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elmúltával – elveszíti számunkra a jelentőségét. Vonatkoztathatóság híján érdekte-
lenné válik az igazsága: hatása kimerül a puszta tetszés kiváltásában. Az a rejtett, de 
normatív vonatkozás, amely itt az „elvalótlanító” esztétikai tapasztalat gyors megsem-
misülésének az okozója, abból a premisszából táplálkozik, hogy az esztétikai ta-
pasztalat igaza csak a valóság valódi tapasztalatának igazságán mérhető. Pontosan 
úgy, ahogyan Gyulai Pál – egészen Arany szellemében – az Arany-emlékbeszédben 
megfogalmazta: „a művészeti igaz nem egyéb, mint a való földolgozása a kifejezendő 
eszme szerint.”3 Jól látható, hogy a művészetben egészen másként működő – mert 
csak az uralhatatlan nyelviség médiumán keresztül érvényesülő – referencialitás 
Gyulainál sem több a valóságátalakítás valamely módjának kérdésénél. Normatív 
meggondolása olyan művészi nyelvet tesz ugyanis meg a kifejezendők (= a cél szerinti, 
a szándékolt tartalom, eszme, üzenet) megnyilvánításának jól vagy rosszul működte-
tett eszközévé, amely a valóság és annak nyelvi formája közti megfelelés eszményéből 
származik.

A fentebbi befogadási horizont a maga későbbi formájában sem Nagy Péter joggal 
bírált monográfi ájának terméke: a népi írók nagyjából ugyanebben a látószögben 
olvasták és méltatták Móricz művet. Nagy Péternél csupán az esztétika-ideológiai 
konstrukció egyszerűsödött a maga eredeti, irodalomidegen vázára:

Minden műve, egész művészete politikai szenvedéllyel töltött – amint általában 
a világirodalom legnagyobbjainak a művei. […] művészete – éppen elmélyült 
em ber- és társadalomábrázolása következtében – mélyen és messzemutatóan 
világítja meg saját korának politikai tendenciáit és valóságos politikai, társadal-
mi állapotait, osztályviszonyait. Életében széles körök, mint az erotika, a szere-
lem ábrázolóját tartották számon, sőt mint erkölcstelen, erotikus írót vetették 
el; mi már világosan látjuk azt, hogy művei elsőrendű mondanivalója politikai, 
amely azonban legtisztábban a művészet közegén át tud kifejezésre jutni.4

Kosztolányinak az Árvalányok esztétikai hatáselemeit felidéző megfi gyelései meg-
nyithattak volna ugyan más, elsősorban hatásesztétikai utakat is a befogadásban, ha 
a harmincas évekre kibontakozó népi mozgalom nem kevesellte volna a Nyugat ká-
nonalkotó törekvéseinek szociálkritikai nyomatékát. Móricz hatástörténetében így 
háttérbe szorultak a „pogány” regény panteizmusának és az esztétikai hatás tökéle-
tességének5 kérdései. Helyükbe – az Ady és főleg Schöpfl in kijelölte pályákon – 
mindinkább az „úri Magyarország” bírálója- és a szegények ügyének elkötelezettje-
ként vált Móricz Zsigmond a kritikai valóságábrázoló próza modern klasszikusává. 
A 18. század végéről örökölt esztétikai megkülönböztetés tana szemlátomást oly-

3 Gyulai Pál, Emlékbeszédek, I., Franklin-Társulat, Budapest, 19143, 259.
4 Nagy Péter, Móricz Zsigmond, Szépirodalmi, Budapest, 19622, 479.
5 „Teljes, diadalmas »magyar panteizmus«. Tudom, ezt kiáltottam, mikor először került elém a pogány 

regény s tökéletessége láttán elámultam. […] [Az író] nem beszél céljáról, hanem épít, s az, amiről szól-
tam előbb, kifejezve, közvetlenül sehol sincs, hanem úgy látszik, az egész hatása. […] Így csak a termé-
szet alkot.” Kosztolányi Dezső, Árvalányok, Nyugat 1924/4., 255–256.

annyira felülkerekedett a Kosztolányinál csíráiban jelentkező hatásesztétikai eff ektu-
sok iránti érdeklődésen, hogy alakilag az újabb recepciós szemlék egyik igényesebbike 
még tíz éve is a kétfajta poétikai potenciál egyensúlyában látta Móricz új megszólal-
tatásának lehetőségeit.6

Dichotómiák és oppozíciók

A recepció így lassanként a rögvalóság és a szociális tények feltárására szegődött, or-
szágjáró, adatgyűjtő és -lejegyző (sőt azokat Gömbösnek föl is olvasó) Móricz alakját, 
pontosabban a hiteles megfi gyelések életrajzi szubjektumát vonultatta fel az igaz iro-
dalmi valóságábrázolás biztosítékául. Pedig már a húszas évek végén nyoma van 
olyan recepciós fordulatnak, amely a Móricz hiteles parasztábrázolásától és társada-
lomismeretétől kezdetben7 szintén megbűvölt Schöpfl in nevéhez fűződik. Schöpfl in 
ugyanis arra fi gyel föl, hogy Móricz szövegeinek nemcsak a „hátterében”, hanem 
bennük magukban is olyan elemek konstitutív szerepe állandósul, amelyek aligha 
egyeztethetők össze a kritikai realizmus (vagy ahogyan 1911-ben fogalmazta: „a tu-
lajdonképpeni társadalmi regény”)8 tárgyiasra hangolt közlésmódjával s kivált annak 
narratív modalitásával:

Mert ő nem tud semmiről valami indulat, szeretet, harag, kíváncsiság nélkül 
írni, impasszibilisen s ő nem az álmok és elképzelések írója, hanem a tudomásé. 
Ebben rejlik naturalizmusa, de ebben a zolai naturalizmustól való fontos elté-
rése is: ő nem a tények tudományos megállapításának és tárgyilagos feltárásának 
embere, akinek programmja a valóság lemásolása, hanem tárgyait mindig egy 
belső felinduláson keresztül nézi, ezzel a felismert valóságot újraszínezi s ebben 
a színezésben van benne róluk való ítélete. S ez az, ami írói módszerének lényege, 
egészen az övé, sehonnan nem szerezte, mert emberi, lelki struktúrájából ered, 
utánozhatatlan, mert az ő személye kell hozzá.9

S bár meglehetősen kockázatos ilyenkor – a Móricznál egyébként is szeszélyesen 
változó – szerzői önértelmezés hangsúlyosnak vélt helyeire hivatkozni, az aligha vé-
letlen, hogy ritka pillanataiban az író maga is apodiktikusan utasította el a valóság és 
a tények hű elkötelezettjének szerepeit. „[N]ekem hajlamom van arra – írja Magoss 
Olgának –, hogy amit elképzelek, biztosabbnak tekintsem, mint amit megfi gyelek.”10 
(A fenti kockázat természetesen ellentett esetekben is fennáll, tehát azt is meglehetős 

6 „Ha kockázatos is jóslásokba bocsátkozni, annyi azért megállapítható, hogy a nyelvi-stilisztikai 
megformáltság és a narratív-motivikai megszerkesztettség tüzetesebb vizsgálata járulhat hozzá 
inkább az életmű megelevenítő újrahangolásához. Még az olyan művek esetében is, amelyeket a 
szakirodalom a legkevésbé problematikusként kezelt.” Benyovszky Krisztián, Újratöltés. Fenyő D. 
György (szerk.): A kifosztott Móricz?, BUKSZ 2003/4., 334.

7 Vö. Schöpflin Aladár, Móricz Zsigmond, Nyugat 1911/23., 876–880.
8 Uo., 881.
9 Schöpflin Aladár, Móricz Zsigmond ötven éve, Nyugat 1929/14., 65.
10 Móricz Lili, Kedves Mária! Móricz Zsigmond levelei Simonyi Máriához, Magvető, Budapest, 1979, 326.
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fenntartásokkal kell kezelnünk, hogy – noha Móricz valóban sokszor élt az ún. me-
diális fordítás eszközeivel – A boldog ember szövege Joó György szavainak puszta 
lejegyzésével volna azonos.)

Mindenesetre a nyelvművészeti kérdés termékeny felvethetősége elsősorban azon 
múlik, sikerül-e elkerülnünk azokat a csapdákat, amelyeket az esztétikai megkülön-
böztetés tartalmi és formai hagyományai örökítettek át a Móricz-értelmezésre. Ez a 
csapdaszerű helyzet azért fenyegeti az értelmezést, mert míg az esztétikai megkülön-
böztetés tartalmi-ideológiai mintáinak többnyire már csak a napi kritikában van nyoma, 
addig a nehezebben tetten érhető alakiak makacsul tovább élnek az irodalomtudo-
mányi gyakorlatban, sőt még a felszámolásukra irányuló kísérletekben is. A tartalmi 
(„eszmei”) jelentés megítélése ma már egyetlen professzionális értelmező kezén sem 
különül el a „megverseltség” vagy az „ábrázoltság” (tulajdonképpen az elbeszéltség) 
hogyanjától. Annál zavarba ejtőbb azonban a helyzet, amikor a fenti megkülönböz-
tetés hagyománya latens formában tör utat magának az értelmezésben. A szöveg és 
a rajta kívüli világ elválasztottsága ilyenkor nem a műbeli kijelentések külső vonat-
koztathatóságának kérdéseként lép elénk, hanem olyan oppozíciók „takarásába” ke-
rül, amelyek látszólag a poétikai alkotásmód különbségeiből erednek. Azt, hogy az 
igaz (= a való, az „életbeli”, a meglevő) és az alakított (= az alkotott, a megformált, 
a „szerkesztett) mögékérdezetlen elválasztottsága ilyen kitartó ismétlődéssel szilár-
dul bele még a nem-referenciális irodalomértés diskurzusába is, alighanem abból 
származik, hogy az esztétikai megkülönböztetés alapképlete mintegy alakot váltva 
– s így úgyszólván észrevétlenül – képes visszaépülni az értelmezés premisszáiba.

Amikor a (referencialitást kerülő) értelmezés például a „valóságszimuláló világ-
szerűség és a megalkotottság”11 koordinátái között keresi a nyelvi megformáltság, 
illetve a nem-nyelvi szerkesztettség összhangját, a szöveg retorikai és fenomenális 
potenciáljának megbontásával lényegében a kezdetben felfüggesztett valóságvonat-
kozásokat állítja helyre. Egymástól elkülönült tényezők viszonyaként tüntetve föl így 
azt az uralhatatlan és felfejthetetlen konfi gurációt, melynek köszönhetően egy szö-
veg egyáltalán irodalmi szövegként jön működésbe – azaz, ilyenként tapasztalja meg 
a befogadás. Márpedig ha a szöveg történésének ez a két mozzanata elkülönül egy-
mástól, úgyszólván szükségszerűen nyomul be az olvasásba az igazként hozzáférhe-
tőnek vélt külső, nem-alakított (de „szimulálható”) valóság, amely épp a szöveg alko-
tott jellege miatt az esztétikai megítélés „csalhatatlan” instanciájaként fog viselkedni. 
(Legtisztább alakban itt mutatkozik meg az ismeretelméleti igazságfogalmakban 
megalapozott esztétikai tapasztalat szubjektivitásának formális struktúrája.) A fenti 
módon „dezantropologizált”, de továbbra is elválasztásos szerkezet („szimuláció vs. 
megalkotottság”, vagy „nyelvi megformáltság vs. narratív-motivikai megszerkesztett-
ség”) még annak látszatát is képes felkelteni, hogy itt már valóban nem az életrajzi 
én, hanem az irodalmi szöveg az a tényleges szubjektum, amelynek a maga „anyagán” 
végzett műveletei valódi irodalmi értelmezés tárgyává tehetők. Csakhogy ebben az 
esetben mindössze látszólagos a valóságreferenciák kiiktatása: ilyenkor sajátságos 
11 Olasz Sándor, A regény metamorfózisa a 20. század első felének magyar irodalmában, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1997, 114.

„nem-referenciális” olvasás hajtja végre a referenciális műveleteket. Annak képzetét 
keltve, hogy immár nem az életrajzi szerző, hanem a szöveg közlései kerülnek eszté-
tikai megítélés alá. Azzal azonban, hogy nem szerzői, hanem textuális kijelentéseket 
kezdünk mérlegelni, távolról sem léptünk ki az ismeretelméleti vezérlésű „irodalmi” 
olvasás mimetikus horizontjából. Műveleteinket továbbra is az objektum és a szub-
jektum formális szembenállása tartja fogva, rájuk kényszerítve az értékelés külső 
származtatásának magyarázatait. Az ízlésítéletekét éppúgy, mint az művészi igaz-
ságra vonatkozókét is.

A referenciális olvasás vádját elhárítandó számos újabb Móricz-olvasat pórbálja 
úgy elkerülni a „művészileg ilyen, ámde tartalmilag olyan”-típusú következtetések 
veszélyét, hogy poétikai oppozíciókkal helyettesíti a mimetikus irodalmi ismeretel-
mélet „igaz vs. hamis” alternatíváit. Ám ha eközben a nyelv fi guratív és referenciális 
aspektusa – akár poetológiai úton is, de – elkülönül egymástól, a nyelvművészeti 
kérdés kényszerűen csupán a maga eszköziségében lesz fölvethető. A kérdés ezért 
aztán stilisztikai vagy nyelvhasználati problémaként tér vissza ama terméketlen kör-
forgásba, amelyet olyan szövegen kívüli instanciák tartanak az irodalomtól idegen 
mozgásban, mint az élet, a valóság, a megismerés vagy a tapasztalat.

A fenti poetológiai törések szakmailag el nem hanyagolható mértékben gyöngí-
tik a Móriczról készült legújabb monográfi át is. Éspedig nem azért, mintha a könyv 
a Móricz-epika valóságábrázoló és társadalomkritikai karakterét újraartikuláló re-
cepciós mintákat követné. Életrajzi monográfi ák esetében, persze, értelemszerűen 
mérsékeltebbek az olyan szakmai elvárások, amelyek – a kettőt össze nem mosva bár, 
de – nem az élet- és szövegtények érvényességi különbségeiben alapozzák meg az 
esztétikai tapasztalatot. Különösen, ha Móricznál gyakran valóban lejegyzett „élet-
tények” vagy ténylegesen elhangzott párbeszédek részletei is „autentikus” formá-
ban kerülnek át a műalkotások szövegébe. (Mindennek, persze, nincs különösebb 
jelentősége, mert a szöveg esztétikai tapasztalatában eltűnnek a megnyilatkozások 
„szár mazási” különbségei.) Szilágyi Zsófi a könyve körül ráadásul nehéz volna annak 
látsza tát kelteni, mintha az irodalmi olvasás referenciális formáit szorgalmazná. 
Mindazonáltal még ez a vállalkozás is többször fennakad saját premisszáinak rende-
zetlenségén. Miközben folyamatosan cáfolja például A galamb papné vagy az Árva-
lányok befogadásának ráutaltságát a családi és életkör-tapasztalati vonatkozásokra, 
a pap-házaspárok kitüntetett szerepeltetésének – poétikailag alighanem neutrális – 
magyarázatát végül mégiscsak életrajzi körülményekből származtatja: „Móricz […] 
ezekben a kapcsolatokban tudta megmutatni az összezártság következményeit, a ki-
zárólag a házasságba zárt feleség és az otthonról eljárásra nem kötelezett férj kap-
csolatának mintázatait. (És az sem lényegtelen, hogy a pap helyzete, épp az »otthon 
végzett munka« miatt, erősen hasonlít az íróéra.)”12 A hagyományosan „dzsentrire-
gényként” (vagy „a panamák lápvilágának” leleplezőjeként) olvasott Rokonok esetében 
pedig azzal próbál új teret nyitni az értelmezésének, hogy a társadalomkritikai olva-
satokkal szemben egyenlő nyomatékot szán a „nyelvi megalkotottság” szempontjainak 

12 Szilágyi Zsófi a, Móricz Zsigmond, Kalligram, Pozsony, 2013, 183.
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is.13 Minthogy azonban a nyelvi megalkotottság itt is – mint valami nyelvtől függet-
lenül már meglevőnek14 a nyelvivé formálása – a fenti elválasztottság jegyében válik 
értékmérővé, mindössze a hagyományos esztétikai megkülönböztetés eszközeként 
képes az értelmezés szolgálatába állni. Ebben a szerepében a Rokonok nyelvi alakítása 
azért bizonyul azután elmarasztalhatónak, mert hibásan proporcionált, hibrid szö-
vegfajtákon keresztül húzza ki a talajt a század egyik lehetséges nagyregénye alól: 
„Móricz nem tartott ki mindvégig a szöveg feszes, összetett megformálása mellett, 
és így a Rokonokban kétségtelenül vannak publicisztikus, oknyomozó riportokra em-
lékeztető részletek. És ezek zavaróbbak, mint az a javítható hiba, hogy…[stb.]”15

Az így instrumentalizált nyelvművészeti szemponttal szemközt, persze, nem 
vol  na könnyű megmondani, mi is egyáltalán az a nem-nyelvi dolog, amit a Rokonokban 
Móricznak nyelvileg jobban („feszesebben”, „összetettebben”) kellett volna megfor-
mál nia. A regény alapjául szolgáló „valós” életviszonyok vagy azok valamely Móricz 
elgondolta konstrukciója, esetleg a regényben már fi kcionáltként „ott lévő” tár gyias sá -
gok és azok összefüggései? Különösen akkor állunk nehéz feladat előtt, ha emlékez te-
tünk ama kijátszhatatlan performatív mozzanatra, hogy „az irodalmi megnyilat ko zás 
is alkotja/teremti azt a szituációt, amelyre vonatkozik.”16 Amiből szükségképpen 
nemcsak az következik, hogy az irodalmi szöveg legföljebb performatívumának sike-
rültsége vagy kudarca felől ítélhető meg, hanem az is, hogy amit a nyelvi megalko-
tottság révén tudtul veszünk, az alakítatlan formában sehol nem férhető hozzá.17 De 
nemcsak az irodalomelmélet kézikönyvei fi gyelmeztetnek erre a körülményre. Az 
instrumentalizálást kerülendő nagyjából hasonló esztétikai tapasztalatra emlékeztet 
bennünket Heidegger is, amikor azt írja: „A mű mint mű kizárólag ahhoz a terület-
hez tartozik, amelyet önmaga nyit meg.”18

Persze, ha Culler módján ilyen rövidre zártan intézhetnénk el a nyelvművészeti 
kérdést, s mindössze a nyelvileg teremtettekre vonatkozó nyelv önreferens működésére 
egyszerűsítenénk a dolgot, nem sokkal jutnánk túl az esztétikai megkülönböztetés 
eredményein. Mert az irodalmi performatívum nyelvi történése nem úgy teremt elénk 
világokat, mint ahogyan egy függetlenségi nyilatkozat létesít új államot körülöttünk. 
A fenomenális és a retorikai potenciál elválaszthatatlanságában megalapozott totális 
nyelvi közvetítésnek ugyanis – a performatívum előbbi formájához képest – mindig 
elsőbbsége van a beszédcselekvésekkel szemben. Ami nem csupán azt jelenti, hogy 
„a művet csak akkor tapasztaljuk igazán, ha a közvetítést nem különböztetjük meg 
magától a műtől.”19 Hanem azt is, hogy a nyelvi létesülés mindig azért több a puszta 
13 Lásd Uo., 541–544.
14 Itt konkrétan a Tarjányi Eszter nyomán eléggé szerencsétlenül szituált „dzsentrikérdés” kerül ebbe a 

szerepkörbe. Lásd Uo., 543.
15 Uo., 560.
16 „Th e literary utterance too creates the state of aff airs to which it refers”. Jonathan Culler, Literary 

Th eory. A Very Short Introduction, Oxford UP, New York, 2000, 96.
17 Ahogyan eredetileg Paul de Man fogalmazta: „[az] irodalom nem valami nyílt/átlátszó közlés, mely-

ben adottnak tekinthetnénk a közlés és a kommunikációs eszközök közti világos megkülönböztetést”. 
Paul de Man, Th e Resistance to Th eory, Minnesota UP, Minneapolis, 1986, 15.

18 Martin Heidegger, A műalkotás eredete, ford. Bacsó Béla, Európa, Budapest, 1988, 68.
19 Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor, Gondolat, Budapest, 1984, 99.

tárgyi létrehozás (külső, szubjektív cselekvésből levezethető) eseténél, mert a nyelvi-
esz tétikai keletkezés megtapasztalása csak a történésbe való bevonódás révén lehet-
séges. Pedig mindig fölszámolja a szubjektivitásnak a dologgal „szemközt” elgondolt, 
rajta kívüli szituálhatóságát. Itt fi gyelhető meg igazán, hogy az esztétikai tapasztalat-
nak inkább „cselekedtetettjei” vagyunk, mintsem a végbevivői.

Az irodalom esztétikai tapasztalatába való bevonódás – más művészeti ágaktól 
eltérően – ezen a totális nyelvi közvetítettségen keresztül történik meg velünk. Ezért 
csak ebben a megbonthatatlan mediális formában tudjuk megtapasztalni, hogy – min-
den más létrehozással szemben – miért abban áll „a mű alkotott-létének különössége 
[…], hogy alkotott-léte a megalkotás részét alkotja.”20 Ilyenkor azért részesülünk 
a művészet nem-ismeretelméleti tapasztalatában, mert a mű valósága éppenséggel a 
műbe belealkotott alkotott-léten keresztül nyílik meg egyedülállóként. A műnek er-
ről a korábbiakból levezethetetlen újszerűségéről való tudásunk (mint tapasztalat) 
olyan elhelyezkedés az igazság bizonytalanságában, amely „nem emeli ki a művet ma-
gában-állásából, nem vonja a puszta átélés körzetébe és nem fokozza le az élmény 
kiváltójának szerepére.”21 A mű igazságában való részesülés ennyiben mindig az igaz-
ság bizonytalanságában való benneállás is – és mint ilyen „a műben történő igazság-
hoz tartozóvá tesz[i]”22 a befogadót.

Ez a tapasztalat azzal írja felül az esztétikai megkülönböztetés igazságfogalmait, 
hogy a tematikus/tartalmi oldal elválaszthatatlannak bizonyul benne a mediálistól. 
Ugyanakkor a közvetítettségbe való bevonódás mozzanata – éppen, mert egy világ 
nyílik meg benne, sőt esztétikai tapasztalattá válik a műalkotásnak a beletartozása 
ebbe a maga világába – nem kényszerít arra, hogy a mű befogadásához „az életvonat-
kozásoktól el kellene vonatkoztatni”.23 Az irodalmi performatívum itt nem egyszerűen 
elénk vagy körénk teremt valamely nyelvi világot, hanem úgy tesz részévé az igazság 
történésének, hogy lehetetlen kívül kerülnünk azon: „Az igazság működésbe-lépése 
bizonytalanságot teremt, ugyanakkor érvényteleníti a bizonyosat és azt, amit annak 
tartanak. A műben felnyíló igazságot az addigi sohasem támasztja alá és az belőle 
sohasem vezethető le. A mű megdönti az eddigi kizárólagos valóságát. Ezért amit 
a művészet megalapít, azt sohasem egyenlíti ki a kéznéllevő és a rendelkezésre álló.”24 
Olyan igazság megtörténése ez, amely a belevontságunk nem tétlen jellege miatt ugyan 
nem rajtunk kívüli, de nem is privát módon saját.

Ebben a nézetben a nyelvi művészet kérdése nyilvánvalóan túl van a nyelvi-stilisz-
tikai megalkotottság horizontján. Ami elsősorban azt jelenti, hogy nem korlátozható 
sem a szerző előállította szöveg „poétikus” (nem-köznyelvi, képi-metaforikus) ala-
kítottságára, sem az ún. valóságszimuláció „művészi eszközeire”, sem pedig az ún. 

20 Lásd Heidegger, I. m., 100.
21 Uo., 105. A fordítást az alábbiaknak megfelelően módosítottam: „Dieses Wissen […] nimmt das 

Werk nicht aus seinem Insichstehen heraus, zerrt es nicht in den Umkreis des bloßen Erlebens und 
setzt das Werk nicht herab in die Rolle eines Erlebniserregers.” Martin Heidegger, Holzwege, Kloster-
mann, Frankfurt am Main, 19947, 55.

22 Uo., 105.
23 Gadamer, I. m., 99.
24 Heidegger, A műalkotás eredete, 114.
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belső tartalmakat kifelé „közvetítő” nyelvi jelkészlet formális működésére. Az így 
felfogott nyelvi művészet nem annak a továbbító poétikai modellnek a szolgálója, 
amely az irodalom történését a dolgoknak a lélekből való „kiírásával” és a belső „kon-
vulziók”25 – stilisztikailag ilyen vagy olyan – nyelvi formába öntésével azonosítja. 
Naplói és publicisztikái tanúsága szerint Móricznak meglehetősen egyszerű – s még 
ebben a formában is igen elnagyolt – képzetei lehettek a szubjektum szövegszerű 
önmegnyilvánításának lélektani háttereiről. Egy közelebbről nem artikulált pszichi-
kai zónában kereste vagy vélelmezte az „emberinek” mint „sajátnak” a forrását, ahon-
nan a mű az ő „őszinte és igaz érzései[t]”26 hivatott továbbítani. Móricz felfogásában 
ez az „emisszív” létesítés maga is olyan művelet, amely érzelmi úton férhető hozzá: 
„éreztem, hogy Jókai szinte tanulatlanul írt – vélelmezi visszatekintve –, nem volt sem 
világszemlélete, sem tudományos alapja, sem az élet nem robbantotta fel, hogy érté-
keket dobjon ki a lélek mélységeiből: csak írt, egy tudatlan gyermek ártatlanságával: 
ezt én is tudom s ezt akarom!”27 Később, 1938-ban még átfogóbb érvénnyel, összeg-
zőleg állapítja meg, hogy „[m]inden élet regény. […E]ddig hetvenhat könyvet termel-
tem ki saját magam életéből.”28

A fenti, jól szaporítható példák talán azt is alátámaszthatják, hogy Móricz önér-
telmezése ezúttal nem áll messze attól a recepciós megfi gyeléstől, amely Schöpfl intől 
Barta Jánosig – eltérő következtetésekkel ugyan, de – Móricz közlésmódjának ere-
dendően „alulpoetizált” karakterét hangsúlyozza. Azt, hogy az írásban miért szólal-
hat meg a (nyers) élet (nem-stilizált) „beszéde”, Móricz a kulturális művelésnél egye-
temesebb naturális képződés (néhol drasztikus) képeivel szemléltette: „Életem nem 
számít, testem nulla, életem melegágy, trágyadomb: az a fontos, az Írás, amely belőlem 
kiterem.”29 Az „élet hangját”30 már 1910-ben, a Mikszáth-nekrológban érvényesebb-
ként állította szembe a könyvekével.31 Ez az önértelmezés igen erős nyomot hagyott 
a Móricz-stíluskutatáson is. A „beszéltnyelviség”32 íráskultúrájának beható vizsgálata 
során Herczeg Gyula arra a következtetésre jutott, hogy az Erdély szintézisében 
„Móricz nyelvteremtő képességének minden oldala: a szabad függő beszéd révén tud 
vívódó hősöket színesen és érdekesen megjeleníteni; az élőbeszédet, a valóságos élet-
helyzeteket megfi gyelő képessége pedig ösztönszerűen arra indította, hogy a kort fel-
támassza és archaizáljon…”33 Ha azonban közelebbről tekintjük, az „élet hangja” 
25 Példaszerűen mutatkozik meg ez a továbbító modell már a Móricz-recepció kezdetén: „Móricz minden 

regénye belső konvulziókból alakult ki s alig bírom elképzelni, hogy valamennyi, de különösen a legerő-
sebb feszültségű Sárarany ne jelentene számára egy nagy belső, lelki rázkódást. Bizonyos mértékig az 
olvasóra nézve is elvesztik az olvasmány hatását s élményekké válnak, intenzívebben átélt lényünket 
jobban felrázó élménnyé, mint életünk akárhány eseménye.” Schöpflin, Móricz Zsigmond, 873.

26 Móricz Zsigmond, Naplók 1924–1925, összegyűjt., jegyz., előszó Cséve Anna, s. a. r. Szilágyi 
Zsófi a Júlia – Cséve Anna, Noran, Budapest, 2010, 419.

27 Móricz Zsigmond, Jókai. Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez, Nyugat 1922/24., 1433. (Kiemelés – 
K. Sz. E.)

28 Idézi Móricz Virág, Apám regénye, Osiris, Budapest, 2002, 476.
29 Móricz, Naplók 1924–1925, 279.
30 Móricz Zsigmond, Tanulmányok, I., Szépirodalmi, Budapest, 1978, 283.
31 Mikszáth írásmódja „[n]em volt könyvszagú, mert nem könyvből tanult írni.” Uo.
32 Herczeg Gyula, Móricz Zsigmond stílusa, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 13.
33 Uo., 296.

távolról sem bizonyul ilyen megvilágító és problémamentes metaforának. Ezzel az 
– akkor már jó százhúsz éves – továbbító és érzelmeket kiárasztó vallomásmodellel 
ugyanis nemcsak az a baj, hogy itt már banálisan naturalizálja a maga romantikus 
mintáit. Az is, hogy Móricz (a maga gyakori önismereti tévesztéseinek egyikeként) 
az élet fedezetével ellátott saját eredetiség termékének, nem pedig „könyvből ta-
nultnak” véli művei vallomás- és építkezésmódját, holott azok – az „alakrajzoktól” 
az anekdotikusságig – legnagyobbrészt Jókai vagy Mikszáth kirajzolta mintákat 
követnek.

Hangolt tér és aff ektív emocionalizmus

A Móricz nyelvművészetére irányuló vizsgálódásoknak csak ama kisebb százaléka 
nem rekedt meg az „alulpoetizáltságot” méltató következtetéseknél, amelyek képesek 
voltak meghaladni a nyelviség lexika és grammatika kínálta lingvisztikai mozgásterét. 
A puszta stilisztikai instrumentalizmussal szemben így érvényt tudtak szerezni an-
nak a tapasztalatnak, hogy az élőbeszédiség eff ektusai nem a dolgokat – így vagy 
úgy megnevezve – „nyelviesítő” elbeszélő technikák termékei, hanem a nyelvként meg-
szólaló világtapasztalat átfogó modalitásából származnak. „Minden szó – írja erről 
Gadamer – a nyelv egészét szólaltatja meg, amelyhez tartozik, s a világlátás egészét 
jeleníti meg, amelyen alapul. Ezért minden egyes szó mint pillanatnyi történés fel-
idézi a ki nem mondottat is, melyre mint válasz és utalás vonatkozik.”34 Ennek a vilá-
gokat beszélve felnyitó nyelvi potenciálnak – melynek természetesen kevés köze van 
a nyers élőbeszéd imitációjához – az uralhatatlan mediális működéséből adódik, 
hogy a műalkotás poétikai képződése sohasem áll az életrajzi szerző kompetenciái-
nak kizárólagos uralma alatt. „Művészi” szándékból, tervezésből vagy akaratból 
ugyanis éppen azért nem lehet levezetni, mert az alkotott létként alkotódó mű sike-
rülésének hiányoznak a külső biztosítékai.

Márpedig ha az epika is „az igazság működésbe-lépése szerinti költészet”,35 akkor 
a szöveg megnyilatkozásainak befogadására nézve itt is az a hangolt beszéd a meg-
határozó, amely a mondás médiumaként viselkedik. Az epikai nyelv beszédének ilyen 
hangoltsága nemcsak azért megelőzhetetlen a befogadás számára, mert a mondottat 
– az igazság történésének totális közvetítettsége értelmében – nem engedi megkü-
lönböztetni annak hogyanjától. Sokkal inkább azért, mert csak ez a (már mindig is) 
hangolt beszéd teszi lehetővé, hogy az olvasás egyáltalán igazodjék – valamilyenként 
igazodjék – a tapasztaltakhoz.36 Az így kondicionált beszéd azután mindig valamely 
meghatározó modalitás jegyében, és annak (felnyíló) igazságtapasztalatán keresztül 
engedi történni a regényvilágot. Olyan nyelvi potenciál ez, amely a kimondásban el-
hangzottak igazságtartalmához való viszony tekintetében is orientálja a befogadást. 
34 Gadamer, I. m., 318.
35 Heidegger, A műalkotás eredete, 114. (Kiemelés – K. Sz. E.)
36 Amikor olvasás közben például azt tapasztaljuk, hogy a szövegnek ilyen értelemben „nincs nyelve” 

(= tulajdonképpen orientáló módon hangolt nyelve), az lényegében azt jelenti, hogy a mű nem lépte át 
a nyelvművészeti „aiszthészisz” küszöbét. Az esztétikailag ily módon nem-hangolt olvasás nem tud 
valamilyenként igazodni a mondottakhoz.
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Azt Schöpfl in ugyan pontosan rögzítette, hogy Móricz nem valóságot másol, hanem 
– mint idéztük – „egy belső felinduláson keresztül nézi” a tárgyait.37 Azt nem vette 
azonban fi gyelembe, hogy ez az aff ekció nem egyszerű privát érzületként „színezi” a 
valóságot, hanem a közlés meghatározó tónusaként hangolja az olvasás tapasztalatát.

A fáklya nyitányának napsütése például olyan szokatlan erősséggel terheli meg 
a befogadás érzékleti kódjait, hogy az intenzív akusztikus („szétcsattant”), optikai 
(„szikrázott”) és a taktilis („égetett”) behatások után még a lelki történésekről is 
materiális tapasztalatként szerzünk tudomást:

Hatalmas meleg volt. A nap szinte szétcsattant, szikrázott és égetett s oly bő-
ven ontotta az égi tüzet, hogy az emberek, de különösen a papok, majdnem 
szétolvadtak.

Dékány nagytiszteletű úr, a maga rusztikus magyaros kálvinista módján 
keményen oda is mondogatta:

A ’stenit ennek a melegnek…
A felesége rápillantott, hogy törülgeti magáról vastag markába szorított 

kendővel a vizet. Valahányszor egy-egy ilyen nyers szót hallott tőle, mindig vé-
gigsajgott az egész lelke, szinte fi zikai fájdalmat érzett. Pedig már megszok-
hatta volna huszonnyolc év óta.38

A szövegnek ez a felfokozott hangoltsága nem így ismétlődik meg az Úri muri szin-
tén nyári melegben kedélyesen induló történetében és – az ironikus „felülnézettel” 
párhuzamosan – oldottabbá mérséklődik a Kivilágos kivirradtig havas napsütésében:

A nagy, dupla tetejű földszintes ház úgy feküdt a rengeteg udvar sarkában, 
mint egy nagy bolhászkodó komondor.

Fényes tél volt, a tágas mezőket, a szalmakazlakat s a kútgémeket is hó bo-
rította, de a nap csillogva fénylett a kora délutánon, mint valami tiszta fény, 
amelynek semmi melege nincs, egyetlen hópihe meg sem olvadt, csak szikrá-
zott puhán, mint a pehely.

A ház tornácán mintha bolhák mozognának, egy-egy ember jő-megy, ki s 
be a vadszőlő kopasz vesszői közt.39

37 Móricz másutt – egy Maupassant-nal való összehasonlítás során – olyan átfogalmazásban próbálta 
alátámasztani az őszinte alkotói érzelmeket igaz valóságként továbbító műalkotás „hitelességét”, hogy 
ezúttal az alakok „hamisítatlan” másolatszerűségéből származtatja a közlés dokumentumértékét. 
A közlés itt nem közvetlen (tehát, alakítatlan) emissziója, hanem tükörszimmetrikus lenyomata az 
eredetinek. És mivel az eredeti nála mindig az igazzal azonos, közvetve bár, de továbbra is az alkotói én 
birtokában marad a tényigazságok fedezete: „[M.] nem azonosította magát evvel a paraszttal: ez nem 
ő. […] Én azonosítom magamat. Ha újat hozok, az lehet az, ha általában ilyen egyszerűen és habozás 
nélkül úgy tárom fel emberi dokumentummá az ilyen tényeket, mint a saját lényemnek tükrét. Azt 
hiszem, ez lepte meg először a magyar olvasót, ez a feneketlen és hamisítatlan azonosítás.” Idézi Móricz 
Virág, Tíz év, I., Szépirodalmi, Budapest, 1981, 47. (Kiemelés – K. Sz. E.)

38 Móricz Zsigmond, Regények, II., Szépirodalmi, Budapest, 1975, 7.
39 Uo., 517.

A három, eltérő modalitású kezdet ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy a beszéd 
hangoltsága nem a tárgy vagy a téma függvényében alakul, hanem ellenkezőleg, mind-
három műben olyan érzelmi tónushoz tér vissza, amelyben az aff ekciónak alapvetően 
– ha sok esetben gátoltan és latens alakban is, de – az indulati változata marad meg-
határozó. Utóbbi a narratív közlés olyan formáiban is hirtelen eruptív erővel jelent-
kezik, amelyeknek csupán asszertív-elrendező funkciójuk van. Az aff ekciónak ez 
a felfokozott dinamikája olykor még a Pillangó „idilljében”40 is olyan teátrálissá tor-
zítja a közlés tudósító szólamát, hogy nemegyszer kerülünk valódi giccsközelségbe. 
A disszonáns hatást annak befogadói tapasztalata sem képes mérsékelni, hogy az 
elbeszélői szólamot szemlátomást nemcsak a narrátor, hanem a szereplők nézőpontja 
is alakítja: „Valami keserűség keseredett köztük. Megjelent szerelmük boldog és vak 
káprázata mögött az élet éles és kegyetlen kése. Mintha most először vágta volna ket-
té a vér és az érzés szivárványló fátyolát az idegen akaratok gyilka.”41

A Móricz-regények poétikumának alakításában némileg rejtettebben, de konsti-
tutív érvénnyel részesül egy másik összefüggés is, amelynek a felderíthetősége úgyszin-
tén a szöveg alaphangoltságának behatóbb vizsgálatával volna lehetséges. A narratív 
térlétesítés ama kettősségéről van szó, amelynek a viselkedése az érzékletközeli nyelv 
teljesítményén keresztül befolyásolja a művek esztétikai hatóerejét. Közelebbről te-
kintve: szűkíti vagy bővíti a közlés egymásra utalt retorikai és fenomenális poten-
ciáljának lehetőségeit. A Móricz-elbeszélés érzékletközeli nyelve rendszerint kétféle 
módon tematizálja a testet övező tér materializált tapasztalatát. Egyrészt után képez-
hető térbeli koordináták mentén artikulálja a dolgok elhelyezkedését és a testek 
mozgását, azaz akár közeli, akár felülnézeti az elbeszélés látószöge, a testi „látvány” 
része marad az evokált tér tapasztalatának (Légy jó mindhalálig; Rokonok; Erdély). 
Másutt a test – úgyszólván saját testiesülése rovására – erőteljes érzelmi kiterjedés-
ként tölti ki és foglalja el az elbeszélés terét (több részletében viselkedik így a Sárarany, 
Az Isten háta mögött, de még a Pillangó is). A test az előző esetben inkább „dologi” 
része a térnek, az utóbbiban viszont önmaga aff ekcióin keresztül takarja el előlünk 
a dologi világot.

A szövegeknek ez a kétfajta evokatív hatása az érzett, illetve a (célszerűen) visel-
kedő-cselekvő test tértapasztalatának különbségeiből adódik. Binswanger lélektani 
fogalmaival élve a test az egyik esetben inkább a tér orientált, a másikban pedig annak 
hangolt tapasztalatán keresztül van kapcsolatban a környezetével. „Az orientált tér 
[tulajdonképpen a »tájékozódott« tér, amelyet tájékozódó észlelésünk alakít ki] sem-
mi egyéb, mint hogy »az Én« a teste révén abszolút orientáló központot, egy abszolút 
Itt-et képez, amely környezetként konstituálja magának »a világot«.” A hangolt térben 
viszont „[h]angoltként van jelen az emberi ittlét, egyszerűbben kifejezve: ha ez a tér 
a mindenkori hangulatunk vagy hangoltságunk tere.” 42 Ennek megfelelően a hangolt 

40 A regény az alcímében viseli ezt a kifejezést. 
41 Móricz, Regények, II., 672.
42 Ludwig Binswanger, Vorträge und Aufsätze, II., Zur Problematik der psychiatrischen Forschung und 

zum Problem der Psychiatrie, Francke, Bern, 1955, 183, 205. Idézi Werner Jung, Raumphantasien und 
Phantasieräume. Essays über Literatur und Raum, Aisthesis, Bielefeld, 2013, 13.
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tér „a mindenkori érzelmi diszpozícióra való tekintettel érzékelt tér”, míg a tájéko-
zódási tér az a környezet, amelyet a cselekvés, illetve a térbeli mértékek „nyugodt és 
tárgyszerű” érzékelése konstituál.43 Míg ez utóbbinál értelemszerűen a megosztottság 
alkotja a térbeli világ tapasztalatát, a hangolt térnek éppen az az „egyik fontos szer-
kezeti jegye, hogy térérzetként nincs meg benne a bent és a kint különbsége.44 Ennek 
a különbségnek az érzékelhetetlensége voltaképpen abból adódik, hogy a hangolt 
térnek nemcsak a kiterjedése rögzíthetetlen, hanem benne magában – az érzett test-
hez45 hasonlóan – az én helyét sem lehet megállapítani. A hangolt tér csak centrum 
nélküli térként tapasztalható meg: „léte abban oldódik fel, hogy az élmény szubjek-
tumának létévé lesz, »önmagában« ezen túl azonban nem létezik (nichts).”46

E kétfajta – Móricznál túlnyomórészt külön-külön érvényesülő – tértapasztalat 
összjátékának egyik emlékezetes lehetősége bukkan föl mindjárt a Sárarany nyitó-
jelentének egyik materiális nyelvretorikai eseményében. Ne feledjük itt, hogy a kör-
nyezettől való materiális (hangok, zajok, illatok, érintések stb.) érintettségnek éppen 
az „testünket körbefogó”47 időjárás hangulatalakító hatásai képezik az egyik kitün-
tetett formáját: „Égető meleg nyár van. A sok eső után, amiben nem érhetett a búza, 
egyszerre borzasztó forróság lett, amely megaszalja a szemet. A kemény, meggondolt 
parasztok csak megingatják a fejüket, »az isten is kitanult már a mesterségiből«, de 
nem zúgolódnak, nem ijedeznek, nem sápítoznak. Az idő ellen? Azt el kell fogadni, 
ahogy jön.”48 Alig vagyunk túl az érzéki hatások megszokott fokozásán („égető me-
leg”  „borzasztó forróság”), a nyelv hirtelen materiális eseménye úgy alakítja az ér-
zékekre rátámadó naturális erők (fény, hőség) off enzíváját, hogy elkülöníthetetlenné 
teszi a hangoltság és a tájékozódás tereit. A „borzasztó hőség” ugyanis nemcsak a bú-
zaszemeket aszalja, hanem a tájékozódás terét „láttató” szemet is, úgy, hogy ezáltal 
a szöveg hangolt beszédében is fontos poétikai történést idéz elő. Mindez azért le-
hetséges, mert a jelenetbeli szereplők elbeszélt orientációs tértapasztalata („hőség”) 
a szem szó kétértelműsége következtében egybeesik a „tudósító” beszéd saját, hangolt 
– tehát valamiféle testi ottlétet is feltételező – térérzékelésével.

És bár ez részben a Móricz-féle szabad függő beszéd teljesítménye is, sokkal meg-
határozóbb benne ama performatív esemény, amely a szem nyelvi materialitásán ke-
resztül egyesíti a kettősen fokalizált „láthatóságot”. A narratív beszédnek ez a fent 
említett poétikai történése Móricznál különlegesen ritka pillanat. Mert ezúttal egy 
par excellence materiális nyelvretorikai bekövetkezés képez olyan immateriális poéti kai 
„teret”, amelyben az auktoriális nullfokalizáció elválaszthatatlan marad az elbeszé-
lőiből részesülő, úgyszólván „társnézetű” aktoriális fokalizációtól. Annak magyarázatát 

43 Lásd Jung, I. m., 13.
44 David E. Wellbery, Der gestimmte Raum = Stimmung. Zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie, 

szerk. Anna-Katharina Gisbertz, Fink, München, 2011, 159.
45 „Az érzékelt/érzett testnek […] nincs felülete, elmosódóak a határai és megbonthatatlan a kiterjedése, 

akár a hangé”. Hermann Schmitz, Leibliche Kommunikation im Medium des Schalls = Acoustic Turn, 
szerk. Petra Maria Meyer, Fink, München, 2008, 77.

46 Elisabeth Ströker, Untersuchungen zum Raum, Klostermann, Frankfurtm am Main, 1965, 51.
47 Hans Ulrich Gumbrecht, Stimmungen lesen, Hanser, München, 2011, 11.
48 Móricz Zsigmond, Regények, I., Szépirodalmi, Budapest, 1975, 7.

azután, hogy a Sárarany miért nem váltja be az így felnyíló poétikai tér változó hozzá-
férhetőségéből adódó lehetőségeket, vagyis: hogy miért nem képződik „többrétegű” 
tér még az emlékezetesebb fi gurák körül sem, az elbeszélő nyelv instrumenta lizá-
lódásában kereshetjük. Az ugyanis, hogy a nyelv igen sokszor mindössze a „lélek” 
igazságfedezetével továbbított prózai vallomás „hordozójának” bizonyul, annak kö-
vetkezménye, hogy az aff ekció erős mediális nyomatéka korlátozza a nyelv retorikai 
és fenomenális potenciáljának együttes érvényesülését.

Az aff ekció általában azért képes a közlés átfogó diszpozicionális médiumává vál-
ni, mert alakilag emlékeztet az ént a maga érzékleti környezetébe belefoglaló – és 
e bevontságában önmagára ébresztő – hangulat tapasztalatára. Azzal a lényegi kü-
lönbséggel, hogy míg a hangoltság iránytalan (és diff úz) állapotként nem tekinthető 
„szubjektív tapasztalatnak”,49 a felindultság állapotában nem oldódik fel, mert nem 
artikulálódik külső és belső feszültsége. Felindult állapotként az – eredetileg „kül-
világ kiváltotta”50 – aff ekció mindenekelőtt a gátoltságot tapasztalja, így kiegyenlítő 
kölcsönösség hiányában az érzelmi önmegnyilvánítás izoláló erővel vonatkozik vissza 
saját alanyára. Vagyis az alaki hasonlóság jóvoltából itt a hangoltsággal teljességgel 
ellentétes szituáció keletkezik: most nem a szubjektum van belefoglalva kint és bent 
feloldott ellentétébe, hanem a saját kebelezi be én és világ oppozícióját, amely így 
kényszerűen ki van szolgáltatva a szubjektum átfogó, aff ektív világérzékelésének. 
A dominánsan emocionális kódra hangolt műalkotásoknál már eleve is fennáll an-
nak veszélye, hogy az érzelemkiváltás eff ektusai a textúra alakulásában a zárt sze-
mantikai kifejlés ellenében érvényesülnek. Létezik, persze, olyan – az aiszthészisz 
jelentésképző lehetőségeit korlátozó – művészettani felfogás is, amely azzal oldja föl 
ezt a feszültséget, hogy „az érzelmek az esztétikai tapasztalatban [amúgy is] kog nitiv 
módon működnek”.51 Az irodalmi szövegek érzelmi vonatkozásainak diszkurzív ki-
meríthetetlensége – illetve az érzelmiség változó mibenléte – ellenére is jól látható 
azonban, hogy Móricz érzelmileg „felfűtött” szövegvilága nem az érzékenység 18. 
századi szenzuális emocionalizmusának a folytatója. A nyelv emocionális telítettsége 
itt messze került a lelki „kedélyállapot” vagy a „szenzibilitás” szubtilis formáitól – és 
nem törekszik a korai esztétizmus stimulált érzelmiségének művi tartományaiba sem.

A Móricz-szövegek emocionális telítettsége még az egyszerű leírásokban vagy 
miliőrajzokban is arról tanúskodik, hogy az érzelmek az alakokat úgyszólván az aff ek-
tus eredeti jelentése (ad fi citur) értelmében a vágy kínzó kényszerével kerítik a hatal-

49 Otto Friedrich Bollnow, Schriften, I., Das Wesen der Stimmungen, Königshausen & Neumann, Würz-
burg, 2009, 26.

50 „[A]z aff ektusok eleinte elsősorban valami külvilág által előidézettnek számítottak, amelyben az ember 
– egy részben az állatvilágra visszamenő természetes faji tulajdonsága alapján – hasonló történések 
révén mindig hasonló, tipikus emocionális minőségek közelébe kerül. A görög πάϑος szó […] tényle-
gesen olyan jelentésmezőt körvonalaz, amellyel mindenekelőtt azt jelöljük, amit passzívan fogadunk, 
érzékelünk és szenvedünk el.” Hartmut Grimm, Aff ekt = Ästhetische Grundbegriff e. Historisches 
Wörterbuch in sieben Bänden, I., szerk. Karlheinz Barck – Martin Fontius – Dieter Schlenstedt 
– Burkhart Steinwachs – Friedrich Wolfzettel, Metzler, Stuttgart, 2000, 18–19. 

51 Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Th eory of Symbols, Hackett, Indianapolis, 
19762, 248.
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mukba. És valóban, miként azt az érzelemkutatás közel fél évszázada hangsúlyozza, 
a kedélyállapottal vagy a csak homályosan konturált érzésekkel ellentétben „az ér-
zelmektől való aff ektív érintettség állapota […] mindig testi [természetű]”.52 Az az 
aff ektív intenzitás, amely szinte atmoszféraszerűen jelentkezik a legtöbb Móricz-mű 
nyelvében, lényegében két olyan habituális állandót tesz láthatóvá az emlékezetesebb 
alakokon, amelyeknek tetemes része lehet abban, hogy Móricz világában „egy pará-
nyi társadalom éli a maga mindennapi életét, és éli ki a maga közemberi gerjedelmeit, 
indulatait, szinte sohasem emelkedve a valódi nagy szenvedély színvonalára.”53 Móricz 
emberalakjaira nézve kevés kivételtől eltekintve egyfelől az a meghatározó, hogy a bel-
ső felindultság képtelen olyan tudatos/ult élményformává alakulni, amely – mintegy 
helyreállítva az én önmaga fölötti kontrollját – túljutna az emotív világértés lehető-
ségein. Az alakok gyakorta alulartikulált nyelvi megnyilatkozásai – a szociolektusok 
alsó regiszterétől az indulatszavak és káromkodások kezdetleges nyelviségéig – más-
felől pedig arra vallanak, hogy a krízishelyzetekből azért ritka a rendezett kifejlés, 
mert a szereplők aff ektív válaszai rendre önkéntelen közvetlenséggel, az indulatiság 
refl exeiként következnek be.

A legfeltűnőbb azonban az, hogy Móricznál maga az elbeszélés nyelve sem mindig 
emelkedik a narratív beszéd olyan regisztereibe, ahol kitartóan el tudna határolódni 
a szereplői megnyilatkozások rudimentális jellegétől. (Bonyolultabb áttételekkel, de 
alakilag nagyjából hasonló történik egyébként akkor is, amikor a dzsentri-réteg-
nyelv vagy a tájnyelvi beszéd az „egyénítés” tárgya. Nincs kívül ezen a modellen az 
az eset sem, amikor A légy jó mindhalálig narratív nyelve érzelmiesül – valamelyest 
változékonyabb aff ekciók kíséretében.) Amiből nemcsak az következik, hogy innen 
tekintve némely ponton kérdéses lehet Móricz írásmódjának sokat dicsért „egyénítő” 
leleménye. Sokkal inkább az, hogy a narráció evokatív nyelvét (hagyományos kifeje-
zéssel élve: a „folyamat- vagy látványleírást”) lényegében ugyanolyan aff ektív impul-
zusok vezérlik, mint amilyenekről a szereplői megnyilatkozások tanúskodnak. Nem 
zárható ki tehát teljes bizonyossággal, hogy ahol a Móricz-féle szabad függő beszéd 
újszerűségét szokás dicsérni, ott gyakran csak annyi történik, hogy a texturális kép-
ződés maga számolja föl a közlés diegetikus és mimetikus formáinak – poétikailag 
éppenséggel nem semleges – különbségeit.

A fáklya híres fi náléjában például jórészt az elbeszélt jelenet aff ektív túltelített-
sége vezet oda, hogy a narratív közlés zaklatott ismétlései a szintaxist is megzilálva 
fokozzák le az egyszerre „látott” és „tudósított” látvány különbségeinek hatását:

Az éjszaka sötét volt, csillagos sötét, de már világos van, és ordítás mindenfelé, 
hogy tűz van, tűz van, és futnak a táncosok fehér ruhában a csűr felé és borza-
lom, a nádtetőn tüzek futkosnak, mint apró tűzmacskák futnak ki a nádbunda alól, 
és valami ordítás, valami nem emberi, irtózatos és rettentő s kegyetlen és irtóztató, 

52 Hermann Schmitz, Leib und Gefühl. Materialien zu einer philosophischen Th erapeutik, Aisthesis, 
Biele feld, 2008, 22.

53 Barta János, Móricz Zsigmond az évszázadok között = U., A pálya végén. Tanulmányok, Szépirodalmi, 
Budapest, 1987, 338.

fordítsd el a szemed, és úgy nézz rá megdermedve, ez lázálom, ólomsúlyok, el-
fordulni nem lehet.54

Fény és sötétség, indulat és szentimentalizmus szélső ellentétei ellenére – jól látja 
Barta János – itt „a kisszerűség, a szürkeség tónusa uralkodik”55, fogyatékos a „hangu-
lati kolorit”56 s az alkotó „irreális hevülete” komolyabb eszmélődés helyett „valami 
eszmegomolyt ültet”57 az alakok fejébe.

Megkésett naturalizmus vagy epikus újromantika?

Nagyon is igaza lehet abban Margócsy Istvánnak, hogy a legtöbb Móricz-szöveg 
szó lamkeverésének korlátozásában komoly szerepe van azoknak az „igencsak exp-
resszionizmusgyanús mondatoknak, amelyekben az elbeszélő agresszívan érvénye-
síti a maga értelmező szólamát az épp érintett jelenet feltételezhető beszédszituá-
ciójával szemben (pl. »A csikordulás, amint ajtót nyitottak, beléjük hasított. Mintha 
rájuk ordított volna az ajtó, s ijedten, rettenve, sikoltva kérdi meg, mit akarnak…
«).”58 A fáklya fenti részlete nemcsak az aff ektív telítettség tekintetében hasonlít a Sár-
arany Margócsy idézte mondataira. Abban is, hogy a szöveg elokutív teljesítményének 
– akart vagy önkéntelen (?) – ambivalenciája a szereplői szólamnak és nézőpontnak 
az elbeszélőiben való nehezen defi niálható részesüléséből adódik. Az akceptált in-
kongruencia59 e modális eseteiben alighanem éppen azért nem hajtható végre olyan 
tiszta elokutív elválasztás, mint amelyre Margócsy utal, mert az elbeszélő szólam 
aff ektív retorikája elkülönült formában sem sokban tér el a szereplőitől. Mindez 
értelemszerűen erősítheti azt a benyomást, mintha Móricz epikájának erős emotív 
hangoltsága expresszionista természetű volna. Ám közelebbről vizsgálva az ilyen 
szövegrészek narratív viselkedését nem egészen jogosulatlanul juthatunk olyan kö-
vetkeztetésre is, hogy itt egy kezdetleges, de közben mégis megkésett naturalizmus 
nyelvi világalkotásával van dolgunk. Elegendő tér híján mindez itt arra alapozható, 
hogy az elbeszélés és a szereplői megnyilatkozások legerősebben aff ektált változatai 
rendszerint feltűnően materiális érzéki tapasztalatokhoz kötődnek („égető napsütés”, 
„hasító csikordulás”, „nem emberi ordítás” stb.) s mint ilyenek a közlés naturálisabb, 
biológiai-testközeli regisztereiben szólalnak meg.

A Sárarany kézenfekvő példái helyett szemléltetésül – a materializáló eff ektusok 
kurzivált kiemelésével – a „légiesebb” Pillangó egy szokatlan epizódjára támaszkod-
hatunk, amely ráadásul egy tulajdonnevet (Darabos Jóska) szó szerint materializáló 
nyelvjátékot sem nélkülöz. Itt konkrétan az mutatja az emotív világértés túlsúlyát, 

54 Móricz, Regények, II., 245.
55 Barta, I. m., 338.
56 Uo., 342.
57 Uo., 339.
58 Margócsy István, Sárarany = A magvető nyomában. Móricz Zsigmondról, szerk. Szabó B. István, 

Anonymus, Budapest, 1993, 22.
59 Eugenio Coseriu, Sprachkompetenz. Grundzüge der Th eorie des Sprechens, szerk. Heinrich Weber, 

Francke, Tübingen, 1988, 248.
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hogy az igazságra való „ráeszmélésről” ezúttal sem a megértés/belátás nyelvi ágensei, 
hanem a végül megsokasodó érzés-jelölők egyike tudósít:

Az egész éjszaka ilyen gondolattalanul, ilyen szörnyű állapotban telt el. Reggel 
felé valami rémületeset álmodott, Jóskát látta darabokra vágva, és ő szedegette 
össze kötényébe a darabjait, mint a feldarabolt sütőtököt, hogy egy morzsikája, egy 
magja se vesszen el, és irtózott, szörnyedt a vértől, és mégis muszáj volt: mintha 
így meg tudta volna menteni, neki az lett volna a kötelessége, s közben folyton 
muzsikát hallott, fekete ördögök a Rákóczi-marsot húzták és vigyorogtak a szemébe, 
s az anyja kergette, nem hagyta… rettenetes volt… ki akarta szórni a kötényé-
ből az összeszedett csontokat.

Valahogy mégis felébredt, s így megmenekült a borzasztó érzésektől… De 
alighogy emberré érezte magát, szörnyen izzadt, csupa lucsok volt a teste a takaró 
alatt, már rá is eszmélt a szörnyű valóságra, a minden álomnál iszonyúbb igaz-
ságra: érezte, hogy nem látja többet az ő Jóskáját.60

A Barbárok vagy a (több átdolgozáson átesett) Tragédia példái azonban bonyolítják 
némileg a(z 1895-től már felbomlóban lévő) naturalizmus közelségének kérdését. Itt 
nem annyira azon múlnak a dolgok, vajon mely mértékben sorakoznak föl Móricz 
írásaiban a legjellegzetesebb nat
uralista jegyek – a milieu- és sorsdeterminizmustól az ember naturális konstitúció-
jának az ösztönkiélésig felszabadított megnyilvánításán át az érzéki észlelések, tör-
ténések vagy nyelvi megnyilatkozások „valósághű” és közvetlenséget (dialektust, ré-
tegnyelvet, indulat- és töltelékszavakat, szófoszlányokat) imitáló lejegyzéséig. És 
még csak azon sem, e technikák használata szerint Auerbach „Dorfgeschichté”-inek, 
Rosegger vagy Anzengruber hol érzelmesebb, hol realisztikusabb „Heimatkunst”-
jának, vagy pedig – de talán a legnagyobb valószínűséggel – Hermann Löns pa-
rasztregényeinek (Der letzte Hansbur, 1909) tájékán helyezkednek-e el a poétikus 
szentimentalizmust biologista naturálesztétikával vegyítő történetei. De ha a Tragé-
dia s különösen a Barbárok animális naturalizmusát az irányzat Hamsuntól Haupt-
mannig felnyíló poétikai spektrumából vesszük szemügyre, a szövegek szociális di-
menziói felől éppoly kevés rokonság mutatkozik, mint az emberkép biológiai-natu-
rális indexeinek61 vonatkozásában.

60 Móricz, Regények, II., 716.
61 Az alábbi írói vallomás éppúgy nem magyarázza a Móricz-szövegek naturalizmusának sajátszerűségeit, 

ahogy nem alkalmas irányzati hovatartozásuk meghatározására sem. (Móricz itt maga is inkább a 
gondolkodásáról, mintsem a szövegeiről beszél.) Mégis tanulságos abból a szempontból, hogy a kultúra, 
natúra, művészet és gondolkodás milyen különös hálózatában helyezkedik el az az írói önértelmezés, 
amelyből ugyan levezethetetlen, ám bizonyosan nem is független műveinek közlési igénye. Ennek a 
bizarr okfejtésnek a maga kendőzetlenségében semmi köze nincs a – térségünkben Simmel, Freud és 
Cassirer közt kibontakozó – kultúrakritikai megfontolásokhoz. Móricz állásfoglalása lényegében itt 
sem több az antikulturális-biologista szociáldarwinizmus közkeletű változatánál: „Az egészséges test 
és lélek egészséges dolgai nem rútak számomra. Nem tekintem ferdeségnek és rútnak az elme elszánt 
működését, hogy egyik ember a másikat megrövidítse, kiforgassa, leigázza s megölje. Ezt tekintem az 

A tematikai közelség – vagy legalább az éhségmotívum – okán talán érdemes egy 
rövid pillantást vetnünk azokra a szemléleti-poétikai különbségekre, amelyek meg-
lehetősen távolítják egymástól a Sult (1890, Éhség, 1892 [n. n.], 1902 [Goda Géza], 
1919 [Ritoók Emma], 1965, 2002 [Hajdú Henrik]) és a Tragédia szövegvilágát. Fel-
foghatjuk, persze, mindkét történetet az éhező test környezet- és önmegtapasztalá-
sának folyamatszerű feltárulása gyanánt, mert itt csak részben eltérőek a narratív 
kondíciók: az egyiknek ennie kell ahhoz, hogy írjon, de ahhoz, hogy ehessék, publi-
kálhatót kell írnia. A másik már „természetesnek” tartja a mindenkori éhezést, így 
inkább abban érdekelt – egzisztenciálisan s mégis életszerűtlenül –, hogy annak ab-
szolút ellentétét, az önkívületi jóllakottságot tapasztalhassa meg. A narráció ezért 
mindkét esetben a testi-biológiai motiváltság cselekvéskényszerében van ugyan meg-
alapozva, de az érzékelés eseményei nagyfokú eltérést mutatnak a kétféle test-tapasz-
talat között. Az éhezés beszűkült horizontján a fi ziológiai jelzések62 hasonlóságai 
ellenére már abban is számottevő különbségek fi gyelhetők meg, hogy az érzékek 
tapasztalata Hamsunnál a maga materialitásában inkább immisszív irányultságú és 
még az aff ekciója is az énre vonatkozik vissza: „Szörnyen sovány lehetek. A szemem 
már-már beesik a fejembe.63 Milyen látványt nyújthatok? Az áldóját! Addig koplaljak, 
míg elevenen megrothadok? Éreztem, hogy dühöm még egyszer fölforr, még egyszer 
utoljára végigráng rajtam.”64 A sajátságos mégis az, hogy az érzéki tapasztalat im-
missziója épp az idézett részletben fordul váratlanul az ellenkezőjébe: „Agyam csupa 
fény és értelem, öklömmel ripityává zúzhatnám a legerősebb hordárt, s Kristiania 
kel lős közepén éhen fordulok föl! Helyes ez? Jó ez? Éjjel-nappal loholtam, koponyá-
mat kiaszaltam az éhség kínjaiban – s ördögadta, hova jutottam?”65 Ugyanez a tapasz-
talat Móricznál a megszokott módon fordul indulatba, amely szinte refl exszerűen kife-
lé, a környezetre irányul: „Tehetetlen harag, vad düh fogta el. A keze ökölbe szorult, 
s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne-zúzna utána.”66

életnek. Egészséges ember mindig harcol. A sejt egyetlen kötelessége, hogy faljon, tisztuljon, szapo-
rodjék és magát megsokszorozza, biztosítsa az ivadékok sorát. Talán itt van az én gondolkodásom 
lényege: jogot adott a testnek arra, hogy éljen. A társadalom azonban gátat akar vetni ennek a mohó-
ságnak, s ebből a gátlásból jön létre a morál.” Majd néhány bekezdéssel alább egyik „jellemző” novellája 
kapcsán így folytatja: „ebben az van, hogy az öreg magyar paraszt a gyereket olyan vagyontárgynak 
tekinti, mint a bornyúját. Úgy látszik, ezt én helyeslem. Azért írtam meg, s ebben újat és eredetit 
láttam… […] Ez az állati, egyszerű fi lozófi a az, amit a magyar nép nekem diktál. Ezzel szemben az orosz 
író más felfogást gyakorolt volna. Dosztojevszkij, éppen úgy, mint Tolsztoj, meg van fertőzve a papi 
fi lozófi ától.” Móricz, Kedves Mária!, 46–47.

62 Hamsunnál például: „A szökőkútból ivott víz fölkavarta a gyomromat; időnként kínosan öklendeztem.” 
Knut Hamsun, Éhség, ford. Hajdú Henrik, Háttér, Budapest, 2002, 61. Móricznál pedig: „Most 
reszketett az egész belseje és szédülés fogta el az éhségtől.” Móricz Zsigmond, Novellák, I., Osiris, 
Budapest, 2002, 381.

63 Tulajdonképpen a szemek útban vannak a fejen keresztül: „øynene” „in gjennom hodet” (Knut Hamsun, 
Sult, Gyldendad Norsk, 2007, 88. Baráti köszönet illeti e helyütt Masát Andrást, aki segítségemre volt 
a norvég eredetinek a fordításokkal való összevetésében. Julius Sandmeier német fordításában a sze-
mek befelé a fejbe vannak úton: „Und die Augen waren auf dem Weg in den Kopf hinein.” Knut Hamsun, 
Hunger, ford. Julius Sandmeier, Langen & Müller, München, 1920, 87.

64 Uo.
65 Hamsun, Éhség, 102.
66 Móricz, Novellák, I., 379.
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Feltűnik azonban, hogy az aff ektív („belső”) érzékelés – még ha érzetintenzitása 
emlékeztet is a Tragédia organikus érzékelésmódjára – az Éhségben inkább tech ni-
zált árnyalattal, materializáló tapasztalatként jelenik meg. Érzékeken (sanser)67 rezeg 
át az újrafelismerés érzése68 és a fény impulzusai járják át az idegeket. Poétikailag 
akkor lesz mégis igazán konstitutív a különbség, amikor az érzékek nem-organikus 
felbontású tapasztalata a saját testtől való elidegenedés felismerésébe torkollik:

Egy ideig ezekkel a kis szörnyetegekkel foglalkoztam; keresztbe vetettem lába-
mat, s hosszasan fi gyeltem őket. Hirtelen éles klarinéthangok csaptak föl hoz-
zám a Diákligetből, s új irányba terelték gondolataimat. Az agyalástól letörten 
zsebre dugtam papírjaimat, s hátradőltem a padon. Fejem ebben a pillanatban 
annyira kitisztul, hogy fáradság nélkül cifrázgatom a legpazarabb gondolatai-
mat. Amíg ebbe a helyzetbe merevülök, s mellemen és lábamon végigsiklatom 
tekintetemet, észreveszem, hogy bokám [tkp. a lábfej69] minden érverésre meg-
rándul. Félig fölegyenesedem, s lábamra sandítok. Furcsa, fantasztikus, eddig 
sohasem tapasztalt hangulatba esem; valami fi nom, csodálatos fény cikázik át 
idegeimen. Amikor lepillantottam cipőimre, mintha valamelyik régi ismerősöm-
be botlottam volna, vagy visszaszereztem volna egy elvesztett tagomat; a talál-
kozás gyönyörűsége reszket érzékeimben, s szemem könnybe lábad; úgy rémlik, 
cipőm susogva dalol felém. „Gyengeség! – torkoltam le magamat. Összeszorí-
tottam öklömet s kijelentettem: – Gyengeség! Belehülyülök ezekbe a nevetséges 
érzésekbe, tudatosan járom a bolondját!” Higgadtan és szigorúan érveltem, 
s összecsippentettem szememet, hogy megküzdjek könnyeimmel. Mintha eddig 
sosem láttam volna a cipőmet: belemélyedek külsejébe, tanulmányozom ujjaim 
mozgatására reagáló mimikáját, formáját és nyeszlett felsőrészét, s megállapí-
tom, hogy ráncai és varratai roppant egyéniek, roppant jellegzetesek. Szinte 
magam vagyok ez a cipő; énem énje, lélegző része…70

A saját test érzéki tapasztalata itt úgy idegeníti el az én-elbeszélőt önmagától, hogy 
miközben az elkülönült lábfej felidézi a test technomateriális szétdarabolhatóságát, 
az önelkettőződés tükörszimmetrikus eseménye az e testbe való bezártságként kö-
vetkezik be: a matéria egyéni arculatot ölt, a szubjektív-individuális pedig („lélegző”) 
biológiai részévé válik a dologi(asult)nak.71 Ilyen tiszta technikai elválasztásnak és 
a „humán” identitást megosztó összeillesztésnek – amely prózatörténet fordulat kez-
deményezőjévé tette az Éhséget – nincs nyoma Móricznál. A Tragédiában az alacsony 
szenvedélyek hajtotta test önmagától való elidegenedését egyetlen önmegszólító be-
szédaktus hajtja végre, amely „organikus” marad nem egyéb puszta animális meg-
semmisülésnél: „Dögölj meg kutya!”72

67 Hamsun, Sult, 23.
68 „ilinger av lys”. Uo.
69 Vö. Uo.
70 Hamsun, Éhség, 32.
71 Szó szerint: „en pustende del av meg selv” Hamsun, Sult, 24.
72 Móricz, Novellák, I., 382.

Ebből a mégoly intenzíven „hangolt” jelenetből bizony kiáltóan hiányoznak azok 
az interferenciák, amelyek az Éhségben oly emlékezetessé teszik a saját test elidegene-
dését lejegyző monológ innovatív tapasztalatát. Minthogy az aff ektív egyszólamúság 
hangolta epikai tér Móricznál lényegében felszámolja a tér ellentétes tapasztalatainak 
interferáló mozgását, magának a rögzítetlen jelentésképződésnek korlátozza a feltét-
eleit. A befogadás során ugyanis pont abban a konstitutív feszültségben nem részelteti 
az olvasást, amely minden hangoltság önmagában diff eráló természetéből vagy szerke-
zetéből adódik. Ez a fajta concordia discors teszi ugyanis lehetővé, hogy a szöveg an-
nak felismerésében alapozza meg a mű befogadását, hogy „amit egy hangulatban 
megtapasztalunk, az ugyan az alapdiszpozíciónkhoz utasít bennünket, de sohasem 
azonos vele.”73

A Tragédiáról nemrég Cséve Anna szövegközeli értelmezése mutatta ki meggyő-
zően, hogy az életműnek ez az emblematikus alkotása a „textuális jelzések mentén 
[…] darabjaira hull szét. Elemei már nem egymást kötik össze, a mű mint egész fel-
számolódik, időközben »széttartozott« valahová. A Tragédia minden történetolva-
sási szokásnak ellentmond – hiszen a novella kombinatorikus, fi lológiára hagyatkozó, 
nem nyilvánvaló jellege már nem is a magát halálra evő paraszt zavaros meséjét teszi 
fi kció tárgyává, hanem magát a megértést.”74 Ha nem túlságosan akarnok módon 
olvassuk a fentebbi rejtelmes következtetést, némi joggal akár az egész Móricz-értés 
mostani helyzetére, állapotára, kérdésirányaira és olvasásmódjára is vonatkoztathat-
juk. Kezdve mindjárt annak beismerésével, hogy ez a több évtizedes kánoni múlttal 
rendelkező novella mindössze tematikusan erőltetett, szövegellenes olvasatoknak 
köszönhette a tekintélyét.

Mert valóban, az esztétikai megkülönböztetés pályáira kényszerült recepciótör-
ténet csapdáinak elkerülésére hasonló szövegfi lológiai vizsgálódások75 kínálhatnak 
jó esélyeket. Az épp idézett 2005-ös kötetben ilyennek bizonyulnak még Margócsy 
István, Eisemann György vagy Gintli Tibor egymástól egészen eltérő irányulású 
értelmezései. És mivel Móricz recepciójának élő történetében van mit újraszituálni,76 
különös nyomatékkal kell épp itt hangsúlyoznunk a szövegfi lológiai munka eredendő 
hivatását. Ezt a sok korrekcióra kényszerülő munkát ugyanis alighanem csak a Tra-
gédia idézett értelmezéséhez hasonló vállalkozások segíthetik új kezdethez. Olyan 

73 Hans-Georg von Arburg, Stimmung oder Methode? Überlegungen zur Staiger-Heidegger-Spitzer-Debatte 
(1950/51) = Concordia discors. Ästhetiken der Stimmung zwischen Literaturen, Künsten und Wissen schaften, 
Hans-Georg von Arburg – Sergej Rickenbacher, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2012, 254.

74 Cséve Anna, Szituálatlan üzenetek. Az újraolvasás és újraírás alternatíváiról a Tragédiában = Az újra-
olvasott Móricz. Előadások és tanulmányok, szerk. Onder Csaba, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 
2005, 89.

75 Amelyek azért tudják elkerülni a „megformáltság vs. szerkesztettség” szövegen túli szempontjait, 
mert – amint azt Móricz kapcsán utóbb Szirák Péter hangsúlyozta – szövegi tapasztalatként tárják 
föl a mű látszólag nem-nyelvi leleményként érvényesülő narratopoétikai sajátságait. A Tündérkert ese-
tében például „[a] szereplői és elbeszélői nézetek szétválaszthatóságának ellehetetlenítését”. Szirák 
Péter, Az ösztön „nyelve” és a nyelv cselekedtető ereje. Szempontok Móricz Zsigmond néhány művének újra-
olvasásához = A kifosztott Móricz?, szerk. Feny D. György, Krónika Nova, Budapest, 2001, 239.

76 Ahol a lingvisztikai stíluselemzés jóvoltából még az is előfordulhatott, hogy Móricz írásmódja Németh 
László „alig hajlékony és élettelen” „nyelvtani építkezése” fölé került. Lásd Herczeg, I. m., 295.
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szövegközeli értelmező fi lológia kibontakozásával, amelynek szigorúsága nem az iro-
dalom esztétikai tapasztalatától érintetlen, történészkedő adatbogarászásban merül 
ki, hanem autentikus tudása van arról is, milyen sokféleképpen mehet végbe a nyelv-
művészet igazságába való bevonódás szakmai eseménye. Mert ez éppúgy nem áll az 
értelmezés alanyának kizárólagos irányítása alatt, ahogyan egyetlen jelentős mű-
alkotás sem vezethető le a maga (irodalom)történeti előzményeiből.

SMID RÓBERT

Metarealitások & materialitások
Konstanz – Dubrovnik – Stanford*

Az 1970-es években olyan forradalom kezdődött Németországában, amelynek egyet-
len irodalomelméleti kézikönyvbe sem sikerült bekerülnie,1 miközben jelentősége, 
amennyiben a résztvevők utóéletére tekintünk, világos lehet számunkra. Jelen szöveg 
arra vállalkozik, hogy Hans Ulrich Gumbrecht életművére fókuszálva megpróbálja 
feltárni a 1980-as években rendezett, úgynevezett Dubrovnik-kollokviumok2 kivál-
tó okait, ezzel adalékokat szolgáltatva a recepcióesztétika befogadástörténetéhez 
is. Ennek megfelelően igyekszem bemutatni, hogy a dubrovniki kör szempontjából 
a recepcióesztétika látszólag apologetikus vállalkozásának rejtett normativitása mi-
lyen politikai hozadékkal nem bírt az olvasásban és mégiscsak bírt az esztétikai ta-
pasztalat tekintetében; kiváltva a fi atalabb generáció elégedetlenségét és igényét egy 
másfajta – valójában ennek inverzét produkáló – megközelítésre. Tehát a dubrov-
niki konferencia résztvevői politikai téteket kívántak érvényesíteni az olvasásban és 
apolitikus attitűd gyakorlását várták el az esztétikai tapasztalat irányában. Állás-
pontjukat alapvetően két problémakör határozta meg. Az egyik, hogy a történeti-
séggel való obszessziója ellenére a hermeneutikai szövegolvasás valójában ahistorikus 
interpretációkat produkál. A másik pedig, hogy a megélt tapasztalat, az élmény (Er-
leb nis) kiközösítésével, a szövegeket mindenfajta anyagiságtól megfosztva, a recepció-

* A szöveg a marbachi német irodalmi archívumban 2013 októberében és novemberében folytatott 
kutatásom terméke. Mindez a Deutsche Schillergesellschaft által adományozott Marbach Stipendium 
nagylelkű anyagi támogatásával valósulhatott meg. Köszönettel tartozom továbbá Hans Ulrich 
Gumbrechtnek és a marbachi kézirattár valamennyi munkatársának. A tanulmány az MTA–ELTE 
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák 
(TKI0124) projektjének keretében készült el.

1 Kronológiai sorrendben: Az irodalom- és nyelvtörténet diskurzusa. A tudománytörténet mint innovációs 
norma (Der Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Wissenschaftsgeschichte als Innovationsvorgabe), 1981; 
Korszakküszöbök és korszakstruktúrák az irodalom- és nyelvtörténet diskurzusában (Epochenschwellen 
und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie), 1983; Stílus. Egy kultúratudományi 
diskurzuskomponens történetei és funkciói (Stil. Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen 
Diskurselements), 1985; A kommunikáció materialitásai (Materialität der Kommunikation), 1987; Para-
doxonok, disszonanciák, összeomlások. A nyílt episztemológia helyzetei (Paradoxien/Dissonanzen/Zu sam-
menbrüche. Situationen off ener Epistemologie), 1989. A résztvevők között pedig olyan nevek szerepeltek, 
mint Hans Ulrich Gumbrecht, Friedrich Kittler, Niklas Luhmann, Paul Zumthor, K. Ludwig Pfeiff er, 
Bernhard Siegert és Jean-François Lyotard.

2 Még az olyan összefoglaló igényű kiadások sem foglalkoznak a konferenciasorozattal, amelyek ponto-
san ennek a korszaknak a humán tudományi változásaira koncentrálnak. Például Helmut Kreuzer 
Pluralismus und Postmodernismus. Zur Literatur- und Kulturgeschichte in Deutschland 1980–1995 című 
kötetében (Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996) mindösszesen a bevezetőben bukkan fel – akkor is 
csak említés szintjén – Kittler, Luhmann és Gumbrecht neve, teljes mértékben negligálva közös 
munkájukat.


