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Baranyai Norbert: .valóságból táplálkozik,
s mégis kö ltészetM óricz  Zsigmond prózájának 

újraolvasási lehetőségei*

Talán éppen a 2010-es év lesz a fordulópont a Móricz-kutatásban: abból a szem
pontból legalábbis, hogy mostantól már nem lesz indokolt az elmúlt időszak recep
ciós hiányosságainak ostorozásával kezdeni, végezni, keretezni bármilyen Móricz- 
cal foglalkozó írást. Tavaly ugyanis m egjelent két M óriczcal foglalkozó tanul
mánykötet, Baranyaiéval csaknem egyszerre Benyovszky Krisztiáné, a Kalligram 
Kiadónál, Fosztogatás. Móricz-elemzések címmel; napvilágot látott Móricz napló
jának újabb kötete, az 1924—1925-ös évek feljegyzéseit tartalmazó, Cséve Anna 
szerkesztésében, a Norannál, a Luna Könyvek sorozatban (ez a könyv több egysze
rű szövegközlésnél, hiszen az életmű különböző státusú szövegeinek összeolvasá
sára is határozott javaslatokat tesz); a Kalligram folyóirat július-augusztusi számá
ban Móricz-összeállítás jelent meg, benne többek közt a napló kapcsán született 
írói reflexióval (Forgách András), Móricz és a film  viszonyát feltárni szándékozó 
nagyobb munka részletével (Hamar Péter), a Szegény embereknek a poszttraumás 
stresszre vonatkozó pszichológiai elméletek felőli olvasatával (Takács Miklós). 
Baranyai könyvének ezekre a megjelentével egyidejű fejleményekre, természete
sen, nem kell reflektálnia, az viszont különös, hogy előző időszak hallgatására utal
va a hátsó borító az „utóbbi másfél, két évtizedről” állítja a következőt: „M iköz
ben ugyanis az olvasói köztudat vagy az irodalomoktatás a legjelentősebb magyar 
alkotók között tartja számon a szerzőt, addig rendkívül színes és sokrétű életmű
véről az irodalomkutatás mintha szép lassan megfeledkezett volna.” Azért is fur
csa, hogy éppen a közelmúltra (és nem a korábbi évtizedekre) utal a kötet ajánlója, 
mert a bevezetőben, a legelső lábjegyzetben ezt íija  Baranyai: „A különböző kö
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tetekben, folyóiratokban megjelenő írások mellett négy olyan tanulmánykötet, 
illetve monográfia emelhető ki, amelyek jelentősen hozzájárulnak a Móriczról al
kotott kép újragondolásához: A magvető nyomában, szerk. Szabó B . István, Buda
pest, 1993.; A kifosztott Móricz?, szerk. Fenyő D. György, Budapest, 2001.; A z  újra
olvasott Móricz, szerk. Onder Csaba, Nyíregyháza, 2005.; Szilágyi Zsófia, A tovább
élő Móricz, Bp., 2008 .” (8.)

Mielőtt úgy tűnhetne, saját munkáimat kérem számon a szerzőn, leszögezem, 
szó sincs erről: Baranyai példásan, sokszor még a saját értelmezés elfedésének ve
szélyét is vállalva hivatkozik a megelőző kutatásokra. Az viszont, hogy a kötet, 
ahogy ez gyakran előfordul effajta munkáknál, több ütemben készült, mégis ész
lelhető nyomokat hagyott, a korábbi szövegváltozatokat egy könyvvé alakító igye
kezet ellenére. Baranyai könyvének egyes fejezetei már korábban is olvashatók 
voltak folyóiratokban, 2007-ben  pedig PhD-disszertációt alkottak a Debreceni 
Egyetemen, ekkor még A z  önéletrajzi (újra)olvasás lehetőségei Móricz Zsigmond regé
nyeiben címmel. Baranyai ki is tér arra, hogy a disszertáció szövegén már csak 
azért is módosítania kellett, mert az a szöveg egy jó l meghatározható, nem túl né
pes olvasóközönséghez, jelesül a bírálóbizottsághoz szólt, a vélt vagy valós elvá
rásokat teljesítendő hosszas recepciótörténeti és elméleti bevezetőkkel. (Ritkán 
beszélünk róla, pedig fontos lenne, hogy bármennyire is a dicséret legfelső fokát 
szokta jelenteni egy doktori védésen a „publikálásra kész” kitétel, érdemi változ
tatások nélkül aligha lehet könyv egy disszertációból.) A tanulmánykötetté alakí
tás során nemcsak a szerző (akkor: doktoijelölt) elméleti és irodalomtörténeti 
jártasságát igazoló részek maradtak ki az egyes fejezetekből, de bekerült egy új 
elemzés is (az Arvalányokról), és az önéletrajziság szempontja kissé háttérbe szorult, 
pontosabban nem ez az olvasásmód adja a keretet, hanem az, hogy az elemzések 
„a Móricz-művek sokszor vitatott korszerűségére és az újraolvasás lehetséges, to
vábbgondolásra (is) szánt aspektusaira” (12.) hívják fel a figyelmet. A kötet több 
évig tartó készülése során azonban a Móricz-kutatás egyes fejleményei nem m in
denütt épültek be az értelmezésekbe, de még a recepciós előzményeket összefog
laló bekezdésekbe sem. Különösen érzékelhető ez a könyv egyébként egyik leg
jobb részét jelentő, A boldog emberről szóló fejezetben, ahol azt olvassuk, hogy „az 
utóbbi évek, évtizedek Móricz-újraolvasást megkísérlő értelmezései szinte egy
általán nem méltatták figyelemre a korábban szinte csak elismerő kritikai megíté
léseket kiváltó regényt”, holott Schein Gábor folyóiratban is (Irodalomtörténet 
2005/2., 139-148.), kötetben is (Traditio -  folytatás és árulás, Kalligram, Pozsony, 
2008 , 71—83.) olvasható írása, A semleges beszéd problémájának megjelenése Móricz 
Zsigmond A boldog ember című regényében, úgy vélem, már önmagában is megcá
folja ezt a korábbi időszakot és a közelmúltat élesen szembeállító mondatot. Amit 
még határozottan hiányolok a kötetből, nem tisztelgő hivatkozásként, hanem olyan
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koncepcióként, amellyel mint a Móricz-kutatás markáns irányával, feltétlenül szá
mot kell vetni, az Cséve Annának a részben tanulmányaiból, részben A z  írás gyep
lője. Móricz Zsigmond szövegalakító gyakorlata (Fekete Sas, Budapest, 2005.) című 
könyvéből, részben pedig az általa gondozott, a móriczi Naplót és a Tükör-köte
teket érintő szövegkiadásokból kirajzolódó értelmezési javaslata. Cséve a Alig új 
a szerelem kapcsán mutatja meg könyvében, amit az 1924—1925-ös naplójegyzetek
hez írt előszóban M óriczot magát idézve állít, vagyis azt, hogy a M óricz-életmű 
egyetlen hatalmas szövegfolyamként is olvasható, amelyben regények, naplók, 
drámák és levelek közt állandó áramlás van, mondatok, motívumok, jelenetek ván
dorolnak a különböző műfajú és státuszú szövegek között. Móricznak a követ
kező, 1929. július 2 0 -i naplófeljegyzésére hivatkozik itt Cséve Anna: „a napló ne
kem ugyanolyan írás. Mintha regényt vagy drámát írok. Az a különbség, hogy 
a regény befejeződik, a napló csak a halállal.” (Idézi: Cséve Anna, Előszó =  Móricz 
Zsigmond, Naplók 1924-1925, Noran, Budapest, 2010, 23.) Baranyai a Míg új a 
szerelem című regényt (amelyen Cséve leginkább demonstrálja az effajta olvasa
tot) nem vizsgálja, csak A továbbgondolás lehetőségei című zárófejezetben emlegeti: 
„A regények sorában elsősorban a Nyilas Mihály későbbi történetét feldolgozó 
alkotás(ok), illetve az 1930-as évek magánéleti válságának fikciós feldolgozása
ként hagyományozódott művei (A rab oroszlán, Alig új a szerelem) látszanak legin
kább alkalmasnak egy ilyen nézőpontú újraértésre.” (238.) Ha valóban vállalko
zik majd Baranyai akár ennek a regénynek, akár a (Spiró György által többször 
és demonstratívan a magyar irodalom legjobb regényének nevezett) R ab oroszlán
n ak  az elemzésére, már nem kerülheti meg a kérdést, vajon Cséve Annával ért-e 
egyet, aki szerint ezeket a regényeket (is) össze kell olvasni a naplófeljegyzésekkel, 
vagy Benyovszky Krisztiánnal, aki szerint a „két szövegcsoporthoz [regények, 
drámák, novellák az egyik, naplók és a Tükör bejegyzései a másik oldalon -  Sz. Zs.] 
eltérő elvárásrendszerrel kell közelíteni — még akkor is, ha több ismétlődő szöveg
elem és vándormotívum révén párhuzamba állíthatók egymással. Egyszerűen 
azért, mert míg az előbbieket a szerző nem a megjelentetés szándékával írta, az 
utóbbiakat viszont igen.” (Fosztogatás, 211.)

A napló—regény párbeszéd figyelembe vétele az önéletrajziság elméleti kere
teinek továbbgondolására is lehetőséget adna, hiszen M óricz esetében kivételes 
esélyünk van arra, hogy megvizsgáljuk, miként vehetik körül a szépirodalmi mű
veket más státusú szövegek, amelyek nemcsak arra használhatók, hogy „ellenőriz
zük”, verifikáljuk a regények egyes, életrajzinak látszó elemeit, de arra is, hogy 
nyomon kövessünk egyfajta szöveg—szöveg párbeszédet. (Benyovszkynál, aki el
utasítja a naplók beemelését a regényértelmezésekbe, az önéletrajzi olvasás nem 
merül fel szempontként, Baranyainál viszont rendkívül hangsúlyos.) Ráadásul 
a naplószövegek vizsgálata azért is izgalmas lehet, mert ezeken a nem az egykorú
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nyilvánosságnak szánt írásokon nemcsak az látszik, hogy stilisztikailag hanyagab
bak, kevésbé kidolgozottak a kiadásra átadott műveknél, de az is, hogy a korabeli 
elvárásrendszertől függetlenek tudnak maradni, ezért (például a testiség nyelvének 
kérdésében) sokszor bátrabbak, kísérletezőbbek az olvasóknak átadott műveknél.

Egy újraértelmezésekre vállalkozó kötetnél azonban a recepciós hagyomány
hoz való viszony nem lehet fontosabb annál, milyen műveket választ ki, hogyan 
közelít hozzájuk, és mennyiben mond róluk újat a szerző. Baranyai műválasztása 
viszonylag kevés meglepetést tartalmaz -  a Légy jó  mindhalálig, A boldog ember, az 
Életem regénye és az Árvácska a jó l  ismert Móricz-művek közé tartoznak (marad
nék most a „közismertség” körülhatárolatlan fogalmánál). A ritkán emlegetettek 
közé az Arvalányokzt sorolnám, amelyet mostantól, remélem, nem lehet M óricz- 
ról gondolkodva megkerülni, hiszen mind Baranyai, mind Benyovszky könyvé
ben összetett és meggyőző értelmezéseket kapunk erről a tízes évekbeli M óricz- 
kisregények közül (a mostanra már sokat elemzettnek minősíthető A z  Isten háta 
mögött mellett) egyértelműen kiemelkedő és sok szempontból (például az identi
tás és a nemiség összefüggése vagy a leszbikus vonzalom tekintetében) meglepő 
alkotásról. A művek kiválasztását Baranyai kötetében ugyanakkor döntően befo
lyásolta, hogy az önéletrajzi olvashatóság érvényesnek bizonyul-e az esetükben. 
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy sokszor éppen a kötelező olvasmánnyá 
és vizsgatétellé vált könyveket kell leginkább „megnyitni” az újraolvasás során. 
A Németh László által még „legtökéletesebbnek” minősített Arvalányokzt (amely
nek nagyszerűségét Kosztolányi is ámulva vette tudomásul) sokkal kevésbé takar
ják  el az olvasónaplókká és érettségi feleletekké egyszerűsödött értelmezések, mint 
a Légy jó  mindhaláligot, amelynek „beszűkült, egyirányúsodott olvasása”, ahogy 
Baranyai íija, szorosan összefügg azzal, hogy hosszú évtizedek óta kötelező ol
vasmány az általános iskolákban.

Baranyai könyve maga vezet abba az irányba, hogy a Móricz-kutatással való 
kapcsolatát ennyire fontosnak lássam. Az egyes regényekről szóló, a recepció ala
kulását taglaló részek sokszor legalább annyira izgalmasak, mint az értelmezések 
maguk — s ezzel egyszerre szeretném elismerésemet kifejezni és jelezni némi h i
ányérzetet. Rem ekül igazolja Baranyai Norbert, hogy egy mű korábbi értelme
zéseivel számot vetni nem pusztán kötelezően elvégzendő, de magára az újraértel
mezésre nem kevés hatást gyakorló feladat -  az ő elemzéseiben gondolkodásának 
irányait is befolyásolják a korábbi olvasatok. Szempontjainak kiválasztásánál nem 
egyféle sémát alkalmaz, elméleti kérdésfelvetései változatosak, és nem hadakozik 
feltétlenül M óricz két magyarországi monográfusával, nem is mossa őket össze 
a szocialista korszak Móricz-kutatásának címkéje alatt, ahogy ez gyakran előfor
dul. (Az elhatárolódás Czine M ihálytól és Nagy Pétertől, szempontjaik és meg
állapításaik avultságának felemlegetése ma már kevéssé viszi előre a Móriczról
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való gondolkodásunkat, ráadásul arra is érdemes felfigyelnünk, hogy Czine mun
kái, egyes részleteikben, sokkal használhatóbbak ma is, mint Nagy Péter első vál
tozatában az ötvenes évek elején megíródott monográfiája.) Baranyai nemcsak 
az önéletrajziság-elméletekkel lép párbeszédbe, de egyes gender-teóriákkal, illet
ve az ifjúsági regény meghatározási kísérleteivel vagy meseelméletekkel is. És, 
bár a könyvet olvasva néha volt olyan érzésem, hogy nem látom már Baranyai új 
elemzési javaslatait a példás múltfeltárás és az elméleti keret vázolása mögött 
(ezek a valójában bevezetésnek szánt részek, legalábbis az előszó tanúsága szerint, 
a könyv disszertációváltozatában még hosszabbak és didaktikusabbak voltak), né
hány kimondottan innovatív meglátást fontosnak tartok kiemelni. Ilyenek (töb
bek közt) a Légy jó  mindhalálig kapcsán a Bella kisasszony és Nyilas Misi viszonyát, 
párbeszédeit, egymás melletti el-beszélésüket tárgyaló részletek, A  boldog ember 
mesei és mitikus értelmezhetőségét bizonyító fejtegetés vagy az Árvácskában a név
adást a hatalomgyakorlás eszközeként elemző fejezet.

A Móriczról mostanában születő munkáknak az író elfelejtésének, a körülötte 
kialakult hallgatásnak az ostorozásán túl még egy kötelező eleme látszik megkép- 
ződni: ez pedig Esterházy Péter 1987-ben született, Utószó, szó, szó című M óricz- 
esszéjének megidézése, amelyben arról olvashatunk (sok minden más mellett), 
hogy: „Itt áll előttünk egy író, akit kifosztott az idő.” A Fenyő D. György által 
szerkesztett tanulmánykötet címe ugyanúgy erre az írásra utal, mint Benyovszkyé, 
Baranyai Norbert pedig kötete zárómondatában hivatkozik Esterházyra: „egyre 
biztosabban kijelenthető, hogy immár lassan múltként tekinthetünk arra az időre, 
amely Esterházy Péter szerint sajnálatos módon kifosztottá tette Móricz Zsig- 
mondot és alkotásait a jelen olvasói számára.” (240.) Az Esterházyt zárlattá emelő 
kötet amúgy a kortárs irodalom kánonalakító erejével kevéssé számol. Természe
tesen tisztában van vele Baranyai, emlegeti is, hogy Móriczot nemcsak irodalom- 
történeti, de irodalmi érdeklődés is körülveszi mostanra, kérdésfeltevéseit, az egyes 
művekhez való olvasói viszony számbavételét azonban az élő irodalom mozgásai 
kevéssé alakítják. A magam részéről ezeket az irodalom felől érkező „súgásokat” 
lényegesebbnek gondolom, de saját álláspontomat a legkevésbé sem kérem szá
mon Baranyi Norberten, akinek kötete ahhoz kétségtelenüljelentősen hozzájárul, 
hogy a jövőben a M óricz-értelmezések már valóban ne a hallgatás felmutatásától 
a M óriczot kifosztó időig íveljenek.

(Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2010. [Csokonai Könyvtár, 47.])
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