
TVERDOTA GYÖRGY 

Nevető rokonok 

Alighanem kevés olyan olvasó akad, aki egyetértene azzal az állításommal, 
hogy Móricz Rokonok című regénye remekmű. Persze az a regény, amelyben 
Móricz végérvényesen leszámol a dzsentrivel, amely a húszas-harmincas 
évek korrupt ügyintézését teszi kíméletlen bírálat tárgyává, amely hűen tük-
rözi a magyar vidék társadalmi állapotait, valóban leplezetlen ásításra kész-
teti a mai olvasót. De vajon nem nyújt-e többet vagy talán egészen mást a Ro-
konok, mint a társadalom kritikai realista látleletét? A kérdést csak azért érde-
mes föltenni, hogy határozott „dehogynem"-mel válaszoljunk rá. 

Ha hosszabb tanulmányra vagy előadásra nyílna tér, teljes részletességgel 
sorra venném ezt a többet és mást. Megkísérelném felmutatni az alaposan fél-
reértett Móricz-regény igazi arcát. Mindenekelőtt elvonatkoztatnék a dzsent-
ritől, s abból indulnék ki, hogy egy évszázadokon át jól működő, azonos szo-
kásrendet követő, jogi, erkölcsi, ízlésbeli szolidaritást vállaló érdekközössé-
get egy kataklizma alapjaiban megráz és szétzilál, majd alaposan megválto-
zott feltételek között újra esélyt ad nekik régi pozíciójuk betöltésére. Hogyan 
szervezi magát újjá ez az alakulat? Kik lesznek a vesztesei és nyertesei en-
nek az átalakulási folyamatnak és miért? Hogyan bánik az újjászervezett kö-
zösség egykori tagjaival? Móricz egy kiváltságos, vezető szerepet betöltő, jól 
szervezett réteg önmagát átmentését állítja elénk, abba a kíméletlen létharc-
ba enged bepillantást, utolérhetetlen művészettel, amely e társadalmi alaku-
lat domináns szerepének újraalapozását szolgálta. 

Elemzésemben kiemelném a címet is adó rokonság problémáját. A rokon-
ság vérségi kötelék, amelyet erős társadalmi konvenciók is szabályoznak. 
A családok közötti szolidaritás és versengés, a rokonszenv, ellenségeskedés, 
rivalizálás megannyi szociálpszichológiai tényezője kondicionálja a rokoni 
kapcsolatok működését . Esetünkben az újjászerveződő társadalmi alakulat, 
nevezzük történelmi osztálynak, épp a rokonságot összetartó szolidaritással 
él vissza, és a benne rejlő ambivalenciát használja fel a hatalmi reorganizá-
ció lebonyolítására és ideológiai alátámasztására. A korrupció és annak nyil-
vánosságra kerülése, ami az eddigi elemzésekben túlzott mértékben, öncé-
lú módon, mint egy sertéstenyésztő körüli panamázás részesült figyelemben, 
abból a szempontból érdekes, hogy a familiáris reorganizáció jelenségét ref-
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lektorfénybe állítja, azt éri tetten, hogyan megy végbe ez a folyamat pánik-
helyzetben, drámaivá élezi ki az anomáliákat, s így elkerülhetetlenné teszi 
azok tudomásulvételét . 

Másfelől rámutatnék arra, milyen remek figurát teremtett Móricz Kopjáss 
alakjában, akinek társadalmi helyzete félig a rokoné, félig az outsideré, akinek 
rokonságfogalma dezorientálóan patriarchális, és az adott helyzetben műkö-
désképtelen vagy egyenesen rossz döntésekre ragadtatja őt, akinek jelleme nai-
vitásból, éles eszű felismerőképességből, alkati puhaságból és érzékeny lelkiis-
meretből, feltörekvő ambíciókból és a szolgálatteljesítő ember erényeiből, stré-
berségből és autonómiaigényből patikamérlegen kimért adagokban lett szin-
tetikus egységgé összeállítva az író vegykonyhájában. Felhívnám a figyelmet 
arra az alapvető rokonságra, amely a Rokonokat Kosztolányi Aranysárkányával 
kapcsolja össze. Mindkét regény egy-egy érzékeny, személyiségének magját te-
kintve megközelíthetetlenül magányos hőst, Kopjásst, illetve Nóvák tanár urat 
állítja a történet középpontjába, s mindkét író a statisztikai okságra, a jelenték-
telen okból kifejlődő túlméretezett reakció jelenségére és az érdemi kommuni-
kációképtelenségre építve juttatja el a maga hősét az öngyilkosságig. 

Egy felszólalás keretében azonban meg kell e légednem egyetlen olyan elem 
kiemelésével, amely önmagában is bizonyítja, hogy Móricz regényét nem va-
lamiféle közérdekű téma realista tálalása teszi jelentős művé, hanem az az 
erőfeszítés, amelyet kifejtve az író a regénypoétika eszköztárának céltudatos 
felhasználásával tör művészi hatás kiváltására. Az elem, amelyen a regény 
művészi hitelét demonstrálom: a nevetés. A műben nemigen van komikus 
helyzet, humoros fordulat , az olvasót kacajra fakasztó vagy legalább mosoly-
ra ingerlő alak vagy szituáció. Az olvasó a Rokonokban nem sok nevetnivalót 
talál. A tónus inkább komor, tragikusba hajló. A jókedv többnyire zajos meg-
nyilvánulásai a hősök magatartását jellemzik. A nevetés mint érzelemkifeje-
zés akkor fordul elő az életben, s az életet ábrázoló, realista regiszterben al-
kotott műben, mint amilyen a Rokonok, ha az ember boldog, vidám, elégedett, 
ha valamilyen mulatságos dolgot hall, ha partnerét komikusnak ítéli. Persze 
zavarunkban is nevethetünk, s a nevetés az élet igen sok helyzetében előfor-
dulhat . Móricz regényének számos olyan részlete van, amelyben a nevetés 
békésen megfér a felvázolt keretekben. 

Mely okokból lépte át mégis ez a jelenség az érzékenységi küszöbömet, mi 
idézte elő, hogy elkezdtem a referenciális indokoltságon túllépő rendhagyó, 
tehát regénypoétikailag szignifikáns tényezőként számolni az emberi visel-
kedésnek ezzel a szegmensével? A nevetés és a mosolygás ábrázolásában a 
cselekmény előrehaladását követve bizonyos fluktuációt figyelhetünk meg. 
Vannak részletek, amelyekben nem vagy alig fordul elő, hogy valaki elneveti 
magát vagy elmosolyodik. Más helyeken látványosan megsűrűsödnek a pél-
dák. Összehasonlí tó adatok nincsenek a birtokomban, sem Móricz más mü-
vei vonatkozásában, sem a kor magyar prózájához viszonyítva. Úgy gondo-
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lom mégis, hogy a 107 oldalon előforduló (ennyit számoltam össze), olykor 
oldalanként több vagy kifejezetten sok említés 371 oldalra elosztva nem jelen-
téktelen szám. Azt jelenti, hogy a nevetés folyamatosan jelen van, s újra meg 
újra irritálja felfogóképességünket. 

Az „irritáció" kifejezést tudatosan választottam. Ha komikus műről, szati-
rikus hangvételű regényről, vagy nyelvi humorban gazdag szövegről lenne 
szó, a jelenséget természetesnek kellene elfogadnunk. A nevetés ugyanis ra-
gadós. Az olvasó együtt mulat a hősökkel. Aki nevettet, az nagyon gyakran 
meg is jeleníti a nevető embert. Előfordul azonban, hogy az alakok nevető 
kedve nem terjed át az olvasóra, hogy hahotázó embertársainkat látva vagy 
hallva megőrizzük hidegvérünket. Ilyenkor akaratlanul is bizonyos fölényér-
zet, sőt, idegenkedés ébred bennünk irántuk, ami néha zsigeri ellenszenvvé 
fejlődhet. A Rokonok ilyen regény. Szerzője lehűtött állapotban tartja az olva-
só érzelmi háztartását . Ezért irritál bennünket a regényben nagyokat kacagó 
rokonok viselkedése. 

A puszta előfordulási számon túl a nevetéssel kapcsolatos részletek alkal-
mankénti látványosan erős koncentrációja bír figyelemfelhívó erővel. Ilyen 
nevetés-szigetcsoportot képez az új főügyésznek az az általános derűt, jóked-
vet kiváltó mondása , amely szerint ő arra törekszik, hogy „a kecske is jóllak-
jon, a káposzta is megmaradjon". A hatást Kopjáss, akarva-akaratlanul, a pol-
gármesteren próbálja ki: 

A régi, una lmas és elkoptatott f rázisnak váratlan hatása volt. A polgármes ter előbb elbá-
mult , még a szeme is merev lett, mint a fogai, min tha üvegből volnának, aztán harsányan 
elnevette magát . Hisz akkor jó, m o n d t a a nevetése, ha ez egy ilyen kezes bárány. Hiszen ez-
zel a fiúval nem lesz semmi baj. Olyan, mint a többi . . . . - Haha, haha - , nevetett no, ez na-
gyon jó... ugye, pa j t ikám. Ez az egyetlen jó... És ő érezte nevetése alatt s mögött , hogy úgy 
látszik, ez az egyetlen rossz, amit mondhatot t . Érezte, hogy elárult valamit. Hogy nem he-
lyes és nem szép dolog, hogy csupa olyan szót mond , aminek ez a vén panamis ta örül. 

De ha már ilyen sikert aratott mondásával, félreteszi lelkifurdalását, és kar-
rierépítése érdekében együtt mulat főnökével: 

És most hiába tagadja , boldog, hogy a polgármester , a mél tóságos ú r nevet az ő szaván, 
mer t így jó helyen van, jó helyre ért, nem lesz baj a karrierrel . . . S ő is ugyanavva l a m u -
zsikával nevetett , a ká rö röm zenéje harsogot t ki a szája résén, a rosszakarat csengő arany-
hangja , s a ravasz okosság, a csinált álszerénység, a nemte len hízelkedés. 

A következő mondásával már kevesebb sikert arat a főnökénél. A beszélge-
tés egy későbbi pont ján azzal hozakodik elő, hogy „az emberekkel meg kell 
szerettetni az adófizetést". A polgármester elképed a kijelentésen. „O pedig 
nevetett. Már boldog volt, hogy ilyen hatást tud elérni sorra, egy-egy szavá-
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val... - Na, na - nevetett a polgármester." S Kopjáss hiába magyarázza utó-
pikus elgondolásait: „Megállott, s várta a nevetést, de a polgármester nem 
nevetett, csak várt." S csodák csodája, a kecske-káposzta mondásával az el-
lenzék vezérénél, Mart iny doktornál is frenetikus hatást ér el: „Martiny dok-
tor egy pillanatig hallgatott, s elbámult. Akkor elkezdett nevetni. Rossz fogai 
voltak. Ritkás és kemény fogak, feketék a sok füsttől, mert agyoncigarettáz-
za magát , akkor fidélisen az arcába nevetett. - Persze hogy igaz. Hát hogy a 
csodába ne volna igaz. És még jobban elkezdett nevetni." A tartósabb és szé-
lesebb körű sikert azonban azzal éri el a főügyész, amin a polgármester nem 
tudott mulatni, hogy „»adófizetésre kell lelkesíteni az embereket.« Ez való-
sággal városi szenzáció lett, mindenki nevetett rajta." 

A frenézis ilyen megnyilvánulásai mellett az író azzal hívja föl a figyelmet 
a jelenségre, hogy - filmes kifejezéssel - premier plánba állítja a nevető em-
bert: „Nevetett - olvassuk a polgármesterről - s műfogai úgy kilátszottak, 
hogy a foglalata is meglátszott." Aztán jóval később megismétlődik a formu-
la: „ - Háháhá - kacagott fel a polgármester harsányan, hogy összes porcelán-
foga az aranyfoglalattal együtt kivillant." S ez a közelkép a polgármesterről 
még egyszer megismétlődik: „A polgármester kacagott, s összes műfoga csil-
logott." Előbb idéztem azt a jelenetet, amelyben Kopjáss az ellenzék vezéré-
nek szájába volt kénytelen belepillantani: „Akkor elkezdett nevetni. Rossz fo-
gai voltak. Ritkás és kemény fogak, feketék a sok füsttől." Amikor aztán sa-
ját felesége szépségét fedezi föl újra, megint csak a nevető száj jelenik meg 
premier plánban: „Lina nevetett, s milyen jól állott neki a kis nevetés. Finom, 
vékony ajkai milyen bájjal tudtak mosolyogni. Egészséges, apró fogai, ame-
lyek alig villantak fel a csukott ajkak körül, most édesen csillantak ki." Per-
sze a főhős nem mulasztja el Szentkálnay Magdaléna, a rá olyan elemi ero-
tikus hatást gyakorló asszony nevető arcának beható tanulmányozását sem: 
„Magdaléna nevetett. Nagyon szép fogsora volt, és őszintén tudott nevetni." 
De belelátunk Kopjáss egy régi osztálytársának a szájába is: „Nagyszerűen 
tudott kacagni. Egészséges fogai egy kicsit össze voltak torlódva szép met-
szésű szájában, de ha nevetett, diákkori szépsége visszaragyogott az arcán." 
A főügyész lassacskán egész fogorvossá képezi ki magát a nevető arcokat ta-
nulmányozva. Kardics bácsiról, a helyi bankárról állapítja meg: „És persze a 
gazda utánanéz a dolgoknak - s olyan jóízűen nevetett, még gurgulázott is. -
Énnek is műfogai vannak - mondta magában. - De ennek jobb fogai vannak, 
nem olyan porcelánfehérek, mint a polgármesteré." 

A felsorolt példák azt mutatják, hogy a Rokonokban két szinten is megvaló-
sul bizonyos elemek rendszeres újra felbukkanása. Az utóbb említett fogor-
vosi esetek motívumismétléseknek tekinthetők, hiszen azonosítható nyelvi 
formulák variációs újra előfordulásai, s puszta létük azt jelzi, hogy a regény 
cselekménybonyolítását keresztezik a szövegalakítás immanens szempontjai , 
anélkül, hogy megzavarnák azt. A nevetés példáinak teljes korpusza pedig a 
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tematikus ismétlődésnek a mű egészére kiterjedő jelenlétét bizonyítja. A mo-
tivikus és a tematikus ismétlődés gyökere közös, de míg az előbbi a szöveg-
szerűség érzését, a mű világának a külső realitástól való nyelvi elkülönülését 
erősíti, addig az utóbbi az ismétlődő jelenség körének extenzív gazdagságát 
és a nevetés belső komplikáltságát tárja föl, a nevetés rejtett enciklopédiáját 
lopva be a műbe. A nevetés tehát, noha az író gondosan összeegyezteti a re-
gényalkotás hagyományos, realista játékszabályaival, önálló, a történésektől 
alig észrevehetően, de mégis elkülönülő jelrendszert képez. 

E jelrendszer jelentése látszólag egyszerű és könnyen megfejthető, például 
abban a jelenetben, amelyben Kopjáss Vadasi képviselővel, egykori iskolatár-
sával az országos politikáról, a miniszterelnök személyéről társalog: 

A képvise lő nevetett. Furcsa formájú fejét hátraszegte, s széles szájával kövéren nevetett . 
- így n e m m a r a d h a t - m o n d t a - , a sima mosolygás még nem ko rmányzás . A gazda min-
denen csak mosolyog. Felőle tör ténhetnek a legnagyobb dolgok a vi lágban, ő csak moso-
lyog. Nek i jól megy. Akkor biz tosan m á s o k n a k is. Az Isten is erre teremtette, hogy ilyen 
nehéz i dőkben egy szép kövér embert ültet a fejünkre, aki lenevet a t rónusáról . Foga lma 
sincs, mi a baj. Soha életében baja nem volt, m é g n e m éhezett m e g életében, h o n n a n tudja , 
hogy mi az az éhség. Vadasi is nevetett. Egészen olyan, mint egy java erejében levő bull-
dog, ez is jól felkerült, ez is nevethet . - Ha arról beszélünk neki, hogy mi van az országban , 
mosolyog. Leüti a szivarját, és mosolyog. Népnyomor , munkané lkü l i ség , m u n k á t n e m ka-
pott aratók, harmincezer munká t l an kubikos, ez mind nem létezik neki. Mosolyog, hogy 
az mind ig ú g y volt, kell szegény embernek is lenni. 

A beszélgetés végén a szereplők természetesen nevetésre fakadnak: „Na-
gyot nevettek mind a ketten, s úgy néztek össze, mintha ők ketten nagyon 
megértették volna egymást ." Hazafelé menet aztán Kopjáss „Gonosz mosoly-
lyal vonta le a következtetést saját magára, hiszen ez őrá is illik, ahogy lát-
szik." A miniszterről készített portrét Móricz egy városi estély kapcsán az-
tán az egész társadalmi rétegre általánosítja: „valamennyien vidámak, jóked-
vűek, és oly gyermekesen tudnak nevetni, mintha semmi sem volna a há tuk 
megett, sem kor, se a vagyon, se hatalom, se elszegényedett ország". 

A nevetés és a mosolygás tehát, ahogy vártuk, a Rokonokban alapjában társa-
dalmi jelentést hordoz. Az újjászerveződő uralkodó történelmi osztály ciniz-
musa, kíméletlen önzése, az elesettek és saját deklasszáltjai iránti könyörtelen 
közönye, önelégültsége jut kifejezésre a nem-verbális kommunikáció e ragá-
lyosan elterjedt módozatában. Ezzel a jelentésadással azonban nem jutottunk 
túlzottan messzire kiindulópontunktól, amelytől el akar tunk rugaszkodni: a 
nevetés annak a mondandónak lenne így allegorikus kifejezése, amelyet az 
elemzők évtizedeken át a regény legfőbb üzenetének tekintettek: a kor úri 
társadalmáról készített realista kép kapna a nevetés ábrázolása révén köny-
nyen megfejthető átvitt értelmet. A hatalom arrogáns és önelégült, lelkiisme-
retlen kacaját halljuk tehát akár a polgármester, akár Kardics bácsi, akár a 
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miniszterelnök, akár az alispán ajkáról. No meg a hatalom védelmét kereső, 
szolgalelkű beosztottak hízelgő együttvicsorgását a nagy farkasokkal. 

Hiábavaló lenne tagadni, hogy a nevetés a regényben hordoz ilyen hangsú-
lyosan társadalmi jelentést. Mivel azonban í rásomban éppen azt tűztem ki cé-
lul, hogy annak kimutatására törekszem, amiben a regény több és más, mint 
realista társadalomrajz, ezért a hangsúlyt a nevetés jelenségkörében maradva 
is máshová kell helyeznem. A nevetés olyan különös jelensége az emberi vi-
selkedésnek, amelyet csak kényszeredetten lehetne leegyszerűsíteni egyetlen, 
bármilyen jelentés-összefüggésre. Gyökerében kétarcú lélektani folyamatról 
van szó, amely egyfelől a spontán, akarattal csak részben befolyásolható ön-
kifejezés eseménye, az őszinte érzés spontán megnyilvánulása, másfelől pe-
dig épp ellenkezőleg, a nem-verbális kommunikáció egyik stratégiai eszkö-
ze, a színlelés fegyvere, vagy legalábbis a társadalmi érintkezés egyik jól ki-
dolgozott formája, hitelesítő manőver vagy a figyelem elterelésének eszköze. 
Mivel minden nevetési vagy mosolygási aktusban benne rejlik ez a leküzd-
hetetlen ambivalencia, s mivel, mint hangsúlyoztam, e közlésmód nem ver-
bális természetű, ezért mindig a maga összetettségében, ellentmondásossá-
gában jelenik meg, s mindig hordoz valamilyen határozatlanságot, ami ellen-
áll a leegyszerűsítő jelentéstulajdonításnak. Az elementáris művészi ösztön-
nel bíró Móricz a nevetésnek ezt a hatalmas konnotációs holdudvará t ismerte 
föl és aknázta ki a Rokonokban, messze túl minden közvetlen társadalomkri-
tikai allegórián. 

A nevetés frenézise például nemcsak a korrupt vidéki városi hatalomtechni-
kusok körét jellemzi, hanem Kopjáss családjában is kitör, méghozzá a korrup-
ciótól még távoli világban élő ártatlan gyermekek között: 

A két gyerek egy pi l lanatra hallgatott . Kis idő mú lva azonban nagy kacagás tört ki be-
lőlük. Olyan fan tasz t ikusnak tűn t fel előttük az any juk ötlete, hogy n e m bírtak ellenállni 
a kacagási r o h a m n a k . Ká lmuskának a torkára is szaladt a leves, és sokáig prüszkölt , kö-
högött, le kellett szállnia a székről, s átszaladt a más ik szobába, ott köhögte és kacagta ki 
magát , úgy jött vissza. 

Hiába azonban a szülői szigor, mert a gyermekek jókedve a szülőkre is át-
ragad: 

Pista önkén te lenü l elnevette magát . - Ki m o n d t a ezt a bu taságot? És tovább nevetett . 
Olyan furcsa volt. - König Péter mond ta az osz tá lyban - kiabált a gyerek lelkendezve, 
hogy apját megnevet te t te . M é g Lina is nevetett. Ezek mellett a gyerekek mellett csakugyan 
nem lehetett rosszkedv. 

Ha tar tanánk magunka t a nevetés társadalmi aspektusának egyoldalú túl-
hangsúlyozásához, akkor az ilyen jelenetek öncélú, fölösleges koloncok len-
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nének a kritikai realizmus izmos tagjain. De a nevetés és a mosoly a nemek 
közötti kapcsolat erotikától áthatott birodalmában, az udvarlás és a hárítás 
mechanizmusaiban is lépten-nyomon szerepet kap. 

Ám a korábban idézett szájsebészeti nevetésmotívum, a premier plánba ho-
zott, önfeledten kacagó arc sem redukálható a társadalmi vonatkozásra. A pol-
gármester és Kardics bácsi esetében például nemcsak hatalmi nevetéssel van 
dolgunk, hanem egyúttal a műfogsor viszolyogtató biologikumával is észle-
lési kapcsolatba kényszerít bennünket az író. Ahogy ez esetben öregemberek 
hahotáját, úgy utolsó példánkban gyerekek kacagását idézi föl, azaz a nevetés 
vitális aspektusát tematizálja. Tehát a Rokonokban a nevetésnek nemcsak a szo-
ciológiája, de esztétikája, pszichológiája, erkölcstana és antropológiája is gaz-
dagon feltárul. Ezer alakváltozatában látjuk a nevető vagy mosolygó embert. 
A nevetésnek ugyanis rendkívül sokféle modalitása van, s Móricz mesterien 
játszik ezen a skálán, az ártatlan gyermeki kacajtól a f inom női mosolyon és a 
stréber hivatalnok cinkos röhögésén át a hatalmasok öblös hahotájáig. 

Az írót azonban nemcsak a nevetés látszása, azaz esztétikai vagy társadal-
mi dimenziója érdekli, h a n e m azt is értően és finoman feltárja, mi rejlik a mo-
solygó arc és a nevető fogsor mögött, biztos értője a nevetés szemiotikájának. 
Tudja, hogy a nevetés olyan homlokzat, amely csak az emberismerővel sej-
tet meg valamit a nevető ember igazi szándékaiból, terveiből, és keveset árul 
el abból, hogy szélesre húzot t ábrázatával hogyan ítéli m e g beszélgetőtársát. 
Olykor a nevető színlelés kifiirkészhetetlenné teszi a há tsó gondolatokat, s 
csak a regény fő-fő emberismerője, az író-narrátor képes az olvasó előtt lelep-
lezni a valóságot. A Rokonok írójában tehát nemcsak és talán nem is elsősor-
ban a nagy társadalomkritikust, erkölcspurifikátort kell látnunk, hanem az 
emberi játszmáinkat, ezen belül a nevetést, a nevető ember t is rendkívüli ér-
zékenységgel átérző, és átható tekintettel megítélő, s emberismeretét tudatos 
művészettel tolmácsolni tudó nagy művészt is. 
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