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BENCZ DIÁNA 

Az önértelmezés lehetőségei Móricz Zsigmond A boldog ember című regényében 
 

A műfajiság kérdése  
 
A boldog ember című Móricz-regény megközelítése a műfajiság problematikája felől 
mindig is az értelmezés középpontjában állt. A megjelenést követően a figyelem 
kizárólag a „főhős”, Joó György, és sorsában a szegényparasztság ábrázolására irá-
nyult. Baranyai Norbert fejti ki tanulmányában, hogy a regény fogadtatásakor ugyan 
próbálták meglátni benne az újdonságot (Molter Károly az egyén sorsának a közös-
ségre való kiszélesítésében, Fischer Annie és Vájlok Sándor az eszményítés mozza-
natának elhagyásában és a mindennapok mikro-ábrázolásának újszerűségében), a 
regény önkommentárjainak, illetve Móricz saját vallomásainak útmutatásai alól 
azonban nem tudtak szabadulni.1 A dokumentarista és valósághű olvasat tehát olyan 
műfajokat legitimizált, mint a dokumentumregény vagy a szociográfia, amelyek – 
önmagukhoz visszakanyarodva, mint egy ördögi kört bezárva – tovább erősítették a 
regény szociológiai, illetve társadalomkritikai szempontú olvasatát. 

A regény azonban olyan műfaj, amely képes befogadni más műfajokat, illetve 
azoknak ábrázoló- vagy kifejező eszközeit is, amelyek ezzel a beemeléssel elvesztik 
eredeti funkciójukat, és maguk is az ábrázolás tárgyává válnak.2 Ezt az elméletet 
alapul véve úgy gondolom, hogy közelebb juthatunk a Móricz-regény műfajiságának 
kérdésköréhez, A boldog ember ugyanis több műfaj eszközét is kölcsönözte. Baranyai 
Norbert vizsgálta a regényt e szellemben. A regény értelmezését a következő körkö-
rösségben látja elgondolhatónak: a regényben megjelenő különböző műfajok kódja-
inak felmutatása, azok felismertetése az olvasóval, aki aztán e kódok útmutatása 
szerint olvas, majd mindennek az érvénytelenítése és visszavonása. A regény köz-
ponti témájaként magát az alkotást jelöli meg, amelynek értelemközvetítő képessége 
kérdőjeleződik meg a lezárhatatlanság és a körkörösség érvényre jutásával.3  

A regény műfajiságának problémája egy másik szemszögből való megközelítéssel 
újabb megvilágításba helyezhető. Az élet elbeszélhetőségének és leírhatóságának 
problémájától közelítve új szempontok szerinti vizsgálódásra nyílik lehetőség. A 
regényben felállított alapszituáció az etnográfiai szituáció: egy ember megfigyel egy 
másik embert annak élettörténete elmesélése keretében. James Clifford szerint – aki 
az etnográfia tudományában vizsgálja az élettörténetek rögzíthetőségét – a két kü-
lönböző kultúrában élő ember közötti kommunikációnak előfeltételei vannak. A 
másik ember életének megértése, esetleges továbbadásának szándéka csakis egy 
olyan közös, általános hálón keresztül történhet meg, amely eleve adott és az egész 
                                                      
1 BARANYAI Norbert, Példázat, mese és irónia A boldog emberben = Az újraolvasott Móricz, szerk. ONDER 
Csaba, Nyíregyháza, NYF BTMFK Irodalom Tanszék, 2005, 91. 
2 Mihail Mihajlovics BAHTYIN, A regénynyelv előtörténetéhez = M. M. B., A szó esztétikája, Bp., Gondolat, 
1976, 224. 
3 BARANYAI Norbert, Példázat, mese és irónia A boldog emberben, i. m., 94–119. 
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emberiség számára hozzáférhető.4 Clifford gondol itt az olyan általános, minden 
embert érintő, az élethez szervesen kapcsolódó cselekedetekre, történésekre, ame-
lyeket szimbólumokká emelve minden ember az eszébe tud idézni. Az irodalomban 
ilyen egységes, eleve adott, a hagyomány által mindenki számára elgondolható kó-
dok a műfajok lehetnek. Ebből az elgondolásból kiindulva a regényben felbukkanó 
műfaji kódok értelmezhetők abból az aspektusból is, hogy hogyan függnek össze az 
élet elbeszélhetőségének kérdésével. 

Joó György történetében két ősi műfaj elemei fedezhetők fel: a meséé és a míto-
szé. A mesére való utalás szövegszerűen is megjelenik a regényben. Először az első 
beszélgetésben: „Távol van a mi életlehetőségeinktől. Mesében is érthetetlen szavak: 
[…].”5 A „távol” kifejezéssel nem csak önmagától, de magától a mese műfajától is 
eltávolítja Joó Györgyöt. Az ő élete összeférhetetlennek tűnik a mesével. A regény 
végén azonban még egyszer megjelenik explicite a műfaj, az utolsó beszélgetésben: 
„Az embereknek csak az imponál, ha a szegény ember gyermeke elindul a mese 
útján, és eljut odáig, hogy feleségül veszi a király legkisebbik leányát, és aztán boldo-
gan él, ha meg nem halt.”6 Az elsődleges elbeszélő – aki egyben az élettörténet le-
jegyzője is – számon kéri Joó Györgyön azt a végcélt, amit a mese műfaja 
megkövetelne. A boldogság azonban, aminek elérése a mese végső motívuma lenne, 
maga az út, és nem a végkifejlet, amint erre Schein Gábor is rámutat a mű 
nevelődésregényhez kapcsolása során.7 Maga a mű is meseként olvastatja az élettör-
ténetet, a figyelmet a mesei kifejezőeszközökre, motívumokra irányítja. Baranyai 
Norbert volt az, aki közelebbről szemügyre vette ezeknek a megjelenését magában a 
történetben is. Az alapszituáció – a főhős kisgyerekként elveszíti apját, és legkisebb 
fiúként kell édesanyját segítenie – a mesei miliő alapmotívuma. A többszöri útnak 
indulás, amely vagy munka (azaz a pénz megszerzését) vagy feleség keresését tűzi ki 
célul, megfeleltethető a mesék állandó szerencsét-próbáló motívumainak. A szerke-
zet egyszerűsége, az anekdotákhoz hasonló történetszerkesztés, illetve a mesei 
alapmotívumok állandó visszatérése és ismétlése is a műfaj szerkezetét tükrözik. A 
rövid, érdekes történetek fel-felbukkanása a mese csodálatos, hihetetlen légkörét 
idézik fel. A történetmondás nyelvezete, a mondatok szerkezete pedig egyszerű, 
ismétlésekkel teli.8  

A mese műfajának megjelenítése azonban nem merül ki az eszköztár újra-
felhasználásában. Az elbeszélésben olyan intertextuális utalásokat találhatunk, ame-
lyek egy-egy mesét vonnak be a történetbe. Kis Mári néni például egy mesével ijeszti 
meg Joó Györgyöt, amikor kisfiúként egyedül marad otthon éjszaka. Többször is 
                                                      
4 James CLIFFORD, Az etnográfiai allegóriáról = Narratívák. A kultúra narratívái, III, szerk. THOMKA Beáta, 
Bp., Kijárat, 1999, 154–155. 
5 MÓRICZ Zsigmond, A boldog ember = Móricz Zsigmond regényei és elbeszélései, szerk. CZINE Mihály, 
NAGY Péter, VARGHA Kálmán, Bp., Magyar Helikon, 1963, VI, 84. (A továbbiakban: A boldog 
ember.) 
6 I. m., 355. 
7 SCHEIN Gábor, A semleges beszéd problémájának megjelenése Móricz Zsigmond A boldog ember című 
regényében = S. G., Traditio. Folytatás és árulás, Pozsony, Kalligram, 2008, 79. 
8 BARANYAI Norbert, Példázat, mese és irónia A boldog emberben, i. m., 105–110. 
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előfordul, hogy a meséknek csak egy-egy eleme, szereplője épül be a történetbe: „Az 
az Égigérő fa, améken a mennyországba lehet besétálni.”; „Most meg olyan vagyok 
nekik, mintha Árgirus királyfi jött vóna haza.”9 Maga a mesélni szó is gyakori az 
elbeszélésben. 

A mítosz nem jelenik meg olyan egyértelmű utalásokban, mint a mese, a történet 
légkörét azonban teljesen áthatja. Az eseményeket ugyanis olyan felsőbb lények 
„irányítják”, mint a mítoszok világát. Az idő – és gyakran a tér is – a természet ere-
jének, körforgásának van kitéve. A kronologikus rendet a természet változása adja 
meg. Az ember életében előforduló változások, vagy a más emberek által előidézett 
események a történetben mind Isten akarata szerint valók („[…] de ha megvan, 
akkor nem lehet ellene zúgolódni, az Isten adta, el kell azt viselni.”; „Mit vétettem 
én, hogy így vér az Isten.”; „[…] az emberi természet esendő, de azért jó az Isten, 
gondot visel az édesanyákra”; „[…] hogy ha az Isten nekem rendelt valakit, akkor az 
úgyis meglesz.”10). Ez természetesen a keresztény kultúrkör jelenlétével is magya-
rázható, az idő és a tér kozmikussá növesztésével együtt azonban mitikus közegbe 
vonzza a történetet.  

A két műfaj közös jellemzője, hogy a jelentésük és a használatuk olyan széttar-
tó, hogy pontos, mindenre kiterjedő definíciót nehéz hozzájuk rendelni. Minden-
nek az az oka, hogy mind a két műfaj olyan ősi, hogy minden ember és minden 
kultúra számára hozzáférhető és felfogható. Leginkább nem is mint műfajt gondol-
juk el őket, hanem az egész, az ősi metaforájaként, mint világképet. Visszatérve 
Clifford elméletéhez, a két műfajban történő elbeszélés azért tűnik lehetségesnek, 
mert ezek képviselik azt az elvont, általános mezőt, amelyek mindenki számára 
hozzáférhetőek. Az élet elbeszélését az elsődleges elbeszélő egy olyan egyetemes, 
emberi kód használatában látja megvalósíthatónak, mint a mese vagy a mítosz. 
Másik érdekes pontnak tartom azt a tényt, hogy mindkét felhasznált műfaj ereden-
dően szóbeli műfaj volt. Joó Györgyhöz csak a beszéd rendelődik, az írásra képte-
len. Az életének történetét csak elbeszélni tudja, az írás feladata az elsődleges elbe-
szélőre hárul.  
 
A kommunikáció szerepe a regényben 
 
A regényben felállított alapszituáció – egy másik ember életének megismerése egy 
interjú keretében – olyan elbeszélési stratégiát eredményez, ahol két elbeszélő jelen-
létével számolhatunk. Az elsődleges elbeszélő ebben az etnográfiai helyzetben a 
megfigyelő szerepét tölti be. A másodlagos elbeszélő, Joó György, akinek az élete 
kibontakozik, pedig a megfigyelt szerepkörébe bújik. Ez a megfigyelő–megfigyelt 
felállás azért fontos, mert az egész regényt ez a kapcsolat-, illetve cselekvési rend-
szer jellemzi. Az elsődleges elbeszélő látszólag csupán a keretrészekben (tehát a 
fejezetcím nélküli első részben, az első és az utolsó beszélgetésben) jelenik meg, a 
regény  többi  részében  pedig Joó Györgynek, mint elbeszélőnek adja át a helyét. Ha  
                                                      
9 A boldog ember, 188, 189. 
10 I. m., 147, 230, 259, 293. 



 

132 
 

azonban közelebbről megvizsgáljuk a regény szerkezeti felépítését, észrevehetjük, 
hogy az elsődleges elbeszélő a regény egészében jelen van, csupán csak pozíciót 
váltott. Végig aktív, irányító szerepet lát el, hiszen az élettörténet elbeszélése az 
előzetes utasítások szerint történik. A beszélgetések, ezzel együtt az élettörténet 
részeinek a szétválasztása és strukturálása történik meg az elsődleges elbeszélő irá-
nyításával. A fejezetek előtti rövid összefoglaló az az előzetesen megadott instruk-
ció, amelynek kibontásával a másodlagos elbeszélő elmeséli a történetét. Az 
elsődleges elbeszélő folyamatos jelenlétét a szerkezeti megoldás mellett egyértelmű-
en jelzi a formai kivitelezés is. A különböző fejezetekben ugyanis a számozott címet 
és a rövid összefoglalót (amelyek egyértelműen az elsődleges elbeszélőhöz tartoz-
nak) Joó György történetétől minden egyes esetben egy gondolatjel választ el, ami a 
párbeszédformára, tehát mindkét fél jelenlevőségére utal.  

Az elsődleges elbeszélő tehát jelen van az egész történet folyamán. A pozícióját vi-
szont megváltoztatja. Az elbeszélés lehetőségét átadja Joó Györgynek, ezzel együtt 
felveszi a hallgató szerepét. Mint említettem, a megfigyelő – megfigyelt szerep fontos 
momentum a regényben, hiszen a hallgatói szerep felvételével az elsődleges elbeszélő 
funkciója kiegészül. A meghallgatás, sőt a lejegyzés és a továbbadás szándéka olyan 
attitűdöt feltételez, amely képes megérteni és megmagyarázni is a jelenségeket.  

A kommunikációnak, magának a diszkurzusnak az elsőbbségére a regény is fel-
hívja a figyelmet. A boldog emberre jellemző ugyanis, hogy a másodlagos elbeszélő 
nyelvileg explicitté tétele jóval hangsúlyosabb, mint az elsődleges elbeszélőé. Már az 
első beszélgetésben is feltűnően sokszor jelenik meg az én („én voltam”, „énvelem 
beszélt”, „én azért elmentem”, „én vállaltam”, „én vezettem”, „akkor én elmen-
tem”, „én éltem”11), sőt magára az elbeszélés aktusára is utal: „Én elmondhatom, 
hogy egész életemben boldog voltam, soha semmi bajom nem volt.”12 Az elsődle-
ges elbeszélő is Joó György által jelenik meg leginkább nyelvileg: „Jó napot kívánok 
Zsiga bátyámnak”; „Azért gyüttem Zsiga bátyámhoz”; „gondoltam, eljövök Zsiga 
bátyámhoz”.13 Azért tartom fontosnak az én jelölése mellett a te explicitté tételét is, 
mivel – ahogy ezt Tátrai Szilárd is hangsúlyozza14 – az én és a te is a jelenlevőséget 
fejezik ki, a perszonális narráció típusához tartoznak.15 A névmások jelzései mellett 
más is figyelmeztet a kommunikáció elsőbbségére: a regényben a történet szintjén 
találkozunk ugyanis olyan – Genette kifejezését használva – metalepszissel,16 amely-
                                                      
11 I. m., 81–83. 
12 I. m., 81. 
13 I. m., 77–78. 
14 TÁTRAI Szilárd az én megjelenését vizsgálja az elbeszélő szövegekben nyelvészeti és szövegtani 
megközelítésből. Megkülönbözteti az én implicit és explicit jelölését. Az implicit jelölés az én tranzaktív 
használatát fejezi ki, azaz a történtből kibontakozó világreprezentációban játszik szerepet. Az explicit 
jelölése azonban az én interaktív használatát fejezi ki, azaz az elbeszélő és a befogadó diszkurzív jellegét 
erősíti. (Az ’én’ az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése, Bp., Argumentum, 2002, 65–
66. 
15 I. m., 51–52. 
16 JABLONCZAY Tímea, Önreflexív alakzatok a narratív diszkurzusban = Narratívák. Narratív beágyazás és 
reflexivitás, VI, szerk. és vál. BENE Adrián, JABLONCZAY Tímea, Pécs, Kijárat, 2007, 8–9. 
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ben a másodlagos elbeszélő (azaz a regény egyik szereplője is) a narráció folyamatá-
ra, az elbeszélés aktusára utal, annak az elbeszélésnek az aktusára, amely történet a 
történetben, narratíva a narratívában. A regénybe ágyazódó metanarratíva (Genette 
nyomán) tehát egyrészt kimondja saját fikcionalitását,17 amit a műfajok vizsgálatá-
nak segítségével már fentebb is megállapíthattunk. Másrészről viszont a figyelmet 
magára a diszkurzusra, a kommunikációra irányítja, mind az én és a te deixisek expli-
citté tételével, mind pedig az elbeszélés aktusát tudatosító kommentárokkal. 
 
Az elsődleges elbeszélő önértelmezésének lehetősége 
 
A regényben felállított alaphelyzetben látszólag a másodlagos elbeszélőnek célja és 
érdeke az élettörténet elbeszélése és lejegyeztetése, az elsődleges elbeszélő pedig 
csak mint médium jelenik meg. Ha azonban követjük a regény által elénk tárt jelzé-
seket, észrevehetjük, hogy a mű tematikája túllép magán az élettörténeten. A regény 
kommentárjai, nyelvi jelzései ugyanis – mint azt fentebb már láthattuk – egyértel-
műen arra utalnak, hogy a mű befogadásához maga a kommunikáció a kulcs. 
Mindennek a lényegét azonban csak úgy érthetjük meg, ha a jelenség értelmezésé-
hez más tudományágak elméleteit és azok eredményeit hívjuk segítségül. A kulturá-
lis antropológia és a narratív pszichológia olyan tudományok, amelyek az utóbbi 
időkben az interdiszciplinaritás mentén (és az irodalomtudományhoz is közelítve) 
alakítottak ki újabb megközelítési módozatokat, értelmezési lehetőségeket. Mindkét 
tudományágban az volt a felmerülő probléma, hogy a szakemberek rájöttek, vizsgá-
lódásaik és lejegyzéseik nem lehetnek objektívak, a terepmunkára utazó tudós, vagy 
a páciensekkel foglalkozó szakember már nem az a független, távolságot tartó egyén 
többé, aki(nek) korábban (gondolható) volt. A narratíva jelenléte és annak hatásai-
nak elismerése volt az egyik legfontosabb elindítója annak a modern gondolkodás-
módnak, ami megjelent az antropológiában és a pszichológiában is. Mind a két 
tudományág elmozdulása az értelmezés lehetőségeire és a megértés aktusának moz-
zanatára való nyitás felé történt. A megértés aktusának létrejöttét azonban mind a 
két irányból a kommunikáció, a dialógus jelenségéhez kötik. Clifford szerint maga a 
kommunikáció, azaz az etnográfiai helyzetben való találkozás teremti meg azt a 
helyzetet, amelyben végbemehet a megértés folyamata. A megfigyelt így válik a tu-
dományos megértés allegóriájává.18 Ez az a pont, ahol a két tudományág közelebb 
vihet minket a regény újabb értelmezési aspektusainak meglátásához. A kommuni-
káció középpontba állításával ugyanis maga a regény jelöli ki az értelmezés útját: a 
megértést – ami egyébként szövegszerűen is megjelenik a regényben. Az elsődleges 
elbeszélő maga veti fel – már a regény első mondataiban – az élet elbeszélésének 
problémáját: „Munkám az, hogy a beérkezett kéziratokat olvasom. Évente ezerre 
megy a beküldött regények és elbeszélések száma. Mennyi ember van, aki fontos-
nak, szükségesnek, elkerülhetetlennek látja, hogy elmondja életét. Csodálatos az 
                                                      
17 I. m., 9. 
18 James CLIFFORD, Az etnográfiai allegóriáról, i. m., 159. 
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emberben a közlési vágy.”19 Az olvasás aktusa még nem indítja el benne azt a fo-
lyamatot, ami a megértés vágyához, szándékához vezetne. Joó György megjelenése, 
az összetalálkozás aktusa, a kommunikáció jelenlevősége – amelyet Clifford az et-
nográfiai helyzet lényegének tart – viszont igen: „Vágy támadt bennem, hogy meg-
ismerjem, megértsem és lerögzítsem ezt az életet, amely voltaképpen az egész 
magyar világnak leghűbb és legbiztosabb, ezeréves alapja: egy paraszt élete.”20 A 
megértés nehézségeit, szerteágazó útjait mutatja, hogy az elsődleges elbeszélő szá-
mára nem egyértelmű a megértés hogyanja. Az élettörténet elbeszélése előtt még a 
számok segítségével tartja azt megvalósíthatónak:  

A kultúrember csak egy alapon tud tájékozódni – a számok alapján. 
Összeadtam a tételeit, kijött 343 pengő 40 fillér. 
– És mennyi az adósságod? 
– Sonkádi bank 500 pengő, nyiridházi bank 1281 pengő. Kamatba fizetek Sonkádra 70 

pengőt, Nyiridházára 188-at. Kispaládi egyháznak tartozom két mázsa búzával, kamat erre 
50 kiló. Nálunk az egyháznak három és fél mázsa búzával, erre kamat 70 kiló. Pénzbe szá-
mítva ez 14,40. 

– Tehát évi kamatterhed 272 pengő. Összes adó- és kamattartozás egy év alatt 615 pen-
gő 40 fillér. 

Havonta ötven pengőt kell tehát fizetnie télen-nyáron közönséges pénzterhekben. 
Ezt már megértjük. […] 

Ilyen átszámítások segítségével juthatok közelebb az életéhez.21 

Az utolsó beszélgetésben viszont már az élettörténet lejegyzett változatát elolvasó 
emberek értelmezési lehetőségeit latolgatja:  

– Nézd, György fiam. Én ezt a te életedet megírtam, most újra meg újra elolvastam, s 
meg is fog jelenni könyvben… De ahogy nézem, úgy láttam, az olvasók azt fogják monda-
ni: ez az ember, amilyen derék, ügyes fiú, élelmes, okos, erős, eszes volt gyerekkorában meg 
legénykorában, mégis semmire se tudta vinni… azt fogják mondani: ez az ember mégse 
volt hős… Az embereknek csak az imponál, ha a szegény ember gyermeke elindul a mese 
útján, és eljut odáig, hogy feleségül veszi a király legkisebbik lányát, és aztán boldogan él, ha 
meg nem halt. Mondd meg, hova jutottál te?22 

Az elsődleges elbeszélő az önmaga által megadott lehetőségek alapján várja el a 
megértést mind az olvasóktól, mind pedig magától Joó Györgytől. Ő ugyanis két 
utat lát: az egyik a regény elején bejelentett előzetes próbálkozás, a számok, a pon-
tos adatok, tehát az objektív, adatszerű, tudományos hozzáállás. A másik út is általa 
adott: az írásba foglaló döntése szerinti lehetőség, a mese útja. Az itt felmerülő 
probléma tehát ugyanaz, amivel a modern antropológia is szembe találta magát: a 
megfigyelő nem tud objektív, csupán dokumentumszerű leírást adni egy másik em-
berről. A két ember között zajló kommunikáció során ugyanis számolni kell azzal az 
interszubjektív alaphelyzettel, amiben az emberek hatással lesznek egymásra. A 
boldog emberben az elsődleges elbeszélő megértés vágyát értelmezhetjük az általános 
                                                      
19 A boldog ember, 77. 
20 I. m., 79. 
21 I. m., 84–85. 
22 I. m., 355. 



 

135 
 

lét szintjére emelt megértésként is, ahol a másik ember életén keresztül a világnak és 
a saját életének, létértelmezésének találja meg egy új aspektusát. A megértés általá-
nos szintre emelését jelzik a regény műfaji megoldásai is. A mesei illetve a mitikus 
környezetben megvalósuló elbeszélés ugyanis annak a közös hálónak a megtalálása, 
amely – Clifford értelmezésében – a megfigyeltet és az életét is egy általános emberi 
szintre emeli.23 A megfigyelt ember így már nem csupán egy konkrét személy lesz, 
hanem egy általánosabb szinten az Embert is jelképezi. A regényben Joó György 
„egyedi” élete és története változik egy magasabb, emberibb történetté. Baranyai 
Norbert mutatott rá arra, hogy a címben jelölt a boldog ember kifejezés a determináló 
elemmel – a konkretizáló egy számnévvel szemben – is a főhős sorsának általáno-
sabb szintre emelését jelképezi.24 Maga a regénybeli szereplő is ezt az olvasatot erő-
síti, amikor a történetét példázatként ajánlja a többi embernek, önmagát „Joó 
Györgyök”25-ként aposztrofálva. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet Szilágyi Zsó-
fia is, amikor a regény utolsó mondatát idézve megállapítja, hogy Joó György sorsa 
parasztiból emberivé emelkedett.26 

Az antropológia legfőbb célja az, hogy egy idegen, a kutató számára ismeretlen 
kultúrát és embert vizsgáljon meg. Móricz regényében nem teljesen erről van szó, 
ugyanakkor bizonyos szempontból a magyar paraszti réteg a városi urak számára 
ugyanolyan ismeretlen, távoli, mint egy idegen kultúra. A regény elsődleges elbeszé-
lője a mű elején még el is távolítja magát Joó Györgytől. A távolság több szinten is 
megjelenik.27 A térbeli távolság is többször hangsúlyozódik a regényben: „Hát téged 
mi szél hord erre, öcsém?; „Milyen jó dolga lehet ennek, hogy Szatmár vármegye 
legutolsó sarkából nem röstell Budapestre jönni, egy régen elszakadt atyjafiához”.28 
Az utóbbi idézetben viszont a térbeli távolság mellett megjelenik magának az em-
bernek a távolsága is. A következő idézetben pedig már nem csak az egyén, hanem 
az általa képviselt társadalmi csoport távolsága is kifejeződik: „Az ember előtt ösz-
szefolyik egy ilyen szegény élet. Távol van a mi életlehetőségeinktől.”29 A helyzet 
ellentmondásosságát fejezi ki, hogy e távolságok hangsúlyozása mellett az elbeszélő 
többször jelzi a kettejük közötti összetartozást is. Az eredendő egybetartozást nem 
tagadja meg, hiszen végig a rokoni fokozatnak megfelelő megszólítással illetik egy-
mást. A regény végén pedig egy magasabb, emberibb szinten össze is kötődik a két 
elbeszélő. Schein Gábor hívja fel a figyelmet arra, hogy a mű utolsó mondataiban az 
általános szintre való emelkedést nem csak a magyar hazához való közös tartozás,30 
                                                      
23 James CLIFFORD, Az etnográfiai allegóriáról, i. m., 152-155. 
24 BARANYAI Norbert, Példázat, mese és irónia A boldog emberben, i. m., 100. 
25 A boldog ember, 80. 
26 SZILÁGYI Zsófia, „…mingyárt az egész életüket” = „De mi a népiesség…”, szerk. SALLAI Éva, Bp., 
Kölcsey Intézet, 2005, 115. 
27 Vö. SCHEIN Gábor, A semleges beszéd problémájának megjelenése…, i. m., 79. 
28 A boldog ember, 77. 
29 I. m., 84. 
30 Az első kiadást követő kiadásokban a regény utolsó mondata cenzúrázva jelent meg. Az eredeti, 1935-
ös kiadásban a következővel zárul a regény: „Ebben mindnyájan osztályos társaid vagyunk e megtöretett 
kis trianoni csonka hazában.” (MÓRICZ Zsigmond, A boldog ember, Bp., Athenaeum, 1935, 318.) 
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hanem e sorok Máté evangéliumának allúziójaként való értelmezése által egy egye-
temes, vallásos olvasat lehetősége is biztosítja.31  

Ez a kettősség megfigyelhető a regény két elbeszélőjének nyelvezetén is. Keszt-
helyi Magdolna gyűjti egybe tanulmányában32 azokat a regényben is előforduló 
nyelvi sajátosságokat, amelyek az északkeleti nyelvjárásra jellemzőek. A legtöbb 
nyelvjárási sajátság valóban Joó György elbeszélésében fordul elő, sőt úgy is fogal-
mazhatunk, hogy ő maga északkeleti nyelvjárásban beszél. Észre kell venni azon-
ban, hogy egyes nyelvjárási elemek az elsődleges elbeszélő megszólalásaiban is 
felfedezhetők: az l hang kiesésével a magánhangzó pótló nyúlása („főded”, „vót”, 
„hóttig”), az illabialitás („földmívesember”), bilabializálódás („be”), palatalizálódás 
(„jány”), a -ban/-ben lokatívuszi helyhatározói funkcióban a -ba/-be alakok használa-
ta („pénz van a zsebébe”33), az egyszerű, ismétléses mondatszerkezetek („Csak-
ugyan jó volna, szép volna, érdemes volna egy ilyen embernek az életét egyszer már 
pontosan látni.”34) vagy a sajátos közmondások használata („a fösvény kétszer költ, 
a rest kétszer jár”35). Az elsődleges elbeszélőnek az a tevékenysége, hogy önmagát a 
regényben folyamatosan az általa meghallgatott élettörténet elbeszélőjéhez közelíti, 
vagy éppen távolítja, azt is jelenti, hogy önmagát állandóan hozzá képest definiálja. 
Ez az aktus az, amelyben végbemehet az ön- és a világmegértése. A két elbeszélő 
között zajló kommunikációban, az élettörténet elbeszélésekor az elsődleges elbeszé-
lő ugyan átadja az elbeszélő szerepet Joó Györgynek, de mindvégig jelen marad, 
mint hallgató. Aktív marad, a meghallgatással az értelmezés aktusa is együtt jár, hi-
szen az elsődleges elbeszélő az élettörténet hallgatásával, befogadásával értelmezi az 
élettörténetet, a másodlagos elbeszélőt, de még saját magát is. Az elsődleges elbe-
szélőhöz – akinek elsődleges elbeszélő kilétéből adódóan elsődleges funkciója a beszéd 
– a hallgatás fentebbi használatának a társítása a heideggeri beszédelméletet idézi fel: 
„a beszéd nem egyúttal, hanem mindenekelőtt hallás.”36 
 
Joó György élettörténete mint önéletrajz 
 
Az elsődleges elbeszélő mellett azonban nem szabad elfelejtkezni a másodlagos 
elbeszélőről, azaz az élettörténet alanyáról sem. A regényben felállított etnográfiai 
alaphelyzet ugyan több, az önéletrajzoknál fel sem merülő aspektust kínál, ettől 
függetlenül azonban ugyanúgy működésbe lépnek azok az értelmezési lehetőségek 
is, amelyek az autobiográfiák sajátjai. A napjainkban meghatározó elméletek szerint 
az önéletrajzoknak a legfontosabb mozzanata az identitás, az én felépítése, amely-

                                                      
31 SCHEIN Gábor, A semleges beszéd problémájának megjelenése…, i. m., 77. 
32 KESZTHELYI Magdolna, Tájnyelvi sajátosságok Móricz Zsigmond „A boldog ember” c. regényében = A Móricz 
Zsigmond Társaság emlékkönyve (1992–2002), szerk. FÖLDESDY Gabriella, Dr. SIN Edit, SZARVAS Rita, 
Szentendre, Móricz Zsigmond Társaság, 2003, 69–77. 
33 I. m., 246. 
34 I. m., 79. 
35 I. m., 115. 
36 Martin HEIDEGGER, Lét és idő, Bp., Gondolat, 1989, 309. (Kiemelés tőlem: B. D.) 
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nek funkciója a megértés. E szerint az önéletrajz maga egy performatív aktus, ahol 
az élet elbeszélése a szubjektum kijelentésében történik meg.37 Az önéletrajz ilyetén 
felfogása érdekes megfigyelésekhez vezethet a regénnyel kapcsolatban. A boldog 
emberben megjelenő élettörténet az a környezet, ahol végbemehet az én – méghozzá 
a másodlagos elbeszélő énjének – kijelentése. Joó György azonban életének elbeszé-
lését saját megfogalmazásában az első beszélgetésben, két és fél oldalban „elintézi”. 
Az én kijelentése, felépítése nem ebben a rövid, összefoglalószerű „életrajzban”, 
hanem az ez után következő, az elsődleges elbeszélő által irányított, kifejtett élettör-
ténetben mehet végbe. Joó György első, rövidebb élettörténetében tehát a szubjek-
tum nem tud felépülni. Ezt ellensúlyozza viszont az, hogy az én névmás 
hangsúlyosan van jelen ebben a rövid történetben. Az én kijelentését az én explicitté 
tételével próbálja helyettesíteni. Ez az eljárás azonban éppen az elbeszélőhöz (a 
regényben tehát Joó Györgyhöz, mint szereplőhöz) köti a szövegben megjelenő ént, 
a referencialitást segíti elő. Nem történik meg az én kettéválása, eltávolítása a való-
ságos (jelen esetben a szereplő) énjétől, nem történik meg a nyelvi azonosság meg-
bontása, azaz az én szövegbeli felépítésének lehetősége vész el – maga a megértés 
hiúsul meg. 

Az elsődleges elbeszélő által irányított, hosszabb elbeszélésben viszont mindez 
végbemehet. Itt újra visszakanyarodnék a regényben megjelenő két elbeszélő viszo-
nyához. Az önmagát életének elbeszélésére képtelennek tartó másodlagos elbeszélő 
az elsődleges elbeszélőre van utalva,38 akinek feladata nem merül ki annyiban, hogy 
az általa meghallgatott élettörténetet írásba foglalja. Az interjúztatás feladatát magá-
ra vállaló elbeszélő azt a feladatot is elvállalja, hogy az életét elbeszélni képtelen 
ember élettörténetét ő maga bontakoztassa ki, ezzel megadva neki a lehetőséget 
arra, hogy a létrejövő szövegben felépíthesse önmagát. Ez a „terapeutás” viszony, 
az elsődleges elbeszélő segítsége vezet el addig, hogy felépülhessen az „élettörténeti 
igazság”.39 Hogy Joó György elbeszélésének létrehozásához miként tud hozzájárulni 
az elsődleges elbeszélő, azt a regény felépítésében lehet megfigyelni. Az élettörténet 
részekre való felosztásával és a kibontáshoz előre megadott „címekkel” az elsődle-
ges elbeszélő olyan koordinátákat vezet be, amelyek strukturálják a történetet az 
időben és tematikailag. Az emlékezetnek az a tulajdonsága, hogy időben és térben 
ide-oda ugrálhat – Riceur a szigethasonlattal írja ezt le40 –, képtelenné teszi arra, 
hogy egy zárt sémába, azaz a narratívába illeszkedjen. Azzal, hogy az elsődleges 
                                                      
37 MEKIS D. János, Az önéletrajz mintázatai – a magyar irodalmi modernség hagyományában, Bp., Fiatal Írók 
Szövetsége, 2002, 25. 
38 Mindez a regényben többször is hangsúlyozva van: „Eccóval, én nem tudom, csak rettenetesen 
szeretném, ha elmondhatnám az én nagy bódog életemet. 

Író. Ez egy író, akinek nincs módja, képessége, hogy megírja, hát mesélni vágyik.” (A boldog ember, 
80.) 
39 A terapeutás gyógyításnak ez a módszere a narratív pszichológia elméletéből fejlődött ki. Lényege, 
hogy a terapeuta az élettörténetből a narratív séma kötöttségeiből adódóan kimaradt részeket a 
dialógusban pótolni tudja, ezzel elősegítve az élettörténeti igazság felépítését. Vö. ALBERT Judit, „Hogy 
kik is vagyunk, életünk történetéből derül ki.” Élettörténeti hagyomány a pszichológiában, Helikon, 2002/3, 341. 
40 Paul RICEUR, Emlékezet – felejtés – történelem = Narratívák, III, i. m., 54. 
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elbeszélő megteremti azt a struktúrát, vagy inkább az emlékeket szervezi bele ebbe 
az adott struktúrába, a másodlagos elbeszélő dolga csupán annyi, hogy ezeket a 
kisebb részekre bontott, időben egy kronologikus, tematikailag pedig egy megkonst-
ruált rendszerbe belehelyezett emlékrészleteket kibontsa, amiből majd összeállhat a 
teljes életrajz. Észre kell venni azonban, hogy az emlékezet mindennek ellenére nem 
marad meg ebben a megszerkesztett világban, természeténél fogva kitörik a korlá-
tokkal összefogott keretből. Joó György ugyanis nagyon gyakran váltogatja a be-
szélgetéseken belül a témát, időben a múltba és jövőbe is áttéved. A kisebb részeken 
belül tehát nem érvényesül az a koncepció, ami az élettörténet egészében igen. A 
történetet, az elbeszélést a fejezeteken belül már az emlékezet strukturálja. A re-
génybe ékelődött, hosszabb élettörténet ezért idézi fel az olvasóban az anekdotának 
azt az ősi műfaját, amelyben a rövidebb anekdotikus történetek egy szerkezetbe, egy 
egészbe vannak összefogva egy kerettörténet segítségével.  

A két elbeszélő viszonya tehát kettős: a másodlagos elbeszélő – mint azt már 
fentebb kifejtettem – hatással van az elsődleges elbeszélőre, de ez fordítva is igaz. 
Mindebből azt mutatja, hogy önmagunk megértése másokra van utalva. Ez egyéb-
ként nem csak a regény felépítésében, strukturálásában, illetve az elbeszélés módjá-
ban tükröződik, hanem magában a Joó György által elbeszélt történetben is 
kifejeződik. Joó György identitását, világlátását mások történeteiből építi fel. Két 
szereplő van a regényben, aki ebből a szempontból meghatározó. Az egyik az édes-
anya, aki a család, a felmenők szószólója, a másik pedig Bimbó Mihály, aki a törté-
nelmet, illetve az általános emberi tulajdonságokat képviseli. Joó György identitása 
ezekből az elemekből tevődik össze. A közvetítő azonban csak ez a két ember lehet 
a regényben, a többi szereplő „elbeszélése” ütközik ezekkel az emlékekkel. A törté-
netek, amelyek beépülnek a főszereplő tudatába, a családdal kapcsolatosan a két 
nagyapáról, illetve az apáról szólnak. Az emlékezet tehát tulajdonképpen mások 
emlékezetéből tevődik össze, így a szövegben felépülő ént is mások szervezik meg. 
Ez szövegszerűen is megjelenik a regényben, az emlék-történetek után ugyanis sok-
szor a történet elbeszélője magára a főszereplőre vonatkoztatja a történetben megje-
lent elemeket, kijelölve ezzel a főhős identitását.41  

Az én felépítése az emlékek újraélésén keresztül történhet meg, amelynek értel-
mezésével, a lehetőségek utólagos vizsgálatával végbemehet maga az önmegértés. 
Joó György emlékezésbeli nehézségei megfeleltethetők azoknak a kategóriáknak, 
amelyeket Paul Riceur állít fel az emlékezésről szóló tanulmányában.42 Az a szán-
                                                      
41 „Ó, te félkótyó – azt mondja –, te is olyan vagy, mint nagyapád. Mán te is tréfálol.” (A boldog ember, 
183.), „Ijenek vattok ti Jók. Apád is mindent eltűrt, meg se szeretett mozdulni, egész télen itt hevert 
nekem az ágyon, mint te.” (I. m., 261.) 
42 RICEUR (Emlékezet – felejtés – történelem, i. m., 64–66.) megkülönbözteti a felejtésnek két típusát, a 
passzív és az aktív felejtést. Nem is két, ellentétes fogalomról van szó, hanem inkább egy olyan 
skáláról, ahol a passzív felejtés az emlékek tudat alatti elfojtását, elnyomását jelenti, az aktív pedig az 
emlékeknek olyan tudatos elfelejtését, ahol nem magát az emléket felejtjük el, hanem azt a jelenséget, 
hozzáállást, amit képviselt. A kettő között azonban (Riceur besorolása szerint még az aktív felejtéshez 
tartozik) ott van az a szelektív felejtés, amelyet a narratívába ágyazás, a narratíva kötöttségei követelnek 
meg. 
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dék, hogy Joó György az életének csak a „boldog” részeit tartja fontosnak, elmon-
dásra és megírásra méltónak, a háborúval kezdődő életére való emlékezet teljes 
elfojtását jelöli, ami Riceur értelmezésében a passzív felejtésnek felel meg. Az a 
mozzanat azonban, hogy a másodlagos elbeszélő saját megállapítása szerint képtelen 
az életrajzának megírására, és hogy a saját, első verziója csupán egy összefoglalás- és 
adatszerű életrajz, olyan szelektív felejtés csupán, amelyet az elsődleges elbeszélő 
segítségével egyértelműen felold. Megszületik ugyanis kettejük dialógusának termé-
keként a teljes (bár még így is csonka) életrajz, de még az elbeszélés közbeni elaka-
dást is át tudja lépni (a huszonhatodik beszélgetés elején jelzett emlékezethiány után 
még öt fejezetben beszéli el azt az öt évet, ami állítása szerint kiesett az emlékezeté-
ből). A narratív pszichológia modern elméletei szerint a narratíva által korlátozott 
emlékezetet épp a dialóguson, a kommunikáción keresztül lehet felszabadítani.43 A 
múlt átértékelése44 ugyan nem megy végbe egyértelműen a regényben, a csírája már 
megtalálható a mű utolsó bekezdésében: 

– Hova jutottam?… Ha én nem lettem volna ilyen ember, amilyen vótam, azóta meghal-
tam vóna az árokparton. Iszen én tizennégy esztendős koromban semmi nélkül maradtam. 
Engem úgy megüldöztek a fiskálisok meg a többiek, azt akarták, pusztuljak el a faluból… 
De én ottmaradtam. Nekem ma ott nyolc hold földem van. Öt gyereket felneveltem. Két 
jányt férjhez adtam. Egy fiamat szabómesterhez iktattam be inasnak. A többi is, ahhoz ké-
pest, egészséges, és olyan jó gyerek, hogy párját kell keresni. Én egy olyan nőt vettem el fe-
leségül, aki ennyi idő óta egy rossz órát nem szerzett nekem. Inkább a legnagyobb 
bajokban is csak vigasztalásomra vót, és a verejtékemet letörülte… Én azt elmondhatom, 
hogy isten segítségével jól házasodtam. Annyi sok fejércseléd közül a legjobbat választot-
tam ki. Hálát adhatok az istennek, hogy ebbe a szerencsébe részeltetett, hogy lelki boldog-
ságot adott… Mert Kőmives Erzsi vót… Mert huszonöt év nagy idő, de huszonöt év alatt 
egyszer felleg nem jött az én homlokomra ümiatta… Ezt nem tudom, melyik királynak mi-
lyen lánya adta vóna meg az ő urának… 

Joó György lelke nagy bánatában, szívének nagy boldogságában rám emelte tekintetét, s 
a szemében könnycsepp égett, s fehér homlokán büszke öröm ragyogott.45 

 
*** 

 
Megállapíthatjuk tehát, hogy az (ön)megértés problémája a regény egyik fő kérdése. 
A megértés aktusának létrejöttét és annak mikéntjét a regény két szinten is értelme-
zi. Egyrészt az önéletrajzi térben az élettörténetben felépülő én megszervezésével, 
másrészt pedig a műben felállított alapszituációban, a két ember közti kommuniká-
                                                      
43 ALBERT Judit, „Hogy kik is vagyunk, életünk történetéből derül ki.”, i. m., 341. 
44 RICEUR (Emlékezet – felejtés – történelem, i. m., 61.) Koselleck fogalmait felhasználva jut el az aktív 
felejtés definiálásához, aminek lényege az, hogy az ember túltegye magát azokon az emlékeken, 
amelyek fogva tartják őt. Ez pedig a tapasztalattér és az elváráshorizont dialektikája révén érhető el. 
Azaz a múlt, az emlékek újraélése, Freud nyomán nevezhetjük „emlékmunkának” is, amely az 
újraértelmezés során – az események szempontjából ugyan már lezárt – múlthoz újfajta hozzáállást, 
viszonyulást rendel. Mindez azonban a jövőre vonatkozó elvárások visszahatásaként, tehát a jövő felől 
értelmezve történhet meg. 
45 A boldog ember, 355–356. 
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ciós viszonyban. Az önéletrajzi tér a másodlagos elbeszélő önmegértésének, világér-
telmezésének a színtere. Az én kettéválásának, újra-felépítésének mozzanata és az 
emlékek újraélése, -értelmezése teremti meg azt az aktust, amiben végbemehet az 
önmegértés. Az elsődleges elbeszélő önmegértésének színtere viszont a regény alap-
szituációja, amelyben egy ember egy másik ember élettörténetét hallgatja meg és 
jegyzi le. Az önéletrajzi én elválása a szövegbeli éntől, az én másikban történő meg-
figyelése a megértés lehetőségét az önmagunknak a másikban való megfigyeléséhez 
köti. Ugyanez fejeződik ki Joó Györgynek a mások elbeszélésein keresztül történő 
önfelépítésében is. Az önéletrajz által adott lehetőségeken túl a megértés problémá-
ját A boldog ember a regény egészében, magában az alapszituációban is tematizálja az 
elsődleges elbeszélőnek a másik ember élettörténetét meghallgató és megértő funk-
ciójának a kiemelésével. A másikon keresztül történő önmegértés válik tehát a mű 
egyik fő témájává.  

A boldog ember – a korábbi recepció eredményein túlmenően – olyan kérdéseket 
vet fel, amelyek már elszakítják a művet a 19. századi realista hagyománytól. Az 
önmegértés lehetőségei, magának az emberi létnek a megértése olyan filozófiai 
probléma, amelynek – bár bizonyos szinten mindig is foglalkoztatta az irodalmat – 
középpontba helyeződése az irodalmi modernség sajátja. A közvetítő funkcióval 
ellátott nyelv és hagyomány alárendelődik a regényben a megértés aktusának. Az 
irodalmi „eszközök” (nyelv, műfajok, társadalom-ábrázolás) ilyetén felfogása a re-
gényt egyértelműen a modernséghez köti. A boldog ember tematikáját tekintve (a 
megértés lehetőségeinek kérdése), illetve a narratív és elbeszélői technikák újszerű-
ségének köszönhetően (a műfajok lehetőségként való felfogása, azok „újraírása”) 
tekinthető olyan modern alkotásnak, amelynek méltán van kiemelt helye mind Mó-
ricz Zsigmond életművének egészében, mind pedig a modern magyar irodalomban. 


