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DIÁKEMLÉKEI

Móricz Zsigmond a középiskola nyolc esztendeje alatt három iskolának volt diákja;
Tanult a debreceni és a pataki kollégiumban s végül a kisújszállási gimnáziumban. írásainak
még alaposabb ismerőjét is váratlanul éri, amint arról olvas, hogy a debreceni iskolát csak a
harmadik osztály szabályszerű befejezte után hagyta el. Hiszen a „Légy jó mindhalálig"
hatásos zárójelenetében úgy olvassuk, hogy Nyilas Misi annyi megpróbáltatásnak s keserű
fájdalomnak szenvedése közben, II. osztályos korában elébb tanárai előtt, majd pedig nemes
lelkű, jóságos mentora, Géza bátyja előtt is leghatározottabban kijelenti, hogy nem hajlandó
tovább is a. debreceni iskolában maradni.
Móricz Zsigmond életrajzának adatait még regényes alkotásaiban is a valósághoz leg
hívebben ragaszkodva szokta közölni, s ebben az esetben művészi célokból történt, hogy férfikorában, a proletárdiktatúra bukása után elszenvedett nagy keserűségét a „Légy jó mind
halálig" c. regényében tizenhárom éves korára, s így debreceni diáksága idejére vetítette vissza.
A debreceni diákság egyébként élete fogytáig legkedvesebb
élményei közé tartozott, s ottani
tanuló éveire vonatkozólag, a „Légy jó" c. művében 1 hangoztatott rideg ítéletét egy évtized
múlva a „Forr a bor"-ban ekképp változtatta meg : „Ma még állnak a régi diákcétusok a régi
épületben, pár éve elvittem oda a feleségemet, hogy megmutassam neki diákkori életem tanyá
ját, ahova a szívem ma is olthatatlan szerelemmel visszahúz". A „Légy jó"-ban hallható komor
s fájdalmas szavak nemis Debrecent, hanem jórészt Sárospatakot illették. Sárospatakról szóló
hírlapi cikksorozatában megírja, hogy „1896-ban mentem el ebből a kollégiumból, hármas
fogaton (három szekundával), s a távozás oly megrendítő volt, hogy negyven év alatt elfeledve
maradt még a tollam alatt is a pataki kor". („Gyalogolni jó" Szépirodalmi Könyvkiadó 1952.
251. 1.)
A sárospataki iskolában végezte a negyedik és az ötödik osztályt, s a hatodik osztály
első harmadában (karácsonykor) kapott szomorú eredményű bizonyítvány annyira elkeserí
tette, hogy többet nem akart iskolába menni. A jó nagybátya, Pallagi Gyula, a kisújszállási
gimnázium ifjú igazgatója éppen náluk volt vendégségben ; megvizsgálta öccsének készültségét,
s ennek eredményeképp tanulmányai folytatása végett magával vitte a kis alföldi városba,
Kisújszállásra. Itt fejezte be aztán Móricz Zsigmond középiskolai tanulmányait. A két nagy
hírű ősi kollégium mozgalmas élete után szokatlan érzés volt számára, hogy egyszerre csak a
porvárosi kis iskola szűk keretébe szorítva folytatta tanulmányait. A „Forr a bor"-ban tett
vallomása szerint „úgy érezte,
mintha valami roppant nívósüllyedésben volna része a két híres
és nagy kollégium után." 2 Természetes, hogy Kisújszálláson új élettel kellett megbarátkoznia,
s amint lélekben összetörve odaérkezett, a sok friss jelenség, változás is nemcsak erősen,
hanem egyszersmind kedvezőtlenül is érintette.
S amikor szokatlan érzéseit a „For a bor"-ban ekképp szóba öntötte, számot ad arról
a szándékáról is, hogy egy középiskola fajképet szándékozik megrajzolni, azzal a céllal, hogy
rámutasson,
milyen téves utakon járt nálunk a milléniumot követő években a középfokú
oktatás. 3 A „Forr a bor"-ban az író látszólag a porvárosi (kisújszállási) iskola képét festi
meg. Ámde a „Légy jó mindhalálig"-ból s a sárospataki cikksorozatból egyaránt meg tudjuk,
állapítani, a két nagy iskolában is talált olyan nevelői s módszerbeli visszásságokat, amelyekre
még férfi fővel is csak helytelenítő érzéssel, olykor pedig fájdalommal tudott visszagondolni.
* Cikkemben Móricz Zsigmondnak a következő műveit idézem : ,,Légy jó mindhalálig" Ath., É. n .
(jelölése : L. j . m.), „Forr a bor" 1939. i. sorozatos kiadás, Ath. ( F . a b.), „Gyalogolni j ó " , Szépirod. könyv
kiadó 1952. (Oy. j . ) , „Az Isten háta mögött". Nyugat 1911. (I. h. m.), „Vidéki hírek", Táltos 1917. „ B á l "
Az Est-lapok kiadása ; (B), „Életem regénye", Szépirod. könyvkiadó 1953. (É. r.)
1
L. j . m. 280.
2
F. a b. I. 50.
3
F. a b . I. 4 1 .

447

Sárospataki múltjából talán azt fájlalta legnagyobb mértékben, hogy az egész kor,
s így az
ottani iskola is szemben állott az egyéni, az individuális nevelés gondolatával.4 Ahogyan
sárospataki három szekundájának történetét elbeszéli, az elmelkqtfo olvasóban felmerül az a
kétség, vajon beszélgetett-e itt Móricz Zsigmonddal akárcsak egy alkalommal is valamelyik
tanára iskolai órán kívül. A „Légy jó"-ban szintén megállapítja az író, hogy milyen furcsa
is : „ott ül a tanár fent a katedrán és magyaráz s nincs más gondja, csak magyaráz, itt vannak
a fiúk s ki figyel, ki
nem, de egynek sincs más dolga, csak hogy itt legyen, mindegy az akár
figyel, akár nem".5 „...neki, oly ostobaságnak látszott az az egész tanulás: így tanulni,6
hogy feladják óráról-órára a leckét s a kihagyott mondatokat nem'kell megtanulni..."
A kis Móricz Zsigmondnak, instruktorkodása folyamán, már debreceni diákkorában is, voltak
a tanítás terén módszerbeli törekvései, amelyeket szeretett volna Dorogi Sanyika tanításakor
alkalmazni. Szája elfáradt, írja a „Légy jó"-ban, a sok kérdezgetés közben, mert felfogása az7
volt : „önkéntelenül inkább tett húsz kérdést, minthogy egyszer megmondjon valamit."
Amint tehát a „Forr a bor" lapjain oly sötét képet fest a porszállási (kisújszállási) gimnázium
ról, ehhez nemcsak Kisújszállás adja a színeket, mert rajza típuskép. S célja nem is az, hogy elképzeltesse egy kisvárosi iskolának egyhangú életét, hanem mint írja, a humanista iskola leg
súlyosabb válságát akarja az olvasó elé. tárni.8 Valójában a kisújszállási iskolához fűződnek
ugyan az események, az ottani tanárok egyéniségét állítja elénk, mert ebbe az iskolába járt
legérettebb diák korában. S itt látta a gimnáziumi tanítás betetőződését.
Móricz Zsigmond a kiegyezés utáni háromnegyedévszázadnak sokféle kóros jelenségére
mutatott rá, végighatolva a hibák gyökeréig. A középfokú oktatás fogyatkozásainak vizsgálata
közben azonban sokkal több hibát tulajdonít az emberi gyarlóságnak, semmint a tanítási
rendszernek. A középiskolák tanítása teljes diáksága idején az 1883. évi XXX. te. rendelke
zései szerint folyt. Amint Móricz Zsigmond az érettségi vizsgálatot letette, ez a törvény még
mindössze 16 éve volt életben. Ennek a törvénynek 61. szakasza alapján megtörténhetett,
hogy középiskolai tanárrá lehetett az, ki középiskolai tanulókora óta nyilvános középiskolá
ban tanítást még csak nem is hallott.
így aztán érthető, hogy a ,-,Légy jó"-ban debreceni tanárairól is megállapítja az író,
hogy „a diákok
közt úgy járnak, mint felsőbb lények : nem nevelnek, nem tanítanak, csak
szerepelnek.9 Móricz Zsigmond azonban — mint már említettük — nem kutatja, vajon ezekért
a fogyatkozásokért teljes mértékben a tanárokat terheli-e a felelősség.
A „Forr a bor"-ban a középiskolának nemcsak általános hibáira igyekszik rámutatni,
hanem ezenkívül még volt tanárainak emberi és pedagógiai arcképét is megrajzolja. Kiss
Tamás „Móricz Zsigmond ifjúsága" (ITK 1954. 176.) c, szépen megírott, alapos cikkében ezt
a kijelentést teszi : „Emlékei olyan elevenek, valósághűsége annyira köti, hogy a típusformálás
eszközeihez is csak itt-ott nyúl." Kiss Tamást, mint írásából megállapíthatjuk, főképpen
Móricz Zsigmondnak a „Forr a bor"-ból Pétery Pista néven ismert osztálytársa tájékoztatta.
(Valóban Papay Pálnak hívják.) Idézi is Pétery — Pápaynak ezeket a szavait : „Móricz
diákregényei valóságosak és hitelesek, úgy az alakok, mint a főesemények ; csak kisebb
esetekben van bizonyos kisebb mértékű torzítás."
Legyen szabad megemlítenem, hogy magam is a kisújszállási iskola diákja voltam. Két
évfolyammal jártam lejjebb Móricz Zsigmondnál. Az értesítő-könyvekből látom, hogy Móricz
Zsigmondot a kisújszállási iskolában töltött harmadfél év alatt tizenkét tanár tanította ;
ebből tíz nekem is tanárom volt. Eszerint a tanárok rajzával kapcsolatban magam is meg tu
dom állapítani, vajon arra törekedett-e Móricz, hogy — habár „kisebb mértékű torzítás"sal is — hűségesen ábrázolja-e volt tanárait, vagy pedig típusképek alkotása volt-e célja.
Mint már rámutattunk, Móricznak nem volt alkalma megvizsgálnia, hogy a középiskolai tör
vény fogyatkozásai milyen mérhetetlen következménnyel jártak az iskola életére, s vizsgáló
dásában nem jutott el a bajok végső okáig, s így a hibák gyökerét nem a tanárképzésben,
hanem a tanárok személyében, az iskola munkájában kereste. Ámde maga is érzi, hogy köz
ben egyszer-egyszer ellenkezésbe jut önmagával.
Az irodalomtörténet tanárát, Babarczy Istvánt (való nevén Szeremley Barnát), a nagy
történészek és10 egyházi írók leszármazottját így jellemzi: „Nagyon derék ember, egész lénye
csupa jóság." Másutt pedig ilyképp nyilatkozik róla : „Ez a Babarczy neki rokonszenves volt,
mert mégis tudós volt. Amit beszélt, arról lehetett érezni, hogy biztosan tudja."11 A „Bál"
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c. regénye elején részvéttel gondol rá, „hogy ez az okos ember hogy nem unja, hogy évrőlévre ott tölti a vasárnapi
délelőttjeit és még a legegyszerűbb fiúk által is lenézett önkepzőköri
kínlódások őre volt." 12 A „Forr a bor"-ban ismerteti Babarczynak egy órai tanítását. „Ő az 13a
tanár volt, aki túlment a könyv keretein, mert maga is kutatott s megvoltak a véleményei."
„Misi. volt az egyetlen, aki a tanárral vele ment és együtt örült s [az ó magyar nyelv] nem volt
neki sem furcsa"sem szokatlan."1* A regény közléseiből az is,kiderül, hogy Babarczy István
is felismerte Móricznak az irodalom iránti meleg érdeklődését. Egy dolgozata alá tett megjegy
zés szerint Móricz írását noha túlságosan részletezőnek, mégis jónak 15tartja, „hogyha ugyan
ezt összevonja és a gondolatokat tömöríti, akkor még jobb lenne.. ," (Nem tudom azonban
elhallgatni, szemmel látható, hogy Móricz nem pontosan idéz. Babarczynak helyes magyar
ságra törekvő gondos, finom fogalmazása bizonyára tömörebb és választékosabb volt, mint
ahogy Móricz velünk közli.) Ismerjük azonban Babarczynak egy teljes hitelességű bírálatát is
mégpedig Móricz érettségi dolgozatáról. „Ha kerül is benne egy kis ,juvenilis abundantia",
általában véve szép és szerkesztésében is sikerült dolgozat."16
Görög tanárát Koós néven emlegeti Móricz. Abban hűséges az elbeszélése, hogy ez a
tanárunk legtöbbször maró gúnnyal, szúrkálódással beszélt tanítványaival; egy helyütt azon
ban Móricz ezekkel a szavakkal jellemzi : „kitűnő pedagógus volt, csak féktelen temperamen
tumán nem bírt uralkodni, oly szelíd, szorgalmas nyugalommal dolgozott most a Torony
András tudományának gyarapításán, hogy Misi a végén megbékült
vele és semmi haragot,
vagy ellenszenvet nem érzett vele szemben az óra végén."17 Tanításának eredményéről sem
lehetett mondani, hogy „még a nyolcadik osztályban sem volt köztük [tanítványai között]
egy sem, aki latinul egy egyszerű mondatot ki tudott volna élőszóval mondani." Hatodik
osztályos koromban lettem „Koós"-nak tanítványa. Vergilius, Aeneisét olvastuk abban az
évben. Amint feleléskor valaki 5—6 sort lefordított, utána el kellett mondani latinul ennek a
szövegnek tartalmát. Az egyik számtantanárnak, Kotor Áronnak tanításában is megfigyelt
Móricz egy olyan mozzanatot, amely egymagában is igazolja, hogy jó didaktikus volt, s megvolt
a módszere arra, hogy tanítványai a tanulnivalókat elsajátítsák. „Ezen az órán nem lehetett
semmivel sem foglalkozni. Figyelni kellett, mert a tanár állandóan szemmeltartott mindenkit
s össze-vissza hívta fel a fiúkat, hogy a saját füzetükben együttesen végzett számításokat
folytassák."18 A felsoroltak tehát még Móricz szerint is sok tulajdonságuknál fogva lelkiisme
retes, buzgó tanárok voltak, s így még az ő megállapításaival is ellentétben van az a kijelen
tése : „Negyven év múlva az író 19
azt gondolja, hogy ezek közül a tanárok közül egy sem volt,
aki méltó lett volna az állására." Itt azonban újra meg kell jegyeznünk, hogy a nevelés kívá
nalmainak tanárai valóban nem igyekeztek megfelelni. Móriczot a fenti szigorú ítélete érdekes
helyzetbe hozta. A „Forr a bor"-ban diákságának nyolcadik osztályát festette meg. Márpedig
az illető tanéybeli értesítőkönyvből megállapíthatjuk, hogy osztályukat ebben az évben szám
tanra és természettanra nagybátyja, Pallagi Gyula tanította. (A regényben álnéven említett
Kotor Áron az előző évben volt számtantanára, s Móricz nyolcadikos korában ez a tanár már
elkerült Kisújszállásról.) Minthogy azonban Móricz művészi célja érdekében a tanári testület
munkáját komor színekkel szándékozott festeni, nem tehette, hogy nagybátyja tanári egyé
niségét is kedvezőtlenül tüntesse fel. Ezzel ugyanis ellentétbe került volna a való igazsággal,
mert Pallagi kiváló tehetségű s rátermettségű tanár volt. Emellett azonban még kegyeletlen
is lett volna nagybátyja emlékével szemben. Bizonyára érezte is helyzetének visszásságát ;
hiszen írói pályájának egész ideje alatt minden alkalmat megragadott, hogy olvasóit nagy
bátyjának kiváló tulajdonságaival megismertesse. Itt módja lett volna rá, hogy Pallagi tanári
tehetségét is elképzeltesse, de lehetetlenné tette ezt számára az a törekvés, hogy fejtegetésének
végeredményéül azt szándékozott hangsúlyozni, hogy ismertetett tanárai közül egy sem volt,
„aki méltó lett volna az állására". Pallagi Gyulának, a tanárnak, jellemképét nemes egyszerű
séggel, híven a tárgyilagos igazsághoz, megfestette az igazgatói tisztben méltó utóda : Szeremley Barna.
Tudjuk, hogy Pallagi Gyulát írónk apja vitte el, a paraszti életből kiszakítva, a
debreceni kollégiumba, s ott rövid idő alatt az elsők közé küzdötte fel magát. A nyolc osztályt
pl. hat év alatt végezte el. Tanítással tartotta fenn magát, s amint Móricz Zsigmond is ugyan
ebbe a gimnáziumba került, az első évben annak a családnak a körében lakott, ahol az előző
időkben Gyula bátyja instruktorkodott. „Itt a Géza bátyja körül forgott mindig a szó,
mert valaha itt lakott Török néniéknél, a fiúk mellett volt instruktor, mert egy osztályba jártak,
12
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s Ilonka kisasszony nagyon-nagyon sokat tudott kérdezősködni róla." 20 A jóságos nagybácsi
unokaöccse életének minden válságos helyzetében ott terem segítőként. A tügyi (pthrügyi)
népiskola első osztályában a kis Móricz Zsigmond „kérdező" tanuló lett. Történt, hogy Drofti
Károly a 'bicska' szót nem tudta sillabizálva elolvasni. A tanító ezért dühében a vízhordó
dézsa rúdjával úgy fejbe vágta a tanításban segítőjét, Móricz Zsigmondot, 21a „kis tanítót",
hogy ott nyúlt el a dézsa mellett, s úgy kellett két tanulótársának hazavinni. A megdöbbent
anya a látogatóban éppen náluk levő Gyula bácsival indult a községházára, hogy fiacskájának
szörnyűséges bántalmazása ügyében feljelentést tegyen. Odakerül nagybátyja Debrecenbe
is,
a lottó-jegy ellopása után keletkezett súlyos bonyodalmak szerencsés megoldásakor.22 A sáros
pataki három szekunda okozta siralmas hangulatban is ő vigasztalta 23meg a kétségbeesett
családot, s ő igazítja helyes útjára unokaöccse további életefolyását. Pallagi Gyulának
kedves, szelíd egyéniségét Móricz Zsigmond igaz hálától áthatott írásaiban többször is elénk
vetíti. Egyetemi éveiről, szerelméről, házasságkötéséről, porvárosi (kisújszállási) társadalmi
szerepléséről is bőven tájékozódhatunk írónk alkotásaiból. Megtudjuk aztán, hogy ez a nemes
szívű, kiváló egyéniség egy előkelő állású embernek — anyagi jótállás következtében — oly
nagy mértékben áldozatává lett, hogy ennek súlya egész életére elviselhetetlen terhet okozott
neki. A kölcsön lefizetésének
kötelezettsége ugyanis teljesen a kezességet vállaló Pallagi
Gyulára háramlott. 24 Mivel pedig olyan súlyos összegről volt szó, hogy törlesztésére
Pallagi Gyula mégcsak gondolni sem tudott, anyagi ereje mindvégig legfeljebb csak a kamatok
fizetésére volt elegendő. Ez a szívet-lelket emésztő, teljesíthetetlen anyagi kötelezettség ifjúi
szervezetét annyira megviselte, hogy 36 éves korában tíűlésből eredő tüdőgyulladás ragadta ki
az élők sorából. Azőszinte hálát érző, fájdalomtól megtört író legelső regényében a „Harmatos
rózsá"-ban beszéli el a nagyra hivatott ifjú tudósnak megrendítő halálát. Pallagi Gyula az
életre igyekezett Móricz Zsigmondot nevelni. Együttlakásuk idején nagybátyja sokféle hiva
tásában, egész napon át tartó munkájától csak igen kevés időt tudott társaságban tölteni.
A „Forr a bor"-ban s a „Bál"-ban olvashatjuk, hogy a társadalmi jelenségekről vagy esemé
nyekről, a napi étkezés közben, őszinte szeretettel beszélgetett édesanyjával s öccsével, s
ilyenkor Móricz Zsigmondnak is alkalmat adott nézetei kifejtésére.25 Ezek a — sokszor ta
lán — vitatkozásig menő beszélgetések gazdag tanulsággal jártak a férfiasodó korban levő
Móricz Zsigmondra. Olykor talán ellenvetései is lehettek a gondolkozó, magában sokat töprengő
ifjúnak. Sok esetben konzervatívnak is tarthatta nagybátyja életfelfogását. Az bizonyos, hogy
Pallagi Gyula szavai állandóan fülében csengtek ; egyénisége mindvégig hatással volt reá.
Még legutolsó regényében, a „Rózsa Sándor"ban is alkalmat kerít rá, hogy a történelmi ese
mények elbeszélése közben (tehát a regényíró tárgyilagos szerepéből kilépve) idézze nagy
bátyja szavait. „Ő maga [Kossuth] kitűnően tudott vívni, lőni! Hogyne, politikus volt. Még
50 évvel később is arra tanított engem is a nagybátyám, hogy ha politikára akarom magam
adni, először vívni tanuljak és lőni." (RózsaSándor II. 270. Ezek a szavak nem annyira Pallagi
egyéniségére jellemzők, hanem inkább a félévszázaddal ezelőtti társadalmi felfogásra vetnek
élénk világot.)
Kiss Tamás folyóiratunkban közölt, „Móricz Zsigmond ifjúsága" c. cikkében számot
ad Móricz Zsigmondnak kisújszállási tárgyú írásairól. Hiányzik azonban ebből a felsorolásból
egypár jelentősebb alkotás. Míg a „Forr a bor" az író elméjében teljesen ki nem alakult, diák
kori emlékeiből, valamint ebb^l a regényből is elébb részletek s rövidebbre fogott feldolgozások
láttak napvilágot. A Pesti Napló 1931. évfolyamában (132—156. sz.) megjelent pl. az érettségi
eseményeinek önálló leírása „Matura" címen. Itt Móricz Zsigmond Zalatnay Lacinak nevezi
önmagát. Az említett feldolgozásban olvassuk : „Ebben a pillanatban lépett be az osztályba
Zalatnay Laci, az igazgató öccse, aki két év előtt Sárospatakról jött ide. S ezt mindenki tudta,
mert karácsonykor jött, szokatlanul." Kisújszállási visszaemlékezésből fakadt továbbá ,,Az
Isten háta mögött" c. regénynek néhány diákjelenete is. Az érettségi előtt álló diákszerep
lőknek éjszaka idején a Víg-kamarában lefolyt összejövetele, az itt összeverődött fiúk jellem
zése, majd tanári kihallgatásuk leírása, lényegében a „Forr a bor"-nak hasonló jeleneteivel
azonos. A „Forr a bor"-beli sok ismerősünkkel itt találkozunk először. A „Forr a bor"nak
Spicli nevű tanára itt Kopó nevet visel. „Az Isten háta mögötf'-benezt a leírást olvassuk róla :
„Ez mind ott volt az arcán, amely fakó volt és hosszú, ott volt vizes színű, kidülledt szemei
ben, amelyek mintha előre akartak volna Ugrani a csillogó nagy szemüveg mögül."26 A „Forr
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a bor" pedig ugyanezt a tanárt így írja le : »Nyílt az ajtó és Józsiás professzor lépett be, akit
a diákok Jókelesznek neveztek. Sovány, magas szemüveges professzor volt, akinek a nikkel
cvikker úgy belevésődött az orrába, hogy az orra nyergét papír vékonyságúra törte már." 27
Mindkét regény szerint állandóan cvikkerével volt baja ; folyton igazgatnia kellett. »Kopó
zavarában levette cvikkerét
és törölgetni kezdte. Mikor készen volt vele, hunyorgatva nézett
át rajta a világosság felé."28 „Hosszú, hegyes orra van, a cvikker je fekete zsinóron lóg s min
den pillanatban leveszi, megtörli s felteszi. Ilyenkor az orrát felhúzza, mintha valamit szi
matolna."
Megjelenik már „Az Isten háta mögött" c. regényben a diákcsínyek állandó tervezője,
végrehajtója, a „Forr a bor"-ból jól ismert Kiss Pali is, de „Az Isten háta mögötf'ben Mácsik
néven. Móricz Zsigmond ezt az osztálytársát egyforma szeretettel nézi mindkét alkotásában,
bár többször is felvetődik benne az a gondolat, mit várhat majd a társadalom olyan tagjaitól,
akik ennyire léha, komolytalan ifjúság után akarják helyüket az életben megállani. „Kiütött
a bőre alól a komolyságot affektáló bíró ; szinte előre lehetett látni, hogy fog valaha a léhák
gyöngye a törvényszéki teremben márványarcot ölteni." („Az Isten háta mögött" 176.1.) „Ilyen
emberekből lesznek hát a. bírók, akik nem veszik a lelkiismeretükre a mások legfontosabb dol
gait. Kiss Paliról is hallotta, hogy bírói pályára kell mennie az apja kívánságára, ezt talán a
legfurcsábbnak találta. Egy ilyen tanulatlan és szoknyakergető fiúból hogy lesz az örök ítélet
végrehajtója... Isten őrizzen, hogy valami dologban a Kiss Palik ítélete alá kerüljön." („Forr
a bor" II. 147.) „Az Isten háta mögötf'ben már az érettségi írásbelinek izgalmas eseményei is
előkerülnek, ugyanazzal a tréfás epizóddal, mint a „Forr a bor"-ban. A sokszorosítással készült,
becsempészett megoldásokba mindkét regényben beírja dolgozatába egy-egy fiú ezt a néhány
szót „lyuk volt a lemezen". („Az Isten háta mögött" 44.1., „Forr a bor" II. 247.1.) Ti, a belo
pott szövegben mutatkozó megszakítást ezzel a jegyzettel magyarázta meg a sokszorosítást
készítő cinkostárs.
„Az Isten hála mögött" c. ifjúkori regény diákjeleneteinek szereplői arra nézve is adatot
szolgáltatnak, hogy amint Móricz Zsigmond egy-egy szereplőjét megalkotja vagy emlékezeté
ből visszaidézi, ezek a személyek nem tűnnek el előlünk egyetlen szereplés után. Leghűsége
sebben ragaszkodik Kiss Pali néven nevezett osztálytársához. Végigkíséri teljes életén, úgy
szólván egészen addig a pontig, ameddig őt is el nem éri a harmincas évek földesurainak közös
sorsa : az anyagi tönkremenetel. Végül is az „Esőleső társaság" vendéglátó házigazdájának,
a nyugalmazott (hadbíró) ezredesnek alakjában kerül elénk. Itt látjuk utoljára, amikor már
mélabúsan érzi az író, milyen bizonytalanság vár osztálytársára az örökös tréfagyártással,
pajkoskodással, gohdtalansággal eltöltött évek után. Későn volt már az életfelfogásban be
állott változás, a takarékosságra való törekvés is. A komorsággal fenyegeti? végzetet már nem
lehetett megállítani. Az ilyen próbálkozások már nem javítottak helyzetén: „A ház is, ahol így
nyáron a feleségével kettesben lakott, abban az állapotban maradt, ahogy a nagyapák idejé
ben a botosispán élt benne. Abban az időben még többezer hold volt a családi birtok, most már
csak négyszázötven hold maradt meg belőle, hát takarékoskodni kell. („Esőleső társaság"
6. 1. Athenaeum, 1931.) Egy másik osztálytársát pedig („Az Isten háta mögötf'-ben Kardos
nak, a „Forr a bor"-ban pedig Altmannak nevezi) sajátságos pályaválasztása miatt emlegeti
egész írói pályája folyamán. Ez a fiú komikus színészkedésre érzett volna hivatást, de vissza
riad ettől a pályától; az az aggodalma, „még valami ripacs lenne" belőle („Az Isten háta mö
gött" 47. 1.) Komoly elhatározással rászánja magát, beáll a családi vállalkozásba, s elmegy
Bécsbe tojáskereskedó'nek. (Mostanában értesített egy iskolatársam, hogy a Móricz írásaiban
szereplő Kardos-Altmann valóban Bécsbe került tojáskereskedőnek. Ahogy azonban emlékeim
alapján állíthatom, ez a Kardos-Altmann két személynek összetételéből eredt. Móricz Zsig
mondnak volt egy tréfás szavalatok előadásában gyakorlott osztálytársa, s volt aztán osztá
lyukban egy olyan fiú is, aki érezte, hogy családi kapcsolatai következtében annak idején
tojáskereskedőnek kell majd lennie.) Az „Űri-muri"-ból ismert Lefkovits, Szakhmáry Zoltán
pénzügyi bajainak állandó kuruzslója, is elmondja önmagáról, hogy elébb díjnoki állásra pá
lyázott a minisztériumba, de reménytelennek látta a helvzetet, s elment tojáskereskedőnek
Bécsbe. („Úri muri". Ath. Könyvkiadó N. V,- 143.1.)
Móricz Zsigmondnak többféle alkalma volt Kisújszálláson, hogy az iskolán kívül is
megfelelő ismeretségre tegyen szert. Ellátogatott olykor legjobb barátjához, Jákob Károlyhoz
(való nevén Rázsó Gézához), s ilyenkor osztálytársa népes családjának tagjaival is el-elbeszélgetett. Jákobék családi körével a „Forr a bor"ban (I. 172.)sa „Tavaszi szél"-nek „Inter pocula"
c. elbeszéléséből ismerkedhetünk meg. Gyakran felkereste még Gyula bátyjának volt házi-
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gazdáját, Razsójánost is. Sok kedves órát töltött ennek a jólelkű öreg embernek s feleségének
körében.
Szerette volna elérni, minél kevésbé legyen nagybátyjának anyagi tekintetben terhére.
Ezért úgyszólván teljes kisújszállási diáksága idején voltak tanítványai. Megemlíti ezek sorában
a tanulmányaival mit sem törődő Markost, a polgármester fiát, a léha Blum Vilmost, Kelemen
Samut, a végrehajtó fiát. Tanítás során ilyképp több család körében megfordult, s mindenütt
éber szemmel figyelgetett, s. gyűjtötte a később sorra felelevenedő tapasztalatokat.
A „Forr a bor" kezdetén (I. 24), egy vacsora keretében megismerkedünk a porszállási
értelmiség vezető egyéniségeivel. Ött van „az esperes Balajthy András, szép, előkelő, őszfejű
úr, hatalmas és tekintélyes ember". Ezt a nevet azonban Móricznak más írásából is ismerjük.
Balajthy Ferdinándnak hívták korán elhalt nagyatyjuknak utolsó káplánját. Ez a pap nagy
atyja halála után, a gyászév tartama alatt tovább is ottmaradt helyettesként az elárvult
parókián. Móricznak „Kossuth Lajos 1848-ban" c. ifjúkori színdarabjában is Balajthy Ábra
hámnak hívják a ref'. papot. A „Kerek Ferkó"-beliKotzog Péter polgármester neve sem egy
szerre bukkant fel az ismeretlenség'mélyéből. Ugyanez a neve az imént említett ifjúkori»darabban a rektornak. Móricz Zsigmondnak volt diáktársairól már megállapítottuk, hogy közülük
egyesek az író alkotásaiban többször is elénk kerülnek. Ugyanezt azonban általában is elmond
hatjuk, hogy ti., ha valaki egyszer az író képzelőerejéből világra került, vagy az élők sorából
valamelyik alkotásába bejutott, arról az író egész élete során sem feledkezik meg : mindvégig:
tagja marad egy nagy közösségnek.. Kotzog Mariskának, a „Kerek Ferkó" c. regény női
főszereplőjének barátnőjéről olvassuk ; „A nagyobbik lány az állatorvos lánya, szintén Ma
riska, olajbarna lány, akinek soha sincs mondanivalója. Csak nagy fekete szeme csillog hosszú
szempillái alatt s mindig kétségbe van esve, hogy valami ügyetlenséget követett el, s emiatt
szerfölött félszeg és gyáva, isten őrizzen, hogy valamiről véleményt mondjon!" („Kerek Ferkó"
Ath. Kvtár. 38.1.) De Mariska ezzel Móricz Zsigmond emlékében nem fejezte be életét. Egyszer
még különös körülmények közt találkozunk vele Szicíliában. Olasz útleírásában, Vallelungából
keltezve, egy nagyszemű - barnabőrű „nőcské"-ről olvassuk : „S hogy van öltözve, mint a kis
újszállási állatorvos lánya , aki épp ilyen barna, nagyszemű, de remek, magastermetű lány volt,
harminc évvel ezelőtt." („Gyalogolni jó" 285. 1.)
Balajthy András esperesnek s Kotzog Péter polgármesternek több alkotásban előforduló
leírása is azt bizonyítja, hogy az író tisztán élő emlékeit újítja fel, s ezért a róluk festett képek
még legapróbb részleteikben is teljesen megfelelnek egymásnak. A „Kerek Ferkó" c. regény,.
a „Forr a bcr"-beli arcképhez hasonlóan így festi a ref. papot. „És jött a pap. És Ferkó újra ,
tágra nyitotta a sz#mét, mint kisdiák korában. Jött egy magyar Áron, olyan méltóságos és
olyan díszes papi személy, a lépése mint egy délceg paripáé, a fejtartása, mint az Isten kivá
lasztottjáé ! Aj, de tud is a magyar úr lenni, aki rátermett! És ez a pap, szárazon pödrött fekete
bajuszával, fehér, gömbölyű homlokával, felkondorodó, fekete, szép hajával, magyar ruhájá
ban, lebbenő nagy selyempalástjában, a századokkal elévült hitújítás fennmaradt szelleme volt,
épp olyan anakronizmus a mai időkben, mint a juhászbundás paraszt a búzás szekér tetején
s a torony tornácán. („Kerek Ferkó" 330.1.) A polgármesterről pedig, szintén a „Kerek Ferkó"ban, ezeket a leírásokat olvassuk : „A férfi, a nagy, vastag, fekete ember csöndesen ült a karos
székben s barna szemeit puhán legeltette a felesége arcán." (89.1.) „— Itt van, amitől féltünk, —
szólt komolyan s bólongatott a nagy, komoly férfi —, egy ország gondját éreztetve hangjá
ban." (148. 1.) Ugyanez az egyéniség jelenik meg előttünk a „Forr a bor"ban is. „Szemben ült
vele a polgármester, szokatlanul nagy, vastag ember, fekete kun arca volt, nagy orra s eleven,
mosolygó szeme. Úgy ült ott, mint egy törzsfőnök. Hosszúszárú csibukot kapott, s azzal be
dugta a száját s többet nem szólott, csak hallgatta a beszélgetéseket." (I. 24.1.)
A diák Móricz Zsigmond nemcsak a szereplő egyéniségeket figyelgeti, jártában-keltében
a városnak többféle jelensége is feltűnik neki. Ámde ekkor még leginkább csak a nagyon is
felötlő visszásságokat vészi észre. Fiatalsága mellett tanulmányai, önképzésére fordított ideje,
tanításbeli elfoglaltsága sorra akadályozza benne, hogy a szegénységnek a megélhetésért
folytatott súlyos küzdelmét is figyelgesse. De különösen egy nagy oka van, hogy erre nem
kerít alkalmat : a végtelen zárkózottság. Hiszen még osztálytársaihoz sem tud baráti módon
közeledni. , , . . .szakadatlanul azon tépelődött, hogy mi köze is van neki ehhez a csoport fiúhoz,
akikkel egy teremben hallgatja a gimnázium utolsó évét." („Forr a bor" I. 147/148. 1.)
S ugyancsak a „Forr a bor"-ban olvassuk, hogy egy este sétájáról hazamenet, két osztály
társával találkozik. A fiúk megállottak előtte, köszönnek neki. „Milyen különös volt — írja
—., hogy ezt a két fiút mintha sohse látta volna. Tudta, hogy egy osztályban vannak, úgy
formáról ismerte isoket, de még szót nem váltott velük, s oly idegenül néztek is egymásra,
mintha két kutya találkozik valahol, mindjárt vicsorít s szeretne belekapni egymásba. Csak
állottak s nézték egymást. Sétál ? Sétálok." (I. 142. 1.) Mint említi, családi vonás bennük ez
a tulajdonság. „Az anyja legjobban akkor érezte magát, ha minden gyereke a közelében
volt. Még azt sem bírta elviselni, ha fiainak a diákbarátai eljöttek, azokon is egy-kettőre
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kiadott : „Ne hordjátok29 nekem ide ezeket a kölyköket." S megállapítja továbbá „Géza bátyjá
ban sincs barátkozás".
A kisújszállási városszéli lakosság szűkös életéről a diák Móricznak valahogyan csak a
tudat alatt vannak sejtései. Nem mondhatjuk, ismerte a városnak szegény negyedeit is. Ami
kor olvasmányai „Sertorius"-án való töprengései, jövendő terveinek szövögetése kifárasztot
ták, nekiindult sajátságos délutáni sétájának. „Végig szokott rohanni a hosszú város főutcáján,
amíg a város valamelyik végén ki nem ért a mezőre." „Egyedül szeretett lenni ezeken a dél
utáni és esti rohanásokban. Itt senki se zavarta és semmi sem háborgatta. Képzelődhetett,
látta magát írónak, híresnek és ünnepeltnek, 30akit az emberek szeme követ, amerre megy, s
tőle tanulják a nemes és egyszerű eszméket." Ilyenkor megfigyelhette volna, hogy a város
szélén nincsenek élükre állított hosszú száldeszkákból készített magas kerítések; mert hisz itt
még bekerítetlen udvarokat is lehetett látni.
A magas kerítések vizsgálgatása már Debrecenben is sok töprengésre ád neki alkalmat.
Kisújszálláson Jákob bácsitól is megkérdi : „Mért csinálnak ebben a városban ilyen magas
deszkakerítéseket ?" („Bál" 262.) Ám ezzel szemben ekkor -még csak mintegy tudat alatt
teszi ezt az észleletet: „A város végén volt
egy ház, melynek tapasztott s meszelt kerítése volt
s kissé kijjebb állott az úttest felé." (B.) 31 Az alacsony házikókban lakó szegény emberekkel
beszédbe elegyedve, könnyen képet alkothatott-volna nehéz helyzetükről. A város lakosságának
nagy része nincstelen ember volt. S ez a tömeg egész éven át arra az egyetlen említésre méltó
keresetre volt utalva, amelyhez mint részes arató jutott. Ezenkívül még legfeljebb némi nap
számra számíthatott. De ilyen elfoglaltság csak rendszertelenül, hébe-korba akadt. Az egész
telet igen sokan úgyszólván kereset nélkül töltötték el. Eljártak a szomszédokhoz „tanyá"ba,
beszélgetésre, vagy az olvasókörökbe, hogy a világ folyásáról tájékozódjanak. Tehát ugyancsak
más volt a helyzet, mint amelyről Móricz* Zsigmond „a Nagykunság életéből, a tűzözön előtti
időkből" vett elbeszélésében, a „Vidéki hírek"ben beszámol. „Nem volt itt inség és nyomorú
ság — mondja az író — s nem volt túlfeszített munka. Nem ismerték a gondokozta lélekmardosásokat, sem a kapzsiság gyötrő lidércvágyait. Egyszerű életükkel, jól megelégedő nép lakott
itt, amelyet nem bántott semmi áhítozás a más birtokára, akit nem fenyegetett veszély anyagi
létében erkölcsi fogyatkozások miatt. Békés és erős nép volt ez, amelyet sokan irigyeltek, hogy
ennyire igénytelenül s mégis ily emberi módon tud megélni a maga szegénységében." (59. 1.)
A „Vidéki hírek"-nek, valamint a még elébb írott, ugyancsak a Nagykunságon játszódó
„Kerek Ferkó" c. regénynek derűlátását is az teszi érthetővé, hogy alapjában véve mindkettő
ben diákkori emlékek, szemlélődések öltöttek testet. Bár meg kell jegyeznünk, hogy a „Kerek
Ferkó"ban már vannak célzások a nagybirtokot fenyegető sorsfordulatra. Ifjúkori társadalmi
felfogása tehát32megerősíti egy ezidőből való önvallomását : ,,Nemtudja,mi a szocialista, mi a
szocializmus." A kisújszállási szegénységnek igazi méreteivel diáksága után két évtized múlva,
az első világháború végén bekövetkezett összeomlás után, ismerkedik meg Móricz Zsigmond
a maga döbbenetes valóságában. Ekkor tapasztalata szerint : „ . . .a vagyontalan elem óriási.
Itt legreménytelenebb a helyzet a három község [Kisújszállás, Kába és Balmazújváros]
között." 33
A „Forr a bor" szerint Móricz Zsigmond nagybátyjával fontos világnézeti kérdésekben
többször is vitába bocsátkozott. Szóba került köztük pl. az angol—búr háború, a Martinovics
ügy, a Dreyfus-kérdés. Amikor egy alkalommal az angol—búr háborúra terelődött a szó,
Géza bácsi azt a megjegyzést tette öccse szavaira : „Tudod, hogy ez forradalmi gondolkozás ?"
(„Forr a bor" I. 199.) Nyilas Misi pedig felháborodottan állapította meg magában : „A bátyja
az konzervatív" (uo.). Ha azonban tárgyilagosan vizsgáljuk ezt a kérdést, igazat kell adni Kiss
Tamás megállapításának, hogy ti. „ . . .ebben könnyen láthatjuk a Horthy-fasizmus korának
már érett világnézeti vissza vetítését, a probléma jelentős felnagyítását. Ez kétségtelen". 34
A „Forr a bor" szerint egy őszi estén Tacitus történetírói módszeréről, jellemző tehetségéről
szól a nagybácsi fejtegetése. A nagy történetíróról festett szemléletes képet ezekkel a szavak
kal fejezi be Géza bácsi: „Mert a jellemek és az életek különböző fajsúlyú anyagokból vannak
megteremtve. Van bennök kő, homok, sár, s van a nemesebb lelkekben arany. Tacitus minden
kiben megtalálja azt a kis aranyat, ami benne van. Még a sötét és zordon figurák is arannyal
verettek nála" („Forr a bor" I. 40.) Ezt a gondolatot azonban Móricz már a „Forr a bor" előtt
huszonegy évvel írott „Sárarany"-ban is felvetette ; olvassuk csak el ennek a regényének be
fejező szavait; saját felfogásaként ezeket halljuk tőle : „Mi az élet ? Sár. És az ember benne ?
Arany a sárban."
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Megállapíthatjuk egyébként, a sebeknek szerény tehetségéhez mért enyhítésére való
törekvés megnyilvánul benne már segítőegyleti működése során; ekkori jóakaró szándékaira
többször is önérzettel hivatkozik írói pályája közben. A „Kerek Ferkó"ban közölt alábbi
megállapítása folyamán többek közt saját maga jótékony fáradozásáról is számot akar adni:
„ . . .hiába teremtették oda a templom mellé a nagy téglakollégyiumot, hiába adtak rá annyi
donációt, hogy a helybeli születés ingyen járhatja ki, még könyvvel is ellátják, nem igen lehet
a kun fattyúk közt alkalmatos csemetéket találni, akik beváljanak az iskolára." („Kerek
Ferkó" 21.)
Amint Móricz Zsigmond írásaiban kisújszállási diákemlékeit kutattuk, itt-ott alkal
munk volt, hogy egyszersmind egy-egy pillanatra alkotó műhelyébe is bepillanthassunk.
Szubjektív, ó'szinte nyilatkozataiban elég sűrűn számot ad írói gyakorlatáról. "A következők
ben szeretnék egynéhány ilyen önvallomására, valamint alkotásaiból kitetsző művészi el
járásárarámutatni. Ismertetést írt Karinthy Frigyesnek „Utazás a koponyám körül" c. könyvé
ről „Az Est" 1937. évfolyamában. (A cikk megjelent M. Zs. „Válogatott irodalmi tanulmá
nyai" sorában is ; Budapest, 1952). Ebben a közleményében teszi írónk a következő nagy
fontosságú nyilatkozatot: „Én már régen lenézem a szerkesztés tudományát. A meseköltés
abszurdumát. A kitalált történetekben való hitet. Már Arany Jánosnak 'epikai hitel' kellett,
én már legelső írásaimban a valósággal megtörténtét vadásztam. Mindig előzetes végiggondo
lás nélkül engedem történni az eseményeket, ahogy az életben történnek a dolgok : ez az
egyetlen lehetőség, hogy a természettel egyenértékű történhessék az emberi fantáziában."
Már egy diákkori elmélkedése során is arra az eredményre jut „ő nem tudna mást írni, csak
ami vele megtörtént..." („Bál" 286. 1.) Amikor pedig a boldog emberrel megállapodik, hogy
szóbeli közlése alapján megírja életének történetét, Móricz Zsigmond ennek a határozott
figyelmeztetésnek hangoztatása után kezdi önéletrajzát hallgatni: „De figyelmeztetlek, hogy
csak igazat mondj, mert én csak az igazságra vagyok kíváncsi. Én még eddig soha hazugságot
le nem írtam, hát ha hozzáfognál lódítani, akkor abbahagyjuk." 35 Felesleges azonban meg
jegyezni, hogy önmagára nézve nem ugyanazt az igazmondást tartotta kötelezőnek, mint ame
lyet a boldog embertől megkívánt. A boldog ember adatait, elbeszéléseit ugyanis csak akkor hasz
nálhatta fel, ha a közlések minden idő- s térbeli változtatás nélkül, pontosan megfeleltek a
történeti igazságnak. Az már az ő dolga volt, hogy a nyers adatokon művészi törekvése érde
kében milyen átalakításokat végezzen, a hallottakat milyen új csoportosításban, új elrendezés
ben szerkessze egybe.
Személyeinek megjelenítésében gyakran megfigyelhetjük, hogy éles szeme egy-egy
szereplőben annyi tipikus tulajdonságot tud megfigyelni, hogy nincs rá szüksége, hogy több
egyéniség sajátosságait szerkessze egybe ; a megfigyelt egyetlen egyéniség hű megfestésével
egyszersmind típust is tud elénk vetíteni. így a porszállási tanárok közül Babarczy István,
egyéni tulajdonságainál fogva, a magának élő, könyvei közül ki nem mozduló, talpig derék,
jellemes embernek is típusa. A görög nyelv tanára pedig nemcsak tudásával, szigorú egyénisé
gével, hanem többek közt állandóan gúnyolódó természetével válik típussá. A számtannak a
tanára, Kotor Áron, tanítás közben szinte megfagyasztotta ridegségével a levegőt; az egész
óra ebben a hangulatban telt el, közben-közben sem érzett egy kevés enyhülés. Ez a két tanár
is teljes mértékben alkalmas volt saját tulajdonságai alapján is típus alkotására. Ezt a módszert
látjuk Veress György érettségikormánybiztos egyéniségének elénk vetítésében is. A valóság
s a Móricz alkotta kép teljesen összevág. A kisújszállási főgimnázium 1898/99-i évkönyvében
olvassuk : „A szóbeli (érettségi) vizsgálatok Dóczi Imre gimn. felügyelő elnöklete alatt tar
tattak meg, dr. Székely György sárospataki akadémiai ny. r. tanár, kormányképviselő jelen
létében". A „Forr a bor"ban (II. 111.1.) az író megírja, hogy április végén újságközlemények
alapján arról értesülnek a fiúk, hogy az érettségire Veress György sárospataki teológiai tanárt
küldi ki a minisztérium kormánybiztosnak. Veress György a szabályszerű időben meg is
jelenik a városban. Az igazgatónál (Móricz Zsigmond nagybátyjánál) szállt meg. Az egyik este
mindvégig lélektani kérdésekről folyt a szó. Arról beszélgettek, már megvan rá a lehetőség,
hogy pl. egy fiúnak emlékezőképességét, lelkierejét, ingerlékenységét gépek segítségével meg
mérjék. A regényben Veress György néven emlegetett Székely György ezekkel a tudományos
kérdésekkel a szakirodalomban is foglalkozott, s ennek nyomát a Magyar Pedagógia 1897.
évfolyamának két közleményében is megtaláljuk. Székely György cikkeiben felhívja a figyel
met Mosso olasz fiziológusnak fáradtságmérő kutatásaira, másik írásában pedig kívánatosnak
tartja hazánkban pszichológiai laboratóriumok létesítését. Veress Györgyben azonban a tudo
mányos kérdésekkél való foglalkozás mellett a kisvárosi embernek kicsinyességek iránti ér
deklődését is megtaláljuk. A vidékieknek ezt a szokását tudományos foglalkozás mellett is
híven meg tudja őrizni, s így az író típusfestésére is alkalmas egyéniséget lát benne. Veress
15
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Móricz Zsigmond : „A boldog ember" Szépirod. könyvkiadó. 1953. 10.

[Székely] György személyének a megalkotása egyszersmind azt is mutatja, hogy az író az
életből vett alakjainak megrajzolásában mennyire ragaszkodik a valósághoz.
Ha Móricz Zsigmond egy apró jelenséget megfigyel, s valamelyik írásában ezt velünk
közli, sohasem tudhatjuk, mikor hivatkozik újra erre a megfigyelésére, s hogyan kapcsolja
belé más esetben is az események folyamatába. A „Forr a bor"ban olvassuk, hogy az érettségi
bankett alkalmával a bizalmaskodó természetű Kiss Pali asztalbontás után ezzel a kérdéssel
fordult az igazgatóhoz: „Kérem szépen, igazgató úr, mi most már, hogy leérettségiztünk,
igaz, hogy mindnyájan tekintetes urak vagyunk ?" 36 Ez az apróság újra előkerül az írónak
sárospataki cikksorozatában. Önérzettel hivatkozik rá, hogy a maga felelősségére akarta életét
leélni, soha nem volt vágya, hogy valamilyen előkelő állással járó tekintély adjon neki súlyt
az emberi közösségben. így aztán, amikor egy vidéki társaságban a falusi bíró megkérdezi tőle,
milyen címmel titulálja, a maga természetes hangján ezt a választ adja ; „— Tekintetesnek
mondhat bátya, mert az érettséginél megszavaztuk, hogy már az a cím jár nekünk." („Gyafbgolni jó" 267. 1.) Ezek az apró élmények úgy helyezkednek el emlékezetében, hogy alkalom
adtán azonnal tudatának előterébe tolulnak. Ugyancsak a sárospataki cikksorozatban a „Há
rom szekunda" történetének során olvassuk, hogyan érte el hatodikos korában balvégzete.
„Fölemelte [Cájsz, a német tanár] noteszét, belenézett s a legnagyobb megdöbbenésemre az
én nevemet olvasta : Móricz Zsigmond. Ki kellett menni a dobogóra a tanári asztal mellé, —hogy ne súghassanak. — Kérem olvassa, •— mondta visszafojtott síri hangon Cájsz. Olvastam
a német szöveget, Barnhelmi Minna... Olvastam, elemeztem, fáradt unalommal hallgatta.
Egy szónál megakadtam, nem értettem. Nem ismertem azt a szót. Fogalmam sem volt, mit
jelenthet. Kicsit várt. Akkor kivette ezüstóráját, s kitette az asztalra. Csönd. Öt percig nézte.
Akkor így szólt ugyanazon a síri hangon : — Beláthatja, kérem, hogy tovább nem várhatok.
Tessék helyremenni, kérem." („Gyalogolni jó" 256.1.) Végzetes hatása miatt mélyen belevéső
dött ez a jelenet Móricz Zsigmond emlékezetébe. Célzást tesz rá „Az Isten háta mögött" c.'
regényében is. Varga tanítónak érettségi előtt álló unokaöccsét egy éjszaka rajtakapják, hogy
az utcán ődöng. Megindul ellene a vizsgálat, s mindjárt másnap az igazgató a fiú lakásadó
gazdáját, egyszersmind nagybátyját, Varga tanítót is magához kéri irodájába. A nagybácsit
váratlanul éri az öccse ellen emelt panasz. Nem tud róla pontosan számot adni, vacsora után
este 10 vagy 11 óra körül küldte-e a fiút tanulni. „Elhallgatott. Eszébe jutott, hogy talán 10 óra
tájban volt az. De gondoltai ha alibi kell esetleg... Odanézett az igazgatóra, de az szórako
zottan nézett valahová. Úgy tett, mint mikor a tanuló németfordítás közben megáll, mert egy
szó nem jut eszébe. Világért ki nem segítené. Percekig vár, kínos, hosszú percekig. Míg esetleg
mégis eszébe jut, akkor tovább folytatódik a lecke." („Az Isten háta Inogott" 74/75. 1.) Ez a
kis'jelenet arra is rávilágít, hogy az íróazilosvai gimnáziumnak Njámnjám néven emlegetett
igazgatóját Cájszvól, volt német tanáráról mintázta. Bizonyára nem szívesen idézte vissza
emlékezetébe, hisz ez a tanára is egyik okozója volt, hogy oly kétségbeejtő körülmények közt
kellett a pataki iskolából távoznia. Erről- a menekülésről írja egyébként: „oly megrendítő
volt, hogy negyven év alatt elfeledve maradt még a tollam alatt is a pataki kor." 37
Többen is megfigyelték már, hogy Móricz Zsigmond országjáró körútján szerzett él
ményeiről, tapasztalatairól sok esetben egymással párhuzamosan, kétféleképp is számot szo
kott adni. Elébb azon frissiben, hírlapi közleményben tárja olvasói elé útirajzban ; később az
tán feldolgozza novellává, vagy beilleszti regényébe. A szabolcsi földvár c. riportjában elmondja
egy gulyásnak végzetes szerencsétlenségét, akit halálosan megdöfött a felbőszült bika. Az
„Ebéd" c. elbeszélésben leírt dőzsölés végén, a legegészségesebb gyomrot is próbára tevő
mértéktelen lakmározás után, a társaság tagjainak kellemes jóérzését az semmisíti meg, hogy.
látniok kell a megvadult bikának váratlanul kimúlt szerencsétlen áldozatát, a gulyást. A „Bo
kortanyán" c. útirajzában kellemes érzéssel beszéli el azt a nyíregyházi tapasztalatát, milyen
örvendetes módon alakult tanyarendszert volt alkalma tanulmányozni, „...szembeszökő,
hogy a nyíregyházi bokortanya valóságos falurendszer. A város körül 16 kilométeres körzetben
20—30—50—60 házas tanyacsoportok. Közös iskolával, mezőbíróval, bábával és társadalom
mal." („Gyalogolni jó" 101. 1.) Ugyanez a jelenség, mint Kopjáss főügyész megfigyelése a
„Rokonok"-ban is elénk tárul. „Nem jó ez az egész alföldi tanyarendszer — mondta [Kopjáss]
magában. Bokortanyákat kell csinálni, mint Nyíregyháza körül látta, ahol iskolalátogatáson
volt egyszer. Egy-egy bokorban vannak a tanyák, van nekik egy kis kulturális közösségük.
Van központi fekvés, a gyerekek az iskolába, a betegek az orvoshoz könnyen jutnak. A ható
ság is eléri őket. Abban az időben beadványt intézett a városhoz, amely ugyan csak iskola
kérdéssel foglalkozott, de ő kiterjeszkedett a szociális kérdésre is és indítványozta, hogy való
sítsák meg náluk is a bokortanya rendszert, de csak most látja, hogy az milyen hasznos volna
magára a városra." („Rokonok" Szépirodalmi könyvkiadó 1952. 210. 1.) Kisújszálláson még
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diákkorában tapasztalhatta a törpebirtokosoknak a tanyára való kiözönlését. Egyik ifjúkori
regényében, a „Kérek Ferkó"ban panaszolja.el: „S abból a parányi kultúréletből, amelyet
eddig mégis éltek bent a városban, most már vissza vannak vetve a tiszta nomád életbe."
(„Kerek Ferkó" 132. 1.) „Még ábrándnak, még ostobaságnak is sok arról beszélni, hogy:
orvos, iskola, közigazgatás... Egypár igásbarom, egypár disznó, néhány tyúk, egy tehén,
két gyerek.. ."(uo. 132.1.) De ugyanez a jelenség foglalkoztatja a „Magyarok" c. kötetének egyik
elbeszélésében is. („Ki a tanyára".)
Olykor érdekesen kapcsolja egybe az író a más-más alkalmakkal történt különféle ese
ményeknek, tapasztalatoknak, olvasmányaiból való részleteknek egész hosszú sorozatát. Lás
sunk egy példát erre is! Hatodik gimnazista korában a kisújszállási önképzőkör szavalóverse
nyén egy kevéssé ismert költőnek, Karlovszky Endrének „A kis Marie regéje" c. terjedelmes,
romantikus, szerelmi tárgyú versével pályázott a kitűzött díjra. A költeményt Endrődi Sándor
antológiája, „A magyar költészet kincsesháza" is közli. Innen ismerhette Móricz Zsigmond is,
mert hisz Karlovszky Endrének versei összegyűjtve nem jelentek meg, Endrődi „Kincsesháza"
pedig iskolánk ifjúsági könyvtárában megvolt. Természetszerűen következtettem rá, hogy
Móricz Zsigmondnak elsősorban a költemény hangulatos, színes nyelve s hangfestő részletei
nyerték meg tetszését, s ezzel tudtam megmagyarázni, hogy előadására vállalkozott. Mindjárt
a költemény kezdő soraiban olvassuk a következőket :
„A mozdony úgy nyög, mintha kebele
Aggállyal volna, mint enyém, tele.
Sóhajt. Zihál. A sok vaslánc zörög.
A föld alatta reszket, dübörög.
Zúg a nagy erdő. Jajgat, sír a szél,
És síri hangon bús regét beszél."
A ,,Bál"-ban és a „Forr a bor"-ban leírja aztán Móricz, hogy a táncmulatságot megelőző mű
soros esten Nyilas Misi is szerepelt szavalattal, mégpedig Jókai Mórnak „A lengyelek fehér
asszonya" c. versét adta elő. A szavalat váratlanul nagy hatást tett a közönségre. A „Forr a
bor"-ban (II.k.99.1.) olvassuk a következőket : ,Mint egy álom, úgy folyt le a szavalás s mint
valami dübörgő mozdony haladt előre a költemény : ez maga dolgozott, zakatolt és rettegtetett
az ő hangján, testén keresztül... mintha ágyban feküdne lázálomban, s a testén száguldana
át a vonat csattogó kerekekkel...' Tehát a korábban szavalt vers szavaival jellemzi későbbi
szereplését. Látszik, ho^y „A kis Marie regéjé"nek előadása feledhetetlen eseménye volt ifjú
ságának. Az „Úri muri" Rozikája Lekenczey kérésére szintén „A lengyelek fehér asszonyá"-t
szavalja el hasonló nagy hatással.- „Az emberek [a hallgatók] úgy meg voltak ijedve, hogy
valóságnak vették, amit láttak. Azt hitték valósággal rossz betegség fogta ki a szegény lányt."
(„Úri muri" Ath. 123. 1.)
Többször teljesen jelentéktelen emlékek, tapasztalatok annyira lenyűgözik Móricz Zsig
mondot, hogy kénytelen ezeket írásába belefoglalni. A „Vidéki hírek"ben tere-fere közben
mondja az egyik nő : „Vettem kérlek, egy blúzra valót Steinernénál, nagyon csinos fulár
selyem." 38 Ez a Steinerne pedig nem más, mint a „Forr a bor" és a „Bál" Fussbaum Nácijának
anyja, aki 300 forintos alapítványt tett a gimnázium segélyegylete javára, egyik elhalt fiának
emlékére. Ezt az elhalt fiút a „Forr a bor"-ban még mint életben levőt említi az író. Az itteni
elbeszélés szerint Debrecenben jogász, s Fussbaum Náci úgy gondolja, bátyja is segíthet nekik,,
hogy az érettségire kijelölt miniszteri biztosról, Veress Györgyről némi értesülést szerez
hessenek. Az idősebb Fussbaum fiút, itt életbéli keresztnevén, vagyis Leónak nevezi az író,,
s nevéhez, minden magyarázat
nélkül idézőjelben hozzáfűzi ezeket a szavakat : „Leókám,
az Isten áldja meg." 39 Ennél a jelentéktelen, apró adatnál érdemes lesz egy pár pillanatot
időznünk. Érdekes bizonyítékát találjuk itt annak, hogy, fenti megállapításunk szerint, meny
nyíre lenyűgözik Móriczot a valósághoz kapcsolódó emlékei. Közlésüket még olyankor sem
tudja elkerülni, amikor tájékoztató szavakra volna szüksége, hogy olvasói megértsék célzását.
A valóságban Steinernénak nevezett — Móricz írása szerinti — Fussbaumné ugyanis korán
özvegyen maradt három gyermekével.* Az életrevaló, gyakorlati érzékű asszony mindvégig
féltő szeretettel őrködött gyermekei egészségén ; érezte, hogy teljes mértékben reá háramlik
a róluk való gondoskodás. Amint valamelyikről beszéd közben megemlékezett, neve mellől,,
túláradó szeretettel sosem felejtette el ezeket a szavakat : „Az Isten tartsa meg!" (Tehát,
hogy el ne veszítse egyiket sem, mint az apjukat.) Móricz itt nem egész pontosan idéz. Ő ugyanis
a fentiek szerint, ezt a mondást veti a Fussbaumm (Steiner) fiú neve mellé : „Leókám az Isten
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áldja meg". Az anya állandóan hangoztatott fohászszerű szavainak elsősorban az volt az értel
me, hogy minden vágya : gyermekeinek épségben, egészségben való megmaradása s felnevelése.
Nem állíthatom, hogy Móricz Zsigmondnak kisújszállási diákkorából eredő s műveiben
megörökített minden egyes emlékéről számot tudtam adni. De azt hiszem, elég adatot sikerült
arra felsorolnom, mennyire nem igazolódott írónknak ottani diákságának legelején felvetődött
az az aggodalma, hogy odakerülésével valami roppant nívósüllyedésben lett volna része.
(,,Forr a bor" I. 50. 1.) A szerény, vidéki kis városban töltött harmadfélévi diákoskodás
szellemi fejlődésére, írói egyéniségének kialakulására volt reá olyan kedvező hatással, mintha
ezt a pár esztendőt bárhol-másutt töltötte volna is. Nem nehéz rövid néhány szóval megálla
pítani, mit is köszönhet Kisújszállásnak. Legelsősorban kell említeni, hogy a sárospataki meg
rázkódtatás után csakhamar visszakapta önbizalmát. Kiváló nagybátyjának nevelése egész
életére szóló irányítást, ösztönzést adott neki. Helyes úton folytatódott önképzése. Azt lehet
mondani, tervszerűen kezdett készülni az írói hivatásra. Itt fejlik ki benne az a tudat, hogy
istápolnunk kell a magunknál gyengébbeket, hogy embertársaink irányában is kötelességek
várnak ránk. Egész életére szóló tapasztalatokat gyűjtött, baráti kapcsolatokat szerzett Kis
újszálláson. Ugyanitt volt alkalma a kisvárosi életet oly alapossággal megismerni, hogy később
teljes biztonsággal, elevenen, kritikai, reális érzékkel tudta írásaiban elénk varázsolni.
Móricz Zsigmond gazdag bőkezűséggel viszonozta mindazt, amit Kisújszállás adott neki.
írásaiban beláthatatlan időre megmarad a városka múltszázadvégi képe, megelevenednek
az ottani életnek látszólag egyhangú eseményei. Móricz Zsigmond művészete az ottani csendes
ségben, egyhangúságban is meglátta az érdekkeltő mozzanatokat. A magyar irodalom számára
felfedezte a Nagykunságot s abban elsősorban Kisújszállást.

