Egy polgár vallomásai első, 

illetve 1935 májusában megjelenő második kötetével, a „polgárság írója” domináns 

funkcióhipotézis mentén. Az 1930-1934 közötti, az Újság, a Brassói Lapok, a Pester Lloyd és 

a Prágai Magyar Hírlap hasábjain megjelent tárcanovellákból válogató kötet használatba 

vétele a polgárság kiszélesítésének politikai programjáról árulkodik, a Bolhapiac 

legjelentősebb kritikusa Fejtő Ferenc és Zsolt Béla voltak. További fontos szempontot kínál a 

kötet külső megjelenése: Székely-Kovács Olga illusztrációi elmélyítik a kötet 

legkiemelkedőbb tárcáinak metafikciós tendenciáit, szöveg és kép együttesen teremtik meg a 

panoptikum élményét. A panoptikum motívuma a vizualitás a városi nyilvánosságban 

betöltött szerepét és a tömegkultúra lehetőségeinek, műfajainak a szövegbe íródását kínálja fel 

vizsgálandó témaként. A szerző szövegen kívüli műveletei, a paratextus tágabban értelmezett 

fogalma nemcsak az egyes novellák jelentőségére deríthet fényt, hanem a szerző a kor 

irodalmi vitáiban elfoglalt álláspontjára is, melyekből egyfajta ars poetica is leszűrhető. Mivel 

szöveg és kép szorosan összefonódik, indokolt néhány illusztráció közlése is.  

A szerző műveletei kapcsán két novella emelkedik ki: A búvár és Az Ember címűek. A búvár 

a kötet többi darabjával ellentétben nem jelent meg máshol, a Bolhapiac előszavának 

tekinthető (alcíme Előszó helyett), mindezt alátámasztja, hogy a szöveget a kurzív szedés 

emeli ki. A novella intertextuális utalás Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című verse 

polemikus strófájára, illetve az azzal kapcsolatos irodalmi vitára. Kosztolányi versének egyik 

versszaka Babits Atlantisz. Egy világ, amely lemosdotta az életet című versével vitatkozik. A 

verset követően hirdette meg Kosztolányi a homo aestheticus elvét a homo moralisszal 
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szemben, elutasítva ezzel Babits etikai és szellemi kérdések iránt elkötelezett költészetét.
1
 

[Kosztolányi] „Állásfoglalása legmélyebb értelmében tehát nem azt jelenti, hogy a 

művészetnek nincs dolga erkölccsel, politikával, vallással, hanem azt, hogy a költészet 

semmilyen költészeten kívüli tényezőtől nem igényelheti teljesítményei szentesítését.”
2
 Az 

esztétikum önelvűsége azonban a szavak valóságkonstruáló elvének elismerését jelenti, ilyen 

értelemben ragaszkodik Kosztolányi az elefántcsonttoronyhoz, s az így értelmezett l’art pour 

l’art már nem áll olyan messze Márai és A Toll irodalomfogalmától sem: „Tudom, hogy a 

világon és az emberi dolgokon való öntelen elrévülést szavakkal való játéknak minősítik a tett 

szélhámosai, a népszerűség kis vámszedői, mintha szavakkal játszani nem annyi volna, mint 

magával az élettel játszani s mintha a szavak nem volnának oroszlánok, melyek már óriásokat 

is széttéptek. Semmi okom sincs megtagadni hitemet ezekben a mostoha időkben. Az 

elefántcsont-torony még mindig emberibb és tisztább hely, mint egy pártiroda.”
3
  

A búvár Kosztolányi gondolatát továbbfolytatva önironikus utalás a tárcanovella műfajának 

határhelyzetére, az újságíró-író, a művész piacnak kitett helyzetére, és a címmel 

összekapcsolódva értékcsökkenést, fragmentálódást, de az esetleges érték lehetőségét is 

felveti.  

Az Ember című novella kiemelt helyzetét egy sajtóbeli gesztus is jelzi. Márai 1934. október 7-

től kezdve az Aradi Közlönyben is elkezdett publikálni. A Bolhapiac itt közölt írásainak sora 

ezzel a tárcával kezdődött, ám a szerző megváltoztatta a címet: ugyanez az írás Panoptikum 

címmel szerepelt a lapban, sőt, nyilván jól átgondolt reklámfogásként rovatcímként ezzel 

harangozták be a kötetet is (az időpont egybeesett a könyv megjelenési dátumával.)
4
 A 

megváltoztatott cím és a közlési sorrend az olvasót egy virtuális panoptikumba csalogatja be. 

A kötet két címe (a bolhapiac és a panoptikum) a városi szórakozás, a tömegkultúra alsóbb 

néprétegek számára is elérhető formáira utalnak. A panoptikum azonban nemcsak tematikus 

elemként, hanem formai szerkesztőelvként is jelen van a kötetben. Az illusztrációk 

hozzájárulnak a kötet panoptikumszerűségéhez, sőt erősítik az egyes szövegek metaleptikus 

jellegét. A harmincas évek első felében egy rövid ideig, 1932 és 1934 között Márai művei 

                                                           
1
 KOSZTOLÁNYI Dezső, Önmagamról, Nyugat, 1933, 1. sz., 4-7. Továbbá: BABITS Mihály, Könyvről 

könyvre, Nyugat,1933. 12. sz., 688-689. 
2
 UNGVÁRI Zrínyi Imre, A művészi megformálás önértéke. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke, Látó, 2010, 

12. sz., http://epa.oszk.hu/00300/00384/00088/1871.htm 
3
 KOSZTOLÁNYI, 1933. 

4
 „Panoptikum. Márainak a jövőben ilyen rovatcímmel jelennek meg cikkei a lapban.”=Aradi Közlöny, 1934,  

okt. 7, 224. sz., 5. 

http://epa.oszk.hu/00300/00384/00088/1871.htm
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Székely-Kovács Olga
5
 illusztrációival kísérve jelentek meg, leszámítva az Egy polgár 

valllomásait. A Bolhapiacot megelőző illusztrált kötetek a következőek: Csutora (1932), A 

szegények iskolája (1933), A sziget (1934). Az illusztrációk szerepe egyre erősödik: a 

kutyaregényben megmarad hagyományos alárendelt szerepében, a Szegények iskolájában 

pusztán díszítő szerepe van (a fejezeteket nyitó puritán iniciálé, és záró, ironikus felhangú 

ismétlődő bőségszaru-motívum); A Sziget a regény különböző helyszíneit megjelenítő tájképei 

is inkább díszítő jellegűek, a könyv mint tárgy művészi színvonalát hivatottak emelni. 

Székely-Kovács Olga illusztrációi a Bolhapiac kötetben emelkedtek magas művészi 

színvonalra, a szöveggel szorosan összefonódva, legjobb darabjaiban elmélyítve a szöveg 

panoptikumszerűségét. Míg az 1934-es Pantheon kiadás nem visel semmilyen alcímet, a 

2009-es igen, melyben a „Tárcanovellák” alcím jelzi, hogy a harmincas években a kortársak 

számára még élő műfaji konvenció, vizualitás és narráció szoros összetartozása mára már 

feledésbe merült. A „festmény” és „rajz”, valamint az irodalmi „elbeszélés” és „rajz” 

analógiája igen erős”
6
 - állapította meg szöveg és kép közelségét a korabeli irodalmár, a 

vizualitás a közönség által is érzékelhető műfaji elvárás és norma volt. A kötet tárcanovellái 

jó része szorosan kötődik a rajz műfajához, nem típusokat, hanem egyedi figurákat mutat be. 

A Bolhapiac azonban el is szakad ettől a hagyománytól, amennyiben témája éppen az, hogyan 

érvényesülnek az egyedi alakok megjelenítésében és észlelésében a társadalmilag-kulturálisan 

adott minták. A tárca másik fontos konvenciója is átértelmeződik: az írói szubjektivitás a 

lefokozott elbeszélő alakjában jelenik meg, aki ugyanúgy használója és előállítója ezeknek a 

kulturális mintáknak, egyedi látásmódja ezért megkérdőjelezhető. Ugyanakkor lényeges azt is 

tekintetbe venni, hogy a harmincas éveket a sajtó és az olvasótábor eltömegesedése, a 

bulvársajtó megjelenése jellemzi. A jelenséget érzékelték a kortársak is, s attól tartottak, hogy 

a tömegtermelés az irodalmi igényesség rovására megy, a tömegmédiummá váló sajtó biztos 

megélhetés az írónak, de ez óhatatlanul együtt jár a műfaj színvonalának esésével.
7
 Rónay 

László hívja fel a figyelmet a Bolhapiac tudatos szerkesztésmódjára: a kötet igen szigorú 

válogatás eredménye, az Újságban rendszeresen közölt tárcákból sok kimaradt: [Márai] 

„egyre tudatosabban törekedett olyan népszerű tárcaforma megteremtésére, mely hitelesen 

fejezi ki a harmincas évek kezdetének emberi reménytelenségét, művészi kilátástalanságát.”
8
 

                                                           
5
 Székely-Kovács Olga rövid életrajzát lásd: TÓTH Csilla, Székely-Kovács Olga, Forrás, 2011, 1. sz., 107. 

6
  DÉNES Clarissa, A rajz kialakulása irodalmunkban, Bp., 1933. 4.  

7
 SZIKLAY János, Hogyan keletkeztek és fejlődtek a fennálló budapesti napilapok=szerk. SZÁSZ Menyhért,  

SZIKLAY János, A magyar sajtó évkönyve, 1938. 
8
 RÓNAY László, Márai Sándor, Bp., Magvető, 1990, 110.  
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A Bolhapiac tehát tudatos és művészi szempontból sikeres törekvés a populáris regiszter és a 

magas irodalom közelítésére, ebből a szempontból egyedülálló kötet Márai pályáján.  

 

A vizualitás szerepe, a könyv, a kiadvány külső formájának jelentésformáló ereje, a szöveg 

materiális aspektusai a textuális materializmus alapelveit követve vizsgálhatók.  

Chartier az irodalomtudomány megszokott szemantikai szövegfogalma helyett sokkal 

materiálisabb szövegfelfogást fogalmaz meg. „A szerzők tehát nem könyveket írnak, hanem 

szövegeket, melyekből mások nyomtatott tárgyakat készítenek. A különbség - éppen az a tér, 

melyben a jelentés(ek) kialakul(nak) - gyakran feledésbe merül.”
9
 

A szöveg formája nemcsak jelentést alakít, de új befogadói közeget teremthet, új kulturális 

szokásokat alakíthat ki. Szöveg és hordozója egymástól elválaszthatatlan, a szöveg jelentései 

gyakorlatilag azoktól a formáktól függnek, melyekben eljut a befogadóhoz. Chartier könyv- 

és olvasástörténeti kutatásainak középpontjában - Ricoeur nyomán - a szöveg és az olvasó 

világának találkozása áll, s bár ezek a kutatások hosszabb időszakaszokra irányulnak,
10

 a 

Márai-recepció megszakítottsága folytán az életmű egyes darabjai mégis alkalmasak lehetnek 

az ilyen közelítésre. (Az 1934-es Pantheon-kiadás illusztrációi a kötet 2009-es, rendszerváltás 

utáni első teljes kiadásából kimaradtak.) 

 

A Bolhapiac szövegeit és képeit egybeolvasva fokozottan érvényesül a panoptikumszerűség, 

melyet az egyik jellegzetes társadalomkritikai-baloldali ihletettségű olvasat helyezett előtérbe: 

(a kötet) „...nyugodtan viselhetné a Panoptikum címet is”, (a Bolhapiac) „panoptikus kötet”.
11

 

Fejtő Ferenc Az Ember című novellából idéz egy részletet: „Latin panoptikum volt ez itt, ahol 

a pontosságnak és tárgyilagosságnak azzal a csaknem kegyetlen örömével mutatták be az 

embert és alkatrészeit, mely a latin fajtát jellemzik.” Az értelmezést folytatva az idézett részlet 

felfogható a kötet egészére utaló mise en abyme-ként, ahol a mutató névmás egyszerre utal 

egy szövegen belüli és egy szövegen kívüli elemre: a szöveg panoptikusságára és a 

panoptikumra, mint valóságelemre, a kultúra egy eltérő regiszterére. Az izgalmas feladat: a 

                                                           
9
 Roger CHARTIER, A világ mint reprezentáció=szerk. KISANTAL Tamás, Narratívák, 8., Elbeszélés, kultúra, 

történelem, Bp., Kijárat Kiadó, 2009, 46.  
10

 Chartier e témájú művei közül magyarul is olvasható: szerk. Roger CHARTIER, Guglielmo CAVALLO, Az 

olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Bp., Balassi Kiadó, 2000. 
11

 FEJTŐ Ferenc, A területenkívüli író, Szocializmus, 1935, 2. sz., 92. 
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szöveg panoptikusságának kibontása a szöveg kulturális kontextusának egyik eleméből, a 

panoptikumból. Bár Az Ember című novella egy párizsi élményt elevenít fel, a panoptikum a 

korabeli Budapesten is megszokott volt. 

Az Ember című novellában megjelenített latin panoptikum és a korabeli városligeti ún. 

Plasztikon nagyjából ugyanúgy nézett ki. Két nagy részre oszlott, a látogatók először a híres 

emberek, királyok, korabeli politikusok, valamint a leghírhedtebb bűnözők és a legszörnyűbb 

torzszülöttek viaszfiguráit csodálhatták meg, majd az emberi szervek következtek. A 

Plasztikon 1939-es tájékoztatója szerint
12

 az aktuális miniszterek és a közelmúlt uralkodói 

váltakoztak a történelem alakjaival, így Imrédy Béla, Franco tábornok társaságában Kleopátra 

volt látható. Rögtön utánuk a Bűnözők osztálya következett, majd újra politikusok (Sztálin, 

Beneš, Trockij), s aztán a „Világhírű Barnum cirkusz világattrakciói”, a különböző 

torzszülöttek, pl. Paradis Colori, az orrszarvú asszony, a tányérajkú néger nő vagy Abdul 

Hamid, a madárfejű gyermek voltak láthatók. Ezek után volt megtekinthető az Anatómiai 

Múzeum, de csak 16 éven felüliek számára, mert a kiállított emberi testrészek között az 

egészséges és beteg nemiszervek is helyet kaptak. A panoptikumban így egy parataxikus és 

egy metonimikus rendezőelv érvényesült.  

Narráció és figura, elbeszélés és vizualitás viszonya lényeges szerepet töltött be a 

látványosságok befogadásában. A jegy mellett a látogatók kezében ott volt a „A Plasztikon 

kiállításának ismertetője” is, mely mind a 114 viaszbáburól közölt információt. A híres 

emberek esetében a néhány soros leírás az életrajz, a hírhedt bűnözők esetében a krimi 

narratív sémáját követte. Minden esetben lezárt, kerek történettel van dolgunk, a történetek 

szerepe a figura identitásának a megteremtése, így válik a néző számára teljesen 

beazonosíthatóvá. A zárt, jól ismert narratív séma abban is segít, hogy a látott figura 

beilleszthető legyen a befogadó valóságának hatalmi és etikai rendjébe. Így például 1939-ben 

a Plasztikon élére „Ősi földünk visszaszerzői” kerültek (Imrédy, Teleky, Kánya Kálmán), a 

bűnözők esetében pedig a krimi narratív sémájához képest a narráció új, elmaradhatatlan 

eleme a büntetés pontos, a jogi szaknyelvből kölcsönzött leírása.
13

 További érdekesség, hogy 

a metonimikus elv jelen van az anatómiai részleg mellett a bűnözők osztályában is: külön 

                                                           
12

A Plasztikon kiállításának ismertetője, Városliget, Mutatványos tér, 24, 1939. (Az OSZK 

kisnyomtatványtárának anyagában sajnos csak két példány szerepelt, az egyik a felhasznált, a másik példány 

1940-ből való, kiadó alatt a Plasztikon tulajdonosa és működtetője felesége, Fényes Mártonné neve volt 

feltüntetve.) 
13

A 24. viaszfigura leírása jó példa arra is, hogyan fonódott össze a kirekesztő gondolkodás a hatalmi rend 

fenntartásának törekvésével: „Varga Pál cigány; szegkovács, aki Streisinger Ernő vaskereskedőt bestiális módon 

meggyilkolta és kirabolta. Négy napos hajtóvadászat után sikerült az elvetemült gyilkost elfogni. A bíróság kötél 

általi halálra ítélte.”  
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részleg a „bűnjelek múzeuma”, ahol pl. látható volt az az utazókosár, melyben egy 

meggyilkolt leány holtteste volt, vagy egy kályha, melyben egy ékszerészt égettek el.
14

  A 

Plasztikon kivette részét a nemzeti mitológia és nemzeti identitás fenntartásában is, egyszerre 

érvényesült 1848 és a Monarchia kultusza, ami ekkor, 1939-ben már elválaszthatatlan attól a 

külpolitikai törekvéstől, mely a revíziót egy idegen hatalom segítségével látta lehetségesnek 

végrehajtani.
15

 A Plasztikon tájékoztatója jó példája annak, hogy a kultúra perifériáján 

elhelyezkedő jelenség (hiszen akkoriban már a panoptikum, mint ahogy az egész Vurstli 

hanyatló korszakát élte, a társadalom alsó rétegeinek szórakozási lehetősége volt),
16

 sőt annak 

is egy marginális, megőrzésre érdemtelennek ítélt objektivációja összefügg a hatalom és a 

befogadás-megalkotás közösként tételezett kultúrájának centrális kérdéseivel, a vizualitás 

rendjével. 

A kultúra különböző területeinek egymásra hatása, textus és kontextus összjátékának 

vizsgálata a kulturális narratológia legfontosabb törekvése, nem tesz különbséget magas 

irodalom és tömegirodalom között, a kutatás nem korlátozható kizárólag a kanonizált 

művekre, hiszen a populáris regiszter is szerepet játszik a kulturális értelemképzés társadalmi 

folyamataiban. A kulturális kontextus,
17

 vagy a mű elsődleges kontextusának
18

 vizsgálatában 

érdemes a figyelmet a szöveg ismétlődő, hangsúlyos motívumai és a korabeli valóság közös 

elemeire összpontosítani, amiben megjelenhetnek a populáris regiszter jelenségei is. 

A Bolhapiac esetében szöveg és kontextusa egyik közös eleme a panoptikum. A motívum két 

helyen szerepel: Az ember című tárcanovellában az elbeszélő egy panoptikumban jár, a Vidali 

módszere címűben pedig a szöveg létrehozása szinekdochéként része a kötet panoptikumának: 

az elbeszélő a híres író „igazi” halotti maszkját, viaszfiguráját készíti el. A korabeli kiadás 

illusztrációi döntő szerepet töltöttek be a kötet panoptikumszerűségének érvényre 

juttatásában. Puszta meglétük képes felidézni a panoptikumbeli befogadás szituációját, szöveg 

és figura összetartozását, csakhogy a Bolhapiac virtuális panoptikumában narráció és figura, 

                                                           
14

 A 44. figura egy gyermekkocsi volt, „amiben egy agyonütött és kirabolt baromfikereskedőt a szemétgödörhöz 

toltak, ahol elásták.” 
15

 Így például Szent István és Ferenc József ugyanazt a címkét kapták: „Magyarország apostoli királya”; a 

Habsburg család tagjai (Ferenc József felesége, Erzsébet, IV. Károly és Zita királyné) közvetlen 

szomszédságában volt látható Szent István, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth.  
16

 Lásd: GRANASZTÓI Péter, Tömegszórakozás a Városligetben, A Vurstli, Budapesti Negyed, 1997, 2-3. sz., 

163-190. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00014/granaszt.htm 
17

 Ansgar NÜNNING,Towards a Cultural and Historical Narratology: A Survey of Diachronic Approaches, 

 Concepts, and Research Projects= Eds, Bernhard REITZ, Sigrid RIEUWERTS,  Anglistentag, 1999 Mainz,  

Proceedings, Trier, WVT, 2000, 360. 
18

 TAKÁTS József, Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 3-4. sz., 

316-324. 
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elbeszélés és vizualitás aránya megfordul. Az illusztráció látszólag ugyanolyan mellékes elem 

a kiadványban, mint a Plasztikon esetében a tájékoztató: a befogadás nyilvánvalóan mindkettő 

nélkül megtörténhet, mint ahogy a 2009-es kiadás olvasása esetén így is van. A Bolhapiac 

1934-es kiadásában az illusztrációk azonban más okból is lényegesek: felhívja figyelmünket a 

szöveg vizualitás felé irányuló igen erős transzgressziójára. A szöveg nemcsak felhasználja a 

panoptikum motívumát, de egy új panoptikumot teremt azzal, hogy a bámészkodás 

tevékenységét áthelyezi egy eltérő kulturális és társadalmi közegbe: a könyvet, szépirodalmat 

olvasó középosztály világába. Ebben az illusztrációknak nagyon lényeges szerepük van, a 

kiadvány külső megjelenése nem szakítható el tartalmától. A szöveg materiális aspektusa 

valamint narráció és figura, elbeszélés és vizualitás viszonya fontos szerepet tölt be a 

befogadásban, látni fogjuk, hogy „nincs szöveg anélkül a hordozó nélkül, melynek révén az 

olvasóhoz eljut, és ...megértése függ ezektől a formáktól.”
19

 

A panoptikum, mint a világ metaforája, a szemtanú elé táruló változatosságában, annak 

minden negatívumával együtt a kortárs számára összekapcsolódott a társadalomkritikával: 

nem véletlen, hogy általában a baloldali értelmezők emelik ki a Bolhapiac e jellegzetességét. 

(A már említett Fejtő Ferencén kívül így Kázmér Ernő olvasata is, aki a rajz és a novelette 

közé helyezi a Bolhapiac írásait, a kötet szerinte nem más, mint „polgári 

arcképgyűjtemény”,
20

 de a Nyugat kritikusa politikai értelemben semleges olvasata is 

párhuzamot von a panoptikum képével: „...tragikus regény... az Élmény folyton... a vásári 

panoptikumok mulattató tarkaságával változik...”
21

 ) A panoptikum az előbbi jelentésben 

foglalkoztatott más korabeli írókat is: F. Faragó Juci is ezt a címet adta a szinte egy időben 

megjelent  novelláskötetének,
22

 melyben a kétszeresen hátrányos helyzet - erdélyisége illetve 

női mivolta - szempontjából mutatja be a társadalom különböző alakjait. A fiatal Márainál is 

egybefonódott a panoptikum motívuma és a társadalomkritika; a német expresszionizmus 

emberszeretetéből, testvériesség-gondolatából és a Neue Sachlichkeit tárgyszerűségre 

törekvő, riportszerű ábrázolásmódjából nőtt ki a Külvárosi panoptikum versciklusa (1922),
23

 

melyet csattanóként az alapötlet képi megfogalmazása, Az akasztott figurája zár. E szerint A 

külvárosi panoptikumban a megszokottól eltérően most magukat szemlélhetik a nézők: 

„Egészen megdöbbentő ebből a ,hogy' mondjam, új perspektívából: Miket csinálnak lenn az 
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 KÁZMÉR Ernő, Márai Sándor: Bolhapiac, Kalangya, 1934, 12. sz., 934.  
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emberek”. A Bolhapiac megtartja a versciklus ötletét, felcseréli a panoptikum figuráinak és 

nézőinek szerepét, viszont túllép az egyszerű társadalomkritikán, a szenvedő emberiséggel 

együtt érző expresszionista pátosz helyét átveszi az irónia, önirónia.  

A 42 novella java része azt a pillanatot járja körül, amikor a figura, az „Ember” a maga 

konkrétságában és képszerűségében megjelenik mások, a másik szeme előtt. A szorosan ide 

sorolható kb. 25 novella témája a társadalmi tekintet. A társadalmi tekintet színrevitele és a 

panoptikum metaforikus azonossága első látásra nem sokban különbözik a „színház az egész 

világ” gondolatától. Mégsem csupán a Külvárosi panoptikum ötletének, a panoptikumbeli 

szituáció átfordításának megismétléséről van szó. A panoptikumbeli bámészkodás 

nézőpontjának átfordítása és áthelyezése egy másik kulturális közegbe a társadalmi 

reprezentáció problémáját helyezi előtérbe - a Vurstli közönsége helyett a polgári réteg 

számára. 

A szöveg a kortársak által is megfogalmazott, a műfaji konvenciók alapján elvárt 

képszerűségét az illusztrációk nem egyszerűen csak közvetítik, de fel is fokozzák. Ezzel 

együtt a szöveg a választott műfajokból fakadó (rajz, útirajz, tárcanovella) vizualitása is 

felerősödik, ám a szövegek vonatkozásában ez nem egyszerűen a leírás túlsúlyának tudható 

be. A novellák és a hozzájuk kapcsolódó grafikák fókuszában többnyire a figura áll. A rajzok 

a figurával egyenrangú kompozíciós eszköze a tekintet iránya. A Gigerli című novella 

illusztrációján nemcsak a gigerlit bámulják, de ő is kíváncsi az általa keltett hatásra. (4. kép) 

Az Egy író portréja esetében láthatjuk, hogyan néznek össze Popper, az író háta mögött, a 

figurák és a tekintetek iránya nemcsak két részre osztja a képet, de össze is köti a részeket. (5. 

kép) A legjobb illusztrációkon a befogadó pillantása is bevonódik a kép terébe, így a 

felidézett panoptikumbeli bámészkodás szó szerint átkerül a könyv és a befogadó közötti 

térbe. Így például a Teddy c. novella prostituáltja az olvasót is hívja tekintetével arra a 

különös légyottra, ahol szexuális szolgáltatás helyett a kábítószer-használat és -élvezet 

megleséséért fizet az elbeszélő. (6, 7. kép) Az alkalmazott kompozíciós eszköz egy 

metaleptikus szinttel feljebb mutat, magára a befogadóra. Az olvasó tekintetével játszó 

grafikai megoldások metaleptikus jelleget kölcsönöztek a kötetnek: a korabeli befogadó a szó 

szoros értelmében a virtuális panoptikum nézőjévé vált. A Ronda nő kalapban (8. kép) című 

tárca esetében szöveg és kép viszonya átfordul: míg a szöveg feltárja a nő hihetetlen 

csúnyaságát, az illusztráció elrejti, csak utal rá, kiprovokálva ezzel a néző kíváncsiságát, aki 

tekintetével szeretne a háttal álló nő elé kerülni, hogy megbizonyosodjon rútságáról, s ezzel ő 
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is egy legyen a bámészkodók között: „Szemérmetlenül néztem, leplezetlenül, egyenesen 

arcába bámultam, igézetten és tehetetlenül. ... Így nézték mind, a kalauz és a gazdászok is.”
24

 

Az újkori viaszmúzeumok, viaszfigurák gyökerei a középkori viaszszobrokhoz, templomi  

fogadalmi szobrokhoz vagy effigikhez nyúlnak vissza, melyek funkciója a távol lévő vagy 

halott személy helyettesítése, reprezentációja volt. Panoptikum és reprezentáció tehát a 

kezdetektől összekapcsolódó fogalmak. A viaszbábu készítése, kiállítása, szemlélése, a másik 

számára való megalkotottság, a másik tekintetének való kitettség a kötetben a társadalmi 

reprezentációk működésének, a vizuális rendben való eligazodás metaforája. Ennek a 

kollektív folyamatnak a középponti eleme a látás, a megfigyelés aktusa, ami nagyon sok 

szöveg ismétlődő motívuma (A Szerelmesek-ben a kávéház közönsége és az elbeszélő a 

szerelmeseket figyeli, a Gigerli-ben az elegáns férfit a szanatórium lakói, Az élvező-ben az 

élvező önmagát vizsgálja a tükörben, a Teddy-ben az elbeszélő figyeli, ahogyan a prostituált 

beadja magának a kábítószert, őt meg a lány kutyája nézi, az Első vizit-ben a beteg nézi az 

orvos asztalát és testét, és fordítva; a Ronda nő kalapban c. elbeszélésben szinte az egész kupé 

a csúnya nőt bámulja, stb.) Az ábrázolt, egyszerre fizikai és mentális képalkotás majdnem 

mindig nyilvános térben játszódik, és gyakran kíséri értékelő mozzanat (Egy író portréja, 

Ronda nő kalapban, Gigerli, stb). A színhelyek sokszor kötődnek a polgári szórakozás 

színtereihez: kávéház (Szerelmesek, Az ismerős, Teddy), strand (Húsmérgezés, Őszi uszoda), 

hajó (Víz és föld), táncos szórakozóhely (Parkett, A dobos), hotelszoba (Az élvező) vagy más 

nyilvános helyekhez, így pl. megjelenik a szanatórium, kórház, vasúti kocsi(Gigerli, Éhség, A 

zsarnok, Az utazás). Az Egy író portréja című novella kezdőpontja az a pillanat, amikor a 

figura megjelenik az utcán, láthatóvá válik mások számára: „Popper író volt és a Galamb 

utcában lakott. Többnyire csak estefelé vált láthatóvá, amikor feltűnt az utcán...” 
25

 Az előbbi 

idézet folytatása szerint az írót persze kinevetik a háta mögött: „Levegőzik”- mondták az 

emberek a háta mögött. S összenéztek és röhögtek.”
26

 Az illusztráción megjelenik a 

nézőpontok felcserélhetőségének témája is: a három figura külső megjelenésében igazából 

semmi különbség nincs, csak annyi, hogy Popper éppen kalapot visel. (5. kép) A könyv 

borítóján az ablak előtt elhaladó kalapos alak is lehet az író általában, akinek társadalombeli 

helyzetét a porrongyot a feje fölött kirázó cselédlány szemlélteti. A Gigerli c. elbeszélés is a 

gigerli színrelépésével, láthatóvá válásával kezdődik: „Három nappal halála előtt a gigerli 

jobban érezte magát, elhagyta betegágyát, s inasa társaságában megjelent a szanatórium 
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előtt.”
27

 Illusztrációján (4. kép) a drága, elegáns ruhákat viselő figurát megbámuló emberek és 

maga a figura körszerű kompozíciót alkot a cím által sugallt centrális helyett: a szerepek tehát 

felcserélhetők, a megbámult egyszerre bámészkodó és fordítva. Lényeges különbség ez a 

panoptikumhoz képest, ahol a tekintet egyirányú, a viaszbábuk és a nézők közti társadalmi-

morális különbség nem léphető át, s ezzel a Plasztikon biztos, a hatalommal megegyező 

értékrendet és világképet kínált, míg a Bolhapiac virtuális panoptikumának hangsúlyos, 

ismétlődő eleme a nézőpont átfordíthatósága, a megítélés viszonylagossága. A Ronda nő 

kalapban című novellában a megbámult asszony végül visszanéz az elbeszélőre: „Mikor 

pillantása arcomon pihent, könnyű csodálkozást vettem észre szemében, milyen 

emberfelettien ronda vagyok.”
28

 A képalkotás, vagyis a társadalmi reprezentáció kölcsönös és 

végtelen folyamat, állandó értékelést és viszonyítást feltételez. A csúnya asszony, aki 

egyébként megfeleltethető a Plasztikonban a Barnum Cirkusz torzszülettei között egyikének, 

mielőtt leszállna a vonatról, bepúderozza az arcát. Népes családja fogadja az állomáson, ahol 

elhangzik a megszokott üdvözlő formula, ami egyben persze a novella csattanója: „Remek 

színben vagy, nagymama”-mondta az egyik asszony. És lekopogta a sínautó oldalfalán.”
29

 A 

megfigyelt és a megfigyelő szerepének felcserélhetősége és az értékelés viszonylagossága a 

városi nyilvánosság működését ábrázolja, a vizuális rendben való eligazodást, a nagyvárosi 

nyilvánosság és térhasználat kulturális alkotásként
30

 jelenik meg a kötetben, melynek fontos 

témája éppen ez: hogyan működtetik az emberek a társadalmi nyilvánosságot, hogyan illesztik 

be önmagukat és a másikat a vizuális rendbe.  

A társadalmi reprezentáció folyamatának lényegi része a kép. Moscovici hangsúlyozza, hogy 

a szociális reprezentáció minden képzetet megfeleltet egy fogalomnak, és minden fogalomnak 

megfeleltethető egy képzet.
31

 A szociális reprezentációk fragmentumai lehetnek szavak, 

képek, képzetek, ideák, leírások. Ezek a képek azonban - megmaradva a Bolhapiac 

kontextusában - nem az egyéntől függetlenül léteznek. A szociális reprezentáció az egyéni 

tudat aktivitásához kötődik, de nem belső, mentális folyamat, nem is külső, nyilvános, hanem 

a kettő sajátos viszonya. A Bolhapiac panoptikumának elbeszélőjét ez az összefüggés 

foglalkoztatja. A kötetben nagy szerepet játszó vizualitás (a motívumok szintjén és a műfaji 
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szinten is) arra hívja fel a figyelmet, hogy érzékelésünk tárgya nem a valóság, hanem a 

képekben, a külső megjelenésben manifesztálódó szociális reprezentációk.  

Ennek megfelelően a kötet gyakori motívumai a különböző vizuális művészetek és a város 

kínálta látványok és látványosságok, így például a fényképezés (Éhség, Víz és föld, Ronda nő 

kalapban), a színház, a festmény (Szerelmesek, Víz és föld), a panoptikum (Az Ember, Vidali 

módszere) és a kirakat (Kirakat), valamint a társadalmi különbségeket kifejező ruházat 

(Gigerli, Katona) és lakás (Romok a hóban, Új ház): a kulturálisan adott, kollektív minták 

jelképei, különböző szociális reprezentációk alkatrészei, fragmentumai. Az élvező című rajz 

képszerűsége nem is elsősorban a figura leírásából fakad, hanem a látószögek 

megsokszorozásából, egymásra vetítéséből. Az elbeszélés hagyományos, heterodiegetikus, 

külső elbeszélői látószögből indul, külső fokalizációval („Az élvező este hét óra felé ébredt 

fel a hotelágyban, sokáig nem gyújtott villanyt…”).
32

 Ezután nézőpontváltás következik be, 

az elbeszélő nézőpontját a szabad függő beszéd révén egy pillanatra felváltja a hősé, aki 

önmagát látja kívülről, a fokalizáció most a szereplőhöz kötődik („Itt hevertek az áldozat 

használati tárgyai, kesztyűje, kalapja, kedves karkötőórája. Az élvező megborzongott.”)
33

 

Majd ismét a külső elbeszélő nézőpontjából látjuk a hőst, ahogy beszappanozott arcával a 

tükör felé fordult, és nézi magát. Miután felfedezi arcán a boldogságot, külső szemlélőket 

sejtve „Aggódva pillantott körül.”
34

 A képszerű hatást a tekintetetek halmozása, a 

nézőpontváltás, a fokalizációs szintek váltogatása okozza. 

Sok esetben a novella témája az ábrázolt alak és a kép közötti megfelelés, s ezt a 

mintaszerűséget tematizálja az elbeszélő. Így például a Szerelmesek c. novella esetében („A 

primitívek képein ülnek a szerelmesek ilyen bódult hűdésesen, ferde nyakkal, egymás kezét 

fogva, halottfehéren”
35

). Ennek a novellának az illusztrációja felidéz egy újabb vizuális 

műfajt, az esküvői képet (miközben a szöveg is felidéz egy festményt), persze végtelenül 

ironikusan. (9. kép) Székely-Kovács Olga illusztrációja a szemlélődésnek újabb keretet 

teremt, megjelenítve az elbeszélőt (alakja, külseje igen hasonló a történeti szerzőhöz), 

párhuzamosan azzal, ahogy a szöveg is egy metaleptikus szinttel feljebb helyezi az írás 

pillanatát: „A szomszéd asztalnál ültem, bámultam őket, aztán gyorsan tintát és tollat kértem a 

pincértől, aki rendkívüli esemény, mondjuk tűzvész vagy árvíz szemtanúja, s ott a helyszínen 
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följegyzi észleleteit. Ezt írtam:”
36

 A búvárhoz hasonlóan az újságíró-író alakja ismét csak az 

önirónia tárgya.  

A Ronda nő kalapban c. novellában az előbbivel ellentétben a látvány és az értelmezéséhez 

szükséges társadalmi sztereotípiák inkongruenciája kerül előtérbe: „Elképzeltem, mint 

fiatalasszonyt, egy órával az esküvő után, a fotográfusnál, mirtuszkoszorúval a homlokán, 

amint az ura vállára hajtja a fejét. Elképzeltem családi körben, vacsora után, amikor horgol, 

vagy mesél gyermekeinek. Lázasan illesztgettem rá az élet matricáit, de egyik sem illett.”
37

 

Az észlelés során megjelenő vizuális ingerek tehát nem a valóság közvetlen leképeződései, 

észlelésünket, észleleteinket, másokról alkotott képünket előzetesen létező kulturális minták 

irányítják.  

Különösen érdekes a Kirakat című rajz. Szalkay ötlete, a haszontalan tárgyakat árusító bolt és 

annak kirakata tulajdonképpen egy dadaista montázskép, mégsem egyszerű polgárpukkasztás, 

hanem lázadás a preformált képek uralma ellen: „A kirakat közepén egy szépen megmosott 

kődarabot kínáltunk fel... Külön üvegtartály kínálta a „gyermekjátszóhomok”-ot, tízdekás 

csomagolásban… Fekete ónixalapon öt deka kanári-exkrementum húzódott meg, melynek 

árát Szalkay, véleményem szerint, az általános kereseti viszonyokhoz és a kereslethez képest 

kissé magasra tartotta. Külön keretben kínálkozott eladásra Pierre Benoit egyik legrosszabb 

regényének 165. lapja, kitépve, szamárfülesen és üveg alatt.”
38

 A novella végén itt is 

megjelenik az értékelés aktusa: Szalkay lázadását a társadalom megtorolja, végül elviszik a 

rendőrök, ami folytatva a panoptikummal vont párhuzamot, megfeleltethető a Plasztikon 

útmutatójában a bűnözők figuráihoz fűzött narráció utolsó elemének, a büntetés leírásának. 

A társadalmi reprezentáció és a panoptikum azonossága azonban nemcsak egyszerűen a 

bámészkodás színterének áthelyezéséből fakad. A panoptikum, a Plasztikon és a Bolhapiac 

közös szerkesztési elve azonos a modern társadalom viszonyainak jellegzetességével.  A 

panoptikum és a modern társadalom rendezőelve egyaránt a hierarchikus viszonyokat felváltó 

parataxus és a metonimikusság, az expresszionizmus és az új tárgyiasság kedvelt 

szerkesztőelve. A legkülönbözőbb alakok láthatók egymás mellett a kötetben, túlnyomórészt a 

középosztály, de a társadalom perifériáján élők is feltűnnek (Kórház, Feri, A jósnő). Ennek 

megfelelően a novellák ismétlődő színhelye a vasúti kupé, ahol a mellérendeltség nagyvárosi 
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tapasztalata érvényesül (Zsaroló, Az Utazás, Ronda nő kalapban, Feri). Az Ember című 

tárcában a panoptikum a demokratikus egyenlőségelv szélsőséges, szatirikus 

megvalósulásaként jelenik meg: „az első részben az embert már fejlettebb állapotában 

mutogatták, mint hadvezért, neves politikust, hasfelmetszőt és méregkeverőnőt.”
39

 A 

panoptikumban az Ember látható „minden kivitelében”, s a különböző kivitelezések között 

csak fokozatbeli eltérés van. Ugyanitt az „alkatrészek osztályának” szinekdochéja egyes 

novellákban másféle metonimikus viszonyként tér vissza. Az Első vizit című elbeszélésben az 

üzletszerűség következtében az orvos nem embereket, hanem betegségeket lát várótermében 

(„a poros pálma alatt idősebb vesegyulladás ült”),
40

 amiben a német expresszionizmus egyik 

témája, az ember eltárgyiasítása köszön vissza. Az új tárgyiasság eszközeivel él a Gigerli, 

melynek műfaja átmenet a tárcanovella és a riport között: az elbeszélő a szemtanúk 

beszámolója alapján készít minél pontosabb riportot a gigerli haláláról. A szemtanúk 

megfigyelései alapján készült, a figura ruházatára vonatkozó részletes leírásokhoz az 

elbeszélő értékelő kommentárjai kapcsolódnak, amelyek mind az észlelés, a megfigyelés 

tökéletlenségére vonatkoznak: „Az emberek megfigyelőképessége véges, s ezért be kell 

érnünk vele, hogy csak azt a sötétkék kétsoros öltözetet fogadjuk el hitelesnek, melyet az első 

ebédhez öltött fel... Nagyjából tehát fogadjuk el megbízhatónak azt a jelentést, mely 

határozottan állítja, hogy ebédhez fekete magas antilopbőr cipőt viselt, puhát, mint egy 

kesztyű, szürke selyemharisnyát s kétsoros sötétkék utcai ruhát.”;
41 

 „Tömegben mindig ilyen 

megbízhatatlanul észlelnek az emberek.” 
42

 Ez a novella a kötet egyik kiemelkedő darabja, itt 

kapcsolódik össze közvetlenül a szociális reprezentáció reprezentáció és az észlelés 

metonimikussága: maga a megfigyelés utánozza a panoptikum metonimikusságát. Nemcsak a 

figura, de az észlelése is panoptikumszerű. A címszereplő utolsó napjaira visszaemlékező 

szemtanúk csak a viselt ruhákra tudnak pontosan visszaemlékezni, az emberi arcra már nem, 

melyről a novella csattanójaként az elbeszélő különböző, egymásnak ellentmondó 

vélekedéseket idéz. A szatíra nyilvánvalóan nemcsak a gigerli figurájára vonatkoztatható. A 

modern társadalomban metonomikus viszonyok jellemzik a személyiség különböző 

megnyilvánulásait, önkifejezését, így pl. a Parkett című tárcában a szórakozóhelyen a 

szereplők helyett a slágerszövegek beszélnek, amit a nyelvi kollázs expresszionista eszköze 

jelenít meg: „Ha én egyszer beszélni kezdenék!”- hirdeti a főpincér márványarca;
43
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„Fahangon, mozdulatlan arccal, mint a Végzet, ezt mondja: „Az egyiknek sikerül, a másiknak 

nem.” Többen bólogatunk. Igaz, igaz.”
44

 A szórakozóhely vendégei értik, használják a 

slágerek nyelvét. A novella csattanójában kifejezett kultúrkritikai attitűd a slágerek nyelvének 

világlátása ellen irányul.  

A Teddy című már említett elbeszélés viszonylag korai,
45

 feltűnnek benne az Idegen emberek 

expresszionista motívumai és a nyelvi kollázs eszköze („Messze az utca sarkán, vérvörösen ez 

a töredék szó ordított villanybetűkkel, mint a kor jelszava: ...rage, veszettség. Ez a garázsból 

maradt meg.”)
46

 A figura az elbeszélő számára mindenekelőtt látvány („Én ilyet addig csak 

kórházban láttam.”), a kábítószerfüggőt a panoptikum metonomikusságának megfelelően 

elsősorban kellékei és testi tünetei jelenítik meg („Leültem egy székre és néztem... Nagy 

táskája tartalmát kiszórta az ágy közepére: több tucat üres üvegfiolát szórt ki, amilyenbe a 

morfiumot csomagolták, injekciós célokra, egy pravaz fecskendőt, vattát, kis üveg étert.”)
47

Az 

elbeszélő csak később kéri meg a nőt, hogy mondja el élettörténetét. Ez azonban ugyanúgy 

töredékes, mint a kor, melyre a felirat utalt, felborul az időrendi és ok-okozati sorrend, s a nő 

„most már nem is nagyon emlékszik a sérelemre, amely miatt a heroinhoz menekült.”
48

 A 

metonomikus viszonyokként megjelenő vizualitás háttérbe szorítja az életmű egy korábbi 

darabjában, az Idegen emberekben már identitásképző szerepben feltűnt élettörténeti 

elbeszélést: a személyiség széthullása teljes.  

Vizualitás és narráció a tárcanovella műfajában találkozik. A kötet panoptikus novelláiban 

azonban mint láttuk, a leírás és a kép különböző változataival való játék teljesen kiaknázza a 

műfaji keretek kínálta lehetőségeket. A szövegek és a panoptikum közti párhuzamot erősíti a 

két műfaj azonos funkciója: mindkettő a könnyű szórakozás igényét elégítette ki. A figura, a 

leírás túlsúlya a történettel szemben nemcsak egyszerűen a tárcanovella, tárca, útirajz műfaji 

tradíciójából és a cselekmény hiányából fakad: a szövegek a panoptikum látásmódját juttatják 

érvényre, a mű és a valóság közös elemeként. A panoptikusság megteremtésében, mint láttuk, 

igen nagy szerepe volt a kiadványnak, a tárgyként felfogott szövegnek. A metaleptikus 

illusztrációk révén az olvasó is részesévé vált a panoptikumnak, s a nézőpont megfordításával 

ő is egy lehetetett a viaszfigurák között, mint ahogy a Plasztikon látogatója is belenézhetett a 
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„nevettető tükörbe”,
49

 önmaga torz tükörképével szembesülhetett. A bámészkodás közegének 

áthelyezése a társadalmi tekintet problémáival szembesíthette a korabeli olvasót, az elbeszélőt 

a városirodalom addigi hagyományaival szemben nem annyira maguk az alakok, hanem a 

társadalmi tekintet működése, az identitás képi színrevitele, az én megjelenítése és észlelése 

foglalkoztatta. Olyan modern, városi társadalmat láthatunk a kötet novelláiban, ahol az 

észlelést és az önkifejezést egyaránt áthatják a metonimikus viszonyok és a parataxus lép a 

hierarchikus viszonyok helyébe. A nagyvárosi környezet egyik velejáróját, a gyorsan változó 

viselkedési normák érvényességi körét, térhez és időhöz kötöttségét, változékonyságát a kötet 

egyes szövegei egyébként közvetlenül, a panoptikum képszerűségétől függetlenül is 

tematizálják (Húsvéti népszokásaim, Taxiban, Az utazás). Olyan normákról van szó, amelyek 

a városi közegben alakultak, illetve alakulnak át: a Húsvéti népszokásaimban a locsolás 

iparszerűsége, Az utazásban az aratás szó jelentésének kiüresedése, a Taxi címűben a flörtölés 

szabályainak változásai állnak a középpontban.  

A Bolhapiac legerőteljesebb metaszövege, Az ember című tárcanovellát követő Vidali 

módszere kezdő sorai ismét behívják a panoptikum képét: „Az ő szellemében cselekszem, 

amikor gyöngéd és mégis könyörtelen kézzel letörlöm a halott író kendőzött arcáról a 

mesterséges színeket...” A kendőzött arc újraalkotása nem más, mint a viaszbábuk 

készítésének metaforikus átírása, s a címben említett Vidali és a panoptikum újra felidézett 

képe ismét a populáris regisztert, a film világát hívja be. A nagy sikerű Das 

Wachsfigurenkabinett (1924) című Paul Leni-filmet Panoptikum címmel 1934-ben vetítették 

Magyarországon,
50

 ami véletlen egybeesés, de a korabeli befogadók számára felerősíthette a 

panoptikum motívumát. A filmek korabeli ismertetésében nagyon fontos szempont az anyagi 

siker, rendszeresen ismertetik a filmek bevételét: „Érdeklődéssel futott a Royal Apollóban a 

„Panoptikum”, bár a Palace moziban sokkal biztosabb és komolyabb üzlet lett volna még 

premiernapon is.”
51

A Vidali módszerében az elbeszélő, mint alkotó/szerző is bevonódik a 

kötet virtuális panoptikumába, hasonlóan Leni filmjéhez. (A filmbeli költőt azért alkalmazza a 

panoptikum tulajdonosa, hogy történeteket írjon a gyűjteményében szereplő figurákhoz, s 

ezzel becsalogassa a nézőket. A filmben a tulajdonos lányával együtt a költő is szereplője lesz 

az általa írt, Harun ar-rasid, Hasfelmetsző Jack és Rettegett Iván köré szerveződő 

történeteknek.) Vidali, az elbeszélő írói példaképe a tízes-húszas évek egyik sikeres 
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moziszínészével és rendezőjével azonosítható, Giovanni Enrico Vidalival.
52

 A művészi 

tevékenységet termeléssé alakító szórakoztatóiparnak feleltethető meg a búvár figurája. A 

kötet élén A búvár címmel, „Előszó helyett” álló tárcanovella a művészi tevékenységet 

szakadatlan termelő munkaként mutatja be, a klasszikus modernség patetikus 

művészfigurájának ellenpontjaként. Írni nem valamiféle hőstett, nem is valamiféle rejtett 

kincs utáni szüntelen keresés: „Amikor elszántam erre a mesterségre magam... Valami 

egészen mást akartam innen felhozni innen, alulról... Homályosan emlékezett, hogy 

másképpen képzelte el. Valami mást akart felhozni, nem vízi hullákról adni hírt, s 

összekaparni rozsdás vackokat s kis panamák, biztosítási csalások leleplezéseit; valami mást, 

talán valami kincset, amilyet még nem is látott senki odafönn.”
53

 A kincs metaforája 

intertextuális utalásként értelmezi át Kosztolányi Boldog, szomorú dal című versének ismert 

motívumát: az újságírás, a tárcanovella számára a magas művészet eszménye elérhetetlen.   

Ugyanakkor a kor másik alternatívája, az új tárgyiasság szemtanú-riporteri elbeszélői 

pozíciója is ironikusan jelenik meg. A Teddyben a heroinista prostituált a századforduló 

démonának torzfigurája, az elbeszélő alakja pedig a Neue Sachlichkeit tárgyilagosságra 

törekvő, a megfigyelésre szorítkozó elbeszélői magatartás önironikus ábrázolása és 

lelepleződése, az író megfigyelő pozíciójának groteszk lefokozása.
54

 A megfigyelt heroinista 

prostituált és az őt megfigyelő elbeszélő mellett a hotelszobában ugyanis végig jelen van egy 

harmadik megfigyelő is: a címszereplő. Teddy, a sánta kutya éppen olyan mereven és 

kitartóan figyeli az elbeszélőt, ahogyan az főhősét. A novella csattanójaként a találkozás 

színteréül szolgáló lebuj legközelebbi felkeresésekor Teddy már ismerősként üdvözli az 

elbeszélőt, sőt, mi több, amint kiderül, korántsem ő az egyetlen megfigyelő, a kutya a 

kocsmában ülő más férfiakhoz is odadörgölőzik. 

A posztulált szerző álláspontja inkább a Szerelmesek, Gigerli vagy a Ronda nő kalapban című 

novella elbeszélői pozíciójából olvasható ki, ahol az egyes szám első személyű elbeszélő nem 

mint egyszerűen valamilyen személy vagy esemény megfigyelője, hanem a szociális 

reprezentációk szüntelen alkotásának és működtetésének, a társadalmi  tekintet működésének 

a megfigyelőjeként és résztvevőjeként jelenik meg. A Ronda nő kalapban című elbeszélés 

azért fontos, mert a narráció itt egy olyan monológként, akár önvallomásként is olvasható, 

                                                           
52

 Giovanni Enrico Vidali (1869-1937) olasz rendező és színész. Számtalan filmje közül ma két történelmi 

vonatkozású tart számot érdeklődésre: Spartaco (1913) és Jone o Gli ultimo giorni di Pompei (1913). 
53

 53MÁRAI, i. m., 9. 
54

 A Bolhapiac írásaival egy időben jelent meg Márai írása Egon Erwin Kischről: A száguldó riporter, Újság, 

1934, nov., 15, 257. sz., 6. 



 

160 
 

mely szerint az elbeszélő nem tudja összeilleszteni a szociális reprezentáció fragmentumait, a 

különböző mintákat és a valóságot, hogy megalkossa hőse önazonosságát és ezzel beillessze a 

vizuális rendbe, annak ellenére, hogy a megfigyelés szempontjából a körülmények rendkívül 

kedvezőek: „Éles fényben utaztunk. A sors különös kedvezéséből szemközt ülhettem 

vele.”
55

Az elbeszélő az asszony élettörténetét, a megélt élet valóságát képek segítségével 

próbálja felidézni, de ez sikertelen, a felvillantott életképek, a különböző női szerepek nem 

egyeztethetők össze a valósággal („Képzeletem az élet minden szituációjában felvonultatta, 

villámgyorsan, láttam őt, mint fiatal anyát, amint gyermekét szoptatja, s szelíd mosollyal - egy 

orrszarvú mosolyával - föléje hajol a csecsemőnek, és bölcsődalt zümmög. Elképzeltem a 

strandon vagy egy premieren, prémes belépőben.”)
56

 A figura szó szerint panoptikussá válik, 

a Plasztikonbeli orrszarvú nővel válik azonossá: a Plasztikon 60. sorszámú figurája „Paradis 

Colori, az orrszarvú asszony” volt.
57

 A novella alcíme (Vízfesték) utalás a tárcanovella egyik 

hagyományára és forrására, a rajz műfajára. A vízfesték az elmosódottságot, a létrejött mű 

pontatlanságát fejezi ki: mint láttuk, az elbeszélő nem tud feladatával megbirkózni. 

Írónak lenni szintén különböző minták elfogadását jelenti, Vidali azért lehet az elbeszélő 

példaképe, mert a mesterség minden létező szerepváltozatát kipróbálta, akárcsak névadója, a 

sikeres moziszínész. Az író maga is képek előállítójaként és értelmezőjeként jelenik meg, az 

irodalom pedig - akárcsak a sláger- vagy filmgyártás - termelési folyamatként a társadalmi 

reprezentációk közvetítésének része, a tárcaírás rosszul fizetett „aprómunka”, persze sok függ 

attól, mit sikerül felhozni: „Apró munka, de hát ilyen apró munkákkal telik az élet…ma egy 

elsüllyedt propeller, holnap valamilyen prominensebb vízi hulla, kővel a derekán, a napi 

anyag, ami éppen akad… hát kezdjük.”
58

 

A mesterség titkait kutató ifjú elbeszélőt mestere leveleiben a művész termelésben és 

árucserében való részvételére figyelmezteti egyre groteszkebb módon: „Első 

levelében...ingerült-bensőségességgel érdeklődik, hogyan lehetne megkapni a honoráriumot 

egy prágai laptól, ..”; „Második levelében, mely válasz volt ...hozzá írt hódoló soraimra, 

megkért, küldjek neki ajánlott levélben német antiszeptikus ragtapaszt...” 
59

 A novellát 

kötetbeli helye mellett ismét a szerző műveletei emelik ki, Fried István hívta fel a figyelmet 

arra, hogy ez volt a kötet egyedüli darabja, amit Márai a Nyugatban helyezett el, sőt regényt is 
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készült a témából írni. Vidali élet és művészet ellentétén alapuló monológját (az esztétista 

modernség programját) a narrátor iróniája írja felül. 
60

 A kötetet záró novella azonban 

mégsem a Vidali módszere, hanem a Baleset című, ami jelentősen átértelmezi az előbbiben 

kifejtett ars poeticaként ható monológot. A Baleset a preformált nyelvi panelek működését 

leplezi le, egy könnyed, szórakoztató tárcanovella keretében. A légyott után a nő automatikus 

kérdésére („Szeretsz?”) a férfi felrúgja a játékszabályokat, és a valóságnak megfelelő választ 

ad („Nem.”) A kínos szituációt, a kommunikációs zavart a férfi egy játékba hívó szóval oldja 

fel: „Kukucs.” A tárcát záró gyermeknyelvi szó nemcsak ennek a novellának, hanem az egész 

kötetnek a csattanója: a szó nemcsak a látás, vizualitás kitüntetett szerepére, a kötet 

panoptikumszerűségére utal, hanem a kötet játékos-kísérleti jellegére, az olvasóval űzött 

játékra, ami a kötet az elbeszélő szerepét, feladatát középpontba állító metafikciós darabjaiban 

(Teddy, Ronda nő kalapban, Búvár, Vidali módszere), metaleptikus jellegében mutatkozik 

meg. A Bolhapiac a korabeli alsóbb és középosztálybeli tömegkultúra eszközeit (panoptikum, 

film, tárca) beépítve a városirodalom hagyományához csatlakozva nem magát a nagyvárosi 

társadalmat, hanem annak vizuális rendjét és működését mutatja be. A panoptikum szerkesztő 

elve a parataxus és a metonímia a modern társadalom és szociális reprezentációi irányító elve 

is, a kötet központi kérdése a társadalom életét, az emberi érintkezést alakító normák, 

kulturálisan adott identitásminták és a társadalmi tekintet működése. A novellákban a 

klasszikus modernség és az új tárgyiasság művészpozíciói egyaránt szatirikusan, lefokozottan 

jelennek meg, a művész maga is részt vesz a társadalmi reprezentációk termelésében és 

működtetésében. Az elbeszélő feladata korlátozott: elismerve ugyan, hogy nem vonhatja ki 

magát a társadalmi tekintet működése hatóköréből, nem marad más feladata, mint ennek a 

folyamatnak a megfigyelése. A Bolhapiac jelentős kötet, az új tárgyiasság törekvéseinek, a 

tömegkultúra és a magas kultúra közelítésének Márai pályáján legmagasabb szintű 

megnyilvánulása: a tömegkultúra egyes jelenségei úgy épülnek be a szövegbe, hogy formai 

elvvé válva a modern nagyváros szociálpszichológia jelenségeit tárják fel. 

 

Az 1934-es könyvnap favoritja, az Egy polgár vallomásai és a november elején megjelent 

Bolhapiac recepciója szinte párhuzamosan zajlott. A recenzensek általában hajlamosak voltak 

a polgárság írója műveként értelmezni ezt a művet is, ami innentől kezdve a Márai-recepció 
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jellemző jegye maradt. Zsolt Béla kritikája A Toll irodalmi törekvéseihez kapcsolta a művet, 

az új tárgyiasság átpoetizált változataként („a valóság költője”)
61

 értelmezte Márai művét. A 

riportszerűség, a korrajz, a kritikák visszatérő eleme volt. Mégis, a társadalomkritikai olvasat 

volt a döntő, a baloldali kritikusok a polgári osztály egyértelmű kritikájaként értelmezték a 

kötetet, olyannyira, hogy a Bolhapiacot egy hanyatló osztály „polgári 

arcképgyűjteményeként” értelmező Kázmér Ernő (Kalangya) Márai politikai balrafordulását 

prognosztizálta. A pálya első szakasza lezárulta, a Sziget és az Egy polgár vallomásai kapcsán 

írta: „Ennek az első etappenak jelentősége arra enged következtetni, hogy az író útja elér a 

közösségért való alkotásig, addig, amikor minden írás egyben tett is lesz.”
62

 Fejtő Ferenc értő 

kritikája a kötet társadalomkritikai irányultsága miatt „fegyvertárs”ként, tulajdonképpen 

elveszett szociáldemokrataként értékeli a szerzőt : „Nem hisszük, hogy Márai Sándor valaha 

is a szocializmus írója lenne. De őszintesége, minden öngúnyolódás ellenére világosan 

kivehető igazságosság-érzése és emberiessége, illúziómentes szemléletmódja miatt olyan 

fegyvertársnak érezzük… (aki) mégis „területen kívüli” magányában és a munkásosztály 

céljaitól való idegenségében… a származás, beidegzés, az oly emberi tehetetlenségi erő - s 

talán nem legkevésbé a megkezdett út folytatásának irodalmi kényszere tart meg.”
63

 Ezzel a 

szerző képében fontos változás állt be: ez a fajta mégoly óvatos, de a konkrét politikai 

baloldal felé történő elrajzolás valószínűleg már nem találkozott a történeti szerző önképével, 

alárendelődést jelentett más, művészeten kívüli erőknek, ami ellenkezett az irodalmi 

baloldaliság eszményével is.  

Nem sokkal ezután következett be Márai ún. fordulata (1936), amikor megváltozik helyzete 

az irodalom intézményrendszerében, átkerül az Újságtól a Pesti Hírlaphoz, és szakít A Tollal 

is.
64

 Megjelenő új műve, a Válás Budán jobb- és baloldali támadások kereszttüzébe kerül. A 

kor érzékeny és eleven kérdése, az identitás problémája az új regényben is aktuális kérdés 

maradt, a mű új narratív formát, új művészi utak keresését jelenti, még szorosan 

összekapcsolódva a kor konkrét társadalmi kérdéseivel.  
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 ZSOLT Béla, A valóság költője, Színházi Élet, 1934, nov. 18-24, 48. sz., 70-71. 
62

 KÁZMÉR Ernő, 1934, 934. 
63

 FEJTŐ, 1935, 93.  
64
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7. Válás Budán: új identitásmodell és monológtechnika 

7.1. Problémafelvetés 

A Válás Budán (1935) az identitás témáját a kor aktuális társadalmi vitái közé helyezve új 

narratív poétikai eszköz formájában jelenítette meg, és ezzel új identitáskonstrukciót mutatott 

fel. A mű nem szakadt el a középosztály-diskurzusoktól, ezen belül a polgári házasság 

intézményének válságához, a válás jellegzetes középosztályi témájához kapcsolódott. A hősök 

identitáskonstrukciói szoros intertextuális kapcsolatban állnak az Egy polgár vallomásai első 

kötetének hősalkotásával és szerkezetével. Az először a Válás Budán című regényben 

megjelenő sajátos monológtechnika új identitáskonstrukciót jelenít meg: a hős2
1
 monológja a 

narratív pszichológia fogalmai szerint élettörténeti monológnak tekinthető, melyben az egyén 

saját identitásának megalkotója. A szakirodalom és a korabeli kritika által egyaránt lélektani 

és társadalmi regénynek tekintett mű a válás diskurzusába ágyazódik bele. A regények mint 

„a narratív formák társadalmilag konstruált kognitív erői”
2
 részt vesznek a kultúra, a 

mentalitás, s akár az intézmények formálásában, a kulturális reprezentációk nagy szerepet 

játszanak a szociokulturális identitás alakulásában.
3
. A kontextuális-kulturális narratológia 

fontos kérdéseinek előtérbe állítása, az irodalmi mű társadalmi-kulturális beágyazottsága és a 

formai szemantizáció mutatnak rá arra, hogy az élettörténeti monológ által hordozott új 

identitáskonstrukció  révén a mű - szoros összefüggésben más formai elemekkel - nemcsak a 

válás vitájában jelentett konkrét, az irodalom sajátos eszközeivel történő állásfoglalást, hanem 

a kor egyre merevebb, a premodern identitáshoz visszatérő (vallási, rendi, származási alapú), 

a társadalmi megkülönböztetés eszközéül szolgáló identitáskonstrukciókkal szembeni 

ellendiskurzusnak is felfogható. Az új technika, a monológforma, ami innentől kezdve 

meghatározó az írói pályán (az ún. Márai-regény) nem a kortárs magas irodalomhoz 

kapcsolódik, hanem sokkal inkább a korszak népszerű színpadi monológjaihoz, a 

tömegkultúrához. Már a kezdetekkor érdemes azonban leszögezni, hogy a Bolhapiaccal 

ellentétben a Válás Budán esetében esztétikai értelemben nem beszélhetünk a tömegkultúra és 

az irodalom közelítésének teljesen sikeres kísérletről; az eredmény sokkal inkább olyan nagy 

                                                           
1
 A regény második hőse, Greiner Imre, az orvos.  

2
 Ansgar NÜNNING, Surveying Contextualist and Cultural Narratologies: Towards an Outline of Approaches, 

Concepts and Potentials=Sandra HEINEN, Roy SOMMER, Narratology in the Age of Cross-Disciplinary 

Narrative Research, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2009. 64 
3
 Roger CHARTIER, A világ mint reprezentáció=szerk. KISANTAL Tamás, Narratívák, 8., Elbeszélés, kultúra, 

történelem, Bp., Kijárat Kiadó, 2009. 
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példányszámban fogyó middle-brow irodalom,
4
 amely jelentős mértékben hozzájárulhatott a 

polgári kultúra a korban is folyó diffúziójához, az elpolgáriasodás jelenségéhez.
5
 Márai 

írásművészetének legújabb kritikája tudatában van az életművet jellemző kettősségnek („a 

modernista szerző” és „a közönségnek engedményt tevő, népszerű író”),
6
 a regény a kor 

kultúrtörténeti folyamataiba ágyazódó vizsgálatát a korszerű közelítésmód igénye is 

indokolja.  

7.2. A válás diskurzusai 

A regény a válás témáját állítja középpontba, a körülötte zajló vita tétje a fennálló törvények 

lazítása vagy szigorítása volt. A konzervatív-hivatalos körök a szigorítást, az ellenzéki-

liberális oldal modernebb, korszerűbb, a folyamatot egyszerűsítő jogi hátteret követelt, míg az 

egyházak álláspontja egyértelműen válásellenes volt. A téma a korban egyszerre volt politikai 

és jogi, valamint orvosi és vallási kérdés. Márai regényében depragmatizált valóságelemként 

az ún. hűtlen elhagyás esete jelenik meg, s éppen e körül lángoltak fel a Házassági Törvény 

(1894/1895) harmincadik évfordulója (1934/1935) körül az egyre szaporodó jogi-társadalmi 

viták. Gyáni Gábor adatai szerint, míg 1906-1910 között országos átlagban ezer 

házasságkötésre 37,4 válás jutott, addig ez 1921-1925 között 80-ra emelkedett, a fővárosban 

ugyanekkor ez az arány jóval magasabb volt, ez a szám ezer házasságkötés esetében már 180 

válás volt.
7
 A válások számának gyors emelkedésére a kormányzat is reagált, a válás 

parlamenti viták témája volt, a legtöbbet támadott paragrafus a HT. 77. cikkelye, a gyors 

válást lehetővé tevő ún. hűtlen elhagyás esete volt. A törvényt ugyan nem szigorították, de 

egy rendelettel (73. 048-1928. I. M. VIII. számú) arra kötelezték a bíróságokat, hogy a 

házasságok felbontását „a legszűkebb térre”
8
 szorítsák. Egy fél év eltelte után 1929-ben egy 

jogi szaklapban Dr. Gyulai Ernő értékelte a rendelet hatását. A házasságokat védő, a válást 

szigorító véleményekkel szemben úgy érvelt, hogy a házasság intézményét önmagában a 

válás tiltásával nem lehet védelmezni, sokkal inkább a felvilágosítással, az ifjúság 

nevelésével, a bírák számának emelésével, a bírák továbbképzésével (szexuális élettan, 

kórtan, szociológia, filozófia), sőt: „A szépirodalomnak a közönséghez való közelebb vitele 

                                                           
4
 Mekis D. János Márai és kora című esszéjében Márai, Harsányi Zsolt és Földes Jolán életművét a populáris 

regiszter és a magas irodalom határmezsgyéjén helyezi el. =MEKIS D. János, Márai és kora, Esszé, kézirat, 

Pécs, 2012-2013, 71.  
5
 GYÁNI Gábor, A kultúra adásvétele, Budapesti Negyed, 1997, 16-17. sz., 8. 

6
 MEKIS D., 2012-2013, 68. 

7
 GYÁNI Gábor, Hétköznapi élet Horthy Miklós korában, Bp., Corvina, 2006, 80. (Gyáni ugyanitt a Válás 

Budán egy részletét idézi a szaporodó válások irodalmi tükröződéseként. ) 
8
 GYULAI Ernő, Megjegyzések az elhagyásos házassági bontóperekre, figyelemmel a házasság tartósságát célzó 

mozgalmakra is =Klny. a „Bírák és ügyészek lapja” 1929. április-júniusi 2. számából. 
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sem elhanyagolható szempont.”
9
 A válások száma emelkedésének társadalmi veszélyét a 

konzervatív álláspont abban látta, hogy a döntően középosztályi jelenség terjedni kezd: 

„Malonyai Béla doktor, törvényszéki bíró utal arra a tényre, hogy a házassági felbontások 

számának emelkedése jórészt arra vezethető vissza, hogy újabban olyan rétegek is 

gondoskodnak házasságuk felbontásáról, melyek azelőtt erre nem gondoltak, mint pl. 

napszámosok stb.”
10

 A válás elsősorban középosztályi jelenség volt. 

Fazekas Anna és Greiner Imre válópere a hűtlen elhagyás tipikus eseteként jelenik meg a 

műben: „Az aktákat rendbe rakta, az előkészítő iratok megfeleltek a törvény előírásainak; a 

házasfelek igazolták a hat hónapos különélést, s »hűtlen elhagyás« címén kérték a házasság 

felbontását.”
11

 A korban ez a válási módozat jelentette ugyanis az egyetlen lehetséges 

kiskaput az egyházi jogalkotás továbbéléseként a vétkesség elvét érvényesítő 

törvényalkotásban, az akaratszabadság elve csak ilyen úton érvényesülhetett, s egyben ez 

jelentette a leggyorsabb, legrövidebb válópert. A hűtlen elhagyás (HT. 77) abszolút bontó 

oknak minősült, az utóbbi egyéb alfajaitól (házasságtörés, fajtalanság, bigámia, a házastársi 

kötelességek szándékos és súlyos megsértése, a házastárs életére törés, gyermekek bűnre vagy 

erkölcstelen életmódra csábítása) eltérően ebben az esetben nem volt szükség a hosszadalmas 

bizonyítási eljárásra. Hűtlen elhagyásnak minősült, amikor az egyik házastárs minden jogos 

ok nélkül elhagyta a közös háztartást, és bizonyíthatóan hat hónapig ágytól-asztaltól 

különválva élt, majd a fél év letelte után megindítható volt az eljárás. Ha ezután a válni 

kívánó fél az életközösség visszaállítására kiküldött bírói határozatnak sem tett eleget, a 

házasság bizonyítási eljárás nélkül felbontható volt. A korban a hűtlen elhagyás abszolút 

bontó okának funkciója a közös megegyezés elvének helyettesítése volt, amit a kor törvényei 

nem tettek lehetővé. A gyakorlatban a felperes indította meg az eljárást (az elhagyott fél), a 

válni kívánó feleknek igazolnia kellett a hat hónap különélést, ügyelniük kellett arra, hogy az 

alperes (az elhagyó) ne térjen vissza a közös háztartásba, és más helyszínen se folytassanak 

nemi érintkezést. A válás jogcíme a bíró visszahívó hatalmával való szembehelyezkedés volt, 

így a bíróságnak ki kellett mondani, hogy a házassági életközösség visszaállításra való 

kísérlet, azaz a békéltetés sikertelen volt. Ezzel kikerülhető volt a hosszadalmas és megalázó, 

bizonyítási eljárás „és a vétkes cselekményeknek bíróság előtti, minden jó ízlést felborító, s 
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undok feltárása”- szögezte le a korabeli, válás liberalizálását sürgető propagandairat.
12

 A válás 

így viszonylag rövid idő alatt, a korabeli jogi gyakorlatnak megfelelően legkésőbb nyolc 

hónap alatt lebonyolítható volt.
13

 Az eljárással valószínűleg sokan élhettek, brosúrák és káték 

közérthető formában ismertették a válni kívánókkal a legegyszerűbb jogi eljárás menetét, 

kitértek a szükséges dokumentumokra, formanyomtatványokra, iratokra és az összes többi 

gyakorlati vonatkozásra. A kiadványokban (nem egyszer egy-egy ügyvédi iroda 

magánkiadásaként)
14

 külön fejezetet szántak az említett abszolútnak minősülő bontó oknak,
15

 

vagy a könnyebb érthetőség végett a káté formáját választották. Volt olyan ügyvéd, aki 

didaktikai célokkal igyekezett elfedni el a jogi felvilágosítás valódi hasznát („Könnyen 

megérthető alakban, kérdés és felelet formájában állítottam össze ...a tanuló jogászifjúság 

számára.”),
16

 de volt, aki nyíltan felvállalta a harcot, és a nyilvánosság fegyverét választotta 

([mivel] „az egyéni szabadság megnyirbálásául a házasságfelbontás megnehezítése érdekében 

ismételten tervek merültek fel - törvényes formák közt meg fogom indítani a könyvemben 

lefektetett liberális eszmék gyakorlati propagandáját. Ennek érdekében elsősorban 

törvényes propagandaeszközül már most felvetem a VÁLÁSI REFORMSZÖVETSÉG 

megalakításának eszméjét....”.
17

 Nemcsak burkolt, hanem konkrét jogi viták is zajlottak a 

kérdésről, és ezek középpontjában is a hűtlen elhagyás esete állt, így például a konzervatív Dr. 

Tóth György és a válás liberalizálását sürgető Dr. Neugröschel Endre vitájában. Az előbbi azt 

követelte, hogy a hűtlen elhagyást ne ismerje el a bíróság relatív bontóoknak, hogy ne legyen 

„könnyű és könnyelmű a válás”, sőt a hűtlen elhagyás mint abszolút bontóok esetén is 

szigorúbban alkalmazzák a törvényt. 
18

 A vitairat végén Dr. Neugröschel Endre függelékben 

„A házasság felbontása a házasfelek perenkívüli kölcsönös  megegyezése esetén” cím alatt 

ismerteti „az emberileg a legtisztességesebbnek mondható”  „békés válás” szabályait, és 

megnyugtatja olvasóit, hogy „Az idevonatkozó eljárás csupán formális, és a felbomlott 

                                                           
12

 DR. GERŐ Ernő, A válás gyökeres reformja, Modern törvényjavaslat a házasság felbontásáról, Bp., 

Merkantil Irodalmi Nyomdavállalat, 1929, 6. 
13

 DR. LUY György, A válóper, felelős kiadó Dr. Luy György, Bp., VII, Dohány utca 12, 1936, 5. 
14

 Ilyen volt például DR. GERŐ Ernő, Házassági felbontó okok, felelős kiadó, Dr. Gerő Ernő, Bp., VII, Király 

utca 73, 1935. valamint DR. LUY György,  A válóper, felelős kiadó Dr. Luy György, Bp., VII, Dohány utca 12, 

1936. 
15

 Így például Dr. Gerő brosúrájában „ A békés válás szabályai” fejezetcím alatt szerepel a metódus, Dr. Luy 

György pedig a kérdés-felelet formát választotta.  
16

  DR. LUY, 1936, 1. 
17

  DR. GERŐ, 1929, 6. (A kiemelések az eredeti tipográfiát tükrözik. A szerző.) 
18

  DR. NEUGRÖSCHEL Endre, A hűtlen elhagyás mint relatív bontóok, klny. Polgári Jog, 1936, nov., Bp., 

Grill Károly Kiadóvállalata, 1936, 1. 
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házasság benső léte, illetve egyik vagy másik félnek érdemi vétkes cselekménye egyáltalán 

nem kerül a bíróság elé tárgyalásra.”
19

  

A regény két hőse, a vallásos válóperes bíró és az ateista, pszichoanalitikus-orvos 

szimbolizálják a társadalom számára a válás kérdésében ítélni hivatott társadalmi 

tekintélyeket. A mű (tendenciózus zárlatával ellentétben) formai-strukturális elemei révén 

közösséget vállal a válás liberalizálását nyíltan vagy burkoltan sürgető jogi diskurzussal, és ez 

által része lesz ennek a kulturális konstrukciós folyamatnak. A hűtlen elhagyás a gyakorlatban 

a válás liberalizását lehetővé tevő eljárásának gyakoriságára („…még három „hűtlen 

elhagyás” hevert e pillanatban dolgozóasztalán”)
20

 és válás körüli vitákra nyíltan utal a regény 

szövege („Az Országházban, a közéletben, a templomok szószékeiről prédikáltak a „család 

válságá”-ról; komoly szavú emberek követelték, hogy „nehezítsék meg” a válásokat.”),
21

 s ha 

a regényt a korban divatos társadalmi regényként értelmezzük, akkor valóban egyik fontos 

vonása e társadalmi vitában való részvétele. Ehhez azonban a formai eszközök vizsgálata 

szükséges. 

A válás témája további, a modernizációhoz kapcsolható társadalmi viták részét képezte, így 

része volt a női emancipáció kérdésének, ami négy területre tagolódott: a munkavégzés, 

tanulás, férj és feleség egyenrangúsága, egyenjogúsága és a társadalmi viselkedés területére.
22

 

„A válási gyakoriság a női emancipáció folyamatának hű tükre, hiszen a házasságban a nő 

alárendelt helyzetben van a férfival szemben; ezért neki áll inkább érdekében a házasság 

felbontása.”
23

 A harmincas években – ahogy a regényben is- már egyértelműen a nők 

kezdeményezték a válást.
24

 A regény nőalakjai a harmadik témához, a férj és a feleség 

egyenrangúságához kapcsolják a válás témáját, a női szexualitás kérdése révén. A bíró és az 

orvos éjszakai beszélgetése megfeleltethető a hűtlen elhagyás esetében elmaradó bíróság előtti 

bizonyításnak, és arra keresi a választ, hogy mi is áll az ilyen esetek többsége mögött. A 

regény hangsúlyosan olyan esetet beszél el, ahol a vétkesség elve nem érvényesíthető, hiszen 

a válás mintegy a felek önhibáján kívül következett be. A regény felidézi a válásra vonatkozó 

köznapi diskurzust is, az ucsorán a bíró féltestvére, Emma számol be közeli ismerősei, Lajos 

és Adél válásáról, aminek ismétlődő tartalmi eleme, hogy a felek nem csalták meg egymást. 
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 Uo., 24. 
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 MÁRAI, i. m., 13. 
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 Uo., 60.  
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 SÍPOS Balázs, A nőkérdés a Horthy-korszakban, Rubicon, 2009, 4. sz., 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nokerdes_a_horthy_korszakban/ 
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Ugyanez a tény ismétlődik Fazekas Anna és Greiner Imre esetében is: nem csalták meg 

egymást, és házasságuk egyetlen egy momentumot leszámítva példaszerű volt. A regényben 

ábrázolt válások a liberális sajtó jogi propagandája, felvilágosító tevékenysége 

illusztrációjának tekinthetők. Így írt például a Cobden című liberális folyóiratban Dr. Balla 

Ignác: „nem lehet észre nem venni, hogy a házassági törvényünk bontójogának alapgondolata 

felett is elhaladt már az élet. Házassági törvényünk ugyanis csak kizárólag csakis a másik 

házastárs szándékos és vétkes cselekményei alapján enged bontást (vétkességi rendszer). 

Ezzel szemben az élet igazsága az, hogy sok esetben a házastársak hibáján kívül következik 

be viszonyuk teljes feldúltsága...”
25

 A kérdéses momentum a női szexualitás témáját érinti, 

melynek tekintetében a közfelfogás konzervatív volt. Erdős Renée, a kor legerotikusabb 

írónője, A nagy sikoly című, 1923-ban megjelent, nagy példányszámban elkelt regénye a női 

orgazmus problémáját tematizálta. A mű alapkérdése, hogy van-e joga a nőnek a férfival 

egyenrangú félként viselkedni a házaséletben, és ha házasságával ilyen szempontból 

elégedetlen, akkor vajon elválhat-e. A regény didaktikus zárlata, a vallási diskurzust 

megjelenítő püspök szavai szerint a nőnek csak egyetlen nagy sikolyhoz van joga, az anyaság 

szent sikolyához. A liberális házasságfelfogás ezzel szemben a házasságot „biológiai, 

szociális és etikai céloknak határozatlan időre szóló végrehajtásának” tekintette, s a biológiai 

cél „a felek szexuális kielégülése”.
26

 Az egymáshoz szexuális szempontból nem illő felek 

szétválasztása közös érdek, azért kívánatos társadalmi cél, mert a felek „kóbor kutyák 

módjára bitangul fecsérlik a természet erőit és ezzel mélyen sorvasztják a nemzet létének 

alapjául szolgáló erőkapitálist.”
27

 A regénybeli alperes, Greiner doktor vitalisztikus érvelése 

felfogható az idézett propagandaszöveg tompított változatának, aki házasságuk felbomlása 

okaként a frigiditást jelöli meg, amit nemcsak egyéni, hanem általános társadalmi 

problémaként mutat be: „Tragédiákat szedek szét, ez van az alján. Családok szétesnek, 

emberek a halálba menekülnek, vagy elvesztik munkakészségüket, ődöngenek a 

mesterségben, szociális felelősségérzetük csökken, ...s mindemögött találok valahol egy frigid 

élettársat.”
28

 Az elfojtott szexualitás, az elfojtás, az álmok valóban fontos jelentésrétegét 

képezik a műnek, ezeket a vonatkozásokat Kemenes Géfin László és Jolanta Jastrzębska 

kitűnő tanulmánya tárta fel.
29

 A kérdés ezért inkább az, hogyan lesz a válás liberalizálása 
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mellett érvelő jogi-orvosi diskurzus, a válás körül zajló társadalmi vitának részesévé a regény, 

milyen irodalmi eszközök, módok révén íródik be ezekbe a diskurzusokba?    

 

7.3. A narráció jellemzői, a narratív beágyazás szerepe 

A narratív poétikai elemzés a fokalizáció és a monológ kérdésére összpontosít, a figurális 

elemzés pedig a műben szereplő archetipikus szimbólumok jelenlétét és funkcióját vizsgálja. 

A regény a narratív struktúra szempontjából két, egymásnak tükörszerű ellentétpárként 

megfeleltethető részre tagolódik. Az első rész heterodiegetikus elbeszélés, ahol szereplőhöz 

kötött fokalizáció jelenik meg (Kőmíves Kristóf, a válóperes bíró), az elbeszélő tudása 

korlátozott, értékrendje, világlátása igen közel áll a hőshöz; a második részben az elsődleges 

narrátor jelentősége lényegesen lecsökken, az újonnan beléptetett hős (Greiner Imre a válni 

készülő idegorvos) homodiegetikus elbeszélése váltja fel. A kritika már felvázolta a vizsgálni 

kívánt regénymodell (Márai monológtechnikája) ebben a műben kialakuló ismérveit: hosszas 

előkészítés, egyes szám harmadik személyű elbeszélés, majd átváltás egyes szám első 

személyű elbeszélésre, párhuzamos monológok;
30

 vagy másképpen a narrátor kivonulását az 

elbeszélésből monológ, nagyjelenet követi.
31

 A kritikában a monológra alkalmazott 

„nagyjelenet” illetve „ária”
32

 kifejezések az erős színpadiasságra utalnak, az új hős 

színrelépése drámaszerű, nem előzi meg közvetlen elbeszélői művelet. Az „elbeszélő részre és 

monologikus részre tagolt mű”
33

 típusa itt jelent meg, s alapvetően meghatározta Márai 

regényeit, az idetartozó regények az 1935 utáni pályaszakasz nagy sikerei (Eszter hagyatéka, 

1939, Vendégjáték Bolzanóban, 1940, Az igazi, 1941, A gyertyák csonkig égnek, 1942), az 

átmeneti kulturális zóna részei,
34

 példányszámuknál fogva a funkcionális tömegkultúrához 

tartoztak. 

A fokalizáció során lényeges kérdés, hogy mit fokalizál az elbeszélő, meddig terjed a tudása, 

és mennyiben kötődik a szereplőhöz, valamint a fokalizáció eljárásai hogyan kötődnek a 

tudatábrázolási módszerekhez. A tradicionális regényindítás külső fokalizálóját, a narratív 

instancia elsődleges feladatának betöltése után, a hely, idő és szereplő rögzítésével („A kora 
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őszi délutánok egyikén, amikor a nappalok még telítve vannak a kánikula maradék hevével, 

Kőmíves Kristóf, a fiatal bíró, hivatali szobájában válóperek ügyiratait tanulmányozta.”)
35

 

felváltja a  szereplőhöz kötött fokalizáció.
36

 A regény 18 fejezete kétharmadának döntő 

többségében a szereplő tudata szintén hagyományos módon, pszichonarrációval
37

 ábrázolt. Az 

első fejezetben bekövetkező fokalizációs szintváltással (a válóper szereplőire vonatkozó 

emlékek felidézése) azonban megjelenik a hős1 (a bíró) jelen időben álló elbeszélt monológja, 

ami előrevetíti a hős2 (az orvos) éjszakai monológját. A bíró mindkét rövid monológja szabad 

függő beszéddel zárul, melynek szerepe a hős észleleteinek, véleményének az 

elbizonytalanodása/elbizonytalanítása („másról? Miről? A bíró elgondolkozott, az ablakhoz 

állt.”
38

 ; illetve „A lány feltűnően jó alakú, talán szép is. Szép? A bíró lenéz az udvarra, 

mintha keresne valakit.”)
39

 Ez a narrátori stratégia végig jellemzi az első heterodiegetikus 

részt, olyan hangsúlyos helyeken is, mint például a 2. fejezet, melynek célja a főhős identitása 

alapelemének, bírói hivatásának, értékrendjének a bemutatása. Az elbeszélő és a hős 

értékrendje, vélekedése a szabad függő beszéd által azonosnak tűnik, így pl. a bírói hivatás 

magasabb célját illetően is: „Az ő dolga volt, a bíró dolga, hogy a civilizáció fegyelmezése 

ellen lázadó ösztönöket kordában tartsa; soha ennyire nem volt hivatása a bírónak, mint ebben 

a nyugtalan időben; s Kőmíves teljesen átérezte ezt a hivatást.”
40

 A főhős meggyőződéseinek 

leltárát is hagyományos pszichonarráció jeleníti meg, e szerint a bíró feladata a társadalom, 

pontosabban a középosztály megmentése: „A társadalmat kellett megmenteni, nemcsak a 

formákat, hanem a hús-vér embereket, a gyermekek lelkét és a felnőttek életét, s a hozzávaló 

keretet, a két szoba, konyhát vagy a három szoba, hallt, a hivatalnok elsejei borítékját és a 

kereskedő hitelét… Beszéltek erről az „apparátuson” belül? Ritkán; de erre gondolt, amikor 

ítéletet olvasott fel. Erre gondolt, minden alkalommal, csakugyan?”
41

 A hős értékrendjének és 

nézeteinek szilárdságát hőse korlátoltságát sejtetve a narrátor nemcsak a narráció, hanem 

motivikus szinten is kétségbe vonja: „Ha mindenki a helyén marad, ahogy ő is a helyén 

maradt, a bíró, ha mindenki teljesíti a kötelességét ebben az időben, talán meg lehet menteni a 

családot, amelyhez tartozott, amelyre felesküdött, azt a nagy, nagy családot! Rövidlátó 

szemekkel pillantott jobbra és balra.”
42

 Az elbeszélés során ugyanígy megkérdőjeleződik a 
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hős vallásossága. A 4. fejezet Kőmíves Kristóf iskoláit és vallásosságát tematizáló fejezete a 

következő narrátori közléssel indul: „Papi intézetben nevelték, s e nevelésről jó emléke 

maradt. Kőmíves mélyen vallásos volt.”
43

 Később az elbeszélő közvetíti a bíró vallásosságára 

vonatkozó tényeket és véleményeket: „Minden évben elvonult három napra a Manrézába, és 

részt vett néhány bírótársával a húsvéti ünnepeket megelőző lelkigyakorlatokon. Az volt a 

híre, hogy mélyen vallásos, magánéletében is szigorú erkölcsű bíró. S néha ő maga is úgy 

érezte, hogy csakugyan az, magánéletével megközelíti az eszményt, amilyennek az emberek a 

bírót elképzelték”
44

 Ám a Norbert páter alakjában közelről megtapasztalt, a kegyelem 

elfogadásán alapuló valódi hittel szemben a bíró hite csak vallásosság volt: „Kőmíves Kristóf 

elgondolkozott, mit szólna az életéhez Norbert páter? A »kegyelemben« élt? Igen, a 

keresztény ember hasznos, dolgos, tisztes életét élte. De Norbert páter nem volt sehol.”
45

 Az 

utolsó mondat szabad függő beszéd, eldönthetetlen, hogy a bíró önmaga felett mond ítéletet, 

vagy a fejezetet nyitó értékítélettel szemben a narrátor kérdőjelezi meg hőse hitét. A 

vallásosság a válás témájának megítélése miatt kerül központi szerepbe a műben, hiszen ez az 

egyetlen diskurzus, ami egyértelműen a tiltás, szigorítás elvét képviseli a társadalomban. 

Lényeges, hogy a jogi, orvosi állásponttal szemben nem szerepel közvetlenül a műben. A 

bírónak a cselekmény során magánéletében kétszer kell ítélkeznie válóperben, a tárgyaló 

termen kívül: az egyik az esti összejövetelen a húga által elmesélt válás, a másik eset Imre és 

Anna ügye. Mindkétszer bibliai válaszokat ad: „Viseljék el!”,
46

 „A szeretet soha el nem 

fogy”,
47

 ám válaszai az olvasó előtt mégsem lehetnek hitelesek. Figurája ellentmondásosságát 

tovább mélyíti, hogy hiszi, hogy a házasság szentség, de meggyőződése ellenére feloldja a 

polgári házasságokat. Mindez azért lényeges, mert így a válás vallási diskurzusa hiteltelenítve 

jelenik meg a műben. Az apa figurája is hasonlóan ellenpontozza a hős személyiségét és 

konzervatív értékrendjét. Az apa valódi, nemcsak formális „hűtlen elhagyás” áldozata lett, 

felesége, Kőmíves Kristóf édesanyja néhány év házasság után elhagyta a családot egy másik 

férfi miatt. Az apa személyisége összeomlott a magánéleti katasztrófa miatt, ám karrierje 

meredeken ívelt felfelé, belemerevedett a bíró szerepébe, iskolát teremtett: „fiatal bírók 

szívesen választották példaképül”; „egy kissé a testet öltött Paragrafus” volt, de „belülről 

évtizede roncs már, a hűdött betegnél is nyomorultabb és szerencsétlenebb; csupa kétely és 
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seb, emberfeletti erővel leplezett kétségbeesés.”
48

 A narrátor elbeszéli azt a lelki folyamatot, 

ahogyan a hős gyermekként érzékeli, majd felnőttként, a szülők leveleit olvasva meg is érti 

apja tragédiáját. Ennek lényege az identitás és a személyiség különbözőségének a belátása: a 

bíró identitását, az Egy polgár vallomásaiban megjelenített identitásfogalomhoz hasonlóan 

elsősorban osztálya és foglalkozása határozza meg, az apa esetében viszont felvetődik a 

személyiség magjának a gondolata: „Az apa belebetegedett a csapásba; az asszony lázadása 

valahol a titokzatos egyensúlyközpontban sebezhette meg, ott, ahol egy ember le van 

horgonyozva, ahol egészen ő, ahol megmásíthatatlan.”
49

 Az apával teremtett párhuzam 

(Kőmíves Kristóf apjához hasonlóan „merev és alakszerű” 
50

 bíró maradt, „Kőmíves -iskola” 

mondták jóindulatúan az öreg bírók, mikor a fiatal Kőmíves első hivatalos ténykedéseit 

figyelték”)
51

 és a diskurzus egyéb elemei, mint például a főhős gyakori rosszullétei, homályos 

betegsége, szerepébe merevültségének groteszk ábrázolása („mintha  gyermekszobában 

büntető perrendtartást játszott volna”)
52

 az udvarlás során megnyilvánuló feltűnő 

aszexualitása sejteni engedik, hogy a fiatal bíró is sérült.  

Mindkét részben találunk narratív beágyazást, mindkét beágyazott történet egy válás 

történetét beszéli el, de a terjedelem és a nézőpont szempontjából egymás ellentétei: az első 

részben Emma beágyazott elbeszélése igen rövid, mások tapasztalatát beszéli el, a második 

részben az elsődleges narrátort felváltó hős saját közvetlen tapasztalatát beszéli el. Az első 

beágyazás egyben mise en abyme is, hiszen Emma elbeszélése a narratív szituáció egészére 

utal. Az öntükröző alakzatot az is erősíti, hogy mindkét szereplő olyan szerepben tűnik fel, 

mely szerint az elbeszélő (író) elsődleges feladata a lelki-tudati analízis. A két hős ebből a 

szempontból is ellentétbe állítható, míg Kristóf azt szeretné megtudni, hogy mire gondol 

húga, Emma: „Szeretném megtudni, mire gondol Emma?”,
53

 addig Imre átfogóbb, a 

tudatalatti világát is magába foglaló feladatra vállalkozik monológjában: „Meg kell mutatnom 

Anna lelkét.”
54

 A bíró egy esti összejövetelen húga, Emma beszámolóját hallgatja egy 

ismerős házaspár válásáról. A függő beszédként idézett történet több szempontból érdekes. 

Egyrészt megjelenik a válás témája a köznapi diskurzusban is, Emma beszámolója 

hangsúlyosan beszélt nyelvi, egymást sűrűn váltó, egybefolyó tagmondatok alkotják („nem 
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illettek össze, évekig kínlódtak, aztán szakmányban betegeskedni kezdtek”),
55

 másrészt mise 

en abyme-ként a narratív szituáció egészére utal. Emma elmeséli, hogy meglátogatta őt Adél, 

aki sírva mesélte el neki házassága felbomlásának történetét. A két helyzetet az azonos témán 

kívül (jogi értelemben a vétkesség elve Adél és Lajos válási történetében sem érvényesíthető) 

összeköti az azonos hallgató, a bíró, aki mintegy fölérendelt ítélkezőként hallgatja a történetet. 

Közös vonás továbbá a két beszélő, Adél és Imre azonos attribútumai: Adél sírva meséli a 

történetet, Imre vezetékneve pedig beszélő névként a sírásra utal („greinen” németül 

pityeregni, nyafogni). Azonos elem továbbá a hallgatók, Emma és Kristóf a társadalmi 

normák megkövetelte szerepekbe zártságuk, szerepidentitásukkal való teljes azonosságuk. A 

mise en abyme jelentőségét kiemeli a fokalizáció összetettsége.
56

 Az „ucsora” történéseinek 

elbeszélésekor feltűnően megszaporodnak a fokalizálók, és Emma történetmondása esetében 

nem világos, ki ennek a történetnek a fokalizálója. Bal az eldönthetetlen fokalizáció esetének 

nevezi, amikor a narrátor mintegy a hős válla mögött áll, s az ilyen helyzetek a történet 

fordulópontját képezik. A narrátor és hőse, a bíró alakja egy pillanatra teljesen összeolvad, az 

egybefolyó tagmondatok megszakadnak, és feltevődik egy kérdés, ami nem világos, hogy 

kihez tartozik: „Van az életben, hogy „jobb” valami?”
57

 A mise en abyme ugyanakkor kiemeli 

a regény kulcsfontosságú tematikus elemét: a narratív szituáció ismétlődése folytán a fikciós 

mű így egy olyan, a valóságban meglepően gyakori eset elbeszéléseként jelenik meg, amivel 

szemben nem érvényesíthető a vétkesség elve: „nincs „oka” semminek, nem történt semmi 

aljasság, Lajos nem csalta meg Adélt...”
58

 A narrátor és hőse összeolvadása azért lényeges, 

mert mindkettőjük tudása jelentősen korlátozott az álmok, a szexualitás, a tudatalatti 

tekintetében. Kőmíves Kristóf álmaiban is bíró („az apa, az ősök mesterségének berögzött 

emlékei hatottak idegeiben, eszméletében, talán álmaiban is” 
59

), az elbeszélőnek pedig nem 

tartozik hatókörébe az álmok, az érzelmek, a szenvedélyek világának bemutatása. A narrátor 

elbeszélése által dominált első részben (1-12. fejezet) az elbeszélő feladata, aktivitása a hős 

szociálpszichológiai értelemben vett identitásalakulása rajzára terjed ki (foglalkozás, család, 

iskolák, házasság): a személyiség egésze, a hős elfojtott, kimondatlan érzelmei, vágyai, 

elfojtásai nem tartoznak sem az elbeszélés, sem a fokalizáció tárgyához.  A kételyek 

felvillantása tekinthető az elsődleges elbeszélő kompetenciáját jelző határnak. 
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Kristóf húgáról való tudásának jellege párhuzamba állítható a narrátor tudásával: mindketten 

elsősorban a társadalmi szerepek szerint felépülő szociális identitást látják meg az 

emberekben, s ez érvényesül a fikciós világ egészében a szereplők látásmódjára vonatkozólag, 

az idegorvos kivételével. Emmát Kristóf a konzervatív nőideál megtestesüléseként látja 

(„Emma soha nem lesz szenvedő fél egy válóperes aktában, Emma hűséges hitves és gondos 

anya...Emma a testté vált eszmény, igen....embernek nincs többé útja ehhez a lélekhez. Mikor 

zárkózott el? Kristóf nem emlékszik többé a régi Emmára.”),
60

 a narrátor pedig a 

középosztályi normák szerinti intézményes szocializáció lépcsőfokait követve építi fel hőse 

identitását: család, iskola, pályaválasztás, házasságkötés. Lényeges azonban, hogy az így 

felépülő identitás merev, sémákat követő konstrukcióként tűnik fel a műben, szemben a 

felidézett Egy polgár vallomásaiban bemutatott flexibilis, viszonylagos, folyton alakulásban 

lévő identitásfogalommal, és mivel polgárhősökről van szó, a hős figurájában nem 

ellenpontozza semmi sem a polgáreszménybe illeszthető szerepidentitásokat, szemben a 

második kötet művészfigurájával.   

Az említett jelenetben, Adél és Lajos közbeékelt története körül jelentősen megszaporodnak a 

fokalizáció mozgását jelző attribúciós markerek, a látással kapcsolatos igék, és 

megsokszorozódnak a fokalizálók is. A történet vége felé „Hertha Kristófra pillant”, „Emma 

lopva bámulja beszéd közben” bátyját, Kristóf „lassú pillantással veszi tudomásul Emma 

arcát”
61

 stb. A szereplők látása a társadalmi szerepekre és a társasági viselkedésre irányul, de 

lényeges, hogy érzik nézőpontjuk korlátozottságát („Hertha Kristófra pillant, olyan 

magánosan ül közöttük, mi van ezzel az emberrel?”),
62

  ám nem lépik túl a társadalmi normák 

határait. A szereplők kölcsönösen egymásra irányuló tekintete, az oda-vissza 

megsokszorozódó fokalizálók jelzik a társadalmi elvárások kölcsönösségét, a normák 

általános érvényét. A fokalizáció jellege kiterjed a homodegetikus és az extradiegetikus 

narratív szintre egyaránt, ez határozza meg a hősök egymáshoz való, de a narrátor és a hős 

viszonyát is. A vizslatás, vizsgálás állandó motívumként különböző elemekben mindenhol 

jelen van a műben, a látás összekapcsolódik a megítéléssel, azonosítással: Imrét 

megvizsgálják orvoskollégái („Társaim megvizsgálnak, azt hallom, amit hallani szeretnék. A 

férfikor első válsága. Van neve is... szorongás, aritmiás szívműködés.”),
63

 Kristóftól az öreg 

bíró véleményt vár egy megtévedt kollégája ügyében, hogy ellenőrizze szerepidentitását 
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(„Okos vizsgáló pillantással nézte Kristófot. Ne lágyuljon el ez a lélek, gondolta. Ő az élite; 

szükség van rá.”),
64

 a narrátor többször közli hőse szakmai és emberi megítélését („A 

hivatalban sokra becsülték és szép jövőt jósoltak neki.”; „afféle „komoly” bírónak 

számított),
65

 Imre örül, hogy mások sikeresnek látják, és ő is sikeresnek látja önmagát („De 

egyszerre sikerem van, emlegetik a nevemet, társaságokba hívnak, reám bízzák a városi 

kórház laboratóriumának egyik osztályát.”),
66

 a bíró önmagát a társadalom hasznos tagjának 

tekinti („Úgy érezte, hasznos és tisztes tagja a társadalomnak.”),
67

 Hertha a foglalkozásával 

azonosítja férjét („Hertha mosolygott, és csodálkozva, fejcsóválva mondta: „Bíró.”)
68

 A 

műben a fokalizáció általában megegyezik a társadalmi tekintet tartalmaival, irányával és 

mozgásával, és a kölcsönös megítélés, beazonosítás révén szorosan kötődik társadalmi, társas 

termékként meghatározható identitáshoz.
69

 

Kristóf rosszulléte, mely a tárgyalt mise en abyme előtt játszódik le, azért fontos, mert kikerül 

az egymást kölcsönösen ellenőrző pillantások kereszttüzéből, a társadalmi tekintet és az 

identitás folytonos újratermeléséből: „mosolyok és pillantások indulnak feléje és elsiklanak 

fölötte”,
70

 és csak ebben a szimbolikus pillanatban, a szociális identitás
71

 megrendülése 

pillanatában teheti fel a narrátor a már az apa összeomlásakor feltett, a személyes azonosság 

és a személyiség egészének viszonyára vonatkozó kérdés: „Jellem? Mi az? Mennyivel inkább 

az a jellem, mint minden más, ami Kőmíves Kristófot jelenti a világon: a test, az ösztönök, az 

értelem, hivatala, szerep, származás? Csak Hertha ne vegye észre, amint itt áll az ajtóban, s e 

pillanatban nem tud még odébbmenni.”
72

 A narrátor és a hős közelségét ismét az egységet 

záró szabad függő beszéd teremti meg. A regény két része chiazmusszerű viszonyának 

megfelelően a röviden elbeszélt  pillanatnyi rosszullét párja Imre teljes identitásvesztésének 

részletesen elbeszélt pillanata, monológjának fókuszpontja, ahol a hős, a másodlagos 

elbeszélő ugyanígy felteszi az önazonosság mibenlétének, érvényességének kérdését: 

„Minden olyan ismerős, minden olyan tökéletesen a helyén van, térben és időben, ez az én 
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lakásom, nevem az ajtón, címem a telefonkönyvben , ezek az én bútoraim, ott benn a 

szobában pihen az és Annám... csak éppen, mindennek, együtt, nincs semmi értelme.”
73

  

A fokalizálók megsokszorozásakor, a történet fordulópontján helyezkedik el a bíró 

rosszulléte, közvetlenül a beágyazás, s mise en abyme előtt, de Kristóf rosszullétének valódi 

oka csak Imre beágyazott elbeszéléséből derül ki. A narratív konvenció szerint a beágyazó 

elbeszélés narrátora rendelkezik átfogóbb tudással az elbeszélt világ felett.
74

 

Az irodalmat tükrözésként felfogó, a klasszikus realizmus írásmódja értelmében a gondolat 

továbbvihető úgyis, mint valamiféle prioritás a másodlagos elbeszélés fölött, ahol az 

elsődleges narrátor kognitív fölénye nem kérdéses. A Válás Budán meglepő, transzgresszív 

vonása, hogy a megjelenített narratív világ egésze fölött a második, beágyazott elbeszélés 

hőse rendelkezik kognitív fölénnyel. Az orvos tájékozott az álmok, a szexualitás, az érzelmek 

világában, önanalízist végez, elbeszélői feladatköre ott kezdődik, ahol az elsődleges 

elbeszélőé végződött. Kristóf betegségének diagnózisa metalepszisnek tekinthető, hiszen az 

olvasó nem a korlátozott tudású elsődleges, a hős1 világlátásához, értékrendjéhez igen közel 

álló narrátortól, hanem a beágyazott elbeszélés szereplőjétől és egyben elbeszélőjétől (hős2) 

tudja meg az azonos tünetek által a vendégségbeli rosszullét és a pszichés betegség okát. A 

narratív tudás ilyen megoszlása, amit a figuratív-motivikus olvasat is megerősít, kioltja a záró 

fejezet tendenciózus, didaktikus zárlatát, ami nem áll összhangban az első, heterodiegetikus 

rész a bíró kételyeket, lelki zavarokat finoman érzékeltető rajzával, ami az elsődleges 

elbeszélő és hőse közeli, de dinamikus viszonyából fakadt.  

7.4. Figurák és motívumok: a jungi archetipikus szimbólumok  

Míg a regény első részében nagy szerep jutott a fokalizációnak és az elsődleges elbeszélő és 

hőse közti viszonynak, addig a mű második részében az új hős élettörténeti monológja, és a 

megjelenő archetipikus szimbólumok játszanak döntő szerepet. A felerősödő lélektaniság, a 

mélylélektan nemcsak tartalmi elemként, hanem a regény nyelvében is fontos szerephez jut. 

Egyes motívumok már a mű első felében jelen voltak, így a kapu, a híd, a fény motívuma, 

jelentésüket azonban csak a hős2 monológja és a második rész további motívumai által nyerik 

el. Az álmok világa, és ezzel együtt az archetipikus szimbólumok az orvos belépésével 

jelennek meg a regényben, addig a főként a fokalizáció és a tudatábrázolás uralta formai 
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eszközei voltak jelen, ezért a mű szerkezete nemcsak a narráció, hanem a motívumrendszer 

szempontjából is kettősnek tekinthető. A mű jungi pszichológia alapfogalmaira támaszkodó 

értelmezése azért is indokolt, mert a regény nemcsak az identitásra, hanem identitás és 

személyiség viszonyára kérdez rá; s nem is értelmezhető kizárólag az elfojtott szexualitás 

freudi koncepciója mentén, bár ez fontos szerepet játszik, mint láttuk a regény társadalmi 

kérdésekhez való kapcsolódásában, a válás tematikájában. A jungi 

személyiségpszichológiában fontos szerepe van az álmok archetipikus szimbólumainak, az 

elbeszélés egyes, egyébként fölöslegesnek tűnő elemei (pl. Trude álmai, az úriszoba 

berendezése, tárgyai) is ez által értelmezhetők. Párhuzamos jelenség Jungnál is és Márainál is 

az egyediségben megragadott személyiség végső értékként való megnevezése, bár teljesen 

eltérő felhangokkal. Jung a mély-ént az emberben lakozó istenségnek, végső tökéletességnek 

tekinti, így az individuáció során megvalósult személyiségnek transzcendens értéket 

tulajdonít, Márainál pedig az individualizmus a polgári értékek és a polgári liberalizmus 

értékőrző gesztusához kapcsolódik. Ugyanakkor a regény egyik lényeges témája a 

személyiség egészének írói ábrázolása feletti kétely és a korábbi identitásfogalom 

destrukciója. A Válás Budán című regény mottója és a névadás (Kőmíves Kristóf, Greiner 

Imre) egyaránt írói szándékot és értékítéletet tükröz, mindkettő utalás a Kőműves Kelemenné 

népballadára: az éjszaka és a nappal motívumaival kiegészülve azt az üzenetet sugározza, 

hogy az osztály, a keretek, az életforma fenntartása csak áldozat árán lehetséges. A 

paratextussal, a hősök beszélő nevével egybeolvasva a regény zárlatát nyilvánvaló a szerző 

tendenciózus, a középosztály, a polgári értékeket őrző gesztusa jellemzi, üzenet, ahogy ezt 

egy későbbi naplójegyzete is mutatja: a Napló 1984-1989-es, utolsó kötetében Márai kétszer 

is utal a műre, melyet újrakiadása kapcsán újraolvas. Mindkét alkalommal kiemelte a magyar 

polgárság építő szerepét építő, értékalkotó minőségét emeli ki: „De volt egy polgári magyar 

társadalom, amely két évszázad alatt alkotott egy „modern” Magyarországot. Erről tanúskodik 

a Válás Budán.”
75

 A mottó („Akit nappal épít: az éjjel leomlott”) azonban nemcsak a 

középosztály, hanem a személyiség építésére és destrukciójára is vonatkoztatható. A regény 

hősei szorosan összetartozó ellentétpárok megtestesítői. Kőmíves Kristófhoz az építés, a 

nappal, Greiner Imréhez a rombolás, az éjszaka fogalma kapcsolható, felfoghatók ugyanazon 

fiktív személyiség különálló, ám szorosan összetartozó alkotóelemeiként. Foglalkozásuk is 

ennek feleltethető meg: Kristóf a tudatos én, a tényeket alaposan mérlegre tevő, józanul 

ítélkező bíró, a persona; Imre az árnyék, a személyiség mélyrétegében járatos idegorvos. 
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Kristóf foglalkozása egyik attribútumával, a karddal - a műben „tőrszerű, sárgaréz” papírvágó 

kés az íróasztalon jelenik meg. A kard a középkori Justitia ábrázolások jellegzetes kelléke 

volt, az istennő jobb kezében tartva arra szolgált, hogy elválassza a jót a rossztól: „Már 

megint bíró kissé, e pillanatban ujjai önfeledten markolják a papírvágó kést.”
76

 Jung szerint az 

árnyék a személyiség alsóbbrendű része, minden olyan személyes és kollektív diszpozíció 

összegzése, amelyeket a személy nem él meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan 

választott életformával. Ezek viszonylag autonóm részszemélyiséggé formálódnak a 

tudattalanban. Az árnyék az álmokban az álmodóval azonos nemű, általában morálisan 

elítélendő, nem ritkán bűnöző figuraként jelenik meg. Az orvos monológjában az árnyék 

képével láttatja önmagát: „De én akkor már ott voltam Anna közelében, mint a levegő, mint 

az árnyék, mint az éjszaka.”
77

 Az árnyék kompenzációs szereppel is rendelkezik, így pozitív 

vonásokat is képviselhet. Imre jellemzői mind Kristófhoz képest határozódnak meg, s 

egyértelműen az alsóbbrendűség felé mutatnak: mögötte ült a gimnáziumban, talán egy fejjel 

alacsonyabb, két utcával odébb lakik, alacsonyabb sorból származik, foglalkozásának 

társadalmi presztízse alacsonyabb. (A bírói kar a korban szinte kizárólag az úri 

középosztályból rekrutálódott, míg az orvosi pálya jellegzetesen polgári, a 

társadalombiztosítási rendszer bevezetéséig szabad pályának számított.)
78

 Az ellentétek 

mellett azonosságok: a cipszer származás, az eskühöz kötött hivatás; valamint a szüzsé 

további mégoly apró momentumai - például a Kristóf polcáról leemelt könyv párja Imre 

könyvespolcán található meg - jelzik a figurák igen szoros összetartozását. Ez a szoros 

kapcsolat megjelenik a szöveg mikro- és makroszintjein egyaránt; a nyelvi megformálás 

szintjén éppúgy, mint a cselekmény sémájában. „Elmerült, mint orvos a kórházi anyagban” – 

hasonlítja az elbeszélő a peranyagban elmélyedő bíró tevékenységét az orvoséhoz, a bíró a 

társadalmat gyógyítja. Összetartozásukat az is jelzi, hogy egy nőbe szerelmesek, így a 

klisének tűnő szerelmi háromszög motívuma más megvilágításba helyeződik. Mindkét hős 

rákérdez saját személyiségének mibenlétére. „Nélküle, az ő szándéka nélkül ki vagyok én? 

Greiner Imre, tót cseléd és cipszer napszámos fia, ember, tele félelmekkel, homályos, nem 

éppen magasrendű képességekkel, ember, akit álmában is üldöz valamilyen alaktalan rém, 

amely úgy sűrűsödik össze a gyermekkor emlékeiből, mint a fenevad formájú viharfelhő egy 

táj fölött.”
79

 Hasonlóképpen Kristóf is rákérdez a személyiség mibenlétére: „Van itt valami az 
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emberben, valami megmásíthatatlan. Jellem? Mi az? Mennyivel inkább „ő” az a jellem, mint 

minden más, ami Kőmíves Kristófot jelenti a világon: a test, az ösztönök, az értelem, hivatala, 

szerep, származás?”
80

 Feltételeződik tehát valamiféle „megmásíthatatlan” létezése, ami 

különbözik a szociális értelemben vett identitástól. Ez a megmásíthatatlan titokzatos központ 

a jungi Selbsthez hasonló, a személyiség középpontja és kiterjedése egyszerre.
81

 A kifejezés 

nemcsak a Kristóf tudatát bemutató szabad függő beszédben, hanem a főhős múltját ábrázoló 

retrospektív elbeszélésben is megjelenik az apa emlékét felidézve: „Az apa belebetegedett a 

csapásba, az asszony lázadása valahol a titokzatos egyensúlyközpontban sebezhette meg, ott, 

ahol egészen ő, ahol megmásíthatatlan.”
82

 Jung szerint minden foglalkozásnak megvan a rá 

jellemző personája, viszont problémát okoz, ha a személyiség túlságosan azonosul a választott 

maszkkal, a szerepszemélyiséggel. Az álom semmiképpen nem a persona területe, 

megjelenése a vele való túlzott azonosulás jele („Az apa, az ősök mesterségének berögzött 

emlékei hatottak idegeiben, eszméletében, talán álmaiban is.”),
83

 ami a személyiség 

erőforrásainak elapasztását jelenti, gátolja a kapcsolatteremtést a mély-énnel. Inkább 

rombolja, mint építi a személyiséget.
84

 A bíró az orvossal folytatott éjszakai beszélgetés során 

is ragaszkodik personájához, a papírvágó kés, a kard polgári mása, a már említett Justitia 

attribútum a mű vége felé megismétlődik: „Kristóf háromszor kopog a papírvágóval az 

asztalon; aztán eldobja a szerszámot.”
85

 Ez az éjszakai beszélgetés meglehetősen álomszerű, 

és ha Imre a főhős személyiségének az árnyéka, akkor felfogható akár álomként is. Az árnyék 

Jung szerint az álomban megjelenhet bűnözőként is: Imre gyilkos, megölte a feleségét. Az 

álomszerűséget erősíti a látogatás cselekményelemének ideje, amelyet pontosan meg is jelöl 

az elbeszélő: fél egytől reggel negyed hétig. Trude, a német cseléd, aki segíti Imrét a lakásba 

való bejutásban, élő kapcsolatban áll az álmok világával: víziói vannak, élénk álmai gyakori 

szereplőiről, a kék szarvasról és az okkervörös medvéről gyakorta mesél a gyermekeknek. A 

szarvas évenként megújuló agancsa miatt az újjászületés, a medve életritmusa révén az éves 

körforgás jelképe. Jelentésénél fogva mindkét állatjelkép köthető az újjászületés, a beavatás 

archetípusához. Az álomszerűség a két hős összetartozását emeli ki, Annával, az animával 

együtt jelképezhetik a személyiség egészét.  
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A beavatás ősképe nemcsak a gyermekkorból felnőttkorba való átmenet idején jelenhet meg. 

Jung szerint eredetileg minden ember az ősvaló (Selbst) eleven, erős érzésével rendelkezik, 

amelyből fokozatosan emelkedik ki a tudatos én (ego). Az énnek az élet során többször 

erőfeszítést kell tennie, hogy a mély-énnel való kapcsolatát helyreállítsa. Így a beavatás 

megismétlődik az egyén életének egyes szakaszaiban, amikor a konfliktust fel kell oldania az 

én és az ősvaló között. Ilyen kritikus szakasz a korai érett korból a kései érett korba való 

átmenet ideje, a 35 és 40 éves kor közötti midlife crisis, amikor erősebben jelentkezik ez a 

konfliktus, mint az élet más szakaszaiban.
86

 Kristóf és Imre mindketten azonos korúak, 38 

évesek, a bíró betegsége nemcsak testi, hanem pszichés krízisjelenség is. A jungiánus 

pszichológia szerint a válságidőszakokban az álmokban megjelenik a beavatás archetípusa,
87

 

melynek lényegi eleme, hogy a beavatandó visszakerül az én-ősvaló azonosságának 

állapotába, de ezt szimbolikus halál, a jelölt identitásának feldarabolódása előzi meg.
88

 A 

Válás Budán című regény a beavatás archetípusára épül, a műben ennek megfelelően 

megjelennek az átjutás, a kapu és a híd egyetemes jelképei. Zárt térben, a mesterség színterein 

kezdődik és fejeződik be a regény: Kőmíves Kristóf irodájában a bíróság épületében, majd 

otthoni dolgozószobájában. A zárt tér, a szoba a ház lélekszimbólumának feleltethető meg. 

Lényeges, hogy mindkét helyiség a bírói mesterséggel kapcsolatos, jelezvén, hogy a jelölt 

személyiségét mennyire meghatározza personája. Az iroda jellemzője, hogy rangban fölötte 

álló kollégákkal szemben a fogházudvarra néz, a fejezetet a bíróság épületének nehéz 

tölgyfakapu képe zárja. E két motívum erősíti a personába zártság érzetét, a bíró saját 

personájának a rabja. Másrészt a kapu az egyik állapotból a másikba való átmenet jelképe, 

véglegesnek tűnő bezáródása jelzi a beavatás előtti állapotba való visszajutás lehetetlenségét. 

Ezt az állapotot egyértelműen a persona, a maszk határozza meg. Így Kristóf kizárólag a 

persona perspektívájából képes látni a másik - Imre és Anna - személyiségét, s mint láttuk az 

elsődleges narrátor érezteti ennek a látásmódnak a bizonytalanságát, elégtelenségét. A 

bírósági irodában idéződik fel Imre és Anna képe a köznapi tudat működésének megfelelően 

jegyzőkönyvszerű adatok és elmosódó emlékek formájában. Imrét adatszerűen, a periratoknak 

megfelelően - 38 éves, felvidéki cipszer családból származó polgár - és a társadalomban 

betöltött szerepeiben, szereplőhöz kötött fokalizáció által, Kristóf tudatán keresztül látjuk: 

fiatal orvos, vezető pozícióban, nős. Nem az arc, hanem a társasági életben felvett maszk jut a 

bíró eszébe: „csendes modorú, szerény fellépésű” férfiként látjuk Imrét. Anna alakjával együtt 
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jelenik meg a híd motívuma, a jelölt ezen áthaladva nyer beavatást. Az emlék és a lány 

arcának felidézése - minden bizonnyal az elfojtás mechanizmusa miatt - még kevésbé sikeres; 

itt is a tárgyszerű részletek dominálnak. Megtudjuk például milyen ruhát viselt Anna, és azt is, 

hogy négyen voltak a társaságban. A Margit-hídon mentek át a szigetről Pestre, Kristóf éppen 

a bíróságra igyekezett. A hídon a lány valamit talán mondani szeretett volna a fiatalembernek, 

de aztán meggondolta magát. Jung a négyes számnak, azaz a kvaternitásnak különös 

figyelmet szentelt, mivel ez az archetípus a teljességhez, a mély énhez kötődik. A teljesség 

újbóli megszerzését jelentő újjászületéshez vezető út a szerelem, hiszen, mint később 

megtudjuk, Anna akkor hallja a „hangot”, megérzi a végzetes szerelem lehetőségét, de a bíró 

csupán a lány hangját hallja, aki a társadalmi normáknak megfelelően, érzelmeit nem fedte 

fel. Így ez az első hídon átvezető séta nem érte el célját, a beavatás nem történt meg. A regény 

harmadik egysége (11-18. fejezet) Imre (hős2), a személyiség árnyék részének monológja a 

főhőst személyisége domináns részének, personájának esetlegességével és destrukciójával 

szembesíti. Itt nyer jelentőséget az a tény, hogy Imre monológja és az azt hallgató bíró a 

bármilyen gyengén jelenlévő is, de az elsődleges elbeszélő fókuszában helyezkednek el: a 

személyiség részei, a persona, az árnyék és az anima vannak a látókörében, egymáshoz való 

viszonyuk átrendeződése vezethet a mély-én (Selbst) megismeréséhez, megvalósulásához. A 

szoba lélekszimbóluma ismétlődik, de ellentétes előjellel: a bírósági iroda íróasztalán rend 

van, addig Kőmíves otthoni dolgozószobájában és íróasztalán rendetlenség uralkodik, ami a 

lélek mélyén megbúvó zavart jelzi. Az első egységgel ellentétben Imrét kezdetben még itt is a 

hős1 tudatán keresztül, de aztán kizárólag monológjain keresztül, belülről, elbeszélői 

közreműködés nélkül láthatjuk, és ezzel párhuzamosan a hős2 kognitív fölénye a hős1-hez 

képest nyilvánvalóvá válik. A két helyszínt a híd köti össze - a bíróság épülete Pesten, Kristóf 

lakása Budán van - s ahogyan a hídon való mozgás iránya is ellentétes a szimbólum első 

megjelenésével, úgy a bíró tudata is. Narratív szempontból az elbeszélés két jelen idejű, zárt 

térben játszódó - a bíró tudatát hagyományos pszichonarrációval, szabad függő beszéddel 

kiegészítve, illetve az orvosét monológgal bemutató - részét szintén hídszerűen kapcsolja 

össze a Kristóf múltját bemutató retrospektív elbeszélés a hagyományos mindentudó 

elbeszélő nézőpontjából. A híd tehát fontos szerepet játszik a regény szimbólumrendszerében, 

narratív- és térszerkezetében egyaránt. A bírónak beavatása során (11-18. fejezet) meg kell 

ismernie az álomban jelentkező árnyékát és animáját. A beavatási szertartások során a jelöltet 

elválasztják családjától. A műben a főhős szeparációját a dolgozószobába való bevonulás, 
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ezzel egyidejűleg az ajtó, kapu többször ismétlődő szimbóluma jelzi. Mielőtt belépnének 

feleségével a házba, „Kristóf …körülményesen csukja be a kaput”,
89

 majd, mielőtt bevezetné 

vendégét szobájába, „Kőmíves a gyerekszoba ajtajához lép, fülét az ajtóra szorítja s 

hallgatózik.”,
90

 s aztán „szobája felé indul, feltárja az ajtót”,
91

 ahová már a feleség nem lép be. 

Az ajtó a beavatás előtti állapotot is elválasztja az utána következőtől; a nem-tudást a tudástól. 

A főhős nemcsak szűkebb értelemben vett családjától válik el a beavatás idejére, hanem attól 

a nagyobb családtól, ami a polgárságot, a közös értékeket és hagyományokat jelenti. A két 

állapot közti átmenetet az összejövetel helyszíne, a félig zárt tér jelzi, a vendégeknek a budai 

ház tornácán terítettek meg. A beavatás a jelölt számára ismeretei kibővülését jelenti, ezáltal 

kerülhet további fejlődéséhez szükséges magasabb szintre. Ezt a magasabb szintű tudást a 

beavató segítségével szerzi meg, aki a jelöltet vezeti és átadja a szükséges ismereteket. Ennek 

megfelelően a tudás, megértés fényével indul a beavatás kezdetét jelentő 11. fejezet: „Az 

előszobában ég a lámpa.”
92

A fény motívuma megismétlődik Imre monológjában, amikor 

identitásvesztése tudatosul benne: „A lámpát nézem, meggyújtom, talán a fény hiányzik, úgy, 

már ég a lámpa, mindjárt „értelme” lesz az egésznek. De a lámpa hiába ég.”,
93

 „Mit tehetek 

még? Micsoda reflektorokat gyújtsak, hogy megtaláljam ebben a homályban és szövevényben 

azt az egyetlen pillanatot, egy pillanat ezredrészét, mikor két ember között megszűnik 

valami?”
94

 A fénymotívum intertextuális utalással összekapcsolódik a Rómeó és Júliából 

idézett sorral, melyet Anna szavalt Kristófnak: „Siess, ott fenn a fény, a fény kigyúl!”
95

 Így az 

értelem fénye összekapcsolódik a szerelemmel, mely a platonikus hagyomány szerint 

magasabb rendű tudáshoz, szellemi felemelkedéshez képes elvezetni az embert, amit a hithez 

való kapcsolódása is hangsúlyossá tesz, hiszen a transzcendens fénymotívum Norbert páter 

alakjához kapcsoltan is megjelenik, a derengés metaforájában. A bíró dolgozószobájában két 

kép van: az íróasztal fölött az anya képe, vele szemben „Első Kristóf”, a nagyapa portréja. A 

beavatás ezek előtt a képek előtt zajlik. A nagyapa képe a persona rögzültségének újbóli 

megjelenése; egyszerre jelenti az értelmet („értelmes, gúnyos, megértő szemek”)
96

 és az 

erkölcsi törvényt: arca papra emlékeztető, „abbészerű”.
97

 Az anya az egyéves Kristófot tartja 

karjaiban a fényképen. A gyermek az éppen csak testet öltött lélek jelképe, de jelentheti a 
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halállal a testtől éppen elszakadt lelket is. Jungnál a gyermek a Selbst szimbóluma. A mély én 

teljessége felfoghatatlan az én számára és megkülönböztethetetlen az istenképtől. A kép 

felfogható ezért profán Mária-ábrázolásnak, a gyermek a testet öltött istenség.
98

 Míg az anya 

képe a gyermeki létben még elevenen élő mély-én létezésére, a nagyapa, mint felettes én a 

persona küldetésére figyelmezteti a hőst. Az anya sorsa leírható a personával való 

szakításként is: minden társadalmi elvárást, erkölcsi törvényt és szerepet felrúgva elhagyta 

gyermekeit és családját, hogy kövesse szerelmét. A képek térbeli elhelyezkedése, és a köztük 

lévő ellentétpárok (férfi-nő, értelem-érzelem, törvény-a törvény elleni lázadás, festmény-

fotográfia) jelzi, hogy a személyiség meghatározó részei közötti konfliktus feloldhatatlan. A 

gyermek kapcsolatba hozható a beavatással is: a folyamat során a személyiség szétesik, 

„meghal”, ami a mély-énnel való újbóli azonosuláshoz szükséges. A halál, a régebbi identitás 

megsemmisülése után újjászületés következik. A mű világában az orvos végzi el a beavatást, 

ő rendelkezik többlettudással, szerepe az árnyék funkciónak megfelelően kettős. Egyrészt 

szembesíti a bírót énje elfojtott tartalmaival, Anna iránti „szexuális szerelmével”,
99

 amely 

összeegyeztethetetlen családi állapotával és elveivel. Az árnyék azonban kompenzációs 

természetű, nemcsak negatív vonásokat hordoz, a valóság rejtett aspektusait is megláthatja. 

Ennek megfelelően a műben az orvos magasabb szintű tudás átadására is képes. Az orvos 

megszerzett tudásának lényege, hogy személyisége nem azonos personájával, vagyis azzal a 

viselkedési móddal, mellyel a világba illeszkedett. A szociálpszichológia fogalmaival élve: a 

döntően társadalmi konstrukcióként felfogott identitás fogalmával nem írható le 

maradéktalanul a személyiség.  

Anna figurája megfeleltethető az anima fogalmának. Az anima ellentétes nemű a 

személyiséggel, feladata, hogy az ego és a tudatalatti között közvetítsen. A szereplők közül 

egyedül Anna képes találkozni önmagával, szembesülni tudattalanjával, az elfojtott 

érzelemmel. A bíró personájának tükörszerű ellentétpárjaként éppen akkor következik be 

számára a felismerés, amikor meglátja a hivatalos papíron a bíró nevét, míg Kristóf szemében 

a nő neve az akta lapján csupán peranyagot jelentett. Anna halála jelzi saját belső valósága 

melletti elkötelezettségét. Ám értelmezhető úgy is, mint a hős1 személyiségének végleges 

elkötelezettsége personája mellett. A főhős, a beavatandó újra bíróként kerül ki ebből a furcsa 

beavatásból, amely nem jár igazi újjászületéssel. A jelölt személyisége nem kerül kapcsolatba 
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a mély-énnel; sőt a beavatás végén személyisége odavezető komponenseivel is megszakad a 

kapcsolata. Az újjászületés a mű szimbólumrendszere szerint a hajnal, a fény motívumával 

összekapcsolódó szerelem. Kristóf a Rómeó és Júliából a szerelmi halált anticipáló sorokkal 

idéz az éppen angol óráról jövő Annának: „Hát fogjanak meg, öljenek meg inkább: Mit 

bánom én, ha Júliám akarja!”. „Siess, ott fenn a fény, a fény kigyúl!”
100

 - válaszolja Anna 

Kristófnak a hídon. A mű erőltetett Rómeó és Júlia párhuzamai, a szerelem romantikus 

felfogása (szerelem első pillantásra, valamint a szerelem, mint az élet megoldása és végső 

transzcendens érték) nem tartozik a mű erősségei közé, nem kis mértékben hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a Válás Budán a middlebrow, a középosztálynak szánt, félig komoly, félig 

szórakoztató irodalmához soroljuk be. A hajnal ismétlődő motívuma zárja a regényt, de amíg 

a hajnal első előfordulásakor Anna szájába adva csak valószerűtlenül cseng, a mű végén a 

hajnal patetikus motívuma már hamis,  lefokozódva itt egyszerűen a felvirradó új nap, egy új 

munkanap kezdetét jelzi. A mű végén visszatérnek az első rész narratív eszközei 

(hagyományos pszichonarráció és szabad függő beszéd) és ezzel visszatér az elsődleges 

elbeszélő és a narrátor közeli viszonya is, de már a kételkedés, a hős figurájának, 

értékrendjének az elbizonytalanítása nélkül. Első Kristóf, a nagyapa patetikus szózata 

félreérthetetlenné teszi a mű üzenetét: „Ébredj, Kőmíves Kristóf! Ébredj, és maradj erős! A te 

dolgod a nappal. Maradj alázatos és erős. Maradj hívő és szigorú!”
101

 A tendenciózus 

befejezés nagyban lerontja a regény esztétikai értékét. A regény figuráinak rendszere tehát 

kiegészíti és megerősíti a narratív technikát, a fokalizáció és a beágyazás szerepét. A beavatás 

motívuma (híd, kapu, a beavatás triadikus szerkezete) összhangban áll a jungi 

személyiségmodellel. A három szereplő, mint láttuk, megfeleltethető volt a persona, anima, 

árnyék fogalmainak. Lényeges, hogy a Selbst hiányként van csupán jelen, vagyis a 

személyiség kiteljesedése az ábrázolt polgári világban nem lehetséges. A személyiség árnyék 

része tudása révén fölénybe kerül a personával: a hős2 beavatóként a személyiség elfojtott, 

tudattalan rétegeivel szembesíti a hős1-et.  

7.5. A monológ mint élettörténeti elbeszélés 

A szereplők mint figurák egymáshoz való viszonyának a jungi személyiségmodell alapján 

történő vizsgálata azonban nem nyújt kielégítő magyarázatot arra a kérdésre, hogy min alapul 

a regény másodlagos elbeszélője személyiségének koherenciája, hiszen a másodlagos narrátor 

kognitív fölénye nem érvényesülhetne szilárd identitás nélkül, nem kerülhetne az elsődleges 

                                                           
100

 MÁRAI, i. m., 130-131. 
101

 Uo., 186. 



 

185 
 

narrátor ellenpontjának szerepébe. Az orvos monológja tükörszerűen megfeleltethető az első 

rész döntően pszichonarrációs tudatábrázolásának, hiszen annak egyes szám első személyű 

változatának, disszonáns ön-narrációnak tekinthető, ahol a narrációs folyamat tudatos 

cselekvés, és a jelenbeli elbeszélő én kognitív fölénye jellemzi az elbeszélt énhez képest.
102

 

Az elbeszélő (a hős2 későbbi énje) és az elbeszélt én között egyértelmű a viszony: az 

elbeszélő jelentős kognitív fölénnyel bír az elbeszélt én fölött, ami ellentétes az első rész 

elbeszélője és hőse közti viszonnyal. Ahogyan a regény első, döntően heterodiegetikus 

részében, úgy itt is találunk azonban jelen időben elbeszélt részeket: a 16. fejezetben a hős2 

önelbeszélő monológját olvashatjuk. Mint láthattuk, a fokalizáció összekapcsolódott a 

szereplők világában elsődlegesnek tekintett szociális identitással. Mi történik a társadalmi 

tekintettel, mi jellemzi a fokalizációt és az elsődleges elbeszélőt a regény homodiegetikus 

részében? A szociális identitás szempontjából legérdekesebb az elsődleges narrátor szerepe, 

hiszen láthattuk, hogy elsősorban ő közvetítette a szereplők külvilág általi megítélését, ő 

képviselte a társadalmi tekintetet, a szociális identitást. Aktivitása lecsökken, szerepe Imre 

láttatása Kristóf nézőpontjából, de ugyanazt a fokalizációs technikát követi, külső jegyekre, 

most csak a beszélő mozgására, látható gesztusaira szorítkozik: „Fejét csóválja, a sötétbe néz, 

mosolyog.”
103

 A sötét miatt azonban az attribúciós markerek a hangra korlátozódnak, az 

elbeszélés egy szakaszán, a 15. fejezet elejétől a 16. fejezeten át a társadalmi tekintetet 

képviselő fokalizáció szó szerint és metaforikus értelemben is kihuny: „De a bíró nem 

mozdul. Összefont karokkal ül, kissé hátradőlt a félhomályban, most nem látják egymás 

arcát.”
104

 Innentől kezdve az elsődleges elbeszélő csak a hang közvetítésére szolgál, ezzel 

párhuzamosan a hős2 monológja dominál. A hős2 szociális identitásának megszűnésével és a 

társadalmi tekintet, a fokalizáció megszűnésével új identitáskonstrukció jelenik meg, melyet a 

hős2 monológja hordoz: az élettörténeti monológ által közvetített narratív identitás, melyet az 

evokatív jelen, a szereplő analeptikus, egy központi mag köré rendeződő elbeszélése jelez, 

ami a 16. fejezetben jelenik meg. Az orvos monológja élettörténeti monológ, a személyiség 

koherenciájának záloga, egyszerre feltétele és eredménye a történetmondásnak. A regényben 

ez az identitáskonstrukció modell-értékű: elszakad a kor közgondolkodásban felerősödő, 

rendi-felekezeti megosztottságot tükröző szociális identitástól, de ugyanúgy 

szembehelyezhető a premodern identitás fogalmával is. Az identitás Imre monológjában egyet 

jelent az elbeszélt élettörténettel, hiszen a hős2 a cselekmény jelenébe szociális identitása 
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nélkül lép be, így személyes identitását már csak élettörténeti monológja közvetítheti. A 

narratív pszichológia az élettörténeti elbeszélést a személyes identitás interperszonális 

közvetíthetősége feltételének tekinti: „a történetek alapvető eszközeink ahhoz, hogy 

önmagunkat a társadalomban érthetővé tegyük.”
105

 A narratív pszichológia alapelve, hogy 

egyenlőségjelet tesz az élettörténet és az identitás között: „Az ember jelenlegi identitása tehát 

nem egy pillanatszerű és titokzatos esemény, hanem az élettörténet törékeny eredménye”; 
106

 

„az identitás maga az élettörténet.”
107

 A Márai-regénymodell szempontjából lényeges, hogy a 

narratív pszichológia a szociálpszichológiához hasonlóan különbséget tesz az identitás és a 

személyiség egésze között: „Az élettörténet-modell kizárólag az identitásra vonatkozik, és 

kevésbé az olyan átfogó kifejezésekre, mint a személyiség és a jellem. Ez a modell ugyanis 

nem implikál sajátos személyiségműködés elméletet… Bár az egészséges identitás 

kapcsolatban lehet a jól szabályozott személyiséggel, e két terminus aligha lehet rokon 

értelmű.”
108

 A továbbiakban McAdams identitásmodelljét követve értelmezem a hős2 

monológját, szem előtt tartva az irodalmi közlésmód különbözőségét. Minden élettörténet 

rendelkezik ún. nukleáris epizóddal, melyek „specifikus életrajzi események, melyeket idővel 

újrainterpretálunk, azért, hogy kitüntetett szerepet kapjanak a történetben.”
109

 Az orvos 

monológjában ez az átélés jelenével kiemelt önelbeszélő monológ, ami a hős2 

identitásvesztésének a pillanatát beszéli el. A jelen idő használata a később megszerzett tudás 

feladását jelenti, és a figura térbeli mozgására, cselekvéseire, szubjektív testi észleleteire, és 

az általa érzékelt látványra vonatkozik. Az identitásvesztés a lakás terében zajlik, és 

összekapcsolódik a rendelő berendezési és használati tárgyainak tételszerű leírásával, a 

narratív fókusz a polgári (és az orvosi) identitás nélkülözhetetlen kellékeire irányul: 

„Szivarozva megyek vissza a rendelőbe, szórakozottan bámulom a tárgyakat, iratokat, 

szívhallgatót, vérnyomásmérőt, nagyítót, kopogtatót, az üvegszekrényben ollók, csipeszek, 

kések, tálkák…”
110

 Korábban a lakás berendezésének elbeszélésében a hős2 öniróniával tekint 

vissza a régi, 19. századi polgári lakás kellékeinek beszerzésére, ami egyet jelentett számára a 

hiányzó polgári múlt pótlásával: „lassan már olyan a lakásunk, mint egy meggazdagodott és 

nyugalomba vonult múlt századbeli kályhagyárosé…Anyámnak nem volt Makart-csokorja, és 
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apám nem ült soha hintaszékben.”
111

 Lakáskultúra és polgári identitás szorosan 

összetartoztak: „a fővárosi közép- s nagypolgárság otthona kialakítása és használata során 

azért tulajdonított nagy jelentőséget a megformálásnak, mert benne talált rá identitása 

szimbolikus és átélhető kifejezőeszközére ... a nagyvárosi új középpolgárság éppen 

otthonainak gondos megformálásán át ... vált arra képessé, hogy magát szociálisan 

meghatározza.”
112

Az identitásvesztés a gyilkossággal teljesedik ki, a hős a középosztályba 

emelő foglalkozáshoz (az otthonhoz, a rendelőhöz) kötött identitása megszűnik: „Igaz, 

odahaza… Az már nincsen. Meg kell szokni, hogy már nincsen. Odahaza, az bútorok és 

könyvek és levelek a fiókban; mindez már nincs többé.”;
113

  „Néhány óra előtt még orvos 

voltam, gyakorló orvos. Név és házszám, cím a telefonkönyvben.”
114

 Lényeges, hogy maga a 

felismerés pillanata önidéző monológ, funkciója a minél pontosabb állapotrajz: „Abban a 

pillanatban ezt gondolom: mindennek nincs semmi értelme.” Pontosan ez az a nukleáris 

epizód, aminek az újraértelmezésére a feleség halála után az orvos kísérletet tesz, hiszen azt 

próbálja kideríteni, hogyan veszítette el identitását, amit - a bíró apjától eltérően - nem tud 

különválasztani személyisége egészétől. Személyiség és identitás szorosan egybekapcsolódik, 

ahogyan a hős1 esetében is: „Körülnézek. Minden olyan ismerős, minden olyan tökéletesen a 

helyén van, térben és időben, ez az én lakásom, nevem az ajtón, címem a telefonkönyvben, 

ezek az én bútoraim, ott benn a szobában pihen az én Annám … csak éppen, mindennek, 

együtt, nincs semmi értelme.”
115

 Ezért kerül az elbeszélésnek ez a része a narráció, a 

tudatábrázolás módja szerint is kiemelt helyzetbe. A modell következő eleme az imágók, 

vagyis a szereplők, akik a személy világának, önmagának a megszemélyesítései, az 

élettörténeti elbeszélésekben ellentétpárokként jelennek meg.
116

 Az orvos elbeszélésében ezek 

az imágók Anna, a feleség, illetve az anya alakja. Figuráik attribútumai ellentétesek: az anya 

egykori szegény cselédlányként soha nem tudott fia úri életmódjával azonosulni, nem tudta 

elfogadni fia anyagi segítségét, nem akarta származását meghaladni, míg Anna szegény 

hivatalnok elkényeztetett lányaként természetesnek vette apja áldozatát, a szép ruhákat, 

ékszereket, bútorokat, az előkelő neveltetést és a férje által biztosított életmódot. Figuráik 

imágókként valójában a feltörekvő, származását szégyellő és meghaladni kívánó, a gyors 

társadalmi emelkedést legfőbb életcéljául kijelölő hős a középosztályi életmóddal kapcsolatos 
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ambivalens érzéseit testesítik meg: „Igaz, úr lett belőlem, orvos, van pénzem, finom 

ruhám…Csak mindig, örökké körül kell néznem, ha ilyen finom, idegen szobába lépek, nem 

merek a cselédek arcába pillantani, félek, hogy az anyám arca jut eszembe, nem merek 

cselédtől szolgálatot elfogadni…”
117

 Anna alakjában összefonódik a McAdams által minden 

élettörténeti elbeszélésben meglévőnek feltételezett hatalom és intimitás témája, hiszen Anna 

birtoklásával, a házassággal megy végbe az orvos társadalmi emelkedése, mivel a szerelem 

olyan hajtóerőt jelent számára, ami lehetővé teszi a vágyott gyors karriert („De egyszerre 

sikerem van, emlegetik a nevemet, társaságokba hívnak, reám bízzák a városi kórház 

laboratóriumának egyik osztályát. Az ilyesmi mindig így történik, ilyen kiszámíthatatlanul 

…de minden mögött Anna van, a mosolya, a lélegzete, tudom, hogy este láthatom.”)
118

 A 

McAdams szerint már a serdülőkortól kezdve tudatosan vagy tudattalanul konstruált 

élettörténet generatív forgatókönyve, célja az orvos esetében a társadalmi emelkedés, az „úri” 

vagyis a középosztályba való bekerülés a szegénység, az alacsony társadalmi státus, az ezzel 

járó gyermekkori megaláztatásoktól való szabadulás tanulás, karrierépítés révén. Az 

elbeszélésben az árnyék, sötét felhő gyakran ismétlődő képei kapcsolódnak az élettörténet 

feledni kívánt tényeihez (pl. „homály, amely beárnyékolta gyerekkoromat”; minden, ami sötét 

volt az életemben”).
119

 Élettörténeti monológjának ideológiai háttere válaszkeresés az 

igazságra: mi történt identitásvesztése pillanatában valójában, miféle valóság létezik a 

kézzelfogható valóság mögött, az álmok, vágyak birodalma elfogadható-e valóságként, ezért 

jön létre az éjszakai beszélgetés: „De ha megtalálom nálad az álom másik felét… akkor nem 

agyrém többé. Akkor valóság.”
120

 

7.6. A forma szemantizációja 

A korban a monológ, mint belső monológ a magas irodalomhoz, a regényt megújító 

tudatfolyamregényhez kapcsolódott, ehhez a formai újításhoz azonban nincs köze a mű 

narrációs technikájának. Kérdés, hogy a mű elsődleges kontextusában a monológ milyen 

változatai voltak használatban, és ezek hogyan íródtak be az alkotás és a befogadás 

folyamatába. Feltűnő, hogy Márai értő kritikusai (Kardos László, Németh Andor, Thurzó 

Gábor) a monológot nem a regény formai megújításaként érzékelték, sokkal inkább a 

színházzal, a színházi jelenettel hozták kapcsolatba a hős2 általuk „jelenet”-nek nevezett 
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monológját: „mindennek ezt a döntő jelenetet kell előkészítenie”;
121

 „a nagy éjszakai 

jelenetben bíró leveszi a talárt”
122

, „kísértő és megkísértett párjelenete”.
123

 A kritikusok nem 

ejtettek szót a forma szokatlanságáról, a sajátos monológtechnikát nem az irodalom, hanem a 

színház világával rokonították. A kor színpada azonban a monológot nem tekintette 

korszerűnek, a magyar színházi kultúra még mindig a polgári illúziószínház
124

 és a naturalista 

dráma hagyományához hűen nem tűrte a monológot a színpadon: „a realisztikus, illúziós 

színpadon zavaróan hatott, s mint egy letűnt technikának maradványa egyenesen 

kikívánkozott a drámából”,
125

 csak az ún. álmonológot tekintette értékesnek, ami „olyan 

drámai helyzet realizálódása, amelyben a beszélő énje megoszlik, saját magával kerül 

ellentétbe”; „jók csak az álmonológok, amelyek lelki hasadásból fakadnak…minélfogva úgy 

hatnak, mint a legigazibb párbeszédek.” - írta Hevesi Sándor 1935-ben a monológról A 

drámaírás iskolája című cikksorozatában.
126

 A színpadi értelemben vett jó monológ, a tisztán 

drámai monológ példája a hamleti monológ, ahol a színész nem a közönséghez, hanem 

önmagához beszél: „mint aki azt hiszi önmagáról, egyedül van, és nem látják. Így válik a 

monológ természetessé és drámaivá.”
127

 

A színpadi monológ sokkal fontosabb szerepet töltött be a populáris regiszterben: a 

századforduló óta jelen lévő műfaj a kabaré világában vált igazán népszerűvé, az 1910-es 

évektől a duó, a szkeccs, a paródia, a versmondás és a villámtréfa mellett a német kabaré 

nyomán létrejövő pesti kabarénak is fontos műfaja volt.
128

 A szövegek egymás mellé 

helyezését elvét követő értelmezésben a Márai- monológ befogadásában a népszerű vidám 

monológ nagy szerepet játszhatott, a műfajok mintegy egybeolvasódtak: a kabarémonológok 

identitáskonstrukcióihoz képest érzékelték a befogadók a Válás Budán monológtechnikáját és 

az ahhoz kötött identitáskonstrukciót. A kabaré monológjai a nagyvárosi élethez 

kapcsolódtak: műfaji sokszínűsége montázsszerű látásmódot eredményezett, „újfajta 

parataktikus nyelvezet” jött létre, amit „a nagyvárosi lét adekvát megfelelőjének” 

tekintettek.
129

 A magyar kabaré ún. vidám monológjai már a századfordulótól kezdve 
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rendkívül nagy népszerűségnek örvendtek, magát a műfajt Makó Lajos (1854-1908, színész, 

rendező, színműíró) hozta be 1887-ben a magyar színpadra, az ún. víg monológ töretlen 

népszerűséget élvezett a harmincas években is. A legsikeresebb darabokat már a 19. század 

vége óta kis füzet formájában ki is adták, többek között a Vidám monológok, Fehér kabaré 

könyvtár, Kabaré-kincstár, Monológ könyvtár, Monológok. Víg és komoly nagyjelenetek című 

sorozatok
130

 igen népszerűek voltak, számos kiadványt foglaltak magukba, a színpadon 

legnagyobb sikert aratott monológokat tartalmazták. A kor közkedvelt középosztályi lapja, a 

Színházi Élet is közölt népszerű szerzőktől monológokat, pl. Lakatos László A szerelmes nő 

című monológja 1938-ban jelent meg a folyóirat mellékleteként. Léteztek gyűjteményes 

kötetek is, a kor népszerű komikusai Steinhardt Géza, Nagy Endre könyveiben szerepeltek 

vidám monológok is,
131

 Lakatos László Húsz monológ (1933) címmel csak monológokból 

álló kötetet adott ki. Ezek a kis füzetek az egyéni és a közösségi szórakoztatás, a műkedvelő 

színjátszás céljait szolgálták,
132

 társas összejöveteleken el lehetett őket játszani, léteztek külön 

monológok nők és férfiak számára. 
133

A kabaré monológjai a lelepleződésen alapultak, a 

figura identitása gyorsan megteremtődött, a leleplezni kívánt jellemhiba vagy társadalmi 

jelenség ábrázolására korlátozódott és a lelepleződés sémájára épült. A monológ alapja a 

figura öndemonstrációja és akaratlan, önkéntelen lelepleződése, a nézők többletinformációval 

rendelkeztek, ami a monológot mondó figura előtt rejtve marad. A monológ felerősíti a 

színházművészet általános jellegzetességét, az identitás színrevitelét,
134

 a figura színpadon 

való megteremtését. A kor vidám monológjainak figurái szilárd, társadalmilag elfogadott 

identitásmodelleket jelenítettek meg, melyek sztereotípiákon, nem ritkán előítéleteken 

alapultak, kapcsolódhattak társadalmi kérdésekhez is, de általában konzervatív felhanggal. 

Gyakori téma a házasság, a polgári házasság, a társadalmi felemelkedés, az emancipáció, 

férfi-női szerepek, a különböző társadalmi rétegek bemutatása a középosztály szempontjából. 

Ilyen pl. a polgári házasság intézményét kritizáló „Jaj, az a polgári házasság” című monológ 

1895-ből, vagy a női emancipáció kérdéséhez kapcsolódó „Régi lányok, mai lányok… című  

1931-ből. Ez utóbbi azért érdekes, mert „átváltozó monológként” mindkét szerepet egyvalaki 
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játszotta. A modern, teniszezni, szórakozni vágyó lány monológja után a nagymama nevelte, a 

hagyományos női szerepet elfogadó lányé következett, a monológ csattanójaként a „régi” lány 

ledobta a ruháját, s a „modern” lány teniszruhájában állva a közönséget szavazásra szólítja fel, 

melyik tetszik jobban: „Nekem mindegy, hogy melyiket választják (hamiskásan mosolyog) 

mert hiszen az egyik én vagyok, -a másik is én vagyok!”
135

 Az ebben a monológban 

megfigyelhető sztereotípiák már az emancipációval kapcsolatos vélemények átmenetiségét, a 

tradicionális és új értékrend társadalmi kettősségét, a modernizációs folyamatot tükrözte. Az 

identitásproblémák tehát a populáris műfajokban is megjelentek. 

A Márai-regény monológjai az önbemutatás, az identitás megteremtése gesztusa révén 

rokonságot tartanak a kor populáris monológjaival, de a válságba jutott személyiség témája 

felidézi az álmonológ drámai műfaját is. Olyan átmeneti, transzgenerikus formának 

tekinthetők, ahol az élettörténeti monológ elbeszélése teremti meg annak a figurának a 

személyes identitását, aki már elszakadt a kor normáin és szerepein alapuló szociális 

identitásától. Mintegy színpadi figuraként a beszéde által teremti meg önmagát, olyan 

határhelyzetben, ahol a társadalmi tekintettől szabadon, identitását a saját maga által 

megformált élettörténettel alkotja meg. A regény narratív struktúrájában fontos szerepet játszó 

fokalizáció elemzésében láttuk, hogy az elsődleges elbeszélő képviseli a társadalmi tekintetet, 

ezért nyer akkora jelentőséget, hogy a regény második részében a hős2 mint elbeszélő 

lényegében átveszi a szerepét, a fokalizációs centrum áthelyeződik, az elsődleges elbeszélő 

jelentősége lecsökken, megnyilvánulásai megritkulnak; a monológban, mint transzgenerikus 

formában szerepe lényegében a szerzői utasításokkal lesz egyenértékű („Fejét csóválja, a 

sötétbe néz, mosolyog”;
136

 „a bíró mozdulatlanul, figyelmesen hallgatja”),
137

 tehát a szereplők 

színpadi mozgására, ez esetben mimikájukra vonatkozik. Ezzel a monológ formai sajátosságai 

beíródtak a szövegbe. A kabaré nagyvárosi, montázsszerűen felrakott alakjaival szemben, 

akik a nagyváros korzószerű látványosságát képezik, ebben a sajátos monológtípusban egy 

társadalomból kivonuló figurát látunk, aki ellentétben a populáris monológ, a kabaré 

típusaival, a döntően szociális identitásként értelmezett önazonosságát feladva az 

individualizmus elve alapján beszéli el azt az élettörténetet, amit egyedül csak ő mesélhet el. 

A fokalizációt és az elbeszélő szerepét vizsgálva azt láthattuk, hogy a figura a társadalmi 

tekintettől, a szociális reprezentációk világától függetlenedik, mintegy kilép az identitás 
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társadalmi meghatározottságaiból, és identitását saját élete egy döntő epizódjának (a narratív 

pszichológia szóhasználatával élve az értelmezést kikényszerítő nukleáris epizód) 

interpretációja alapján teremti meg. A fokozatosan előrehaladó értelmezés, az analitikus 

dráma szabályai szerint feltáruló múlt adja a monológ drámaiságát. A monológformában tehát 

összekapcsolódik a magas irodalom lélektanisága (az identitásvesztés pillanatának ábrázolása) 

és a színpadi monológ öndemonstratív jellege. A hős1 és a hős2 korábbi alapvetően az 

osztály-és foglalkozáson alapuló szociálisidentitás fogalmával szemben a hős2 monológja új, 

kizárólag a személyes élettörténeten alapuló identitáskonstrukciót mutat fel, ami a korban a 

premodern, antiszemitizmussal is összefonódó identitásfogalom (a modern társadalommal 

ellentétben a származás, vallás újbóli előtérbe kerülése) ellendiskurzusának tekinthető. A 

jelenség a vidám monológok műfajában is megfigyelhető volt, külön műfajként léteztek pl. 

cigány
138

 vagy tót monológok,
139

 ám a zsidótörvények ellen a maga módján, egy nagysikerű 

műsorral tiltakozott a pesti kabaré: Elő az okmányokkal címmel (Pódium, 1938. szept. 28.), a 

konferanszié a népszerű Békeffi László volt.
140

 Az élettörténeti monológban a kollektív 

identitással szemben az egyéni, individuális identitás kerül hangsúlyos szerepbe: az egyén 

saját identitásának megalkotója.  Mégsem beszélhetünk azonban esztétikai értelemben sikeres 

kísérletről. Az erőltetett cselekményfordulatok, a gyilkosság és a melodramatikus szerelmi 

történet valószerűtlen összekapcsolódása és az identitásvesztés pillanatában megjelenő 

monológ igen árnyalt lélekrajza kioltják egymás hatását. A magas kultúra és a tömegkultúra 

ún. átmeneti zónájában
141

 elhelyezhető regénytípus tartalmi elemei révén is elősegítette „a 

polgári kulturális minták alászállását”, ami a harmincas évektől kezdve jellemezte két háború 

közötti időszakot. Mint láttuk, Márai magas példányszámban eladott népszerű regényei 

részesei voltak a tömegkultúra polgárosító hatásának, a kulturális homogenizáció 

jelenségének. A mű a harmincas években létrejövő átmeneti kulturális zónák jelensége, 

egyben az irodalom és tömegkultúra kölcsönös kapcsolatának fontos példája. A középosztály 

populáris kultúrájának egyik műfaja, a monológ formai elemei beíródtak az irodalmi szöveg 

formai elemei közé, és a kritika szövegnyomai szerint beíródott a befogadás folyamatába is: 

az olvasó és a kritikus figyelme az identitását mintegy a színpadon megteremtő figurára 

irányult. Ez a dinamikus, a néző szeme előtt teremtődő identitásmodell azonban 

mindenképpen újdonság volt a kor statikus identitásmodelljeihez képest. 
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7.7. Recepció és diskurzusba ágyazottság 

A Válás Budán ugyanakkor társadalmi regényként, sajátos irodalmi eszközei által 

állásfoglalásnak tekinthető a válás-és a középosztály egymással összefüggőnek bemutatott 

kérdésében. A regény motivikus hálójában a középosztályi identitás fontos kelléke, a bútor 

motívuma kapcsolja össze a válás és középosztályi identitás társadalmi kérdéseit: „Rövidlátó 

pillantással érzékelte az ismert képet, a szobákat, ahol minden bútordarabot ismert, nem is 

személyesen, mint inkább feltételezve ismerősségüket, ahogy az osztályabeli cívis öltözetét 

ismeri az ember.”
142

 „ez a házasság szétesik, mint az odvas, szúette bútor.”
143

 A regény erős 

társadalmi beágyazottságát jelzi, hogy a szerző politikai, világnézeti állásfoglalásaként 

értelmezték, jobb és baloldalról egyformán elmarasztalták; sőt Márai „bukásaként”
144

 

értékelték. A szociáldemokrata Szocializmus a hősalkotásra támaszkodva („a főhős a budai 

középosztály”) a baloldalról a jobboldalra való átállás gesztusaként marasztalta el a művet 

(„nagy és mélységes a bók jobbfelé”),
145

 míg a konzervatív bírálók a freudi mélylélektan 

jelenléte miatt egyház-és vallásellenesnek műnek minősítették („A katolikus olvasót ne 

tévessze meg az, hogy Márai bírája hívő katolikusnak van feltüntetve, akit szerzetesnek 

neveltek, aki vasárnapi misét nem mulaszt, böjtöt nem szeg meg, évenkint elvonul 

Manrézába. Az író minden jóakarata ellenére a regény távol áll a katolikus felfogástól… sőt 

katolikumellenes”)
146

 Az idézett kritikák a regényt a hatalomhoz való viszonyában helyezték 

el, s megjelenik bennük a mű kettőssége: a regény végén meghirdetett üzenet és írói 

állásfoglalás, az értékőrzés gesztusa éles ellentétben áll a vizsgált formai eszközökkel. A 

kritika és a mű összjátékaként felfogott szerző-kép tovább módosult, szoros összefüggésben a 

középosztály-diskurzusokkal. Egyrészt megmaradt a kánonba emelő kifejezés, domináns 

funkcióhipotézis, „a polgárság írója”, amit a népiek is továbbépítettek, így pl. Féja Géza,
147

 

Szabó Zoltán
148

 kritikái; másrészt a szerző képéhez hozzátartozott a polgári értékek 

védelmének felvállalása, amit a narrátorral azonos értékrendű hős1 képvisel, és a mű 

tendenciózus zárlata közvetít. Lényeges azonban hangsúlyozni, hogy a polgári értékek őrzése 

a modern értelemben vett középosztály jegyében folyik, hasonlóan az urbánusok, a polgári 

liberális értelmiség felfogásához (Lásd a korábbi fejezetben Cobden középosztály-ankétját.) A 
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bíró által megmenteni kívánt középosztályba éppúgy beletartozik a szabad pályákon 

érvényesülő kereskedő, mint az úri középosztálybeli hivatalnok: „A társadalmat kellett 

megmenteni, nemcsak a formákat, hanem a hús-vér embereket, a gyermekek lelkét és a 

felnőttek életét, s a hozzávaló keretet, a két szoba, konyhát vagy a három szoba, hallt, a 

hivatalnok elsejei borítékját és a kereskedő hitelét…”
149

 S bár a narrátor a szereplőhöz kötött 

fokalizáció révén érzékelteti a középosztály megosztottságát („a környékbeli minisztériumok 

hivatalnokai laktak itt…s közöttük és mellettük elkülönzötten élt a felszivárgó, új lakosság, 

elfinomodott és megtollasodott polgárság”),
150

 mégis a paloták szomszédságában meghúzódó 

negyedet egy fölérendelt fogalommal „polgári negyed”-nek nevezi: „ismerte ezt a 

negyedet…a bástyák és a paloták alatt feudális hűséggel  és szerénységgel meghúzódó polgári 

negyed körképét”.
151

 A hősalkotás azért válhatott kiemelt elemmé a regényt kifejezetten 

politizáló irodalomként értelmező kritikákban, mert már önmagában tükrözte a társadalom 

önszemléletében jelentős szerepet játszó elemet, a középosztály kettősségét. A foglalkozások 

nemcsak azért lényegesek, mert megjelenítik a válással kapcsolatos meghatározó 

diskurzusokat (a jogit és az orvosit), hanem a középosztály megosztottságát is. A feudális 

eredetű, rendi-felekezeti törésvonalak mentén megoszló középosztályt a mű fiktív világában a 

két hős származásánál és foglalkozásánál fogva jeleníti meg. Mindketten az értelmiséghez 

tartoznak, a jogihoz és orvosihoz; az erős liberális tradícióval bíró jogászok között az ügyvédi 

pályán érvényesült legkevésbé a felekezeti megosztottság. Zsidó és nem zsidó tagjait szoros 

integráció jellemezte: közös irodákat tartottak fenn, vegyes házasságok is előfordultak.
152

A 

foglalkozási csoporton belül a bírói pályát hagyományosan a keresztény eredetű úri 

középosztály birtokolta, nagyfokú önrekrutáció volt rá jellemző, ahogy ez a regényben is 

megjelenik. Az orvosi pálya ezzel szemben nagyon erősen megosztott volt, körükben sikerült 

elérni aktív fajvédő egylet létrehozását.
153

A keresztény orvosok igyekeztek kiszorítani az 

akkor kialakuló kórház- és egészségbiztosítási rendszer kínálta állami, biztos egzisztenciát 

jelentő állásokból a zsidókat. Ugyanakkor a pálya gyors felemelkedési lehetőséget biztosított 

a felemelkedő alsóbb néprétegek számára is, ahogy ez megjelenik a regényben is.
154

 A két 

figura azonban mégsem tekinthető egymás diametriális ellentéteinek, úgy ahogyan az a 

korabeli társadalom önképében, az úri/keresztény középosztály, zsidó polgárság 
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aszimmetrikus ellenfogalmaiban érvényesült: a beavatás motívuma és a jungi 

személyiségpszichológia, valamint a mű világán belül a tudás a narratív szerepek közti, a 

realista hagyománytól eltérő megoszlása megfordítja a társadalmi hierarchiában betöltött 

szerepüket. A pusztán a személyes élettörténeten alapuló új identitásmodell pedig egyúttal le 

is bontja a szociális identitás osztályhoz, foglalkozáshoz, valláshoz kötött uralkodó modelljét. 

A Válás Budán társadalmi-lélektani regényként az élettörténeti monológ formájában olyan új 

identitáskonstrukciót mutat fel, ami szemben állt a kor politikai célokat, a kirekesztést 

szolgáló merev, származáson és vallási hovatartozáson alapuló identitásfogalmával, és az 

identitást az egyéni élettörténettel azonosította. Funkciója az aszimmetrikus ellenfogalmakkal 

és a kettős struktúrával szembeni ellendiskurzus megteremtése volt. 
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8. Összegzés 

Márai Sándor 1930-1935 közötti pályaszakaszának meghatározó sajátossága, hogy az 

identitás szociálpszichológiai témája központi szerepbe kerül, és különböző narratív formához 

kapcsolódik, melyek közül a legjelentősebb az elbeszélői hang polifóniája és az élettörténeti 

monológ (Egy polgár vallomásai, I, Válás Budán). Az ide sorolható művek a polgári identitás 

válságára adott reakciónak tekinthetők, az irodalom saját eszközeivel lépett fel a társadalom 

önképében jelen lévő kettős struktúra ellen. A vizsgált pályaszakasz további jellegzetessége a 

metafikciós tendenciák felerősödése (Idegen emberek, Bolhapiac), és a tömegkultúra 

elemeinek beépülése az irodalmi műbe (Bolhapiac, Válás Budán). Ezek a sajátosságok az 

életmű jól elkülöníthető szakaszává teszik a tárgyalt korszakot, szembeállítva  a pálya a 

szakirodalom által már alaposan feltárt konzervatív liberális, kultúrkritika attitűdjei által 

jellemzett későbbi, 1935 utáni szakaszaival. 

A metafikciós mű, az Idegen emberek a stilizáció és a narratív invenció révén a modern 

regény dilemmáival való szembesülés regénye. Formai elemei révén a későbbi regénytípust 

(az elbeszélőt leváltó hős monológja) vetíti előre, a freudista regényírás alternatívája Márai 

pályáján. A regényíró feladata leszűkül: a tudat teljességre törekvő ábrázolásával szemben az 

emberi személyiség egy része, az identitás a témája. A stilizáció az irodalmi modernség 

nyelveit mutatja fel tárgyként: a berlini koraexpresszionizmus jellegzetes témája, az én 

szétesése a traumatizált identitás, az identitásvesztés témájára transzponálódik át, a 

stílusirányzat motívumai (a perszonifikált közlekedési eszközök, a tenger, az állatok) a nyelvi-

kulturális idegenség szempontjából értelmeződnek át. Megjelenik a destabilizálódó, 

dezorientált szubjektum képe, ennek oka azonban az identitás válsága és elvesztése. Az 

identitás a hős élettörténeti elbeszélésével szilárdul meg újra, narráció eredményeként. 

Lényeges, hogy az elbeszélés, az egyéni élettörténet eredményeként létrejövő új identitás nem 

jelent visszatérést a premodern, származáson, valláson alapuló identitásfogalomhoz: 

önreflexión és egyéni döntésen alapuló modern identitás, melynek ugyanakkor lényeges 

eleme a nyelvi-kulturális meghatározottság belátása. A személyes önazonosságot megteremtő 

tudat ábrázolása elválaszthatatlan a formai elemektől: a beágyazás, a metalepszis az elbeszélt 

és az elbeszélői tudat közti szakadás hangsúlyozásával a tudatábrázolás igazságérvényére és 

relevanciájára kérdez rá. Bár a figurális elbeszélés és az élettörténeti elbeszélés révén mindkét 

részben a hős nézőpontja érvényesül, mégis a stilizáció művészi eszköze révén a második rész 

homodiegetikus elbeszélője bír fölénnyel a beágyazó elbeszélés narrátorához képest, az új 

tárgyiasság az expresszionizmushoz képest mutatkozik hitelesnek. Ezt húzzák alá a regény 
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íráshoz kapcsolódó alakjai és motívumai, az egymással versengő szövegeszmények is. A 

regénybeli mise en abyme az elbeszélői tudás hitelessége szempontjából az idegen tudat 

ábrázolása fölé helyezi az emlékezés révén önazonosságát megformáló hős-elbeszélő alakját. 

Az Idegen emberek metafikciós tendenciáinál fogva az életmű kiemelt jelentőségű darabja, a 

modern regény dilemmáira adott válasz. 

A rekontextualizáció a polgár fogalom használatát, jelentéseit és a középosztály diskurzust 

vizsgálta. A korabeli társadalom önképét a kettős struktúra határozta meg, aminek két 

alkotóeleme (keresztény, úri középosztály – zsidó polgárság) aszimmetrikus ellenfogalomként 

működött. A konzervatív és a fajvédő középosztály diskurzus közös jellegzetessége, hogy a 

meglévő polgárság nem tartozott bele a mai modern értelemben vett középosztályba, és a 

magyar középosztály megteremtésének programjaiban sem szántak szerepet a meglévő 

polgárságnak: a diszkurzív térben a polgárság kirekesztődött a 19. század óta a nemzet 

gerincének tartott középosztályból, a fajvédők pedig radikális megoldásokat követeltek 

(Szabó Dezső, 1935). Mint láthattuk, 1930-ban a polgárság elsősorban vallási-etnikai 

megkülönböztető jegyével, és nem társadalmi rétegként szerepelt a konzervatív diskurzusban 

(Weis 1930), melynek kategóriái, keretei már a korszak kezdetén készen álltak (Szekfű Gyula, 

1920).  A szóhasználatban a húszas-harmincas évek új fejleménye az I. világháború előtti 

középosztály-diskurzusokhoz képest, hogy a polgárság, zsidóság egymással felcserélhető, 

egymást kölcsönösen stigmatizáló fogalommá vált, ami további, egymásnak ellentmondó 

pejoratív fogalmi azonosításokkal (bolsevik, kommunista, liberális, tőkés, urbánus) 

terhelődött az aszimmetrikus ellenfogalom tagjaként. Ezzel párhuzamos jelenség a polgári 

identitás válsága: a korábbi, egyéni teljesítményen és döntésen, valamint az állampolgári 

jogegyenlőség gondolatán alapuló modern identitáskonstrukciókat egyre inkább a 

származáson, vallási, etnikai hovatartozáson alapuló, premodern identitáskonstrukció 

szorította ki. A polgárlét 19. századi identifikációs bázisa (kulturális gyakorlat, életmód, 

csoportidentitás) megsemmisült. A polgári identitás válságát az is mélyítette, hogy a korban 

alapvetően asszimilánsnak tekintett polgárság számára a kettős vagy többes identitások 

felvállalása az egyre erősödő nacionalizmus és antiszemitizmus miatt lehetetlenné vált 

(Hatvany Lajos,1926; Komlós Aladár, 1921). A polgári liberális, urbánus értelmiség 

középosztály diskurzusának (a Cobden ankétja, 1935) minimális középosztály-programja 

visszatérést sürgetett a „régi”, tehát az I. világháború előtti középosztály-koncepcióhoz (a 

középosztály fogalma ne szűküljön le az úri, keresztény középosztályra, hanem a meglévő 



 

198 
 

polgárság is része legyen) maximális programja pedig a középosztály alulról történő 

kibővítését szorgalmazta. 

A Márai életmű legfontosabb, legmeghatározóbb darabja, kétségtelenül az Egy polgár 

vallomásai első kötete, ami válaszreakció a polgári identitás válságára. A kassai polgárság 

rajzát elsősorban valóságirodalomként értékelte a kritika, és így, a valóság rajzaként válhatott 

mintaértékűvé a kassai polgárság, ahol a kettős struktúra nem érvényesült olyan nagy 

mértékben, mint a magyar társadalom önképében általában. A Márai –recepció 2. 

szakaszában, a kilencvenes években a küszöbön álló társadalompolitikai program, a 

polgárosodás felerősítette a mű világszerűségének a jelentőségét, a polgári minták rendkívüli 

fontosságot nyertek. A mű és a szerző képe konkrét polgári identitásmintává váltak, így váltak 

részesévé a politikai szocializáció nem intézményes formáinak. A narratív, formai 

megoldások az értelmezések elenyésző részében nyertek szerepet (Mekis D. János, 2002, 

Dobos István, 2005). Az Egy polgár vallomásai identitásregényként az identitás 

szociálpszichológiai fogalmát és alakulását állítja előtérbe, de nem elsősorban tartalmi elemei 

által: a regény legszembetűnőbb sajátossága a hibrid konstrukciók (Bahtyin) jelenléte és az 

identitás témájával való összekapcsoltsága, ami az elbeszélői hang összetettségében nyilvánul 

meg. Ez a különböző nyelvek, ideologémák, szociális reprezentációk (Moscovici) az 

elbeszélői hangba való beépülésével valósul meg. A hibrid konstrukciók legfőbb szerepe az 

egymással dialogikus viszonyban álló, egymással vitázó „nyelvek” felidézése. Forma és 

kontextus összeszövődöttségét a hibrid konstrukciók működése jelzi: egyrészt képesek a 

különböző társadalmi rétegek a csoport határait kijelölő valóságelemekről alkotott szociális 

reprezentációit felidézni (pl. a bank) másrészt a keletkezési kontextus vitaszituációját előhívni 

(az asszimiláció mélysége). A narratív olvasatot figurális olvasat egészítette ki. A 

mellékalakok elrendezése és a motívumok, különösen a színjáték és a szerepjáték motívuma 

és a hibrid konstrukciók együttesen a polgári identitás és általában az identitás 

viszonylagosságát, szerepszerűségét és az identitások felcserélhetőségét és egymásba 

alakulását sugallják. A posztulált szerző feladata kettős. Az egyik az életmód identitásképző 

erejének hangsúlyozása, a másik pedig a szociális reprezentációk és a tapasztalt valóság 

inkongruenciájának ábrázolása. A korabeli középosztály diskurzusok a középosztály 

kettősségének ábrázolásában jelennek meg, a diskurzushoz való hozzászólás a tartalmi elemek 

szintjén a róluk alkotott szociális reprezentációk és a valóság inkongurenciájának 

hangsúlyozásában nyilvánul meg. („Endre bátyám” alakja) Az Egy polgár vallomásai első 

kötete mégsem a (polgári) identitás tartalmi elemei révén válik identitásregénnyé, hanem a 
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narratív struktúra és a motívumok, figurák rendszere egymást erősítő jelenségei révén. A 

funkció, hatás, a szerző képe vizsgálata az irodalom komplex fogalmán alapul, és azon a 

belátáson, hogy az irodalom történetisége legerősebben az irodalmi mű használatában 

nyilvánul meg. A rekontextualizáció során kiderült, hogy a „polgár” szó az aszimmetrikus 

ellenfogalom negatív tagjaként stigmatizált fogalommá vált. A használatba vétel 

vizsgálatának legfontosabb eredménye, hogy az Egy polgár vallomásai recepciója 

párhuzamot mutat A Toll című urbánus folyóirat egyik fontos törekvésével: a fogalmak 

tisztázásának programjával, melynek lényege a polgár, polgárság rehabilitálása a stigmatizáló 

szóhasználat ellenében. A mű irányadó kritikusai A Toll urbánus munkatársai voltak, akik 

polgári irodalomként (Hevesi András) , baloldali irodalomként (Cs. Szabó László), 

valóságirodalomként (Zsolt Béla) értelmezték a művet. A Toll az esztétikum önelvűségével 

szemben az irodalom elkötelezettségét hangsúlyozta, ezzel az új tárgyiasság 

irodalomfogalmát érvényesítette, az irányzat többféle módon is érvényesült a lapban 

(tömegkultúrához való elfogadó viszony, valóságirodalom). Az Egy polgár vallomásai első 

kötete a kassai polgárság ábrázolásával teljesítette be a folyóirat a fogalmak tisztázásának a 

programját, szembeszállt az aszimmetrikus ellenfogalmakkal. Azonban nemcsak a mű, hanem 

a szerző képe is ágensként viselkedett a társadalmi rétegek képviseletéért folytatott harcban. A 

mű, a kritikusok és a kisebb részben a történeti szerző által létrehozott szerző képének 

lényeges eleme a polgári irodalom képviselőinek, az asszimiláns polgári íróknak, Márainak és 

Zsolt Bélának az együttes szerepeltetése. Összetartozásuk a magyarországi németség és 

zsidóság közös sorsát, az asszimiláns sorsot jelképezte. Az Egy polgár vallomásai nemcsak 

egyszerűen a felvidéki cipszer polgárság 1867-1914 közötti történetét meséli el, hanem az 

asszimiláns polgárság útját is. Az értekezés másik eredménye a történeti szerző az irodalmi 

intézményrendszerben elfoglalt helyének pontosítása, A Toll és Márai eleddig feltáratlan 

viszonyának a bemutatása. A Toll 1935-ig fontos szellemi műhelye volt Márainak, különösen 

1929-1930 között jelentek meg itt írásai, de a folyóirat fogalomtisztázó programját az Egy 

polgár vallomásai első kötetével és a szerző képével teljesítette be. Míg a hatás, a szerző 

képe, a funkció vizsgálata azt mutatta be, hogy a mű és a szerző képe milyen kulturális-

társadalmi folyamatokban vettek részt a recepció nyilvános aktusai révén, addig a formai 

elemzés arra irányult, hogy az irodalmi mű hogyan, milyen speciális, csak az irodalomra 

jellemző eszközökkel vett részt a diskurzusokban. A multiplikált kontextualizáció vizsgálatát 

a recepció megszakítottsága, 1989 utáni újabb jelentős szakasza indokolja, amikor a mű újra 

részt vett a polgári identitás alakításának folyamataiban. A multiplikált kontextualizáció a mű 

domináns funkcióhipotézisét tárta fel („a polgárság írója”), és fényt derített a befogadás a 
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rendszerváltás politikai eseményeivel összhangban álló politikai vonatkozásaira. Paradox 

módon az irodalomtörténet-írás parakletoszi funkciója gátolta meg a történetiség 

szempontjainak érvényesítését a Márai-kritikában, ami a kilencvenes években is jellemző 

vonása maradt.  Míg az Egy polgár vallomásai a harmincas évekbeli recepciójának domináns 

funkcióhipotézise (a „polgárság írója”) változatlan maradt, addig a kontextuális-kulturális 

narratológiai történeti vizsgálat eredményeként eltérő funkcióhipotézis állítható fel. A mű 

funkcióhipotézise implicit funkciómodellje és külső valóságvonatkozásai (polgárság, 

középosztály) alapján a korban egyre nagyobb szerepet játszó merev, premodern 

identitásfogalommal való szembeszállás, az identitásalakulás valós folyamatának és kulturális 

-társadalmi meghatározottságainak bemutatása. Az Egy polgár vallomásai első kötete jelentős 

tényezője volt a társadalom önképét meghatározó kettős struktúra ellendiskurzusának. 

A Bolhapiac és a Válás Budán c. művekkel foglalkozó fejezetek az életmű és a tömegkultúra 

viszonyát értelmezik újra. A Bolhapiac a korabeli tömegkultúra, a panoptikon szerkesztési 

elvét érvényesíti a kötet novelláiban. A panoptikum és a modern nagyváros rendezőelve 

egyaránt a hierarchikus viszonyokat felváltó parataxus és a metonimikusság, az 

expresszionizmus és az új tárgyiasság kedvelt szerkesztőelve. Az értelmezés a textuális 

materializmus elvét érvényesítve, a könyvet tárgyként, azaz a szövegek és az illusztrációk 

együtteseként szemléli. Székely-Kovács Olga rajzai hozzájárulnak a kötet 

panoptikumszerűségéhez, sőt erősítik az egyes szövegek metaleptikus jellegét, a befogadó 

maga is részévé válik a kötetbeli panoptikumnak (pl. Ronda nő, kalapban, Teddy). A kötet 

invenciója, hogy a bámészkodást egy más médiumba és társadalmi közegbe helyezi át, ami a 

panoptikumbeli látogató nézőpontjának átfordításával jár együtt: mindez a szociális 

reprezentációk működését, a társadalmi tekintetet jelöli ki a kötet témájául. A kötet 

kiemelkedő novelláinak témája a nyilvános tér vizuális rendje, a gyakran képben 

megnyilvánuló szociális reprezentációk és azok működése. A Bolhapiac egyes darabjaiban 

ugyanakkor folytatódnak az Idegen emberek metafikciós tendenciái: Vidali és a búvár alakja a 

klasszikus modernség művészfiguráinak lefokozott variációi (Vidali módszere, A búvár), de 

az új tárgyiasság szemtanú-riporteri művészalakja is ironikusan, parodisztikusan jelenik meg 

(Teddy). A művész maga is a szociális reprezentációk termelésének, működésének és 

működtetésének a megfigyelője és résztvevője (Szerelmesek, Ronda nő, kalapban). A 

Bolhapiac tehát tudatos és művészi szempontból sikeres törekvés a populáris regiszter és a 

magas irodalom közelítésére, és ebből a szempontból egyedülálló kötet Márai pályáján. A 

tömegkultúra egyes jelenségei úgy épülnek be a szövegbe, hogy formai elvvé válva a modern 
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nagyváros szociálpszichológia jelenségeit ábrázolják. A polgári kultúra diffúziója 

szempontjából az értékőrző író képe felülvizsgálatra szorul, azzal a lényeges kikötéssel, hogy 

a polgári kultúra terjedésében nem a történeti szerző, az író és a publicista nézetei, hanem 

maguk a művek játszottak szerepet. A Válás Budán és Márai a harmincas-negyvenes években 

íródott sikerkönyvei hozzájárulásnak tekinthető az elpolgárosulás folyamatához, hiszen igen 

nagy példányszámú művei funkcionálisan a harmincas évektől tért hódító tömegkultúrához 

tartoztak, és a polgári életformát, értékvilágot, életgyakorlatot közvetítették, mellyel nemcsak 

a meglévő polgárság tudott azonosulni, hanem a feltörekvő társadalmi rétegek számára is 

mintaként is szolgálhatott. Irodalom és tömegkultúra között tehát kölcsönös, kétirányú 

folyamatot figyelhetünk meg, az átmeneti kulturális zónák jelenségeként.  

A Válás Budán (1936) az identitás kérdését a kor aktuális társadalmi vitái közé helyezve új 

narratív poétikai eszköz formájában jelenítette meg, és ezzel új identitáskonstrukciót mutatott 

fel. A mű hősalkotása révén a középosztály diskurzusokba ágyazódott be, a polgári házasság 

intézményének válságához, a válás témájához kapcsolódva. A válás diskurzusának vizsgálata 

a szövegbe beíródó korabeli jogi, orvosi szövegekre irányult. A mű hangsúlyos 

depragmatizált valóságeleme a válás, ezen belül is az ún. hűtlen elhagyás esete, ami a korban 

a közös megegyezést helyettesítette. A regényben ábrázolt válás a hűtlen elhagyás esetének 

illusztrációja, ahol a vétkesség elve nem érvényesíthető. A tendenciózus zárlattal szemben (a 

válás erkölcsi elutasítása a házasság védelmében) a mű narratív és figurális elemzése ezzel 

ellentétes és összetettebb képet mutat. A regény első, heterodiegetikus részében a domináns 

eszköz a szereplőhöz kötött fokalizáció: az elbeszélő értékrendje, világlátása közel áll a 

szereplőhöz (hős1), ám a narrátori stratégia része a hős értékrendjének, világlátásának 

elbizonytalanítása. A homodiegetikus részben a hős2 beléptetésével a narratív beágyazás 

esetén a narratív tudás megoszlása megfordul: a hős2 tudása kiterjed azokra a területekre is, 

ahol a hős1 és a hozzá közel álló narrátor nyilvánvalóan nem kompetens (álmok, szexualitás). 

Lényeges a szereplőhöz kötött (hős1) fokalizáció fókusza, ami a társadalmi szerepeken 

alapuló szociális identitásra korlátozódik. A homodiegetikus részben a hős2 monológja 

megfeleltethető a heterodiegetikus rész döntően pszichonarrációs tudatábrázolásának, hiszen 

annak egyes szám első személyű változatának, disszonáns ön-narrációnak tekinthető, ahol a 

narrációs folyamat tudatos cselekvés, és a jelenbeli elbeszélő én kognitív fölénye jellemzi az 

elbeszélt énhez képest. Az elbeszélő (a hős2 későbbi énje) és az elbeszélt én között 

egyértelmű a viszony: az elbeszélő jelentős kognitív fölénnyel bír az elbeszélt én fölött, ami 

ellentétes az első rész elbeszélője és hőse közti viszonnyal. A hős2 már szociális identitását 
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elveszítve lép be a cselekménybe, monológja élettörténeti monológnak tekinthető, ezzel 

teremti meg önazonosságát, ezért a monológ a narratív pszichológia élettörténeti 

monológjának feleltethető meg. A hős2 létrejövő új identitása egyszerre feltétele és 

eredménye a történetmondásnak. A figurális olvasat kiegészíti és megerősíti a narratív 

olvasatot, ahol fontos szerepet játszik a beavatás motívuma (híd, kapu, a beavatás triadikus 

szerkezete), továbbá a három szereplő megfeleltethető a jungi személyiségmodellnek 

(persona, anima, árnyék). Lényeges, hogy a Selbst hiányként van csupán jelen, a személyiség 

kiteljesedése tehát nem lehetséges. A személyiség árnyék része tudása révén fölénybe kerül a 

personával: a hős2 beavatóként a személyiség elfojtott, tudattalan rétegeivel szembesíti a 

hős1-et.  

A szövegek egymás mellé helyezésének módszertani elve szerint a regényben megjelenő 

monológformát a korban népszerű, a populáris regiszter ún. vidám monológjai mellé helyezve 

vizsgáltam. A kabaré vidám monológjainak identitáskonstrukciói panelek mentén épültek fel, 

a figura azonossága gyorsan megteremtődött, és társadalmi sztereotípiákhoz kapcsolódott (pl. 

cigány, tót monológok a kabaréban). A hős2 monológja a szociális identitás merev sémáival 

szemben (osztály, foglalkozás, nem) új, kizárólag a személyes élettörténeten alapuló 

identitáskonstrukciót mutat fel, ami a korban az egyre erősödő premodern identitásfogalom 

ellendiskurzusának tekinthető. A pusztán a személyes élettörténeten alapuló új 

identitásmodell lebontja a szociális identitás osztályhoz, foglalkozáshoz, valláshoz kötött 

uralkodó modelljét. A Válás Budán társadalmi-lélektani regényként az élettörténeti monológ 

formájában olyan új identitáskonstrukciót mutat fel, ami szemben állt a kor politikai célokat, a 

kirekesztést szolgáló merev, származáson és vallási hovatartozáson alapuló 

identitásfogalmával, és az identitást az egyéni élettörténettel azonosította. Funkciója az 

aszimmetrikus ellenfogalmakkal és a kettős struktúrával szembeni ellendiskurzus 

megteremtése volt. 

Végül érdemes még egyszer kitérni arra, hogy a történeti szerző a Márai-kritikában sokszor 

hangsúlyozott tartózkodása a szélsőbaloldali és szélsőjobboldali mozgalmaktól a harmincas 

években egyáltalán nem jelentett apolitikus magatartást. Elsősorban a művek, a szerző képe, a 

posztulált szerző, nem pedig a történeti szerző játszik döntő szerepet a társadalmi-kulturális 

konstrukció folyamatában. A tárgyalt művek az identitás kérdésének felvetésével és az 

identitás variációnak megjelenítésével és a szerző képével vettek részt a kor középosztály 

diskurzusaiban. A tárgyalt műveket a korban állásfoglalásként olvasták, és nagy szerepet 

játszottak az identitásválságba került meglévő polgárság identitásának megerősítésében. 
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Ugyanakkor az Egy polgár vallomásai kanonizációját döntően meghatározó urbánus 

kritikusok a mű konkrét társadalmi hatásában reménykedtek, vagyis a középosztály polgári 

mintákon alapuló kiszélesítésében. A Márai-életmű 1948-ig tartó, magyarországi szakasza 

jelentőségét a magyar irodalom domináns funkciójának tartott nemzetépítő és a kor 

etnikai/kultúrnemzet koncepciójához való viszonyában nyeri el: a polgárság képviseletének 

funkcióját úgy töltötte be a mű, hogy szemben állt a nemzetet meghatározó középosztály 

leszűkítő, sőt kirekesztő értelmezésével, és így közvetetten a formálódó etnikai-kulturális 

nemzetkoncepcióval. A művek kontextusba, a kulturális-társadalmi folyamatokba való 

ágyazottságának vizsgálatával bebizonyosodott, hogy a művek valós használata, 

funkciótulajdonításai, a szerző képe nagyon is konkrét álláspontot képviseltek a 

középosztályról folytatott vitákban. Az értekezésből kirajzolódó Márai-kép remélhetőleg éles 

ellentétben áll a rendszerváltás politikai igényeinek megfeleltethető, a politikai szocializációs 

modell szerepét betöltő, konkrét történeti vonásaitól megfosztott szerzői képpel.  
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