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A semleges beszéd problémájának megjelenése 
Móricz Zsigmond A boldog ember című regényében 

„Igaza van kedvesein hogy a valóságot kell írni csak ám a valóság nem enge-
di magát megírni!"1 - szól Muharos Bálintné, Eszti néni figyelmeztetése az 
írónak, Csalog Zsoltnak, aki mellett a Parasztregény létrehozásában nem csu-
pán adatközlőnek, hanem alkotótársnak tudja magát, még ha érdekeltsége 
jelentékenyen eltér is az íróétól.2 Hogy mit ért Muharos Bálintné a valóság 
fogalma alatt, nehéz lenne pontosan meghatározni, de a fogalom minden-
képpen jelöli azt a helyes és helytelen tudásokkal, érzékenységekkel, hárítá-
sokkal terhes, bonyolult szociokulturális kontextust, amelyben él, és ami Tab 
község nevével azonos. Muharos Bálintné nem hagy kétséget afelől, hogy vé-
leménye szerint ő jobban ismeri ezt a kontextust, mint a szociográfus író. Az 
imént idézett, talányos mondatot megelőzően így kezdi levelét: 

Kedves Uram ké t ségbe vagyok esve az iratokon amike t küldött h a r a g s z o m magamra és 
e lcsodálkozom rajta hogy én aki sze re tem az embereket és szeretek jót m o n d a n i m i n d e n -
kiről én ezt beszél tem! Legjobban szere tném az egészet átírni nem vagyok megelégedve 
a könyvvel itt kellett volna hogy e l rendezze, összeírja ahogy tanácsol tam n e m azért hogy 
én jobban értenék hozzá hanem a helybeli dolgokat jobban ismerem! 

A valóság leírhatóságának egyik akadálya tehát az, hogy az elbeszélés, mint 
a falu egyik tagjának tudati reprezenciója, amit egy idegen alkot meg, nem 
veszi, és nem is veheti figyelembe, hogy a közösség öntudatának bonyolult 
egyensúlyi viszonyai közepette a köztudomású dolgok közül mi kimondható 
és mi nem. A másik akadály maga az írás. A beszélgetések múlékony anyaga 
eltörölhetetlennek vélt dologgá, monumen tummá változik, és egyszersmind 
az emlékezet forrásává. Az írással, a könyvvel szemben, ami egy budapesti in-
tézmény közvetítésével, szinte a hivatalosság tekintélyével érkezik vissza Tab-
ra, az eltérő valóságtudatok eleve vereségre vannak ítélve. Az írás kiszolgálta-
tottá teszi a közösséget, az adatközlőt pedig akarata és szándéka ellenére áru-
lóvá, mégpedig a szó mindkét értelmében: Muharos Bálintné - még ha a be-
szélgetések során érzékelhetően működik is benne kontroll - egy család, egy 
közösség belső ismereteit és titkait osztja meg egy idegennel. Megkérdezésük 
nélkül kínos dolgokat árul el a hozzá közelállókról. Bizalommal tekint az író-
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ra, és vele együt tműködve úgy alkotja meg életek visszakereshető és minden 
későbbi módosítást kizáró reprezentációját, ami éppen ezért a mindig elbeszé-
lésekben létező valóság alapvető dokumentumává válik, hogy a reprezentá-
ció folyamatát és eredményét végül ő maga sem képes kézben tartani. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az a megmosolyogtató kísérlet, ahogyan Muharos 
Bálintné a tanácselnök kérésére a visszájára igyekszik fordítani e viszonyt, és a 
kézirat elkészülte után saját, valamint a falu hivatalosságának ellenőrzése alá 
vonva a reprezentációt, hirtelen megrendelőként lép fel: 

A Tancselnök m o n d t a hogy hallotta hogy egy pesti úrral k ö n y v e t írok Tabról és meg-
kért hogy í r jam azt is mennyi t változott Tab és menny i m i n d e n épül t itt mos tanába , sza-
b a d k o z t a m h o g y én csak a múl t ró l tudok és n incs is aki ezt n e k e m legépelje azt m o n d t a 
az n e m baj ő m a j d készen legépelve adja ide és nagyon szeretné ha legalább a m i az ő ide-
jébe épül t s zépü l t az le lenne írva.3 

Mint tudjuk, a reprezentáció hatalom. Muharos Bálintné elbeszélését eleve 
irodalomként kínálja fel Csalog Zsoltnak, egyfajta írói öntudat levelein is át-
szüremlik, de amikor a könyv kézirata visszajut hozzá, szempontjai megvál-
toznak. Ettől kezdve az foglalkoztatja, mi lesz, ha a könyvet a falubeliek elol-
vassák.4 A szöveghez csatolt levelek felől tekintve a könyv fedőlapján olvas-
ható cím, ami nyilvánvalóan Csalog Zsolttól származik, nem csupán abban 
a vitában igyekszik a döntő szót kimondani , hogy ki a m ű igazi szerzője, ha-
nem az eredeti elbeszélés referenciáját is megváltoztatja. Amíg Muharos Bá-
lintné és feltehetőleg ismerősei számára is az elbeszélés egyedül lehetséges 
vonatkoztatása az a község, ahol él, a szerzői gesztus a falu fiktív elnevezésé-
vel5 visszakereshetetlenné teszi e referenciát, és általánosabb, egyszersmind 
semleges összefüggésbe helyezi az elbeszélt életet. Intenciója behelyettesít-
hetővé, sőt behelyettesítendővé teszi az egyediség és egyszeriség foglalatát, a 
nevet. Amikor a beszélgetések anyagát az író megszerkeszti és - amint a cím 
hangsúlyozza - regényesíti, amikor művét a szakszociográfiák ha lmaza he-
lyett a fikcionált művek közé helyezi, elszakítja a szöveget eredetétől. Nem 
Muharos Bálintné regényét olvassuk, hanem egy parasztregényt. 

Csalog Zsolt regényének egyik modellje Móricz Zsigmond A boldog embe-
re. A cím, amely egyszerre nyit utat i ronikus és idealizáló olvasatok előtt, eb-
ben az esetben megtartja egyediségében a szövegben foglalt elbeszélőt, a be-
szélgetésekhez csatolt előszóban és m ű könyvvé szerkesztésekor keletkezett 
utolsó beszélgetésben azonban egyaránt az elbeszélt élet allegorikus olvasata 
mellett kötelezi el magát: 

Itt megje lent előt tem egy d a r a b élet. Vágy t á m a d t bennem, h o g y megismer jem, megért-
sem és lerögzí tsem ezt az életet, amely vo l taképpen az egész magya r vi lágnak leghűbb, 
ezeréves alapja: egy paraszt élete.6 
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A te életed min tasze rű emberi élet. A szegény magyar fö ldműves e m b e r együgyű éle-
te. N e m futottál h iábavaló földi javak u tán : mennyei kincset szereztél ezen az igazán siral-
mas földi téreken. Arról n e m tehetsz, h o g y az ember az o rszág szolgála tában elég, mint a 
kicsiny gyertyaszál. Ebben mindnyá jan osztályos társaid vagyunk e megtöre te t t kis tria-
noni csonka hazában. 7 

A rekontextualizálást A boldog emberben is a névcsere teszi lehetővé. Móricz 
unokaöccsét, aki 1932 elején felkereste az írót, hogy elmondja neki az élettör-
ténetét, a valóságban Papp Mihálynak hívták. Úgy tűnik tehát, a Csalog Zsolt 
művében is érzékelt mozgás az allegorikus intenciók szükségszerű következ-
ménye. A narratív identitásképzés, a jelentésadás folyamata csak akkor in-
dulhat el és maradha t mozgásban, ha az elbeszélés újra és újra, a név minden 
egyes leírásának alkalmával elszakítja a történetet önnön eredetétől. A továb-
biakban vizsgálnunk kell majd, hogy ez a szakadás a szóbeli közlést írássá 
alakító szerző munkájának következménye, vagy már a szövegben foglalt el-
beszélő szólamában megkezdődik e folyamat. 

Az eredeti név elvételét és az új név kiválasztását az ideologikus tartalmak-
tól sem mentes eszményítés erői hatják át. Az utolsó beszélgetés idézett sorai-
ban nem nehéz felismerni Máté 6,19-20. parafrázisára. Az újszövetségi hely 
felől tekintve az ország szolgálata természetesen a mennyek országának szol-
gálatát is jelenthetné, ha azonban az 1935-ben, tehát a többinél há rom évvel 
később keletkezett zárófejezetet az elsővel együtt - amely Joó György arc-
képét a „kurucfej" metaforájával vázolja fel8 - keretként értelmezzük, nyil-
vánvaló, hogy már itt is a „megtöretett kis trianoni csonka hazáról", Ma-
gyarországról van szó. Azt az általános szövegösszefüggést, ahová Móricz a 
névcserével átemeli az eredeti névhez tartozó elbeszélést, a később „delfini-
zálva", azaz megcsonkítva9 közölt záró mondat jelöli ki, amely a vallásos uta-
lásrendszert és a korabeli politikai szónoklatok nyelvet is működésbe hozza. 
Az utóbbi magát a Joó György nevet is többes számba írja át és ezzel egye-
diségétől megfosztva behelyettesíthetővé teszi. Bár a következő mondatokat 
a szöveg Joó György szólamához rendeli, éppen a név plurális formája jelzi, 
hogy e forma leírásakor törés áll be a szövegben, hiszen Joó György nyelvétől 
egyébként teljesen idegen, hogy megfossza a nevet személyességétől: 

Én n e m tudok egyebet mondani , csak azt, hogy én gyerekkoromba, l egénykoromba 
olyan bo ldog voltam, d e olyan boldog, hogy azt má ki se lehet gondolni . D e akkor más is 
bo ldog volt. Az bo ldog egy világ volt . . . De most mindenk i boldogta lan. Mindenk i az ég-
vi lágon. El van rontva ez az ország, ú g y ahogy van, az egész istenség. H á t h o g y van ez?. . . 
Mért romlot t így el?.. . H á t h a az ember i n é p felébred és azt mondja , nem jól van ez így, csi-
nál juk másképpen . Ma is úgy kellene lenni, hogy a Joó Györgyök meg a többiek legyenek 
bo ldogok otthon a m a g u k kis falujában. Akkor azok is bo ldogok lennének, akik felette-
sebb életben vágynák . . . 1 0 
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Aligha véletlen, hogy Révai József, Nagy Péter és Czine Mihály is e sorok-
ra alapozta értelmezését. így mindhárman egyszerű politikai pamfletként ol-
vasták a regényt, és olvasatuk irányát a szöveg delfinizálása teremtette meg. 
Eljárásuk azonban figyelmeztethet bennünket arra, hogy az eredeti szöveg 
visszaírása is alkalmas lehet arra, hogy azokat az intenciókat, amelyek a be-
szélgetés anyagát regénnyé alakítják, a nyitó és a záró fejezet kitüntetett hely-
zeténél fogva az egész szövegre kiterjessze. Amikor a szerzői szerepek egy-
máshoz fűződő konfl iktusos viszonyát vonjuk vizsgálat alá, olyan mozzana-
tokat emelünk ki, amelyek ellenállást fejtenek ki az előszó és az u tószó szere-
pét betöltő zárófejezet allegorikus intencióival szemben. 

És itt röviden tér jünk vissza Csalog Zsolt Parasztregényéhez. Csalognál a 
főszöveghez csatolt levelek nem csupán a megosztott szerzői szerepek érde-
keltségében beálló különbséget tárják fel, hanem valami mást is, amire egy 
látszólag jelentéktelen mellékmondat utal: „Maga csak könnyen van elmegy 
az ország túlsó végére de én itt maradok." Ez a megjegyzés nem csupán a tér-
beli távolságra utal, illetve arra, hogy az író a könyv elkészülte u tán kivon-
hatja magát a szöveg következményei alól, Muharos Bálintné viszont nem, 
hanem a társadalmi, a nyelvi és a kulturális távolságra is, röviden az írástu-
dáséra, arra, hogy a reprezentáció, az allegóriaképzés eszközei Csalog kezé-
ben vannak: ő egy pesti úr. 

Móricz és Papp Mihály esetében ez a távolság m é g nagyobb. A regény Joó 
Györgyét az elbeszélt történetben analfabétának kell elképzelnünk, olvasni 
csak boldogsága múl tán , a harctéren tanul meg.11 A beszéd, illetve az olvasás 
és az írás képességét a regény határozottan szétválasztja. Amikor Joó György 
az elbeszélés kezdetén be toppan a szerkesztőségben dolgozó íróhoz, és közli, 
hogy az életét akarja elmondani, nem késik az írói kommentár : „Boldog is-
ten, már az emberek nemcsak az írásokat hozzák, hanem mindjár t az egész 
életüket", majd e külső szerzői szólam így jellemzi Joó Györgyöt: „író. Ez egy 
író, akinek nincs módja , képessége, hogy megírja, hát mesélni vágyik." En-
nek megfelelően Joó György a könyv tulajdonképpeni írójának figyelmezte-
tésére csak az e lmondot t szavak igazságát hitelesítheti. A figyelmeztetés, ami 
a bírósági eskük formulájá t idézi, a legszigorúbb szankciót, az írás azonnali 
felfüggesztését foglalja magában: 

így. . . És most ha l l juk . . . D e figyelmeztetlek, hogy csak igazat mondj , m e r t én csak az 
igazságra vagyok kíváncsi. Én még edd ig soha hazugságot le n e m írtam, há t ha hozzáfog-
nál lódítani , akkor a b b a h a g y j u k . 

A felfüggesztés szankciójára Joó György meglepő választ ad. Azt állítja, 
hogy hiányzik belőle a hazugság képessége: „Én mást nem is tudok monda-
ni, csak az igazat." A bírósági eljárások nyelvét idéző figyelmeztetés, az írás 
megszakítására vonatkozó klauzúra és az önhitelesítés nyilvánvalóan túl-
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zó retorikai gesztusa egyetlen sort alkot. Miért ilyen szigorúak és kizáróak 
a szerzői funkciókat is elosztó szerződés megkötésének lépései? Azért csu-
pán, mert a regény hatásában meghatározó fontosságú, hogy az olvasó haj-
landó-e valóságnak tekinteni az olvasottakat? Erről is szó van, de ennél talán 
még fontosabb az írás, azaz a regény hitelesíthetetlenségének tudata . Hiszen 
amint a huszadik század különböző eseményeit átélők beszámolóival, vallo-
másaival foglalkozók egybehangzóan megállapítják, a beszédet mindig át-
hatja az a fájdalmas gyanú, hogy az elsődleges tapasztalatok n e m folytono-
sak. Ebben az esetben az első világháború előtti „boldog" és a háború utá-
ni „boldogtalan" élet törését az elsődleges szerzői szólam Trianonnal hozza 
kapcsolatba, hiszen - amint Szilágyi Zsófia12 rámuta t - a határrendezés ketté-
vágja a Joó György körül felépített regényteret. Ami az elsődleges elbeszélő 
számára a teljesség és a csonkaság ellentétében írható le, az Joó György mo-
nológjában a boldogság és a boldogtalanság kettősének felel meg. A közvetí-
tés feladatát az ő tudatában az emlékezet munkájának kell magára vállalnia, 
míg Móricz esetében az írásnak, amit egyfajta erkölcsi kényszer ha t át. Ezért 
ha Móricz kerülne is minden hősi, monumental izáló vonást, amit a korabeli 
parasztregények1 3 többségéhez hasonlóan az ő művérő l sem mondha tunk el 
maradéktalanul, az egyediség jegyében fogant szóbeli emlékezés és az általá-
nosító írás különbsége akkor is arra kényszerítené, hogy fikciókat használjon 
és termeljen, vagy legalábbis ne alkosson olyan narrat ív kódokat, amelyek a 
fikcionalitást egyértelműen leválasztják a valóság tanúsításáról. E problémát 
nem oldja fel, csupán jelzi és nyilvánvalóságát tompítja, hogy A boldog ember 
beszélgetéseiből el tűnnek az elsődleges szerzői szólam megnyilvánulásai, és 
csak a parasztember idézett szavaiban ritkán előforduló megszólítások utal-
nak a néma, odahallgató és jegyzetelő szerzői jelenlétre. Az elsődleges szer-
zői funkciók és vele együtt a szerződés folyamatos konfirmációjának szük-
ségessége az utolsó fejezetben válik újra explicitté. Az író a könyv kiszedett 
első ívét Joó György elé helyezi, hogy az írássá változtatott beszéd hitelesíté-
sét kérje tőle. Az író fellépésében itt már nyoma sincs a bírói szigornak, kódot 
vált, ő is Joó György „parasztnyelvén" szólal meg. Mi történt? Amennyiben 
az igazság verifikációs alapját a valóság fogalmához rendeljük, létrejön a köz-
vetítések hagyományos platóni sora, ahol az írás sosem lehet képes önmaga 
hitelesítésére, mindig rászorul az elsődleges tapasztalatok beszédbeli közve-
títésének igazolására. Innen tekintve a valóság mint faktum mind ig a kelet-
keztettségét illető gyanú felfüggesztésével nyeri el azt a formáját, amit a rea-
l izmus esztétikái operatív eszközként használnak. A beszéd oldalát képvise-
lő Joó György azonban nem hitelesíti, nem „írja alá" az elé tett szöveget. Egy-
szerűen másról kezd beszélni: 

N é z e m az embert . A z u to lsó három esz tendő alatt megöregedet t . Már az arca élén csak 
a bőr feszül. Barna bogá r szemei nyug ta lanu l repkednek. Bajusza lóg s ajka lila. 
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Ebéd u tán összeül tem vele. O d a a d t a m neki a könyvnek kiszedett első ívét, elolvasta. 
- Úgy vót, György? Igazán írtam? 
Vártam, hogy megnyi la tkozik , hogy magá ra ismer-e s nincs-e kifogása, h o g y az életét 

ilyen őszintén e lmesé lem az egész vi lágnak. 
- Há t bizony, így van e mos t is. N e m lesz az idén se s e m m i termés. A tél szá raz vót, az 

egerek kirágták a búzá t . Jöttem a mezőn , csak néztem, mi lesz ebből, jóisten. 

Ahogyan a Parasztregény Eszti nénijének levelében, itt is megszólal a kétség, 
nem lesz-e kellemetlen Joó Györgynek, illetve modelljének Papp Mihálynak, 
amit a falubeliek a könyvben olvasnak majd. Mindez kimondat lanul ebben 
az esetben is a távolság problémájára utal. A Petőfi Irodalmi M ú z e u m Mó-
ricz hagyatékának részeként őriz néhány levelet, amit az író 1916 és 1942 kö-
zött Papp Mihálytól kapott. Ha tehát a regényben olvasottak alapján feltéte-
lezzük, hogy Papp Mihály a háborúban tanult m e g írni és olvasni, joggal fel-
tételezhetjük, hogy első levélkísérleteit író nagybátyjának címezte. 1916. áp-
rilis 24-én arra kérte őt, kapcsolatait felhasználva intézze el, hogy engedjék 
haza az orosz frontról , ahová hadimunkára vitték, mert ideje lenne szánta-
ni. A levelek ortográfiai állapota jól tükrözi az írásbeliségért folytatott küz-
delem súlyosságát. Papp Mihály elkeserítő helyzetében minden alkalommal 
segítségért folyamodik híres rokonához. A két férfi viszonyát, P a p p Mihály 
Móriczhoz képesti térbeli identifikációját a levelekben a „messzi távol" állan-
dó fordulata fejezi ki: „Szerett Keves zsiga bá tyám tudósítom ezen pár sor-
jimal hogy hálistenek nékünkelég jóegéségünk vanamelyhez hasonlót kívá-
nunk ameszi távol ból Kedven nagy Bácsiyéknakameszitávolból" - írja Papp 
Mihály 1935. június 19-én Magosligetről.14 

Úgy vélem, a távolság ilyen nyomatékos hangsúlyozása ezúttal sem csupán 
a térbeli messzeség rögzítéseként olvasható. Ezt a feltételezést erősíti, hogy 
az immár írástudóvá vált Papp Mihály levelében újraképződik a hitelesítés 
regénybeli helyzete, azzal a különbséggel, hogy itt saját szavait kell a felté-
telesség hatálya alatt hitelesítenie, és ezt meg is teszi: „igen sokat szeretnék 
megírni a szivemet kiszeretném tárni ezek a betűk színigazak". Kitérhetnénk 
arra, miért van szükségük a be tűknek hitelesítésre. Itt azonban elég annyit 
megállapítanunk, hogy a közvetítésbe mindig beleíródik a távolság problé-
mája, a beszédé és az írásé, a szerzői funkcióké, a közvetített tapasztalatoké 
és a közvetítő szövegtárgyé, a regényé és az életé. 

Joó György világát lényegében az úr-szolga, a gazdag-szegény viszony 
könnyen áttekinthető, rideg és mozdulat lan rendszere struktúrálja. Szerelmi 
kalandjainak, feleségvadászatának epizódjai etnográfiai pontossággal derí-
tik fel a helyi tá rsadalom rétegzettségét, azokat a nyelvi, szimbolikus eljá-
rásokat, amelyek segítségével a magosligetiek és a környező helységek la-
kói jelzik hovatartozásukat . A boldog ember éppen ezért egyfajta nevelődés-
regényként szerveződik: Joó György keserű tapasztalatok árán elsajátítja az 

144 



Л SEMLEGES BESZÉD PROBLÉMÁJÁNAK MEGJELENÉSE MÓRICZ ZSIGMOND REGÉNYÉBEN 

úr-szolga, a gazdag-szegény viszony szabályait, megtanul közlekedni a tár-
sadalomban. E tanulás utolsó szakaszában, amikor hősünk feleséget keres 
magának, a helyi társadalom rendszerében neki kiszabott helyet is keresi, 
azt a mozgásteret, amit, identitását és önbecsülését megőrizve, munkájával 
be t u d tölteni. Joó György világának ezt az átlátható, elsajátítható rendjét ki-
zárólag a „feketére festő" Budapest csábítása veszélyezteti, ott is leginkább 
a szocializmus szelleme, ami Lieb úr tanításában - a névválasztás valószí-
nűleg ezúttal sem véletlen - nyilatkozik meg. Lieb lázításának legfőbb téte-
le természetesen az, hogy a falusiaknak nincs rendes iskolájuk, senki nem 
tanítja meg őket írni-olvasni. A törvény fenyegetése azonban erősebbnek 
bizonyul a csábításnál: „Hagyjon békét, én n e m akarok a tömlöc szalmá-
ján megrothadni ." 1 5 A tanulás, a nevelődés útja akkor fejeződik be, amikor 
visszavonhatat lanná válik a mondat : „Mán énnekem rendbe vót a szénám." 
A boldogság fogalma azonban Móricz regényében - és ez eltérés a Bildungs-
roman hagyományától - nem a nevelődés végeredményéhez, hanem magá-
hoz a nevelődéshez kapcsolódik. 

Az úr-szolga viszonyok által megépített hierarchia csúcsán természetesen 
a nagybirtokos családok, valamint a törvény emberei állnak, akik kezében a 
jog a gazdagságot védelmezi. Amikor Joó György nem köszön Salánky Sá-
muelnek és a táncmulatságról kihívja a tanító lányát, e hierarchia teljes sú-
lyával találja magát szemközt. A nevelődés folyamatának első tanulságai így 
hangoznak az anya szájából: 

Mert az u raknak a kezébe van a ha ta lom, ölhet, e levení thet a bíró m e g a jegyző, m e g 
m i n d e n úriember, aki csak van a vi lágon. [...] Hallgatni kell előttük, m e r t az ú r úr, ha m é g 
olyan kicsi is, mint egy csű tengeri. Akkor is hata lommal bír a szegény felett. Könnyen tud 
bosszút állni. [... ] Bárhova mégy is, akkor is az urak kezébe vagy. Űr m i n d e n ü t t van, a sze-
gény e m b e r csak az u r akbó l élhet.16 

A regény számos epizódja támasztja alá azt az egyébként etnográfiailag is 
igazolható felismerést, hogy a helyi társadalom hatalmi szerkezetét jelentős 
mértékben meghatározza az írástudás és a jogszolgáltatáshoz való hozzáfé-
rés lehetőségének eloszlása. Ez a tapasztalat szólal meg az anya bizakodásá-
ban a másodszori pervesztést megelőzően: „Fiam, Gedeon már nagy, ő már 
budapest i úr, ő már odatartozik közéjük, tanulja azoknak a lyukait, mert a 
rókának két lyuka van, de a törvénynek sok."17 Csakhogy amint a bevezető 
fejezet vizsgálatakor láttuk, A boldog ember elsődleges írói szólama erős szá-
lakkal kötődik a perrendtartás bírói nyelvéhez. E szólam háttérbe húzódá-
sa megfelel a vallomástevő beszédét figyelmesen hallgató bíró magatartásá-
nak, Joó György elbeszélése pedig az elsődleges szerzői szólam alapmonda-
tára („De figyelmeztetlek, hogy csak igazat mondj , mert én csak az igazságra 
vagyok kíváncsi.") adott válaszként a bíróság előtt tett vallomás formáját ölti. 
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Ez a szerkezet segít elkerülnie Móricznak azt a helyzetében egyébként nem 
könnyen elkerülhető csapdát, hogy regényével í rástudóként a n é m a kizsák-
mányoltak erkölcsileg elháríthatatlan képviseletét vállalja magára. Az elbe-
szélés két szólama közötti távolságot így semmilyen fölérendelt szereptudat 
nem csökkenti. Beleírja magát a szöveg alapstruktúráiba, és a probléma aka-
dálytalanul áthelyeződik mindazokba az értelmezésekbe, amelyek e távolság 
vizsgálata nélkül kívántak közelférkőzni a regényhez. A szerzői szólamok tá-
volsága megkerülhetet lenül nyilatkozik meg a m ű legtalányosabb, legkihí-
vóbb mozzanatában. Joó Györgyöt boldognak kell tekintenünk, de mit jelent 
ennek az embernek a boldogsága? 

A regényben megjelenő perspektívák a boldogság fogalmát eltérően láttat-
ják, de közös bennük, hogy mindegyik valami mással helyettesíti a szót. Lieb 
szempontjából Joó György boldogsága nem egyéb, mint tudatlanság, ostoba 
megelégedés, képtelenség arra, hogy felismerje önnön kiszolgáltatottságát: 

„Sötétek maguk mind, - azt mondja Lieb úr - olyanok, mint az állatok, azt te-
hetik magukkal , amit akarnak."1 8 Joó György szólama szerint bo ldog az az 
ember, aki elrendeltnek fogadja el körülményeit, nem lázad, hanem már-már 
sztoikus módon belenyugszik a helyzetébe, hiszen a lázadás vége csak még 
nagyobb szerencsétlenség lehet.19 Az értelmezők többsége ugyanígy jár el, és 

- ahogyan Czine Mihály is teszi - a címet a stilisztikai irónia eseteként fog-
ják fel anélkül, hogy kidolgoznák az irónia kettős írásának itteni problémáját, 
azaz felfigyelnének az elbeszélő szólamok távolságára, ami valóban a „bol-
dogság" szó törésében szemlélhető legközvetlenebbül. 

Az elsődleges szerzői szólam fel tűnően hallgat a boldogság fogalmáról, 
illetve - az olvasói kompetenciákat is számításba véve - közvetetten, az 
utolsó beszélgetés újszövetségi ráértése, valamint az odaérthető jézusi bol-
dogságmondások által ad jelentést neki. A mai olvasó természetesen Ca-
mus és Kertész Imre olvasásának tapasztalatait is haj lamos visszahelyezni 
Móricz regényébe. E tapasztalatok nem csupán az irónia, hanem a semleges 
beszéd lehetőségének problémáját is bevonják ér te lmezésünkbe. A semle-
ges beszéd nem egyszerűen ítélet nélküliséget jelent, hanem olyan beszédet, 
amelynek nem tulajdoní tható h u m á n eredet, olyan nyelvi originalitás tehát, 
amelyhez egyértelmű tudat i perspektíva rendelhető. Eltérő m ó d o n ugyan, 
de az irónia nyelvi aktivitásának eredettörlő, eltárgyiasító hatása Camus 
Szisziiphosz mítoszának és Közönyének, illetve Kertész Sorstalanságának ese-
tében is a boldogság fogalmával kapcsolódik össze. A boldogság mindket-
tejüknél olyan tudatál lapot , amely a h u m á n perspektíváktól való elidege-
nedés, a test tárgyi szemlélete nyomán keletkezik, felszabadítva a kívül-
iét nyelvi szubverzióját . Móricznál ilyesmiről nincsen szó. De a boldogság 
problémájának nyelvi szerkezete itt is a semleges beszéd lehetőségének kér-
désével szembesíti az olvasást. A bevezető fejezetben az író így jellemzi Joó 
György beszédét: 
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Mindez t a keserves n a g y dolgot úgy m o n d j a el, hogy n incs benne se l ázadás , se harag. 
Nincs b e n n e semmi t ámadás . Úgy beszél, mintha a sors kikerülhetet len fényeiről beszél-
ne. A h o g y az időjárásról, az elemi csapásokról szól a földmívesember. 2 0 

Miközben e sorok a boldogságot a belenyugvás kétes jutalmaként értel-
mezik, az időjárásról szóló beszédekre hivatkoznak, a nyelv azon területére, 
ahol a mindennapi érintkezések során a legnagyobb számban fordulnak elő 
semleges formák. Ilyen semleges, az én perspektíváját tárgyi nézőpontra cse-
rélő nyelvet Móricz regénye nem dolgoz ki. De találhatók Joó György beszé-
dében ilyen távlatokat nyitó részletek. Példaként a 25. beszélgetésből idézek: 

N e m b ü s z k e az ember , hanem fáradt . Ha meg fáradt, akkor nincs k e d v e m é g gondol-
kozni se. N e m h o g y beszélni . Mert n e m olyan a fö ldmunka , min t a k ő m í v e s m u n k a , amel-
lett lehet egy kicsit ácsorogni . De a f ő d m u n k á v a l sietni kell, mer t arra vá rnak . Az ember 
osztán azt se tudja, mi t csinál, csak h ú z z a az igát. H a r a n g o z n a k délre. Leül az ember egy 
kicsit falatozni . Megeszi azt a kis kenyeret , hozzá valamit, vagy hagymát , vagy savanyú 
ugorkát , vagy egy kis sza lonnát néha, ha van. Azután e l fekszik és kialussza az órát, ami 
ebédszüne t . Ritka az, h o g y még beszélgetéssel is fárassza magá t . Mer az is m u n k a és nem 
fizetnek érte.21 

E néhány sorban az énről leválasztott semleges beszéd az általános alany 
szerepét betöltő „ember" szó ismétlésével keresi formáját. Az ismétlés olyan 
sornak is felfogható, amely a „Leül az ember egy kicsit falatozni." mondattal 
eljut a humán eredetű beszédek határáig, oda, ahol az elidegenedettség min-
den belső érzelmi és tudati viszonyulást eltöröl. Ezt követi a részlet legmeg-
döbbentőbb fordulata. Az „elfekszik" szó, ami nem humán lényekre, hanem 
állatokra, vagy még inkább növényekre és tárgyakra szokott utalni, ama hibás 
mondat egészével, amelyben helyet kap, túllép a h u m á n perspektívák hatá-
rain. „Azután elfekszik és kialussza az órát, ami ebédszünet." N e m vállalko-
zom annak felsorolására, hányféle grammatikai szabály ellen vét ez a mondat, 
már csak azért sem, mert Móricz nyelvi „hibáinak" zsenialitását előttem már 
alaposan vizsgálta Balassa Péter.22 Ehelyett csupán arra hívom fel a figyelmet, 
hogy e próza, amely az elbeszélés szerkezeti-poétikai szintjein n e m szembe-
sül az általa megnyitott kérdésekkel, legerőteljesebben a nyelvtani törésekben, 
hibákban tehet kísérletet az ahumanitás megértésére. Mindemellett további 
elemzést kívánna, hogy az ahumanitás problémája hogyan kapcsolódik ösz-
sze Móricz műveiben a szociális nyomor ismeretével, és hogy ebből - immár a 
nietzschei intencióktól eltérően - milyen etikai kérdések következhetnek. 

Zárásképpen ehelyett visszatérek a regény befejező mondatára . Szilágyi 
Zsófia ezzel kapcsolatban megállapítja: „Nem egyszerűen a regény egyik 
mondatá t olvassa csonkított változatban a mai olvasó, hanem a m ű különö-
sen hangsLilyos utolsó mondatát, amelyben ráadásul éppen a tr ianoni tragé-
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dia megélésén keresztül lesz Joó György és Zsiga bátyám szembenállásából 
egymásmellettiség."23 A mondat fontosságát nem vitatva úgy vélem, Trianon 
említése a szöveg retorikai, elbeszéléspoétikai szintjén nem változtatja egy-
másmellettiséggé a távolságot. A közelséget a politikai ideológiáknak is min-
dig kitett allegorizáló olvasat teremti meg, miközben áthalad a szövegben 
foglalt neveken, dátumokon. Móricz regényének esetében az elsődleges szer-
zői szólamot is ilyen olvasatnak tekinthetjük. A regény olvasására én ennek 
ellenszegülve igyekeztem kísérletet tenni. 
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