
CZINE MIHÁLY 

MÓRICZ ZSIGMOND SZÜLŐFÖLDJE ÉS NÉPKÖLTÉSI ÚTJAI 

Petőfi a Kiskunságot, Arany Szalontát tudta szűkebb hazájának ; Ady többször és 
büszkeséggel beszélt szilágysági gyökereiről; Juhász Gyula egy nemzedék—Babits, Koszto
lányi, Oláh Gábor — nevében is vallott, mikor a századeleji ifjúság világirodalom hódítására 
emlékezve írta : „Mindenek mélyén pedig ott volt a magyar föld és a magyar lélekv a szek
szárdi szőlőhegy, a palicsi tó, a hortobágyi puszta, a Tisza partja, az anyánk csókja és a 
dajkánk dala, amely minden esztétikán és szociológián túl hangot és színt ad a művésznek 
és embernek."1 

A szülőföld és az édesanya csókja . . . hadd idézzük még Tamási Áront, a szülőföld 
szerelmesét : „Valósággal nyűgbe ver valami különös érzés, amelyhez hasonlót soha semmi 
nem ébresztett bennem, csak a föld, hol ringott a bölcsőm. Nem öröm és nem fájdalom ez az 
érzés ; nem szárnyalás és nem is megenyhülés. Kehely talán, miben e földi élet levének kivo
nata van : az a titokzatos, egyetlen ital, melybe a kerek földnek minden fűszere egybe főzetett, 
ízében mind ott találod az édes és keserű fűszereket, a mérgezőket és a gyógyítókat, nem
különben a kábítókat és józanító fűszereket. Isten s majd szülő nem kérdezte tőlünk, hogy 
innánk-e belőle, hanem megitattak, mint tehetetlen áldozatokat. S ami éltetett egyfelől, meg
mérgezett ugyanakkor : s mint a testnek és léleknek legnagyobb szenvedélyét, azóta sem 
tudjuk leszokni ezt az italt. Rabjai vagyunk . . ."2 

Nincs ember, aki ne viselné látásán, szavaiban, egész egyéniségében a szülőföld és a 
felnevelő közösség bélyegét. Költő sem. Arany Szalontának köszönte a Toldi nyelvét, s ki ne 
érezné Ady költészetében a Partiumot, a protestáló kuruc ősöket? Életrajzi adatok ismerete 
nélkül lehetne azt is megállapítani, hogy Móricz Zsigmond bölcsője közel ringott az Adyéhoz, 
rokon dalokon nőtt és hasonló utakon indult. 

A Szilágysággal szomszédos Szatmárban. 
Itt született, itt tanult beszélni, látni; ideákat is innen hozott részben. Legboldogabb 

gyermekéveiben lakója volt, igazságot kereső ifjúsága idején évekig járta falvait. Szatmár 
sokrétegű az életében és művészetében is : más-más réteget jelent Csecse és Milota ; Istvándi 
és Ecsed ; Batizfalva és Adorján. Szatmár a Móricz művészetében : idill, boldog gyermekkor, 
vívódó ifjúság, daloló és szenvedő és megváltást akaró nép, költői anyag és nyelv, az élettel 
való találkozás ; mérték ; — emberi erkölcsök és lelki értékek, az ősi magyarság klasszikus 
földje. Ügy tudta, hogy a magyar parasztnak „sehol sem gazdagabb, romlatlanabb, értékesebb 
a nyelve, a szelleme, a humora, a lelki tartalma, mint éppen errefelé". „Földieim, véreim — 
írja 1910-ben Szatmár népéről— s ami művésznek talán a legfontosabb : a modelljeim! Ott 
tanultam megismerni nemcsak a magyar parasztot, hanem az embert is."3 Tizennyolc év után 
egyik legszemélyesebb levelében vallja : „ . . . én mint író, igazi magyar ideálokat közülük 
hoztam, s mindig rájuk gondolva rajzoltam meg az egyszerű, derék, tisztes és emelkedett 
lelkű magyar ember jellemét."4 

1 Juhász Gyula kiadatlan jegyzeteiből. Nyugat, 1937. I. 324. 
2 TAMÁSI ÁRON : Szülőföldem, Budapest, 1939. 86. 
« MÓRICZ Zs.: Ököritó, Nyugat, 1910 I. 713—717. 
4 Móricz Zsigmond levele Orosz Kálmánhoz, 1928. máj. 15, OSzK kézirattár. 
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I. 

Pompás nép a szatmári. Petőfi Sándor első látásra a magával rokon, derűs nyugalmú 
és forradalmi népet ismerte fel bennük. A szatmári népjellem máig — és mindörökké—• a 
Tiszában és a Falu végén kurta kocsmában tündököl a legfényesebben. 

Különös táj, különös emberek. Még ma is, pedig Petőfi látogatása óta, s főként az utolsó 
ötven esztendőben sokat változott. A század elején egy-két vicinális vasúti vonalat kapott, 
az első világháború után véghely lett : a kormányzat már csak politikai elgondolásból is, 
bekapcsolta jobban a forgalomba ; utakat építtetett. Zártsága sokat oldódott. De még ma is, 
ha az ember Debrecenben vagy Nyíregyházán átszáll a szálkai vonatra s még inkább, ha 
Szálkáról tovább megy a gyarmati, naményi, ágerdó'i vonalakon, vagy éppen Nagypaládra 
igyekszik gyalog, szekéren, vagy autóbuszon— mert ahhoz most is 50 kilométer körül a leg
közelebbi vasútállomás — mintha egy múltból ittfelejtett világban járna. Az emberek a leg
tisztább magyarsággal beszélnek ; ha megszólalnak ; fenntartás nélkül, lelküket öntik az 
először látott ember elé vagy konokan hallgatnak, semmivel sem lehet szóra bírni őket. A. táj 
is más képet ölt, mihelyt az igazi Szatmárba ér : rétek, berkek, mocsarak, vízmosások ; csor
dák és birkanyájak legelésznek a már régen fogyó, de még mindig elég nagykiterjedésű gyepe
ken. Nagy távolról, mint Petőfi versében „ködlenek" a máramarosi bércek. Tiszta időben 
látszanak a beregi hegyek virágzó cseresznyefái is ; s tavasszal ibolyaerdők nyílnak végig a 
Tiszaparton. Még a sokban rokon bihari embernek is feltűnő a tiszaháti Szatmár : Szabó Pál 
írja 1954 Őszén friss élményei nyomán : „Hiszen valamiképpen megrekedt itt az idő, idősebb 
emberek még sokhelyt vászoningben, gatyában járnak> az asszonyok ma is változatlanul 
rendesen szapulják a vászonneműeket, a lányok, fiúk nagyon Ősi módon estéli fonókába 
járnak, tisztán, romlatlanul virágzik a népdal szerte a falvakban."5 

* 

Túri Danikat, Jóó Györgyöket és Kőműves Erzsiket ismert meg a fiatal Móricz Zsig
mond ezen a tájon ; vízzel, aszállyal, úrral küzdő, mindig újra kezdő, tisztalelkű embereket, 

A vidék, amilyen szép, éppoly mostoha is lakóihoz. Egyszer mindent elmos a víz, eímossa 
a házakat is, máskor a szárazság miatt arasznyi repedések szövik át a földet, nem terem semmi. 
A nép évről évre — megküzd a sárral és aszállyal is : élni akar mindenképp. Móricz Bálint 
egy kissé itt mindenki: örökösen újra kezd ; ha házát elviszi az ár, már nézi a földet, hol Vet̂  
het belőle vályogot. Megpróbálkozik mindennel: káposztával, repcével, almával; kereskedik 
jószággal, gabonával, kubikra is elmegy messze földre — de cselédnek még a legközelebbi 
tanyára is csak utolsó esetben. Cselédlánynak sohse voltak jók az itteni lányok : nem tudtak 
kezétcsókolomot köszönni. 

Van érzékük az új iránt is. Adatok igazolják : nemcsak Móricz Bálint járt le lábbón 
a Tiszán, hanem — míg az engedélyt meg nem vonták — több tiszamenti falu java férfi
lakossága hordta a sót, gyümölcsöt le az Alföldre; nemcsak Túri Dani termelt — a régi 
szokástól eltérőleg— gabona helyett káposztát és repcét, hanem egész falvak kezdtek gyorsan 
új termelési kultúrák meghonosítására. Ma is : sehol több gyümölcsöt nem telepítettek az 
országban, mint erre ; s a földért sem folytattak nagyobb küzdelmet az elmúlt évtizedekben 
sem : a matolcsi parasztok — a Falu végén kurta kocsma mulatóinak ivadékai — tizenöt 
faluban vettek földet, ahol csak lehetett. Ady ennek a vidéknek, pontosabban a Partiumnak 
a parasztságát ismerte leginkább. Innen hozhatta a Paraszt nyár képét, a Partium fiaira 
gondolva írhatta a Mesebeli Jánost, a Nótázó vén bakákat — a „legendák ősi népét." 

5 SZABÓ PÁL : Őszi utazás a Tiszaháton, Irodalmi Újság 1954. okt. 16. 
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Ady jellemezte mindmáig legtökéletesebben a szatmári, s egész partium! magyarságot, 
éppen Móricz Zsigmond első novelláskötetéről, a Hét krajcárról írott köszöntőjében. Arra 
is rámutatott, miért lett ilyenné ez a nép, s mit lehet tőle a jövőben várni: „ . . . bölcs világ 
ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az emberek nem hazudnak akarattal, ha keserű a 
szájuk, köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek, s nem őrajtuk múlik, ha az életről nem rángató-
dik le minden komédiás rongy. Hej, Uramisten, hej Móricz Zsigmond, drága, nagyszívű 
kenyerespajtásom, milyen egyszerű és milyen egyetlenül nagy dolgot műveltél te. Meglelted 
a magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy nincs is. Hiszen itt vannak, akik a Kálvin 
istenéből bölcs, külön magyar istent csináltak, errefelé nem koronáz Ugocsa, ezen a tájon verő
dött össze Esze Tamás kuruchada. Ez itt a magyar föld, az első foglalóké, magyar, tehát 
véres, szomorú, fáradt, sivár, de harcos, de szép, de elpusztíthatatlan . . . Ez a természete a 
mi fajtánknak, sok századév megsanyargatta, elfogadta Kálvin predestinációs tanát, de amíg 
a gerince és az ökle bírják, nem bízza ügyét a jó Istenre. Ilyen a mi fajtánk. Hogy micsoda 
fajta? Hajdú-szélen, Szabolcsban, Bihar-szélen, Beregben, Szatmárban, Ugocsa-szélen, Szilágy
szélen él. Itt nemesítettek egész falvakat egy jókedvű pillanatukban felséges uraink vagy 
nagyságos fejedelmeink. Bocskor mellé itt kötötték a legtöbb nemesi kardot, s a kis urak itt 
békültek bele a legnehezebben, hogy nagy urak is vannak. Itt volt víg aratása a javított 
vallásnak, mert e nem demokrata országnak e tájékán született meg a világ legkülönösebb 
demokráciája. Nagy familiák zuhantak itt rongyosan le a hétszilvafás ezrek alacsony sorába, 
hova máról holnapra a paraszt is felkerülhetett. A fosztogató, álnok nagyurak s papok ellen 
itt gyakran fogott össze az elkeseredett paraszt, s a paraszti sorba jutott, gebéjével együtt 
éhes, rongyos, kardos kisúr. Itt ismerek magam is hitvány", koldus, de szépnevű famíliákat, 
akik így beszélnek : Ősi rokonságban volnánk a gróf Károlyiakkal, de mi nem tartjuk a rokon
ságot. Egy sereg nagyúri voltából, birtokából kiforgatott família egyenesen azért lett kálvi
nistává, hogy jobban verekedhessek pápista, labanc, gazdag, egykori osztályos atyjafiaival. 
Itt századokon keresztül majdnem folytonos, ritmusos, nagy volt a szociális földcserélődés. 
S itt készült el a legjobban a talaj a jövőre, az úri Magyarországot ma már nagyon fenyegető, 
igazi nyugatias demokráciára. Ez a tájék Magyarország dagasztó tekenője, s ennek fajtá
jából, a mi fajtánkból, s e vidékről kellett a megindult magyar intellektuális forradalomnak 
vitézeket kapnia. S ebből, a mi fajtánkból jött most megint ime egy Móricz Zsigmond, aki 
egyedül fölér egy forradalmi szabad csapattal."6 

Az ősiségben, a szabadságharcos forradalmi hagyományban, a szókimondó, harcot 
vállaló bátorságban, az erős — éppen nem jobbágyi — önérzetben, az Ugocsa non coronat-
ban látta Ady Endre a partiumi magyarság sajátos értékeit. Történelme bátorrá, határozottá, 
egyenessé alakította jellemét; kifejlesztette demokratikus érzését. Nem a jobbágyi meg-
hunyászkodás, hanem inkább a kisnemesi dac, az eb ura fakó volt rá jellemző. A szatmári 
parasztság inkább volt a Dózsa György unokája, mint a hőkölés népe. Kapás sorsában is 
kardos önérzettel élt. Ami különben a bihari, a szilágyi és a partiumi parasztság jelentős 
részére is igaz. Ezért is tudott egy viszonylag magas népkultúrát teremteni, magas műveltség 
felé igyekvő fiainak bőséges útravalót adni. 

A paraszti tengernek mindig a szabadabb szellemű, forradalmi hagyományú, gazdagabb 
kultúrájú szigeteiről emelkedett fel a legtöbb tehetség. A hajdú múltú Bihar Arany Jánost 
küldte, háromnegyed századdal később Szabó Pált és Sinka Istvánt; a forradalmias Balmaz
újváros Veres Pétert, a Viharsarok Darvas Józsefet, a mezőváros Makó Erdei Ferencet, a 
szabad székely hagyományokat őrző Farkaslaka Tamási Áront; — s a „kuruckorban 
labanc, a szabadságharc alatt óvatosan aulikus" Dunántúlról a lázadó szellemű sziget, 
Ozora adja Illyés Gyulát. 

6 ADY ENDRE : Móricz Zsigmond . . . Nyugat, 1909 II. 169—171. 
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Ady fentebbi Partium-jellemzésének minden sorát lábjegyzetelni lehetne. Szatmár 
történelmi hagyományaiból néhány mozzanatot hadd említsünk meg mi is csillag alatt.7 

Budai Nagy Antal felkelésétől a magyar Tanácsköztársaság honvédő' harcáig nincs 
olyan szociális forradalma és nemzeti szabadságharca a magyar történelemnek, amelyben 
Szatmár népe részt ne venne. Még alig alakul ki a jobbágyi rend ; 1437-ben egy Márton 
nevű jobbágy vezetése alatt fellázad ellene a Szamosköz népe : innen vezetett egy szál Budai 
Nagy Antal felkeléséhez. Dózsa seregébe nemcsak jobbágyok mennek e tájról: 1514 után 
sok tyukodi és gencsi nemest fosztottak meg kiváltságaitól és birtokától a felkelésben 
való részvétele miatt. Ilyen bevezetés után csatlakozik az egész Szatmár elsőnek a reformá
cióhoz : a megreformált vallás első zsinatát Endrődön tartják 1545-ben. Az új hit ad majd 
ideológiát harcaihoz, demokratikus és nemzeti törekvéseihez : a protestálás, az eb ura fakó 
ideológiáját csak alig vallásos mezben. A kálvini hitre tért magyarság egy emberként siet 
Bocskai seregébe : szolgálatuk elismeréséért a fejedelem egész falvakat nemesít. S alig kapják 
meg a jobbágy-vitézek a fejedelem nemeslevelét — a bécsi béke Szatmárt a császárnak adja. 
Most már teljes a partiumi sors, s még soká tart : gyakran csatolják Erdélyhez, máskor a 
megkötött béke a Habsburgoknak juttatja ; egyszer Caraffa parancsnokol Szatmárban, 
majd Rákóczi Ferenc ad kiváltságot a derék népnek. A megye hol itt, hol ott gyűl össze — 
szinte minden falu büszkélkedhet egy megyegyűléssel,— sokszor azt sem tudja, kinek enge
delmeskedjen, az erdélyi fejedelemnek, a magyar királynak, vagy a török basának, azaz 
igenis jól tudja : mihelyt Bethlen Gábor zászlói feltűnnek, azonnal sorakoznak. Rákóczit 
sóvárogva várják, Esze Tamással egyidőben kötik fel a kardot. Érzi, tudja Szatmár népe : 
csakis a nemzeti fejedelmek alatt élhet boldog napokat, akik a törököt és a pusztító német 
zsoldosokat is távol tartják. 

A hosszú harcok, a folytonos vér- és pénzáldozatok során pusztasággá lett Szatmár 
jó része. Már a 17. század végén 17 teljesen üres és 50 elnéptelenedett községről beszélnek a 
források, s a pusztulás Szatmár ostroma befejezéséig egyre nőtt. A jobbágyság is rendkívül 
megfogyatkozott. A megmaradottak azonban a százados harcok során erős öntudatot szerez
tek. A protestáns iskolák kiemelték a tudatlanságból, s a török—német elleni harcok a nemesi 
rend fegyvertársává tették ; — a kuruc zászlók letörése után is a nemességgel egyenrangúnak 
és jogúnak érezték magukat. így érthető, hogy mikor gróf Károlyi Sándor a szatmári béke 
után árulásért kapott óriási birtokainak betelepítéséhez kezdett, még csak nem is gondolt a 
dacos, kálvinista magyar jobbágyokra : még ahol megmaradtak, onnan is kitelepítette őket. 
Württembergből, Bajorországból hozatott katolikus svábokat. A kisebb birtokosok, akik
nek nem volt anyagi ereje erre, ruszinokat, szlovákokat és románokat hívtak puszta 
falvaikba. Nemcsak azért, mert az Alföld többi része is részben lakatlanul állott; — a 
kor szállóigévé lett mondása sokmindent megmagyaráz : „Német jobbágy, pénzes zacskó, 
tót jobbágy, vajas köcsög, magyar jobbágy : perlőtárs." Azaz : nem volt jó szolgának, még 
ideiglenesen sem. 

Szatmárban a nemesség fejlődése is sajátos volt kissé. Nem voltak, pontosabban nem 
maradtak fenn olyan nagy dzsentri birtokok, mint a szomszédos Biharban, vagy Szabolcsban. 
A szatmári nemesség birtoka idők folyamán egyre jobban elaprózódott, szegényebbek, keve
sebb földűek lettek, de ezt a kevesebb földet legtöbbjük szinte mindvégig megtartotta. Az 
úri murik erre szerényebben folytak, több patriarchális színt megőriztek. A dzsentrivé lett 
nemességet a viszonylagos szegénység két irányban polarizálta : vagy a néphez közelebb 

7 A következő részhez felhasznált fontosabb művek : BAGOSSY BERTALAN : Szatmár 
vármegye története, Magyarország vármegyéi és városai, Szatmár vármegyer^udapest 
országos monográfia Társaság, é. n., 412—530. (Szerk.: Borovszky Samu), 

REISIG EDE : Az utolsó 40 év története, Szatmár vármegye id. monográfiája 430—465. 
Kis ERNŐ : Szatmár vármegye ezer éves küzdelme 1867-ig, Mátészalka, 1947. 
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kerültek, vagy még vadabbak lettek, mint másutt. így ismert a szatmári nép még a 20. század
ban is patriarchális urakat s olyanokat, akik bottal verték cselédjüket. 

A megyének, s különösen a Tiszahátnak azonban nem a dzsentri adott jelleget, hanem 
a nagyszámú kisnemesseg. Falvak egész sorában, mint Csecsén is, sohasem élt földesúr. 1805-ös 
adatok szerint minden hetedik ember nemes volt a megyében. Ez a szám azonban megtévesztő, 
az összlakosságra, tehát a telepesekre is vonatkozik, akik a lakosságnak nagy százalékát 
adták. Némely községben még ma is szinte minden második paraszt ládafiájából elő lehet 
kaparni a címeres kutyabőrt; voltak falvak, — Tyúkod, Gencs, Nemesborzova — ahol csak 
kisnemesek éltak, valamennyien jobbágytelken, paraszti sorsban. 

Ez a bocskoros kisnemesseg parasztokkal is nagyobb vita nélkül összeházasodott. 
Móricz Zsigmond apai és anyai ősei közül is több jobbágylegény kötötte be nemeslány fejét, 
és több jobbágyleány ment nemes emberhez feleségül.8 A kisnemesseg a jobbágysággal úgy 
látszik a reformkorban került először élesen szembe : ettől kezdve Szatmár politikai hitvallás 
dolgában erősen Janus-arcot mutat. Itt fogalmazzák meg 1841-ben a híres szatmári 12 pontot, 
amelyben többek között az ősiség eltörlését, az úrbéri terhek megváltását, a nemtelenek fel
tétlen birtoklási képességét, minden hivatalra alkalmazhatóságát, a papság, a nemesség megyei 
megadóztatását, az iskolák szaporítását, a cenzúra eltörlését, általános választójogot, nép
képviseleti alapon — tehát olyan dolgokat terveznek, amely 1848-ban válik törvénnyé — de 
ezt a tervet Szatmár közgyűlése még a megfogalmazás évében törli, mint ahogy megváltoz
tatta korábban Kölcsey követi utasítását is. S pár évvel később 1848-ban a helyes végzéseket 
— mint ahogy Szárazberky Nagy József, Kossuth szatmári kormánybiztosa írja — „a 
jegyzőkönyvekbe temették". „Az úrbéri igazságszolgáltatás alatt kifáradtak, kihaltak a 
panaszosok s bírák; a jobbágyok ügyét egyként kezelte a szabadelvű és liberális párt.9 

Mindebben a szatmári kisnemességnek jelentős szerepe van : aggasztja kiváltságainak 
veszedelme, a megyegyűlésekre ólmos bottal, bicskával összecsődülve „nem fizetünk adót" 
jelszóval minden szabadelvű javaslat ellen fel lehet használni őket. 

Ez a kisnemesseg 1848 után hamarosan megszűnik önálló társadalmi réteg lenni: 
kisebb részük a dzsentribe, többségük a parasztságba olvad; táplálva annak amúgyis meglévő 
„kardos" önérzetét. 

* 

Ez a parasztság már századok óta legfeljebb csak vagyon- és tanultságkülönbsége által 
érezte magát elválasztva az uraktól; különben teljesen egyenrangúnak. Saját soraiban is sok 
volt a jobbágytelken, sőt résztelken gazdálkodó armális nemes, s a belőle sarjadt értelmiségen 
keresztül állandóan voltak érintkező pontjai a fölötte álló nemesi réteggel. Idők során átvett 
a kisnemesseg politikai gondolkozásából, gazdálkodási, öltözködési, kulturális, szórakozási 
hagyományaiból mindent, ami a saját, történelmi múltja következtében kisnemesi színekkel 
különben is sok tekintetben telített hagyományaival összeegyeztethető volt. Ez az „átvétel", 
illetve összeolvadás ad sajátos színezetet az Alföld parasztságán belül is a szatmári paraszt
ságnak. Önérzetét majd olyan „soklóerejű gőg" táplálja, mint a partiumi kisnemességét. 
Meg van győződve, hogy ő beszéli legszebben a magyar nyelvet és csakis ő a törzsökös magyar. 
Politikai véleményükben nem ismernek tréfát, népi értelmezésű 48-asok ; —• leitatással, 
fenyegetéssel itt nem igen lehetett mandátumhoz jutni — sehol sem tudtak belenyugodni, 
hogy a föld másé legyen, mint aki megműveli. Az idősebbek még máig emlékeznek arra a fél-

8 Az Életem regényéből ismert adatokat Móricz Miklós családtörténeti kutatásai 
újabbakkal gazdagítják. Móricz Miklós könyve a közeljövőben jelenik meg. 

9 SZÁRAZBERKY NAGY JÓZSEF Emlékjegyzetei Bp. é. n. 154—173. 
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százados perre, amelyet a legelőkért és erdőkért a túrháti és tiszaháti parasztok a Kendék 
ellen folytattak a múlt század derekától kezdve10.1897-ben az első földosztást kívánó parasztmoz
galom Szabolcs mellett talán itt vetett legnagyobb hullámokat11. A nyíri járásban a Földművelő 
elterjedt lap volt, s Kántorjánosi, Porcsalma, Ököritó, Rápolt, Dara, Sályi, — a korabeli 
hivatalos jelentések szerint— a szocialista tanok befogadására különössen alkalmas talajnak 
mutatkoztak. A tekintetes vármegye felterjesztésében kérte a kormányt, hogy Mátészalkára 
állandó jelleggel két század katonaságot rendeljen ki.12 A mozgalmat sikerült is elfojtani, 
de nem véglegesen. Pár év múlva, az Ecsedi láp lecsapolása után a Károlyiakat és Domahidy-
akat szidta véreres szemekkel az Ecsed-környéki parasztság, megyeszerte nagyon sok helyen 
abbahagyták az aratást; az 1905-ös forradalom visszhangot ver, 1919-ben a szatmári vörös 
ezredben védi hazáját és a forradalom eredményeit a tiszahát java férfinépe. 

* 

Szatmár magyarsága erősen kálvinista színezetű ; a Szamos—Tisza köz népe ebben 
látja gyökös magyarságát.13 Ebben a kálvinistaságban a lehető legkevesebb a vallási tartalom. 
Nincs benne semmi misztika, semmi ceremónia. A protestanizmusnak a teológiája általában 
sovány, a dogmatikája szegény. A magyar kálvinizmusnak különösen az. Még az az áhítat, 
presbiteriánusi fegyelem is hiányzik belőle, ami a nyugati protestáns egyházakban valameny-
nyire mégiscsak megvan. Igaz ugyan, hogy egy-egy időben a „világ egyetlen ortodoxiája 
sincsen olyan közel vastagnyakúság és vaskalaposság dolgában Kálvinhoz és a Kálvint követő 
16—17. századbeli ortodoxiának Róma tanát túllicitáló korához — gondoljunk Gelejire — 
mint az igazhitű, orthodoxus magyar kálvinizmus hívei, doktorai és professzorai"14— de ez az 
ortodoxia, teológiai szőrszálhasogatás sohase jutott a nép közé; még a parókiákra is csak 
elvétve. A nép a maga életében csak a protestantizmusnak egy értelmét fogadta el : tiltako
zást minden lelki hierarchia, minden lelki erőszak ellen s nem ismerni más kritériumát a hit
nek, mint a lelkiismeret szavát. Egyenesen állva harsogni isten dicsőségét, vagy szedni károm
kodásba a nevét. így forrt össze a kálvinizmus fogalma a kurucsággal, a szolgaság és elnyomás 
elleni protestálással. S az ekként értelmezett szellemben nevelődött századokon keresztül az a 
kemény, puritán, harcra, tűrésre egyformán képes parasztság, mely vadvizes földön, sivár 
homokon és sivatagos sziken, töröktől, tatártól, némettől ritkítva, földesuraktól nyomva 
— magyarságát megőrizve, egyenes gerinccel, szabadságra, szocializmusra éretten élte meg 
a felszabadulást. Vallásos életéről valamit sejtetnek a korabeli egyházi jelentések. A Tisza
vidéki Lelkészi Kör a századfordulón fontosnak látja mozgalmat indítani a vasárnap megszente-
lése érdekében, s kérni az alispánt, ne engedje az ünnepek első napját táncmulatságokkal 
megrontani. Persze hiába. Hiábavalónak bizonyult a papok belmissziói buzgólkodása; 
cikornyánál, kegyeskedő pózoknál nemigen tudott egyebet látni benne e vulgárisan raciona
lista nép. A vasárnapi iskola nem bírt gyökeret verni; a bibliakörök rendre elsorvadnak ; a 
köznapdélutáni istentiszteletekkel kísérletezni is reménytelen. Leginkább az olvasóegyletek 
és énekkarok élnek, de az olvasóegyletek az esperesi jelentés szerint „inkább szórakoztató, 
mint építő és hiterősítő előadásokat nyújtanak" ; s az énekkarokban is jobban zeng a nóta, 
mint a zsoltár. 

10 Dobos Zoltán szóbeli közlése. Több Szatmárra vonatkozó, könyvekben nem talál
ható adatot Molnár Mátyás istvándi tanítótól kaptam. 

11 A mozgalom földosztó jellegére Pölöskei Ferenc újabb, még sajtóban nem közölt 
kutatásai derítettek fényt. 

12 Szatmár Vármegye id. monográfiája 555. 
13 A szatmári református egyházmegye történetével foglalkozó fontosabb művek : 

H. Kiss KÁLMÁN: A Szatmári Református Egyházmegye története, Kecskeméten, 1878; 
F. VARGA LAJOS : A Szatmári Református Egyházmegye 20 éves története, Szatmár, 1896 ; 
SÍPOS JÓZSEF : A Szatmári Református Egyházmegye 40 éves története I—-II. Budapest, 1941. 

14 VÁSÁRHELYI JÓZSEF : Vázlatok Baksay Sándor írói arcképéhez, Protestáns Szemle 
1915. 480. 
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A hívek papjukat sem fogadják el saját lelkiismeretük ó'reként, ha derék ember, 
szeretik, jó hangjára, szép családjára büszkék, lakodalmakon, disznótorokon szívesen 
látják, de ha nem felel meg várakozásuknak, ha nagyon úri párti,— akkor elmarják a faluból. 
Példákat a 17. századtól kezdve bőven sorakoztathatnánk; de a 20. századból is válogat
hatunk : Kassai Bélát 1899-ben megválasztották nagy korteskedéssel, szótöbbséggel gacsályi 
lelkésszé. De önként visszalépett, mert a választás után a Gacsályban elültetett gyümölcsfáit 
ellenfelei mind kihúzgálták egy éjjel; Nagyszekeresen a hívek „tűrhetetlen bosszantásait" 
az állandó perlekedést unják meg egymás után a lelkészek ; 1898—1908 között négy pap 
pályázik innen békésebb parókiára. Milotán is „istenválság" lesz. 

• 

Szatmár — különösen az a része, ahol Móricz Zsigmond születik, s ahova népköltési 
útjain legtöbbször visszajár— a Partiumon belül is sajátos színt jelent. Bihar földjén az Alföld 
és Erdély találkozott, a fejedelemség és a török hódoltság; Szatmár még egy szomszédot 
kapott: a Felvidéket, a közeli szlovák—ruszin kultúrával, Lengyelországba vezető' utakat, 
s a Habsburg császár közvetlen közelségét. A Tiszahát —• még Szatmáron belül is — sajátos 
helyzetű, a beregi Tiszaháttal rokon. Fekvése következtében partiumi helyzetének több elő
nyét élvezte. A Szamos—Tisza köze, a láp, a vizek ajándékából nem esett közvetlenül a 
hadak útjába, megkímélte a hódoltság. Míg az Alföldön — Szatmár más részein is — falvak 
százai pusztultak el, eddig itt ugyanazok a helységek szerepelnek, mint az Árpád-korban, 
legfeljebb odébbmosta, szorította őket a víz. Török, tatár ritkán járt erre, a néphagyományok 
érintetlenül fejlődtek, maradtak, a népanyag fajilag nem cserélődött fel; falvak sorában leg
feljebb csak elvétve akad idegen nevű és nem református vallású ember. A küzdelmes sors 
kifejlesztette e nép önérzetét, demokratizmusát, s egy kisnemesi színekkel átitatott gazdag 
népi kultúrát. S mivel Erdély, a Felvidék s az Alföld között fekszik ; kultúráját felvidéki, 
erdélyi színek is gazdagítják. Táncai a kalotaszegi legényeseknek bizonnyal rokona, dalai egy 
részét csak Gyergyóban énekelhetik szebben ; paticsos falu templomai a középkort őrzik, 
fatornyai Nagybányán keresztül Kalotaszeggel tarthatják a rokonságot; háza, udvara, 
berendezése a Székelyfölddel, a bökényi paplányok varrottasain román motívumok váltakoz
nak a magyar díszítő elemekkel. Utas emberei Kolozsvárt, Zilahot, Beregszászt, Munkácsot 
járták. Az egész népet az alföldiek keménysége és az erdélyiek szíve-lelke jellemzi. 

Megőrizni viszonylag könnyen tudta hagyományait a 19. században is a Tiszahát. 
1848-ig alig történt életében változás ; szegény volt, Ínséges sorú, de a földesúr távolléte 
lehetővé tette, hogy a feudális keretek között is „meleg, meghitt" életfelfogás alakuljon ki. 
S ha 48 után a parasztság differenciálódása végbe is ment mivel sem nagybirtok, sem piac 
nem volt a közelben a gazdagodó parasztság is demokratikusabb maradt, gőgje nem lett 
oly elviselhetetlenné, mint a feudalizmus árnyékában élő zsírosparaszté. Több patriarchális 
szín maradt meg a falu életében. A százholdas paraszt a századfordulón, elvétve még később is, 
egy tálból eszik itt a cselédjeivel s velük egy sorban dolgozik. A kapitalizmus mérgezése kisebb 
a jellemekre, a paraszti önzés, fukarság és komiszság nem oly szembetűnő. 

A szűkreszabott lehetőségek, a vidék zárt jellege szinte parancsolóan előírta a nép
hagyományok megtartását. így a közös szórakozást. Novembertől áprilisig, hacsak nincs erős 
fagy, egyik faluból a másikba csak a madár járhat. Az utak járhatatlanok, vasút, kövesút nincs, 
nem épít az állam a kuruc vidéknek. Még iskolát sem. 1868—1910 között Szatmár—Beregben 
összesen 45 állami iskola épült, de ebből csak három esik a Trianon után megmaradt szín
magyar népre.15 

16 JUHÁSZ FERENC : Népoktatás és nemzetnevelés az új megyében. Szatmár, Ugocsa 
és Bereg K- E. E. vármegyék Budapest. 1939. 277. (Szerk.: Fábián Sándor) 
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A lakosság télen-nyáron rengeteg alkalmat talál a közös szórakozásra. Télen az egész 
falu ifjúsága együtt sikanyózik a befagyott Tiszán, nyáron templomból jövet bujj-bujj zöld
ággal haladnak a falun végig, a kertek alatt ott métáznak a felnőttek is.16 A karácsonyi kán-
tálást, a húsvéti hímes-szedést és a pünkösdi köszöntést minden szatmári gyermek végigcsinál
ja még ma is. 

A családi ünnepek, kézfogók, lakodalmak, keresztelések, névesték, a kalákában végzett 
munkák— fonó, dörzsölő, házépítés, aratás— mind jó alkalom a mulatásra. Nyáron a harma
dik faluba is átjárnak a legények — könnyen tehetik, hisz a falvak oly közel vannak, hogy 
„áthallatszik a galamb bugása".17 Az augusztusi éjszakák még ma is a legszebbek Szatmárban, 
a dörzsölőkből legények-lányok közös nótája zeng a csillagos éjszakában. Móricz Zsigmond 
is hall ilyet egyik népköltési útján : Nagypaládon, fel is jegyez néhányat belőlük.18 A paládi 
csillagos esték fényéből még a Rózsa Sándorban is ragyog, Veszelkánéra és nagyszájú leányára, 
mikor a csillagok alatt hazafelé szekereznek a pusztaságon. 

Zene mindig került a közös mulatsághoz. Ha nem volt magyar fúvóbanda vagy cigány
muzsikus, citerázni sokan tudtak és-nyirfahéj még a £gerjere4ő4egénykék zsebib^n is lapult. 
Sokszor bejöttek a legelőkről a juhász- és csikóslegények is, s furulyán, klarinétén fújták a 
nótát. S ha kicsit emelkedett a kedv, mindenki táncolt, másutt ismeretlen ritmusú és tüzű 
táncokat, miket nem tánciskolában, hanem az ólban vagy a mezőn, földbeszúrt villa vagy 
kapa mellett tanultak. 

Micsoda táncok ezek, értékükre csak a legújabb, 1945 utáni gyűjtések irányították a 
figyelmet.19 Az itt járt csárdás, verbung, ugrós és pásztortánc különös dinamikájú és pompájú : 
a kállai kettős, a tunyogmatolcsi leánytánc, a tyukodi legényes és páros ad ízelítőt belőle. 
Nem jobbágytáncok, kisnemesi-paraszti vonások ötvöződnek benne. Talán sehol jobban 
mulatni, szebben udvarolni nem tudtak magyar földön, mint a régi Szatmárban. Kaffka 
Margitot hadd idézzük : hites tanú : „Sehol a földkerekén nem tudják olyan szép megját-
szással, lendülőn, búsan, szilajon és parádésan élni a szerelmet, mint erre mifelénk tudták 
hajdanában . . . sehol annyi színe, illata nincs a szónak, nincs annyi hátmegette, ha kurtán 
és jelentőséggel ezer fojtott érzésből kipattan ; sehol nem rejtezik olyan szép gőgbe a bánat, 
sehol az emberek úgy egy életet áldozni egy-egy percnyi felülmaradásért nem tudnak, mint 
itt akkor, az ősi nádvidék, a megbolygatatlan nádak, nádak-erek kerítette tájon."20 Kaffka 
Margit régi szatmári urakról emlékezett így — őket ismerte jobban; de azért a lápi kapá
sokról is volt szava, ugyanitt : „Sok deli parasztlegényt láttam itt életemben olyan-olyan jó 
kiállásút, betyáros tempójút, lobbantó szeműt, magatudót; csak ruhát kellett volna cserélnie 
valamelyik fiatal szolgabíróval". Móricz Zsigmond édesapjáról, az egykori parasztlegényről 
írta meg számtalanszor, milyen frissen, könnyedén, „hetyke, dacos és fordulatos" stílusban 
tudott beszélni a menyecskékkel, s mondani el úgy történeteket, hogy azonnal le lehetett 
volna írni novellának. Azt meg minden Tiszahátot ismerő ember tudja, hogy csupa ritmus, 
csupa dal az itt élő nép. 

16 Szatmármegyei öregemberek közlése. 
17Az 1910-es húsvéti ököritói bálon 305 ember veszett a lángokban; 18 faluban 

kongott a gyászharang: Ököritó 226, Porcsalma 14, Hermánszeg 7, Gacsály 1, Szamos
becs 1, Csengerújfalu 1, Cégénydányád 2, Gyügye 5, Nagyszekeres 4, Zsarolyán 1, Nagy-
ecsed 6, Szamosújlak 1, Fülpösdaróc 5, Fülpös 2, Géberjén 17, Győrtelek 9, Kocsord 1, 
Mátészalka 1 ifjút temetett. (SÍPOS JÓZSEF: i. m. 173.) 

18 MÓRICZ Zs. : Nemzeti irodalom, Nyugat 1921, I. 245—256. Fóris Lajos volt teoló
gus társa, akkor nagypaládi segédlelkész az Ő kívánságára rendeztette meg oly szokatlan 
időben a fonókát. 

19 Szatmári táncok, Budapest 1954. Különösen a kötet bevezető tanulmánya : PESOVÁR 
FERENC : Tyúkod táncai és táncélete. 

20 KAFFKA MARGIT : Színek és évek IV. fejezetében. 

301 



Ha valahol, itt valóban „nótát ver a csizmám sarka". Százszor és újra kezdik a Megöltek 
egy legényt, a csikósok, a gulyások kedves dallamát; éjfélkor még nincs vége, csak kezdete 
a táncnak. Akkor kezdődik az igazi múlatás, a hallgatóba-csárdásba felváltva húzott kedves 
dallal. 

Hajnal fon, hajnaljon 
Csak meg ne virradjon 
Hogy az én galambom 
Jó úton haladjon. 

S mindez nem úri virtus, nem bárdolatlanság, hanem túlcsorduló érzelmi teltség. 
Ez a szatmári nép daloló, mulató arca. Ezt a hangulatot hozza magával Móricz Zsig

mond Csecséről, ezt látja meg első népköltési útján. A századvégi Szatmárról még az igaz, amit 
Arany János ifjúsága Szalontájára emlékezve írhatott 1861-ben: „minden falu, minden 
tűzhely megannyi mesefészek, minden pórfiú egy élő gyűjtemény."21 Még a népköltésgyűjtő 
Móricz Zsigmond is találkozik, húszéves nótaköltő leányokkal és fiúkkal.22 

Bizonyos, hogy ekkor már Szatmárban is szegényedik a népköltészet; — de népdalok 
s főként mondókák és ritmusok még születnek. Szem előtt terem a nóta : a ma történt eset, 
gyilkosság, szerelem holnap már nótába fogva szól, s a hős vagy a falu első legénye-leánya 
lesz, vagy a tájon sem lehet maradása. A Tiszaháton, Túrháton még sokan élnek, akikről nóta 
termett fiatal korukban. Elvétve még ballada is született. 1947-ben Kovács László olyan 
művészi értékű balladát jegyez fel a garbóczi fonóban Győri Sándorné 47 éves paraszt
asszony tói, amely 1905-ben valóban megtörtént.23 Nóta termett a láp lecsapolásáról,24 de 

21 Nyugot-felföldi népmondák szerk. jegyzete, Szépirodalmi Figyelő, 1861. 184. 
22 Egyik jegyzetében mondja, nevüket nem közli. Nyilván, mert többel is talál

kozott. 
23 Szatmár-Beregi Kalendárium 1948. 73—74. 

Hallottátok Szárazberken mi történt? 
Rugó Vilmát a legények megölték. 
Szívét, máját a késsel meg-meccették 
A holtestét a gabonába lökték. 
Édesanyja másnap indult keresni: — 
— Édes lányom, hol foglak feltalálni? 
Egy legény az ablakon azt ki ált fa: 
— ott van a te lányod a gabonába! 
Édes anyja szalad megháborodva, 
A két kezét a fejére kulcsolta: 
— Jaj Istenem, ki ölte meg a lányom, 
Kinek vétett ezen a nagy világon? 
— Ugyan Ferenc, nem fájt-e a te szíved, 
Mikor azt a gyenge kis lányt megölted! 
— Akkor nem fájt, de már mostan meghasad, 
Halálomig viselem a nagy vasat. 
Tisztítják a szárazberki temetőt, 
Rugó Vilmát viszik bele legelőbb; 
Rugó Vilmát viszik a temetőbe, 
Nagy Ferencet az aradi börtönbe. 

24 Egy lápsirató nótát közöl PESOVÁR FERENC id. tanulmányában. 6. 1. 
Elindult a földhányógép 
A nagy Kraszna életre lép 
Kiszárasztják a nagy rétet 
Nem terem több gyékényeket. 
Málé terem a nád helyén 
Ott kapálgat a sok szegény, 
Csilim-csálé, csalaváré, 
Réten terem a sok málé. 
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még Pallagi gépész úr segédjéről és szolgájáról is j 2 5 s bizonyára Móricz Bálintról is egy-két 
rigmus. 

Ez újabb termés értékéről vitázni felesleges, nem volt idő még a kiforrásra. Értékük nem 
is az egyes darabokban van, dalainak sem, mint ahogy Móricz Szatmár egész dalkincséről 
találóan megállapította, hanem abban a gazdagságban, „melyben buzog a dalforrás."26 Abban, 
hogy Szatmár fiatalsága a nyíri résztől a beregi szélekig zengette a nótát, hogy minden valamire
való legény és leány el tudott énekelni 100—300 dalt, ha kedve volt hozzá, s minden faluban 
voltak mesemondók, akik naphosszat el tudtak mesélni a legcsodálatosabb dolgokról.27 

Dalos kedvénél is nagyobb kincse a szatmári embernek : a nyelve. Gazdag, romlatlan, 
színes ejtésében, alig tér el az irodalmitól. Csak a magyar nyelvet szikesítő é-ket formálja 
sokkal változatosabban. Olyan szavakkal, képekkel, fordulatokkal él, amelyet Ady és Móricz, 
Kaffka és Tersánszky nyelvében csodálhat meg az olvasó. Hány művésznek, tudósnak adott 
nyelvet ez a táj.28 Sylvester Jánosnak, a virágénekek első méltatójának, az első magyar disz
tichonok szerzőjének, Károlyi Gáspárnak, a bibliafordítónak, Tótfalusi Kis Miklósnak, régi 
irodalmunk egyik legérzékenyebb stilisztájának ; magáénak vallja Szatmár Dévai Biró 
Mátyást, Batizi Andrást, Milotai Nyilas Istvánt, Hodászi S. Miklóst, Csergő Kocsi Jánost mint 
papokat és írókat ;—- a 19. század nagyjai közül Kölcseyt, a Himnusz szerzőjét, Lendvay 
Mártont a jeles színészt; a kisebb tehetségű Gál József, Bartók Lajos és Kabos Ede után a 
20. századi magyar próza három óriását tanítja szóra : Móricz Zsigmondot, Kaffka Margitot és 
Tersánszky Józsi Jenőt; a forradalmi harc és irodalom számára felneveli Zalka Mátét, majd 
néhány tisztahangá énekest ad az újabb magyar költészetnek : Dzsida Jenőt, Kis Ferencet, 
Gellért Sándort és Képes Gézát. S ha a sors „méltányosabb" lett volna, akkor Németh Lászlót 
is magáénak vallhatná ; hisz ő is Szatmárban született. 

A tudományban is van mire büszkélkedni Szatmárnak : Lugossy József, a híres szansz
krit nyelvész, Fiók Károly, az orientalista, Kiss Áron, a pedagógiai irodalom és néprajz egyik 
jelentős művelője, — Csűry Bálint a Számosháti szótár összeállító is itt született. Politikusokat, 
publicistákat is nevelt : Vasvári Pált, 48 egyik legnagyobb harcosát, Acsády Ignácot, 
a magyar jobbágyság történetének első osztályharcos szemléletű megíróját; Jászi Oszkárt, a 
nagy ébresztőt, a magyar polgári radikalizmus vezérét. Szatmári munkások küldik a szo
cialista mozgalomba Nyisztor Györgyöt, a magyar Tanácsköztársaság népbiztosát, és Szat-
márból érkezik Madzsar József is. Hogy is mondta Ady : „Ez a táj Magyarország dagasztó 
tekenője . . . s e vidékről kellett a megindult magyar intellektuális forradalomnak vitézeket 
kapnia". E vidékről, a legtisztább magyarság és más népek, vallások, kultúrák találkozási 
pontjáról, a harcos, sok demokratikus hagyománnyal bíró Partiumból, ahol a századfor
duló tájt hatványozott erővel jelentkeztek a megoldást sürgető nemzeti és társadalmi 
problémák. 

Még egy nagy büszkesége van a régi Szatmárnak. A gazdag demokratikus és irodalmi 
hagyomány mellé, amely a magyar történelmet és irodalmat rengeteg szállal Szatmárhoz köti ; 
a századfordulón a képzőművészet is Szatmárt választotta, hogy az új festészeti törekvéseket 
magyar földhöz kösse. A nagybányai iskola festőinek vásznán a kővárvidéki Szatmár színei
ben és embereiben is gyönyörködhet a néző. S van egy reménye a mai Szatmárnak is : a művé
szet csak napjainkban figyel fel táncaira, s a Szamos—Tisza köz rendkívül gazdag hanganyagára. 

25 Kovászos a lekenő 
Kovács Julcsa heverő 
Délig is elaludna 
Ha Máté Jóska nem volna 

26 MÓBICZ Zs. : Szatmár vármegve népe, Szatmár vármegye id. monográfiája 273. 
27 uo. 269. 
28 VENDÉ ERNŐ : Irodalom, tudomány, művészet. Szatmár id. monográfiája 351—411. 
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II. 

A gyermek Móricz Zsigmond keveset ismert meg a szatmári nép életéből. Ha szegényes 
körülmények között is, az úri gyermek életét élte ; csak a tiszteletes unokájával és a jó gazdák 
fiaival barátkozhatott. Nem mehetett szárcsatojást szedni a füzesekbe, nem ácsoroghatott 
a szövó'-fonó asszonyok között és legfeljebb az ablakból nézhette, hogy merítik a Túrba hús
vét másodnapján a legények a lányokat. így a gyermekkori Szatmár inkább csak hangulat
ként maradt meg benne. Csecse : boldog tündérvilág, ahol ó't mindenki szerette; alma
hegyek illata, tinócsorda bőgése; — Istvándi: a magányosság érzése, a nagy ur félelme, 
Zsuzsika és a kísérteties túrparti éjszakák emléke. 

A szatmári nép kultúrájával és életével közelebbró'l csak népköltési gyűjtő útjain ismer
kedik. 1903-tól 1907-ig, illetve 1908-ig járja Szatmárt. Legtöbbször nyáron, de olykor téli 
időben is egy-két hónapig évenként. A Kisfaludy Társaság megbízásából öt ízben ; az Országos 
Monográfia munkatársaként is valószínűleg többször. Számtalan helységben fordulhatott meg, 
tudomásunk szerint legalább ötven községben állapodott meg egy-két napra, olykor egész 
hétre, vagy még több időre is. Ezek az utak lesznek az ő igazi „egyetemei", útja a néphez, a 
parókiáról a faluvégre. 

A népköltési gyűjtés nem neki jutott eszébe, ő akkor nagyon is árván, elhagyatottan* 
az öngyilkosság gondolatával is foglalkozva, „valóságos fizikai fájdalommal" rótta 
Budapest utcáit. Naponta sok órát gyalogolva, Kispestről a Statisztikai Hivatalig és vissza. 
Személyi és családi gondok kínozták. Édesapját Pestre hozta, de munkát nem tudott szerezni, 
Gyula bátyját, emberi ideálját nemrég temette e l ; barátai elhagyták, az Egyetemi Könyv
tárban remélt állástól elesett; szerelme viszonzása is bizonytalan, — senkinek sem ér meg 
„egy gyufából kilobbanó l á n g o t . ; . " 

Vargha Gyula—Gyulai Pál, Szász Károly és Kozma Andor mellett egyik pártfogója— 
nyilván elesettségét látva kérdezte meg tőle, nincs-e kedve népgyűjtési útra ; a Kisfaludy 
Társaság 50 koronával tudná segélyezni. 

A gondolat is, az 50 korona is úgy jött, mint a „megváltás". „Dal és nóta csendült" a 
fülébe és már indult is szülőföldjére.29 Vargha Gyulától ajánlólevelet kapott és valakitől aggo
dalmas figyelmeztetést, vigyázzon „meg ne mételyezze" a falu, — mert sok erkölcstelen 
dolog is van ott. 

így indult Móricz Zsigmond Szatmárba, a Vargha Gyula jóvoltából és az elérhető 50 
korona bizonyosságában. Soha „szemérmes írói segély" gazdagabban még nem kamatozott, 
kicsit a magyar próza eddig legnagyobb eredményeihez szolgált tőkéül. 1933-ban, Kodály elő
adása után Móricz is felvetette : mi lett volna belőle, ha nem találkozik a néppel. Bizonnyal 
nem a Hét krajcár, a Sárarany, és a Boldog ember írója. Hogy az lett : részben a találkozás 
eredménye. „ . . . ez a négy-öt esztendő, míg e vidéket jártam, az lett az én egyetemem, leg
felsőbb életiskolám, írói propeudikai tanfolyamom."30 

* 

Gyűjtőútjait megmaradt füzeteiből, feljegyzéseiből, leveleiből, a kortársak emlékezésé
ből meg lehet rajzolni.31 Útjai más-más indítékúak és eredményűek ; az elsőre mint a nép-

29 A népköltési gyűjtők útjairól szóló legszebb, a következő oldalakon sokszor idézett 
írása : Népköltési Gyűjtő. Nyugat 1933. I. 79—82. Újra közölve : Gyalogolni jó. Budapest 
1952. 23—27. 

30 Id. m. 
31 Gyűjtéséből 21 füzetet ismerünk. Móricz V'rág kerítette elő édesapja hagyatéká

ból. A füzeteket irodalomtörténeti igénnyel tudomásom szerint először Gyüszü László és 
Sebestyén György egyetemi hallgatók lapozták át 1954 tájt. Megfigyeléseiket még nem kö-
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nemzeti iskola neveltje és híve indul; az utolsó utak élményei a szociális lázadásig vezetik. 
Ezen a ponton népköltési útjainak tendenciája a Bartók Béláéval és a Kodály Zoltánéval 
érintkezik. 

zölték, figyelmemet néhány mozzanatra élőszóval hívták fel, s egyetemi szakdolgozatukat 
szívességből megmutatták. Ugyancsak Sebestyén György közléseiből vettem tudomást a még 
magánkézben levő, Vargha Gyulához írt Móricz levelekről is, s Vargha Gyula Sebestyén 
Gyulához küldött, a koiabeli népköltési gyűjtésekről szóló feljegyzéséről is. A Kisfaludy 
Társasághoz címzett, vonatkozó levelek az MTA Kézirattárában találhatók. Egy részüket 
közölte az Ethnográphia 1952-ben. (446—449. 1. Gergely Pál talált rájuk a Kisfaludy Tár
saság Levéltárában. Az 1903. okt. 23-án és az 1904. okt. 20-án kelt levelet teljesen, az 
1907. márc. 20-i dátumút kihagyással közli.) A gyűjtési utakra vonatkozó egyik legfonto
sabb dokumentumot, amelyből a gyűjtőutakat véglegesen tisztázni sikerült Móricz kéziratai 
között Leányfaluban találtuk Móricz Virág szívességéből és segítségével. Egy 1 : 425 000 
mértékű, „Szatmár megye térképe" szélére írta fel a következőket: „Szatmár megyei 
népköltési gyűjtésem területe. 

I. 1903 nyarán I. ú t : 
a) Csecse 

Milota 
Magosliget 
Nagypalád 
Kispalád 
Botpalád 

II. 1904 nyarán II. ú t : 
Csecse 
Milota 
Kishódos 
Nagyhódos 
Rozsáj 
Gacsály 
Jánk 
Majtis (egy hónap) 

III. 1905 nyarán III. út. Érendréd 
Dengeleg 
Iriny 
Gencs 
Börvely 
Nagyecsed 
Tyúkod (másfél hónap) 

IV. 1905. télen Domahida 
Penyige 
Kömörő 
Nagyar 
Kisar 
Fejérgyarmat (egy hónap). 

Ez utóbbi IV. gyűjtőútról ez a feljegyzés az egyetlen forrás. Az V. gyűjtőútja nincs 
felírva a térképlapra — valószínűleg még e gyűjtőútja előtt jegyezte fel a fentebbieket. V. 
gyűjtőút járói 1907. március 20.-i a Kisfaludy-Társaság elnökének címzett leveléből tudunk. 
(MTA kézirattára.) Eszerint 1906 nyarán a következő helységekben jár t : Pálfalva, Ombod, 
Pettyén, Kakszentmárton, Udvari, Szinyérváralja, Patóháza, Krassó, Batiz, Sárközújlak, 
Adorján. Másfelé is járhatott ez években vagy később, mint a monográfia munkatársa. 
Kortársi emlékezésből tudjuk, hogy lerajzolta a csetfalvi és bökényi templom mennyezetét 
(BALOGH EDGÁR: „Julián barát" a felvidéken, Móricz Zsigmond ébresztése, Budapest 
1945. 153.). Füzeteiben Császáriban gyűjtött dalok is szerepeltek, s az Éjjeli szállás c. novel
lája színtere Császári, vagy Nyirderzs lehet; s írásaiból ítélve Nyírmeggyesen is megfor
dulhatott. Járt Kántorjánosiban is. (Móricz Zs.: Híradó a spiritisztákról, Kelet Népe 
1942. 11. sz.) 

b) Csecse 
Tiszakóród 
Istvándi 
Nagyszekeres 
Csenger 

(2 hónap) 
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A 24 éves Móricz Zsigmond „faluimádattal" indul Szatmárba. A falu nem volt tőle 
teljesen idegen. Igaz, már gyermekkorában elszakadt tőle : apja a paplány feleség kedvéért 
nadrágot húzott; az iparos már nem paraszt, s a Pallagi-rokonság, amely a család ideológiáját 
leginkább befolyásolta meg éppen középosztályi,— de a csécsi hat esztendő és a prügyi nyomo
rúság emlékei még elevenek ; apja legkisebb tettében, szójárásában érződik a paraszti eredet, 
s édesanyja is a paplányok romantikus népszeretetét oltotta a lelkébe : a nosztalgikus vágyat 
a falu után. A népköltészet különösen közel állt a szívéhez. Pataki és debreceni diák volt, s 
ezekben a kollégiumokban Erdélyi Népdalok és mondák című gyűjteménye éppúgy „második 
bibliája" volt a diákságnak, mint az erdélyi protestáns kollégiumokban Kriza János Vadró-
zsákja. A népi-nemzeti iskola, Petőfi, Arany, Tompa, Erdélyi oltotta belé a faluimádatot. 
A népköltészettel diákkorától foglalkozott, önképzőköri szereplései, Reviczky-tanulmánya32 

és első verskísérletei tanúskodnak róla33. De mindez elsősorban a konzervatív népiességhez 
kötötte a fiatal Móricz Z&igmondot; Szabölcska idilli falueszményéhez. 

* 

Az első szatmári út, mintha igazolná az idilli képet. Nyár van, napsütés, sokhelyt, 
mindenütt szól a nóta; mintha a „mesék arany birodalmába lépett volna".34 A fiatal, szépségre, 
és örömre régen szomjazó szív első útján mohón szívja magába a falu szépségeit, a ragyogó 
nyárt és aratási vidámságot. A csöndes panasz alig-alig, vagy csak megszűrve jut el a fülébe, a 
dal és mese felerősítve, csendülve. Vendég mindenütt; legtöbbször a parókiák nagy szere
tettel fogadott vendége : a híres szépasszony, Nyilas Kati unokája. Némelyik faluban már az 
egykori teológus-társak káplánkodtak, azok is segítik megszépíteni a napokat; papkisasszo
nyok várják szomjasan a látogatásaikat. S érdeklődéssel néznek rá a parasztok is : kicsit 
furcsálják ugyan a kíváncsiságait, hogy felírja nótáikat, de tisztelik is : nemcsak, mert 
legátusuk volt egyszer, de az apja Rózsa Sándor-szerű híréért is. Még szerethetik is : jókedvű, 
közvetlen, nem játssza az úrfit; finnyáskodás nélkül leül a kötővel letörölt székre, vagy akár 
a küszöbre is. Néhány öreg— akkor még fiatal— máig emlékezik a nótagyűjtő „legátusra" ; 
kicsit még habókosnak is vélték. 

Nem csoda hát, ha ragyogónak látta ezt a világot s kimondhatatlan boldognak érez
te magát, hogy alkalma van „ezen a boldog, ragyogó világon sétálni".35 

Majd másfél hónapig tartott az első útja, 1903. június 20-tól augusztus 25-ig, illetve 
szeptember l-ig.36 Tíz faluban fordult meg, Szatmár északnyugati részén, a gyarmati és szat
mári járásban. Csecsén, Milotán volt legtöbbet, Magosligeten is töltött egy hetet, a többi helyeken 
2—3 napot. Vagyis : legtöbbet rokonoknál és jóbarátoknál vendégeskedett: Milotán a Sipos 
tiszteletes vendége volt, Csecsén a Nyilas rokonság lakott, Magosligeten a kisnemes Papp 
György, apai nagybátyja, Kórodon keresztapja, Ács Lajosa pap, Nagypaládon volt teológus
társa Fóris Lajos a káplán, s két szép lánya van a nagytiszteletű Bencsik esperes úrnak. A 
„főhadiszállás" Csecse, illetve Milota : innen indul a Tisza-háti, Tur-háti és erdőháti falvakba : 
egyik irányba Bökény, Magosliget, Botpalád, Kispalád és Nagypalád útja állomásai, másik 
irányban Tiszakórodon, Istvándin keresztül a megye közepe felé halad ; még Nagyszekeresen 
és Csengerben is megfordul. 

Tíz faluban járt hát, de igazában mindent Milotáról nézett, Sipos tiszteletes házából. 
Milota kedves falu ; sokak szerint Csecsénél is hangulatosabb. Csecsét diófák rejtik ; Milotán 
tavasztól késő őszig minden ablakban és faragott tornácon virít a muskátli; a kiskertekben 

32 Uránia, 1902. 170—193. 
33 Korai verseiből a Légy jó mindhaláligban említett Fehér könyv őrzött meg néhányat. 

A könyvet Móricz Miklós találta meg bátyja iratai között. 
34 Népköltési gyűjtő, id. helyen. 
35 U. a. 
36 Móricz Zsigmond beszámolója, kéziratban. 
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pedig a Pestről hozatott, magvakból nevelt virágok. Ősi falu, már a 13. századi oklevelekben 
szerepel. A községben élő hagyomány szerint nevét egy Melota nevű szláv leánytól kapta, aki 
a honfoglaláskor itt halt meg. A kuruckor is megajándékozta egy emlékkel: a tiszabecsi 
ütközetkor, 1703. június 3-án Ocskay gárdája itt úszta át a Tiszát. Éppen most, Móricz ittjár
takor készülnek a kétszázadik évfordulóra, nagy kuruc veszekedések közben az emlékmű lelep
lezésére. 

Milota ezernyi lakossága alig kétezer holdon osztozott. Mennyi föld jut itt egy embernek, 
ha leszámítjuk az egyetlen kisdzsentri száz holdjait? A nép inkább fuvarból, napszámból szerez 
egy kis pénzt, Tisza-porondot szállítanak az épülő tiszabecs—fehérgyarmat—zsarolyán-i 
utakhoz. Az eklézsia is igen szegény : az egyháznak harmadfél hold földje van mindössze. 
De papja nagyszerűnek ígérkezik : oly békességben él még falujában, mint Baksay tisztelete
sei. Sipos Józsefet édesapjának, a nagytudású, több nyelvet beszélő Sipos Károlynak örökére 
hívta meg a gyülekezet 1896-ban. Maga is tudós hajlamú ; nyelveket tanult és szépművészete
ket, utazgatott külföldön is ; — a karcsai rektórián és hermánszegi káplánián keresztül érke
zett a milotai papságig.37 

A kevesedő hívő és dolgos papok közül való. A hajnal már íróasztalánál találja. Lel
készi munkanaplót vezet. Olvasókört hoz össze. Felolvasóestélyeket tart, négyszólamú ének
kart alakít s vezet oly sikerrel, hogy mind a négy szólam a lekottázott és kiadott parti
túrákat magától leénekli. Tájékozott az egyházi élet minden területén ; a Tiszavidéki Lelkészi 
Kör legkiválóbb tagjának tartják ; a Szatmár és Szamos című lapok számos tárcáját, versét, 
sőt egy regényt is közölnek tőle. A papi pálya lehetőségei szerint gyorsan emelkedik : 1903-ban 
már egyházmegyei jegyző, majd tanügyi előadó, 1909-ben tanácsbíró, 1917-ben országos 
zsinat tagja, 1919-ben esperessé választják. Ettől kezdve jó két évtizedig ő vezeti a szatmári 
református egyházmegyét. Történetét is megírja, hajlott korában fiatalos energiával, vas
szorgalommal, két vaskos kötetben. Hány kosár rendezetlen, poros iratot kellett ehhez átfor
gatnia a megye ötven parókiáján ?! Művét a legilletékesebb Révész Imre szerint „mint kor
történeti feldolgozást, kiváló irodalmi készség, finom történeti érzék és megfontolt tárgyila
gosságra törekvés, mint adattárat pedig gazdaságosság, rendszeresség, hitelre méltó pontos
ság jellemzi."38 

Ez az igyekvő, tudós hajlamú tiszteletes illendő időben asszonyt is hozott a parókiára 
művelt és igényes, szelíd és élnivágyó, durcás — fiatal leányt. Városból —• Milotára ; 
falusi pap hetedik gyermeke egy táblabíró leányát. A házasság bevált; de nem volt minden
napi jelenség : hisz a szatmári papok legtöbbje mesteremberek, módos parasztok, vagy legfel
jebb papkisasszonyok kezét kapta meg ; maguk is e rétegekből vagy még lejjebbről jutottak 
Patakon és Debrecenen keresztül a papságig. A város kényén nőtt, előkelő leánynak az első 
időben kissé furcsa lehetett a milotai tornácos paplak ; mely bizony beolvadni látszik a mus
kátlis parasztházak sorába. A fentmaradt epés anekdota szerint a nagytiszteletű asszonnyá 
lett táblabíró kisasszony házassága másnapján csak dagasztó tekenőbe fürödhetett. 

De hát ezen nem múlik a boldogság ; az új asszony kedves volt és bájos, még durcás-
kodásában is — a Galamb papné egyik modellje — jelleme és műveltsége megmentette az 
unalom esetleges következményeitől; halálig Sipos József né maradt. Csipős nyelvek szerint 
még az egyházmegye kormányzásában is némi szerephez jutott, „Böske" esperes; — Sipos 
tiszteletes úr kuruc természet volt ugyan, de Pap Énok-szelídségű férj, aki aligha tudta 
megtagadni felesége olykori jótanácsait. 

A népdalgyűjtő Móricz Zsigmondot ehhez a családhoz fűzte a legigazabb barátság, 
Szinte családi örökségképpen. Sipos tiszteletes édesapja Pallagi Józseffel volt kenyeres pajtás ; 

37 TÖRÖK JÓZSEF : Sipos József életrajza és esperessége. Sipos József id. műve függelé
kében, II. kötet 426—432. 38 Előszó Sipos József id. művéhez I—III. I. 
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Sipos Juliska Pallagi Erzsinek volt a barátnője, az ifjú Sipos Pallagi Gyulával lehetett jóba, 
egyidősök voltak. Móricz Zsigmond úgy ment hozzájuk, mint haza. Mászhatott a szilvafára, 
fütyülhetett a szobában, családtagként mehetett velük bárhová látogatóba. A szemléletét 
sokáig ez a család is alakítja. Ahogy írja : „Ez a ház volt életem igazi nevelő iskolája. Ott 
ismertem meg a falu életét, s tömérdek benyomás, élmény s mély s forró indulat lobbant fel 
bennem, ami későbbi műveimben mind ott van. Az Árvalányok, Fáklya, számtalan novella és 
regényeimnek minden része, ahol a falu kálvinista papi világa jelenik meg, mind a mai napig 
ezeknek a nyári tartózkodásoknak, s e végtelen kedves családnak körében s velük tett 
kirándulásoknak emléke."39 

De nemcsak a falu kálvinista papi világának az alakjait hozza innen ; első paraszt
tárgyú írásainak szereplőit is innen nézi. A Dohányosokat, az udvarolgató fiatalokat, a paró
kiára, jegyzőlakra becitált, vagy benyitó parasztokat, akiket szeret patriarchális szeretettel, 
de mulat is rajtuk a jó úr derűjével. 

Mit látott Móricz Zsigmond első népköltési útján, mire figyel fel egyáltalán? Adat
szerűen erről az útjáról tudunk a legtöbbet, megvan a gyűjtése, s útjáról 18 tintával írott 
oldalon számol be. 

Elsősorban természetesen a népköltészet érdekli. Általánosan ismert dalokat, mondó-
kákat és törmelékeket nem igen jegyez le, az esztétikai szempontokra igen ügyel. Ezernél több 
dalt, mint ismertet nem vesz fel a gyűjteményébe. Felír 764 dalt, 55 játékot, 52 köszöntőt, 
49 találós mesét, összesen 920 darabot, de ezekből kihullónak vél a rostán legalább 300-at. 
Megjelenésre méltónak kb. 600-at tart. 

A gyűjteményből a nagy szorgalom és érdeklődés mellett nyilvánvaló a gyűjtő kialaku
latlan módszere és zenei, néprajzi bizonytalansága is. Ami természetes: hisz ebben az időben 
Kodály is kiforratlan módszer nélkül barangol dalok után a peremvidékeken s még Bartók is 
felvesz a népdalok közé Szentirmay-szerzeményt. A Móricz által felírt dalok nagyobbik része 
műdal, melynek egy részét egyenesen Sipos Józsefnétől hallja. A falu legszegényebb rétegéig, 
s különösen a Tiszahát pásztoraihoz alig-alig jutott el. Inkább csak véletlenül. Találkozhatott 
egyik-másikukkal. Bár a dalok között pásztornóták, betyárdalok is vannak. Egyikről megjegyzi 
(Az Alföldön híres gulyás vagyok én), hogy a közlő, Elek József, még gyermekkorában egy 
vén juhásztól halottá. Máshelyt egy 80 éves öreg csordástól, Borbély Ferenctől jegyez le egy 
töredéket (Újfaluban születtem én). Azért töredéket, mert az öreg fejéből már kiesett néhány 
sor, csak prózában tudja felidézni. Feljegyzi némely dal legújabb változatát is, ahogy a kiván
dorlók éneklik : „New-York felől elindult egy gőzhajó..." vagyis : felír mindent, amit 
szépnek érez és ismeretlennek vél. így az igazán szépeket is : a kállai kettős egyik legszebb 
dallamát: „Kerek az én szűröm alja . . . " 

Az irodalomtörténetet összeírt dalainál, játékainál is jobban érdeklik talán írói megfigye
lései40. Már az első útján is. Magosligeten Krajcár Gábor 13 éves gyermek sorsáról jegyez fel 
adatokat — törvénytelen gyermek, már három éve ostoros, kommenciója kicsi —, Nagy
paládon a falura került teológusról csinál egy vázlatot, ráérezve benne a magyar ugar parla-
gosító munkájára; Csengerben egy társaság tagjainak a múltját, beszélgetéseit jegyzi fel • 
az Árvalányokban találkozunk vélük ismét.41 Felír néhány ellesett párbeszédet az eső elő 

39 Népköltési Gyűjtő id. hely; 40 Móricz Zs. népdal és népmese gyűjteményével különben sem sikerült alaposabban 
foglalkozni; nehezen hozzáférhető, helyenként gyorsírással, ceruzával jelzett, nehezen olvas
ható. 41 E két jegyzetet ide írjuk ízelítőül. 1903-ban Nagypaládon jegyzi föl,.régi teológus 
társáról: „Lemondó hang. Semmi új, semmi különös iránt nem érdeklődik. Örökösen ásí-
tásra kész. Álmos. Igen, nem. Unalom öli. Tanul, készül a kápláni vizsgára. Azért álom és 
unalom környékezi ha látja. 



szaladó lányoktól, a tengeri táblába megbújva feljegyzi a kendernyűvó' asszonyok egymást 
csipkedő pletykáit, néhány vonással rögzít érdekes figurákat, pillanatokat : Béni bárói, a 
törekvő tanítóról, özvegy tanítónő és teológus szerelméről, középkori „folf'-ról, „várkis
asszonyokról. 

Miért nem lesz e pompás megfigyelésekből, ráérzett problémákból még évekig egyet
len tárca sem? Hosszú beszámolójából egy kissé erre is következtethetünk. A beszámoló — 
24 éves fiatalembertől, aki politikailag, gazdaságilag, és néprajzilag is elég iskolázatlan és 
felnőtt fejjel először jár faluban — leszámítva a felfedező szándékból fakadó túlzásokat, okos 
írás. Mindaddig, amíg megfigyel. Nemcsak néprajzi vonatkozásban, de a vidék szociális éle
tét illetően is. Észreveszi, hogy az eldugott táj életébe most tör be a „civilizáció" ; felfigyel 
az eladósodásra, a fokozódó kivándorlásra, a gazdasági élet új mozzanataira, a repce- és-
káposztatermelésre. De amikor megfigyeléseiből következtetéseket von le, amikor a ténye
ket magyarázni akarja — menten kitűnik; öröklött és téves ideák foglya. A paplak vélemé
nyét írja, vagy még annál is konzervatívabbat. Ezzel a szemlélettel találó megfigyeléseit művé 
formálni nemigen lehet. 

Egyetlen ponton hadd idézzük. Látja, megírja, hogy a Tiszahát falvaiban nagy a rom
lás. Nemcsak a régi, népi kultúrából kezd kivetkőzni a táj — ezt a „kivetkó'zést" külön
ben el is túlozza — hanem anyagilag is romlik, vérben is fogyatkozik. A parasztság egyre 

Elmúlt az az excentrikussága is, hogy szakállt, barkót viselt s bajuszt nem. Sima 
arc, darabos vonások, elég nagy haj. De szolidabb, mint régen. 

Emlékszik mulatérozásra, korhelykedésre. 
Lajosra, ki már elzüllötte magát. 
— Áh, nem igen érdeklődnek itt semmi iránt. Nem törődnek semmivel. A váltó. Adós 

a falu. Sok a kocsma. A kocsmába mindig van ember, de a templomba nem mindig. Nincs 
itt semmi elevenség. Ördögadták csináljatok! Azért vagytok a falu lelkipásztorai. 

— Ah, nem úgy van a! Nekem nagyon is meg van kötve a kezem. Nem is igen érint-
kezhetem a néppel. A nagytiszteletes úr is igen különös. 

— Milyen ember? 
— Na, hát derék, kedves ember; de a néppel szemben nagyon is kitartja magát, 

lakodalomba sem megy el, torba se. 
— Mi dolgod van? 
— Tanítom az I. osztályt, Hétköznap végzem az istentiszteletet, vasárnap délelőtt 

a Nagytiszteleti úr néha prédikál (mosoly). Az esperesi teendőkben is segítek, nem sok. 
— Mi a fizetés? 
— 400 frt. 
íme, egy gépbe illesztett ember. 
Vannak sínek, pályák, ilyen az a mozdony, minek ember a neve, előre haladhat. 

A gondolkodás szabadsága addig az övé, míg nem választ, melyik sínre menjen. 
Csengerben 1903. augusztus 20-án jegyzi fel a következőket: „Este vitatkozás a 

házasságról: Kassayné — Endre Márti, Lengyelné, Kassai, a két lány szólt bele. 
1. Az ideális, szép, férfias, komoly, tisztelt, önérzetes pap. 
2. A rettentő jóízűen kacagó, hű barát, jó kompánista pap. 
3. A kövér, egyszerű debreceni diákpap, általános kifejezéseivel. 
4. A joviális öreg bácsi, ki már csendes legény. 
1. a) A boldog, eszes, fölényes, egyszerű modern papné. 
2. a) A kedves, ragaszkodó, gyönge, óvónőből lett papné. 
3. a) Az egyszerű civis lányból lett kislányos papné. 
4. a) A nagyon művelt előkelő árvalányból lett papné. 
Hogy kerültek össze? 
1. c) Hat évig vártak egymásra, mint Jókainál 
2. c) A pap elvette az óvónőjét. 
3. c) — 
4. c) Az árvaleány férjhez ment egy özvegy emberhez. Mind boldog. 
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nagyobb mértékben eladósodik, gyakoriak a dobraverések, a nép széled a világba: 
Ligetről csak öt-hat, Milotáról tíz-tizenöt, a Paládokról húsz-harminc, Tiszakoródról a hírek 
szerint már száznyolcvan férfi van oda, — írja. A számok megközelítőleg bizonyára helyt
állóak. 

Amivel a tényeket magyarázza : a lehető leghamisabb. Vitába száll, szinte okoskodóan 
Hegedűs Lóránt Budapesti Szemlében megjelent cikkével42. Szerinte legfeljebb csak féligazság, 
amit Hegedűs mond, hogy a szükség hajtaná el szülőföldjükről az embereket. Az Amerikába 
vándorlásnak legfőbb oka—mondja bölcselkedve—a divat terjedése. A parasztasszonyok cifrál-
kodása. Az, „új divatos uraskodás", amely megbontja a „régimódi" cifraság nélküli egyszerű
séget. „A nép azért adósodik el, mert luxuscikkekre, asszonyi cifraságra, haszon-nemhajtó, 
kényelem-adó dolgokra sokat, sokat költenek. S így az évi mérlegük mindig visszabillen. 
Kipótolja a bevételt a váltó. . ." „Sok, a legtöbb azért megy ki, mert már fülig úszik az 
adósságban, de ez az őrült divat terjed, és ott még most hódít szélesebb körökben és könnyen 
csinálnak adósságot az emberek, mondván, majd egyszer kimegyek én is." Mennek pénzt 
keresni, hogy abból itthon házat építsenek, „cifrát, bádogos tetejűt* festett tornácút" — 
írja szinte rosszallóan. Mintha már-már önzésnek tartaná, hogy a „régi jó paraszt inkább 
lesz gyári munkás napi 5 koronáért Amerikában, minthogy itthon „kegyelemből kaszáljon 
gazt felibe". 

írja mindezt akkor, mikor a parasztság elproletarizálódása minden korábbinál nagyobb 
méretet öltött, mikor valóban megritkult a férfiak vállán a kurta guba, de csak kóccal bélelt 
nagyujjas került a helyére; s az asszonyok is csak 16 krajcáros kartonból varrt ruhákban 
„cifrálkodhattak". 

Szinte kételkedve olvassuk az 1903-as füzet fentebbi gondolatait, ugyanaz írta volna, 
aki majd a Bujdosó magyarok szívhangjaira oly gyötrelmes szenvedéssel rezonál?43 Aki a 
szociális nyomorúság ellen lázadó Avar Janiról ír, akinek kivándorolva — „szemei zölden 
világítanak a reménytelenségbe"?44 Ugyanaz, de más szívvel és főként szemlélettel. 1903-ban 
még az extra Hungáriám neveltje, fölényesen leckéztetve a későbbieket a szociális író : 
remegve, a nemzet lelkét és jövőjét keresve. Az emberségnek és magyarságnak erre az ormára 
részben éppen népköltésgyűjtő útjain közeledett. 

* 

Móricz Zsigmond második gyűjtő útjára a következő évben, 1904 nyarán került sor.4& 

Ez az út nem sokban különbözött az elsőtől. Nyáron, aratás idejében tette, „mikor a 
nótakedv legnagyobb". Benéz Csecsére újra, s hosszabb időre megtelepszik ismét Milotán, 
Siposéknál. Innen rándul ki Kishódos, Nagyhódos, Rozsály, Gacsály, Jánk, Majkis községekbe. 
Nyilván most is mindenütt vendég: úri házak, földbirtokosok, papok és tanítók vendége. 
Nem találkozik semmi nehézséggel, semmi kellemetlenséggel— akkor még nem kísérte csendőr 
a falukutató nyomát. Mindenütt szívesen fogadják, legfeljebb megmosolyogják a szándékát, 
nevetségesnek tartják a „kíváncsiságát" éppúgy, mint a Bartókét és Kodályét, hogy a buta 
parasztoktól felírja a nótákat; s nem értik, miféle ember, nem iszik, nem dohányzik s a kártyát 
sem forgatja. Vitába nem igen ereszkedett senkivel a nép sorsáról; leginkább még őt is csak 
a nép költészete és nem a keserű sorsa érdekelte. A mese és a dal talán jobban, mint a nótázok 
és a mesélők. Pestre visszatérve tovább dolgozik 48-as érzülettel Tisza István 67-es lapjába. 
Hamarosan megházasodik, a bokrok boldogjaként él, mintha tudomást se venne a körülötte 

42 HEGEDŰS LÓRÁNT : A magyarok kivándorlása Amerikába. Budapesti Szemle 1899 ; 
A székelyek kivándorlása Romániába. Budapesti Szemle 1902. Hegedűs fenti tanulmányaira 
nem a Móricz Zsigmond által kiragadott gondolat a jellemző. 

"Nemzeti irodalom, Nyugat 1921. I. kötet 745—756. 1. 44 Betyár, Budapest, 1937. 45 Levél a Kisfaludy Társ.-hoz 1904. október 20. MTA kézirattár. 
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forrongó világról. Pedig nagy dolgok készülnek : forradalom érik, egy új irodalom van szü
letőiéiben. Őt még a régi világhoz kötik az álmai; politikai, s irodalmi elképzelései is. 

* 

1905-ben ébred rá először igazán, hogy Magyarországon óriási elintézetlen dolgok vannak; 
s nem kielégítőek a régi 48-as és 67-es igék. A harmadik, illetve a negyedik és ötödik népköl
tési gyűjtő útján. 

1905-ben Szatmárt járva ha akarta, ha nem, szembetalálkozott a kor valamennyi 
lényeges kérdésével: a koalíció csatározásaival, a szociális kizsákmányoltsága miatt lázadó 
szegényparasztsággal, s a nemzetiségek önállóságra törekvésével. 

A koalíció talán sehol sem volt hangosabb, mint éppen Szatmárban.46 Az 1905-ös válasz
tásokon a megye mandátumából ötöt szerzett meg, az 1906-os választáson valamennyit. 
A zajt csak növelte, hogy a megye egyik képviselője, gróf Károlyi István egyúttal a koalíció 
egyik országosnevű vezetője is volt, s hogy Kristóffyt Szatmár főispáni székéből nevezték ki 
belügyminiszternek. S nem kevésbé a „személyes" sérelem, hogy Nagy László, a Szatmár 
megyei dzsentri, az eddigi alispán, pecsovicsnak, a darabont kormány hű emberének bizonyult 
az örökölt főispáni méltóságban. 

Nagykárolyban, a székvárosban hónapokig folyt a szóharc. A megyeházba be nem 
eresztett koalíciós 60-as bizottság a Kossuth nóta mellett vonult a Magyar Király szállodába, 
vagy a városi tornacsarnokba üléseket tartani; a nemzeti ellenállás propagálására külön 
hetilap indult47. A kormány közben csendőrökkel távolítja el hivatalukból a főjegyzőt és 
aljegyzőt, felfüggeszti a szolgabírákat, megszünteti a megye javadalmazását, fegyveres erővel 
akadályozza a 60-as bizottság ülésé t . . . az ellenállás azonban tovább t a r t : a darabont 
főispán csak 8 csendőr jelenlétében mer kiszállni a vonatból, egymást érik a „kurucestélyek" 
és a tulipán-ünnepségek — legtöbbször gróf Károlyi Istvánné védnökletével — míg csak meg 
nem érkezik az alkotmányos kormány híre s az új függetlenségi főispán, akit nagy ceremóni
ával és fáklyásmenettel fogadnak, s aki beterjeszti hamarosan programját: legfontosabb a 
rend, a nemzetiségi mozgalmak „törvényes keretek között" tartása, a magyarság—természe
tesen a birtokos magyarság — erősítése, s „ami minden modern államban első kötelesség : az 
utak rendezése."48 Ezekről szózatoltak a 67-es főispánok is, s hogy a megyében rend legyen; 
— az új főispán beiktatásának elején az aratósztrájkokban résztvevők közül 315 embert 
lecsuktak. Az új főispánt— Falussy Árpádot — Móricz személyesen is ismerhette, 1905-ös 
nyári gyűjtőútján akár vendége is lehetett az érendrédi kúrián. 1910-ben, az ököritói tűzről 
szóló írásában talán ráemlékezve emlegeti a főispánok „ideális" típusát: . . . ez az úr két 
nevezetes dolgot jelentett k i : „addig nem megy le Ököritóra, amíg el nem temetik a halotta
kat, mert ezt a látványt nem bírják az idegei", s hogy „ököritón nincsen szükség segélyre, 
csak egy díszes emlékoszlopra".49 

Nem valószínű, hogy Móricz Zsigmond már ekkor rájött volna a 48-as és 67-es pártok 
lényegbeli azonosságára. De lehetetlen, hogy már ekkor fel ne figyelt volna az úri osztály és a 
nép közötti távolságra, a két egymással alig-alig érintkező külön világra. 

A kastélyok, parókiák gondolata — ame* re megfordult,— főként a koalíció körül járt. 
Károlyi grófné honleányi buzgalmáról, Fráter Loránd szatmári szerepléséről, házasodni 

46 A koalíciós évek történetére: REISZIG EDE idézett műve és a korabeli Szatmár megyei 
lapok, főként a Szatmár vármegye, a Nagykároly és vidéke és a Szatmár és vidéke évfolyamai. 

47 Szatmárvármegye. „Politikai és társadalmi hetilap" 1905. nov. 4-én jelent meg 
először, az egyesült ellenzék programjával. 

48 Szatmárvármegye, 1906. máj. 12. 
49 Ököritó, i. h. 
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készülő ifjú jogászokról esett a legtöbb szó. Csak bele kell olvasni a korabeli szatmári lapokba : 
mintha a megyében legnagyobb számmal jómódú, hazafias urak laknának, kevésszámú zavart
keltő román és néhány „anarchista", „hazátlan" agitátor, akik a dolgos, jámbor parasztokat 
uszítják. 

Mennyire más volt a nép hangulata. A választásokon a szavazati joggal rendelkező 
parasztok legtöbbje a függetlenségi pártra adta a voksát, részint, mert ezen a vidéken becsü
letes ember kormánypárti nem igen lehetett, részint, mert függetlenségi vágyaik valóra
váltását remélték,— de a koalíciós helyi vezérek hősködését növekvő idegenséggel kísérték. 

1905 körül a szatmári falu élete igazán nem idill, s különösen nem a nagybirtok köze
lében fekvő falvaké.50 Az élet már a század végén megrekedt, a napszámosokból nem lesznek 
többé gazdák, az imperializmus kialakulásával a parasztság felbomlása gyorsuló ütemben 
halad előre ; a nagybirtok s a monopóliumok a szegényparasztság létfeltételeit támadja meg 
s az elnyomorodás új tényezőjeként fellép a finánctőkés monopóliumok árdrágító tevékenysége. 
Az árak emelkednek, a napszám alig ; az aratórész tizedéről hamarosan tizenharmadára, sőt 
tizenhatod és tizenhetedére apad. A század első évtizedében minden korábbinál nagyobb-
mérvű a parasztság eladósodása. A birtokok mintegy kilenctizede részben vagy egészben 
betáblázott, az agrárproletárok száma 1900 és 1910 között 600 ezerrel nő. S az eladósodás mér
téke, az elproletarizálódás Szatmár egyes részeiben sem kisebb mértékű, mint az országos 
arány. Móricz már első népköltési útján feljegyezte a tiszaháti falvak valamelyikéről; szinte 
nincs ember, aki ne tartozna a bankba. A kivándorlás is nagy, 1900-ban 160,1901-ben 350, 
1902-ben 485, 1904-ben 825-en vándoroltak ki Szatmárból, 1906 egyetlen hónapjában pedig 
több mint 200-an. A helyi lapok szinte számrólszámra hirdették, mennyi koronáért visz a 
gőzös Brémából, Fiuméből vagy Hamburgból az új világ partjaira.51 

1905 körül Szatmár megyében is, mint az ország legtöbb táján erjedt s lángra-lángra-
lobbant a paraszti elégedetlenség. A láp környékén a Károlyiakat és Domahidyakat szidják,52 

Érdkörtvélyesen a Mezőfi-párt gyűlésezik,53 melyen a „szomszédos községekből is számosan 
résztvettek", Károlyban Nyisztor György szatmári gőzmalmi fűtő — a későbbi népbiztos 
— sokszáz ember előtt beszél,54 Szatmáron, Károlyban egymást érik a kőművesek, cipész
segédek, sőt vályogvető cigányok sztrájkjai,55 Gaurán román parasztok kaszabolják össze a 
fegyveres csendőröket ;56 a következő évben, 1906-ban Csizmadia Sándor a siker reményében 
lép fel az aranyosmedgyesi kerületben s minden korábbinál erősebben nyilatkozik a tagadás 
szelleme.57 Érendréden, Vállajon, Remetyén és más községekben, a megye területén 11 nagy 
uradalomban teszik le az aratók a kaszát, a tizedik részt követelik58 Harcuk része a paraszt
ság országos hősi küzdelmének, Csanádban 17, Torontálban 21, Győrben 16, Hevesben 14, 
nagybirtokon folyik a sztrájk. Sorsuk is közös, Csanádban 260, Torontálban 364, Tcmesben 
156, Győrben 351, Szatmárban 315 embert összesen mintegy kétezret ítéltek fogházra.59 A fog
ház azonban nem tudta a szatmári parasztságot megtörni egészen, s a munkaadók sürgősen 

50 A századforduló parasztmozgalmainak legújabb összefoglalása : HANÁK PÉTER : 
A dualizmus válságának elmélyülése a XX. század első éveiben, Századok, 1955. 379—386. 
Népszerűsítő célú ugyan, de több új adatot közöl: HÁRSFALVI—MÉSZÁROS—PÖLÖSKEÍ— 
M. SOMLYAI—SZAKÁCS : Dózsa népe, Budapest, 1956. 

51 Nagykároly és vidéke 1905. ápril. 13. 
62 Móricz : Ököritó i. h. 
53 Szatmár és vidéke 1905. november 21. 
54 Nagykároly és vidéke 1904. jún. 9, 1905. szeptember 14. 
55 Szatmárnémeti monográfiája, Magyarország vármegyéi és városai sorozatban, 

307. lap. 
56 Szatmárvármegye, 1906. január 26. 
57 Szatmárvármegye, 1906. ápr. 28. 
88 Szatmárvármegye, 1906. júl. 2 
59 Szatmárvármegye, 1906. június 28. 
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megalakított „szakszervezete" sem; az 1906. évi termés egy részét némely vidéken csak 
1907 tavaszán csépelték el.6° 

* 

Móricz Zsigmond 1905 és 1907 között ezt a Szatmári járja. Nem a nótás, mulatós tisza
háti falvakat, hanem a kápi községeket, és a peremvidék román és magyar lakosságú helysé
geit. A kenyér mindenütt kevés, hisz az 1904-es aszályos esztendőt a még szárazabb 1905-ös 
követte. Kiszáradtak a kutak, kötöttebb földeken aratásra még csak meg sem pendülhettek a 
kaszák.61 A hangulat izgalmas és várakozó, a korabeli Balmazújvároséhoz hasonló lehetett, 
melyről így ír Veres Péter : „Háború, forradalom, sztrájkok, tüntetések, rossz termés és isteni 
csudák mind annak a jele volt, hogy ez a világ megérett a pusztulásra s napjai meg vannak 
számlálva"62 — s ebben a hangulatban aligha érdekelte a zselléreket, részes aratókat a gróf 
Károlyiné honleányi buzgalma és a 60-as bizottság Magyar Királybeli Kossuthnótázása. 
Úrra, papra, jegyzőre, egyre inkább mint az ellenségre néztek, s a sztrájkra buzdítókban — 
akiket az urak a „haza ellenségeinek" a nemzet „sírásóinak", „bomlottagyú, nemzetközi 
anarchista szocialistáknak" kiáltottak, a krisztusi igazság szószólóit, a bátor embereket tisz
telték. A fiatal Móricz elé a kastély és faluvég, a hagyományos szemlélet és az élő falu közti 
szakadék alighanem az élet legelhatárolóbb kérdéseit tette fel. 

* 
Az 1905-ös, vagyis a harmadik gyűjtőútjára nagy „nekifutással" készült. Április elején 

szeretne indulni — írja — mesét gyűjteni, fonográffal.63 De fél a sártól, mert Szatmárban 
tavasz időn csak a felhúzott szál-pallón lehet még a szomszédos házig is eljutni, s ő a mesék 
után is oly széleskörűen szeretne nyomozni, mint a nóták után, amellyel csaknem készen van 
a kiadásra. Aratásidő lesz, mikor vonatra ülhet. 

Ez az útja is úgy indul, mint a többi. Érendréd az első állomás. Nagybátyja feleségének 
falujában a legelőkelőbb házak is szívesen fogadják. Meglátogatja a báró Luzsinszky házat, 
melynek Petőfi egykor vendége volt, felmegy a László-halomra, melyen a monda szerint 
Szent László sátora állt, mikor átvonult a falu határán. Nótákat gyűjt. A fiatal házas boldog
ságával elsősorban szerelmes dalokat, s gonddal válogatja belőlük a legszebb szavakat, a 
legtündéribb képeket: fiatal feleségére gondolva. 

Érendréd a „hepehupás vén Szilágy" felé eső sarkán fekszik a vármegyének, nem messze 
Ady szülőfalujától. Az Ér, a „furcsa álmos árok" folyik végig rajta, s választja magyar és 
román részre. Innen indul a megye közepe felé Dengeleg, Iriny, Póttelek, Mezőterem és Gencs 
útján Károlyba, s onnan tovább Ecsednek. Erre szekerezett Ady Lőrinc úr is gimnazista 
fiával, —• a mindszentiek Genesen keresztül jártak Károlyba64 — s talán ezen az úton állott a 
havas Krisztus-kereszt is. Napsütéses tiszta időben gyönyörű ez a táj. Északra a szatmári 
Bükk, délre a bihari Réz, keletre a Meszes kékell, a levegő áttetszően tiszta, a tágas mező a 
végtelenség és a győzelmes élet érzetét keltő. Járt erre a költő Ady is : az Érmeilék tavaszi 
képét ő festette meg záporozó igékkel, a legragyogóbb színekben, a csókos Élet, a viruló termő 
Szépség boldog látomásában. A Májusi zápor után-ban: 

Nagymessziről ködölt a Bükk, 
Gőzölt a sík, áradt az Ér 
S fáradt testemben hirtelen 
Ott, a záporverte mezőn, 
Piros dalra gyújtott a vér, 
Piros dalra gyújtott a vér. 

60 Szatmár vármegye id. monográfiája 798. 
61 Magyar Földmívelő 1905-ös számai, Szatmár és vidéke 1904. júl. 26. 
62 Falusi krónika, Budapest, 1944. 198. 1. 
63 Levél Vargha Gyulához. 1905. márc. 28. 
64 ADY LAJOS : Ady Endre, Budapest 1923. 25. 
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Szinte sercent, hogy nőtt a fű, 
Zengett a fény, tüzelt a Nap, 
Szökkent a lomb, virult a Föld, 
Táncolt a Föld, táncolt az Ég 
S csókolt minden az Ég alatt, 
S csókolt minden az Ég alatt. 

Káprázó városi szemem 
Behunyom ennyi csók előtt, 
Rebegőn és nyugtalanul 
És halkan kérem az Urat: 
„Áldd meg ezt a csókos mezőt, 
Áldd meg ezt a csókos mezőt." 

Itt is, ott is asszony-csapat 
Kapál, hol majd élet terem. 
(Oh, mégis-mégis élni jó.) 
Erősek és fiatalok 
S a lábuk térdig meztelen. 
S a lábuk térdig meztelen. 

A falvak itt sincsenek messze egymástól, noha a dűlőnevek sok elsüllyedt, felégetett 
faluról beszélnek, de már vegyesebb lakosságúak és vallásúak, a magyarok mellett mindenütt 
kisebb-nagyobb számban románok és németek is laknak, s csillagos és keresztes toronyban 
szól a déli harang. Más jellegű vidék ez, mint a Móricz bölcsőjét ringató Tiszahát. Ameddig 
a szem ellát, mindenütt hatalmas tábla búza- és répaföldeken hajlonganak a parasztok ; s a 
megye székhelyén, a héttornyú grófi várkastély közelében egész utcahosszán sorakoznak a 
gazdasági épületek, irodák, tiszttartó lakások. S nagy táblák terpeszkednek Károlytól feljebb 
is, Kaplony, Börvely, Ecsed határában is. A gróf Károlyiak névadó portája körüli vidék ez, 
nem messze van Nagymajtény, s még nem porlottak szét az árulásért kapott hatalmas birtok
testek, az egykori fejedelmi vagyon. Szatmárban a Károlyiak a legnagyobb birtokosok, 
A Károlyi Lajos-féle erdődi — vállaji hitbizományi uradalom egymaga ötvenezer hold. 
Részei ott fojtogatják mindenütt a kisparaszti életet, amerre Móricz jár, Vállaj, Mérk, Bör
vely, Kálmánd, Kaplony határában ; ahol a jövő évben még a csapatban cirkáló csendörök 
sem bírják az aratás felvételére kényszeríteni a munkásokat. S ezenkívül Nagykároly gróf 
Károlyi Gyula 25773 holdas uradalmának központja, Mérken Károlyi Istvánnak 2836, 
Vasváriban gróf Károlyi Klárának (gróf Zselinszky Róbertné) 2700, Nagyecseden gróf 
Károlyi Georgiának (báró Pireth Lajosné) 5000 holdas birtoka fekszik.65 

Nem tudjuk, a nagy táblák között gyalogló népköltés gyűjtőnek mennyire tűntek fel a 
Tiszaháttól ennyire elütő birtoktestek. Természetesnek már nem vehette, de fel se igen háboro
dott még rajta. A nagy táblákon izzadó szegényektől még aligha kérdezte meg, mi jut nékik a 
termésből. Meg sem áll minden faluban, csak Dengelegen, Irinyben, Genesen és Börvelyben 
gyűjt, tudatosan még mindig csak meséket és dalokat. 

Börvelyből Ecsedre gyalogolva éri talán a legszokatlanabb élmény ezen az úton. A táj 
nyújtotta. Gyalog ment a nyílegyenesre vágott Kraszna-parton. Lassan alkonyodott. Elmarad
tak a módosabb sváb falvak, Csanálos, Vállaj, Mérk cserepes házai, az óriási kukoricatáblák, 
estébe vesztek előtte a távoli Ecsed tornyai, s a körüle fekvő fekete lápföldekre „kísérteties 
villó homály telepedett". A lépteit szaporázó gyűjtő szinte félénken látta megelevenülni a 
múltat, a hajdani lápot.66 Ady is látta ezt a képet: károlyi kisdiák korában járt az akkor 
még félig lecsapolatlan lápon.67 Egyik első forradalmi versében mintha a lápi vízió is felde
rengne. 

65 DOMAHIDY SÁNDOR: Szatmár vármegye mezőgazdasága és állattenyésztése. Szatmár 
vármegye id. monográfiája 295—320. 

66 Ököritó i. h. 
67 ADY LAJOS i. m. 24. 
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Az Ecsedre induló Móricz fáradt lehetett s az idő is késő. Egy utolért ökörszekérre 
kéretzkedett fel. Furcsa utazás ez az éjszakai, imbolygó lápon, a nappali sáros utcától is őriz
kedő városlakónak, és még furcsább volt az ecsedi fogadás.68 Az eddig minden paplakban ked
ves vendégként várt népdalgyűjtő szállást is nehezen kapott. Anekdotából ismerjük : beko
pogtatott a református parókiára, mint minden útján eddig. Most azonban a különben nagyon 
is vendégszerető Bérei József bizalmatlanul fogadta a borzas és poros vándort; csavargónak 
nézve. Vacsorát, szállást ugyan adott neki— szatmári pap volt; s az ifjú nevét a Prot. Nap
tárból már korábban is ismerte — de biztonság kedvéért lövésre töltve állította ágya mellé 
kétcsövű vadászfegyverét. 

* 

Móricz Zsigmond itt, Ecseden kezdhette rendezni úti élményeit, az ecsedi parasztok 
hangulatának segítségével. 

A lápvidéken a népet más érzelmi állapotban találta, mint a Tiszaháton, Túrháton 
vagy az Érmeiléken. Múltjukban, történeti tudatukban is volt árnyalatnyi eltérés, jelenük 
pedig sokkal forrongóbb volt. Ecsed a XV. századtól, s különösen a XVI. században a várme
gye egyik legnagyobb erőssége volt, fontos szerepű az erdélyi fejedelmek és a magyar királyok 
közti harcokban. A Báthoryaktól a Bethlenek örökölték — akkor 46 falu tartozott hozzá — 
a Bethlenekről a Rákócziakra szállt. A szatmári béke után 1712-ben árulása jutalmául gróf 
Károlyi Sándor kapta az ecsedi uradalmat, sok falu határában rengeteg földdel. Károlyi 
újonnan szerzett birtokaira a szabadságharcban megfogyatkozott kuruc, a nemességgel magát 
egyenrangúnak érző magyar lakosság helyébe Németországból svábokat telepített, Mérk, 
Vállaj, Csalános ekkor lett sváb falu. Vállaj Károlyi különös buzgalmából: a református 
magyarokat kitelepítette Börvelyre. Helyükre svábokat hozatott. Kálmándra ugyanez a 
sors várt, Csalánosra is. Erdődre és Beitekre is. A kisebb földesurak, akik pénz híjján nem 
tudtak svábokat szerezni, nemzetiségieket, szlovák, rutén és román parasztokat telepítettek. 
A már korábban idézett meggondolás : „Német jobbágy: pénzeszacskó, tót jobbágy: vajas
köcsög, magyar jobbágy: perlőtárs!'— alapján. 

A múlt ütötte sebeket nem gyógyította be a történelem, a századfordulón inkább fel
szakította. 1896-ban kezdték lecsapolni a lápot.69 A századforduló éveiben termett először a 
nád és sás helyén roppant bőséggel tengeri. De nem a parasztoknak: Őket kisemmizték az urak. 
A Károlyiaknak, Domahidyaknak volt ez csak aratás : még mikor víz alatt volt a láp, a víz
szabályozási terv ismeretében összevásárolták a parasztok illetményeit, 3—5 forintjával a 
lecsapolás után holdanként 500 koronát érő földeket, vagy kicserélték : 20 holdnyi lápért 
adtak 2—3 vékás, kiélt szántót.70 

A parasztság sorsa így csak rosszabb lett a lecsapolás után. Nem kincsekhez jutottak, 
hanem a félfillérektől, a vízadta lehetőségektől is elestek, a csigázástól, halászástól, a nád
vágástól. A háló ott rothadt az eresz alatt, a halkas a színben, ők mehettek cselédnek, summás
nak vagy kivándorolni a hazátlanná lett gémekkel, szárcsákkal vízimadarakkal új életlehetősé
get keresni. 

Az otthonmaradottaktól sok mesét, dalt gyűjthetett volna Móricz Zsigmond, jelentős 
anyagot a néprajztudománynak, hisz a megyében Ecsed környékén éltek legerősebben a kuruc 
emlékek, itt énekelték még a századfordulón Rákóczi kesergőjét s őrizték az ősi életmód és 
életfelfogás színeit. „ . . . Ott ült még akkor is a nép lelkén a nép világa71 — ahogy Móricz 

68 FÓRIS LAJOS : Emlékeim Móricz Zsigmondról. ITK. 1956. 381—382. 
69 NYÁRÁDY LÁSZLÓ : Vízszabályozás és ármentesítés. Szatmár id. monográfiája 

278—294. 
70 Ököritó i. h. 
71 i. h. 
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látta, de a mesénél és nótánál úgy tetszik, egyre jobban kezdett a mesélőre és nótázóra figyelni. 
Eddig eló'kertilt gyűjtéséből nem ismerünk ecsedi és tyukodi darabokat, pedig az ecsedi 
s különösen a tyukodi népkultúra páratlan az egész megyében. 

A legnagyobb hatással a daloló népet kereső' ifjúra az a füstölgő, lázadó elégedetlenség 
volt, ahogy ősi indulatokkal „komoran szidták, s a véres düh ingerlékenységével fenyegették, 
feszegették, hogy játszották ki őket az urak".72 Azzal a dühvel és gyűlölettel, ahogy a kiska-
raiak beszélnek a Sáraranyban a gróf Karaiakról: „a kiskarai paraszt lelkében máig ott van 
az istenfélelem tőszomszédságában az uraság elleni gyűlölet. Tehetetlen, századokra elraktá
rozódott, ma már nem is öntudatos érzés. Ki tudja már megmondani a gyerekének, mit vétett 
a gróf ellenük! De azt mindenki meg tudja tenni, hogy ha a gróf nevét kimondja, köpjön egyet. 
S ha módja vón rá, könnyen felingerüljön odáig, hogy leüssön belőlük egyet."73 

Szatmárnak ez a vidéke a legforradalmibb sarka^ Várkonyi mozgalma is a lápszéli 
községekben — Porcsalma, Ököritó, Rápolt, Dara, Sályi — talált talajra, Kaffka a Színek 
és években írt a Károlyba bevilágító, szociális indulatokat lobogtató tüzekről. Móricz Zsig
mond itt találkozhatott először lázadó paraszttal; a kiskaraiak Sárarany-beii úrgyűlöletét 
itt érezte meg, Kiskara múltját Gencs, Kálmánd, Vállaj történetéből formálta, s a Karai 
grófok arcát az áruló Károlyi családéról. De majd csak hosszú évek múlva. 

* 

Mennyi élményt hozhatott magával másfélhónapos útjáról, nem tudjuk. S még kevésbé, 
hogy friss élményei milyen húrokat szólaltattak meg benne. Mikor Pestre visszajött, már 
javában dúltak a darabont kormány és a koalíció közötti harcok. Az ő állásfoglalásáról bizo
nyosat nem tudunk, csak annyit, hogy ebben az időben szorgalmas olvasója volt a napilapok
nak, legalábbis egyik füzetében találó jellemzését adja Az Újságnak, a Napnak, a Pesti Hír
lapnak, a Budapesti Hírlapnak, a Pesti Naplónak, a Budapestnek, a Magyarországnak, tehát 
főként 48-as és 67-es lapoknak.74 Igaz, utalásszerűén megemlékezik Vázsonyi „mérsékelt 
szocialista közönségnek" indított lapjáról, s a Népszaváról is, mely „a radikális nemzetközi 
szocialistáké". 

Ezek a feljegyzések azonban elsősorban irodalmi jellegűek. A lapoknak foglalkozik 
ugyan a politikai arculatával is, de főképpen a stílusával. Az egyes szerzők megítélésében is 
stiláris szempontok vezetik. így állapítja meg Ugrón Gábor Zsarnokságot nem tűrünk! c. 
vezércikkéről: Stílusa olyan, mintha félszázadot késett volna, egy csöppnyi modern színe, 
levegője nincs. Avas szónokiasság. Nyelvtanilag divatból kiment szó és mondattani kötések. 
Elavult szónoki frázisok, de ezek közt néha akad egy-egy frissebb vagy erőteljesebb..." 
Ugyanezen a napon — 1905. okt. 20-án — Ábrányi Emil egyik tárcáját is ízekre szedi: 
„Stílusa : A régi iskolában tanulta a szép leírást, mint Ugrón a szónoklást. Endrődifaj ; 
minden főnév elé kell valami válogatottan cifra túlér ős jelző, vagy rádup
lázni egy ige-bunkó. Hát aztán a gazdag kifejezések az elavult irodalmi nyelvtani körül
írások ; papírvirágok, mint elevenek ; a mindennapi beszéd nyelvétől irtózik ; affektált, 
orrhangú, előkelő, folyvást érzik rajta, h. ir, ami a legiszonyúbb egy írónál. Nem beszél, nem 
előad, nincs mondanivalója semmiről, de mondani akar valamit, pedig nagyszerűt, meglepőt, 
szépet valamiről. Ma már az ilyen írót még az újságban sem kérik írónak, pedig itt igazán nem 
az ellenállhatatlan vágy bugyborékol az íróban, hogy elmondja, amit gondol — csak éppen 
mesterségből beszél arról, amit lá t ; neki az a hivatása, hogy lásson és beszéljen . . . " . 

72 i. h. 
73 Sárarany Bp. 1910. II. fejezetben. 
74 MÓRICZ MIKLÓS : Móricz Zsigmond az újságírásról, újságírókról, Itk. 1955.366—375. 
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Ha a stílus a tartalmat, az embert is jelenti; akkor Móricz Zs. fentebbi jegyzetében 
a 48-as politikusról és 48-as költőről szólva a kiürült, idejét múlt, frázisokká kövült 48-asságról 
is beszél. De ez a kritikája a frázisos 48-asságnak az író stiláris érzékenységéből fakadhat leg
inkább. A jegyzet nem a politikai igazságot, hanem a saját stílusát kereső íróé — másként 
nehezen lenne érthető, hogy a következő év tavaszán két kortesnótát ír az „első nemzeti kép
viselő választásra," a Kisújszálláson 48-as programmal fellépő Dr. Ábrahám Dezső támogatása 
idején. A szatmári nyári élményekből még nem szűrte le az igazságot; hiszi, hogy a sírva-
vigadó kuruc urak „paraszt" fiai: — a polgári pályára lépő ifjabb nemzedék— a régi vármegye
ház helyén felépítik a jövő palotáját. 

Az orosz forradalomra eddig tudomásunk szerint fel sem figyelt. Pedig az érkező híre
ket szinte minden lap külön rovatban közölte ; s nem mindig elítélően. Szociális tendenciáját 
a félfeudális és polgári lapok egyként elítélték; de a cári Oroszország vereségeinek örültek ; 
a Monarchia uralkodó osztályai a nagy vetélytárstól való megszabadulásban reménykedtek. 
Az orosz munkásság és parasztság harcának az egész emberi történelemre kiható jelentőségét 
akkor csak kevesen ismerték fel, illetve érezték meg, a néphez közel álló írók közül is ; első
sorban Ady Endre, ő azonnal felfigyelt a „moszkvai harang" világot betöltő lármájára.75 

érezte a felkelő, eszmélő nép tettének világot fordító erejét: „fölkelt a nép . . . s a proletár
ság visszaadta a népet a népnek."76 

* 

Mi vezette a fiatal férjet, pénzszükség vagy mesegyűjteményét akarta valóban teljessé 
tenni, vagy a nyári úton megsejtett „titoknak" akart utánajárni? Még ezév telén újra Szat-
márba indult meséket gyűjteni. Domahidán kezdi a gyűjtést, majd Penyigén, Kömörőn, 
Nagyarban, Kisarban és Fehérgyarmaton — a Szamos-közben — folytatja. Ez az első téli 
útja a vármegyében, a megye igazán szegény és aszálysújtotta faluiban. 

A falusi Magyarország télen igazán szomorú. A nyomorúságból az aratás után érkező 
vendég keveset láthat: új búzából sütnek kenyeret s a szapult vászon megfelelő nyári 
viselet. Az igazi szegénységbe be sem láthat; a ház előtt felelgetnek a kérdéseire. Télen 
azonban bevülre kell menni. A parasztház seholsem tágas és módos a korabeli Szatmárban, 
de különösen nem Kisar vidékén. Kisarban a házasodó fiúk a telekre építenek egyszerű, 
igénytelen, egyvégű viskókat, egy telekre hármat-ötöt, ahány fiú van.77 Benn penészes 
falak, rongyos bútordarabok, mezítlábas, sutban kucorgó gyermekek. A kacsa benéz 
az ablakon, a szobában kihajt a liceum. A kenyér már fogytán, rágják a málét és a sülttököt, 
míg van. Különösen 1905 telén. A nagy szárazság következtében sokhelyt meg sem nőtt a 
búza, ki kellett szántani s a gyenge takarmánytermés folytán a jószágállomány is nagyon 
megritkult. 

Odabent, télen, mások az emberek : kevesebb látszik a nótás kedvükből s több a 
nyomorúságukból. Ezen az útján különben sem dalokat gyűjt Móricz, hanem meséket, 
mesélni pedig csak szegény emberek szoktak ; — a jó gazda a mesélést magához méltatlan
nak tartja. Mindenütt talált embereket, akik hétszámra tudtak beszélni Királyfi kis János
káról, Napéjszak városáról és Vasjankóról. A mesék csupa szép dolgokról, merész vágyakról, 
boldogságért harcoló és elérő emberekről szólnak, a meséló'k csupa nyomorultak, éhezők és 
fázok, életükben szakadékok, tragédiák meredeznek. Az irodalmi motívumokat kereső, balla
dát szülő pillanatokra váró fiatal népköltésgyűjtőt az élet véres és tragikus dolgokra figyel
mezteti. 

Ehhez a téli útjához fűzi Móricz Zsigmond népgyűjtő útjának fordulatát és népszemlé-

75 ADY ENDRE : A moszkvai rekviem. Budapesti Napló 1905. febr. 15. 
76 ADY ENDRE : Földindulás. Budapesti Napló 1905. dec. 29. 
77 MÓRICZ ZSIGMOND : Szatmár vármegye népe. Szatmár vármegye id. monográfiája 264. 
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létének változását. Több helyen beszél róla, legbővebben egyik 1933-as előadásában.78 

„A falu gyönyörű volt, a szemem gyönyörködött benne. Sík és termő mezők, a nyári 
sürgés-forgás, a daloló vidám fiatalság. Magam is fiatal voltam s elmondhatatlan boldognak 
éreztem magamat, hogy alkalmam van ezen a ragyogó boldog világon sétálni. 

Történt azonban, hogy egy sötét kis parasztházban ültem egy téli napon. Fulladt volt, 
bűz volt, sötétség volt. Kint a hó csillogott, mint a mese, bent az emberek éltek, mint görények 
a vacokban. Fiatal lányok jöttek át a szomszédból, s egyszerre hárman-négyen diktálták a 
nótát, hogy alig győztem írni. Furcsa volt nekik, amit csinálok és hancúrozva mentek bele a 
játékba. Egyszerre csak kivágódik az ajtó, beront egy fiatalember késsel a markában, mellen
ragad egy vénasszonyt, aki ott ül a kemence mellett, s azt ordítja vad, magából kifordult, 
embertelen ordítással: „Megöllek vén dög, nem vagy anyám, megtagadlak, k u t y a ! . . . " Min
denki megdermedt, a férfi rámnéz, az idegenek jelenléte megzavarja, elereszti az öregasszonyt, 
s kikullog a szobából . . . . 

Rettenetesen megrázott ez a jelenet. 
Bezárták utána az ajtót, s mindenki tragikus rémületben volt, az öregasszony fel

tápászkodik a földről s azt mondja : „Semmi, semmi, szegény Jani, szegény Jani fiam." 
— A menye haragítja rá mindig a mamóra, a menye, a Zsuzsi . . . 
Később benézhettem a kisszobába, ahol a fiatalok laktak. Valami kétméteres mély

ségű szobácska volt ez, azelőtt kamra, ahol a fiatal pár két gyerekkel élt. Ott lakott az új 
generáció, a ház nagyobbik szobácskájában, lehetetlen zsúfoltságban a régi. 

Ez a jelenet egyik legelső megdöbbenés volt, ami az életre figyelmeztetett. Előbb csak 
arra gondoltam, hogy most jelen voltam egy olyan pillanatnál, mikor ballada terem. Iskolás 
neveltetésemnél fogva még csak azt kerestem, ami irodalmi motívum benne. De aztán rájöt
tem, hogy az életnek ez a nehéz tömött nyomorúsága feltétlenül kitermeli azokat a véres 
balladákat. Szegénység, éhség, nélkülözés, mint valami természetes elem vette körül ezeket 
az életeket, s a lelkierőket szakadatlanul vad ellentétbe csapta. Azon túl már figyeltem a 
magánélete tragédiáját is, a költészet által feldolgozottak mellett, s egyre jobban megismer
tem magát a falu életét. Rájöttem, hogy ez az élet nem oly ragyogó és napsütéses, mint ami
lyennek a vendég, a rövid ideig átutazó szemlélő látja." 

Tehát megvan a nagy felismerés : a daloló nép szenvedő nép is ; a napsütéses falu a 
szegénység, éhség és nélkülözés tája is, s az élet termeli a véres balladákat. S ilyen véres balla
dákat bőven hallhat, sőt láthat gyűjtő útján. Ebben az esztendőben ölték meg Szárazberken 
Rugó Vilmát a legények, s lökték holttestét a gabonába, Penyigén nemrégen fúlt kilenc 
aratólány a Szenke vizébe s Adorjánban, ahova következő évi útja vezet, két ember szóváltás 
során agyonver egy harmadikat, s szinte minden faluban hallhat és láthat tragédiákat, döbbe
netes dolgokat; egy kevés pálinka hatására előkerülnek a lélek mélyére fojtott sérelmek, 
emelkedik a vasvilla és szúr a kés. Ezek a helyszíni élmények éreztetik meg igazán Móriczcal, 
hogy minden irodalomnál fontosabb az élet, s minden dalnál és mesénél a daloló és mesélő és 
szenvedő ember. 

Már eddig is, korábbi útjain is megfordult a faluvégen. De ezek papok, szolgabírák, 
földesurak házából tett kirándulások voltak a szegénysoron. Legtöbbször úrféle emberek 
kíséretében, s ebédre, s éjszakára megtért a vendégfogadó kastélyba vagy parókiára. Ezen
túl szándékosan keresi a helyeket, „ahol legsápadtabb az arc és legkeserűbb a szenvedély", 
s a szegények között marad, ott alszik, ahol ráesteledik s paplan helyett a faluszéli szegények és 
cselédek tarkacihás dunnáival takaródzik. S hallgatja a szívből fakadó kitöréseket, és „csöndes 
elmondását olyan dolgoknak, amiket csak ökölbeszorított kézzel lehet hallgatni". Füzeteiben 

78 Népköltési gyűjtő i. h. 
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egyre ritkulnak a dalok és mesék : kevesebb lesz a gyűjtött népköltési anyag, lassabban tel
nek a füzetek, mesénél, dalnál fontosabb dolgokra figyel: „szívére íródnak fel" „a nép életének 
mély rezdülései".79 

* 

1906-ban — ötödik gyűjtó'útján — a vármegye keleti részein jár, az erdőd és szinér
váraljai járás magyarlakta falvaiban, Pálfalva, Ombod, Pettyén, Kakszentmárton, Udvari, 
Szinérváralja, Patóháza, Krassó, Batiz, Sárközújlak és Adorján községekben tartózkodik 
hosszasabban. Mesét, dalt nem sokat gyűjt, tapasztalatot, keserű élményeket annál többet. 
Múltévi útjain a paraszti nyomorúsággal és lázadással, az árulással szerzett latifundiumokkal 
találkozott. A nagybirtok erre sem ismeretlen, a nyomorúság még nagyobb, az Avas-vidékén 
az inség szinte állandó, de a szociális nyomorúsághoz még nemzeti sérelmek is járulnak. Múlt 
évi útján rá kellett döbbenni, hogy Szatmár nemcsak az idill, a daloló és nagyokat nevető 
kisparasztok hazája, a mostani út arra is figyelmezteti, hogy a nemzetiségi kérdés s az újabb 
„ezerév" sem olyan egyszerű, mint amilyennek a közvélemény tartja. 

Szatmár korábban bejárt falvai nagyobbrészt színmagyar kálvinista lakosságúak vol
tak ; az Érendréd Nagykároly közti községek is többségükben magyar lakosságúak vagy erő
sen magyarosodó tendenciát mutattak.80 A szálkai járás egykori ruszin, román és szlovák 
telepeseinek leszármazottai már bicskát rántottak, ha valaki magyarságukat kétségbevonta, 
a Károly környéki románok is jól beszéltek magyarul, Vállaj, Csanálos és Mérk sváb népe a 
századforduló táján még nem igen ment templomba, ha németül prédikált a pap. Mindez 
mintha igazolta volna a terjeszkedő, asszimiláló magyarság illúzióját, a Rákosi Jenő, Beksics 
Gusztáv és Hoitsy Pál által kifejezett, sőt szított századeleji közhangulatot. 

Az 1900-as népszámlálás a gyarmati járásban mindössze 9, a szálkáiban 10 románt 
tart számon, a nagykárolyiban is csak 7926-ot, a 29 101 magyar mellett. Az erdődi és szinér
váraljai járás népesedési statisztikája mást mutat : az erdődi járásban 9359 magyart és 14 675 
románt számláltak, a szinérváraljaiban 8065 magyart és 29 543 románt. Látnia kellett, hogy az 
ősi vármegye lakosságának jó harmada román, s egyre inkább a románság javára változnak a 
néprajzi határok, a román néptenger hullámai lassan, de feltartóztathatatlanul áramlanak 
nyugatra, a síkság felé is. 

A hódító magyarság igézetében nevelődött tiszaháti ifjú talán most érzi először az 
elnémuló harangok, „a pusztulunk, veszünk" szorongását, s találkozik személyesen a román 
nemzetiség történeti törekvésével. 

Szatmárnak ez a vidéke már évtizedek óta egyik fészke volt a román nemzetiségű moz
galmaknak. Lukácsiu László, a román Komité titkára, a Memorandum egyik vezetője lac-
falusi lelkész volt. A nemzetiségi törekvések a századfordulón újra felerősödtek. A passzivitásból 
kilépő román párt az 1906-os választásokon Szatmár megye három kerületében állít jelöltet, az 
aranyosmedgyesiben Tatár János szinérváraljai ügyvédet, a krassói kerületben, Lukácsiu 
Konstantint,— Lukácsiu László öccsét—, a nagysomkútiban Vajda-Vojvod Sándort, a román 
nemzetiségi képviselők egyik legharcosabbját, Nagy-Románia későbbi miniszterelnökét. 
A meghirdetett program a régi — Erdély autonómiáját követelő — de a vágy már az egységes 
Románia felé mutató. A választásokon — arról gondoskodott a közigazgatás, a választójogi 
törvény, a kirendelt karhatalom — Tatár Jánossal szemben báró Vécsey, Lukácsiuval szem
ben Pilisi István, Vajda Sándorral szemben gróf Teleky Pál kapott többséget. De micsoda 
küzdelemben! A nagysomkúti kerületben a pártok tettlegesen támadták egymást; a szava
zás állandó izgalomban, gyalogosok, huszárok, csendőrök jelenlétében reggel 9-től másnap 

79 I. m. 
80 Az 1900-as népszámlálás adatait közli Móricz Zs. : Szatmári vármegye népe. Szat

már id. monográfiája. 256—258. 
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reggel 6-ig folyt, a csendőrök beavatkozása folytán egy halott és több sebesült is lett. Össze
csapások, vérengzések már a választás előtti hetekben s utána is történtek.81 A krassói 
választások sem mentek sokkal szebben : Móricz még érzi nyomott hangulatát, a magyar— 
román vegyeslakosságú községekben is, amerre jár. Hisz az Avasvidék nemcsak közigazga
tásának korruptságáról volt híres évtizedeken keresztül, hanem „veszedelmes" nemzetiségi 
voltáról is. Lukácsiu László rokonai, hívei ebben a kerületben nagy számmál laktak. Ezeknek 
az előzményeknek ismeretében érthető legjobban Móricz Zsigmondnak az ötödik gyűjtő-
útjáról írt beszámolója. Csüggedten jelenti a Kisfaludy Társaságnak : „Bizony sem a magyar 
népköltészetre, sem általában a magyarságra nem örvendetesek" a tapasztalatai. A népköltési 
anyag törmelékes, értéktelen, a nyelv mondattanába egyre több magyartalanság lopódzik, 
a román nacionalizmus nagyon erős, s „.. . hogy tör hatalmas és alattomos agitáció minden 
ellen ami magyar, az egész óriási területen. Volt alkalmam megfigyelni, hogy maga a nép még 
mindig jó és magyaros érzelmű, de arra is volt alkalmam, hogy a legnagyobb kétségbeesés 
fogjon el, mikor annak a népnek vezető körét a legádázabb oláhosító érzelmek és célok zászlaja 
alatt leltem."82 

Ez a kép" kissé még a nemzeti fölény magasából festett, annak az embernek az izgal
mával, aki minden népek között a magyart tudja leginkább az isten képére teremtett fajtának, 
s a románt csak hívatlanul beözönlőnek Szatmárba. Küzdelmükben a jogos törekvéseket mintha 
meg se látná. Rájön majd : minden nép külön érték, a műveltség terén egyenlő tényező lehet; 
minden népnek egyformán joga van az önálló nemzeti létre. Arra is, hogy a magyarságnak 
nincs több testvére, csak az egyetemes emberiség s nincs más útja, csak a szomszédos népek
kel való béke. Politikai programként a magyar jakobinus dalát vallja. Nemcsak 1919-ben. 
Később is, a nacionalizmusok, a nemzeti öncélúság és elzárkózás évtizedeiben is. 

Az élmény azonban — az elnémuló harangok, a sokfelől szorongatott magyarság élmé
nye, a magyarság féltése— a nacionalizmustól megtisztítva, társadalmivá színeződve tovább 
él benne. Ady magával hozta ezt a szorongást románosodó szülőfalujából: „a vérében érezte" ; 
a megállapodott néprajzú Tiszahátról induló Móricz most találkozik vele. Ady barátsága, 
költészete segíti majd, hogy ez a szorongás, magyarságféltés ne a nacionalizmus táplálója, 
hanem a népért, a demokratikus Magyarországért vívott harc ösztönzője legyen. Hogy bírja 
a harcot Muszáj Herkulesként. 

* 

Többször nem kap — nem is kér — megbízást és segélyt a Kisfaludy Társaságtól 
szatmári gyűjtésre. De még nincs vége szatmári útjainak, 1907-ben — s talán 1908-ban is 
— mint az Országos Monográfia Társaság munkatársa járja a megyét. Milyen helységekben 
fordult meg akkor Nagybányán kívül, nem tudjuk. Nyírmeggyesen, s Szatmár nyíri falvaiban 
talán. Most már nem találkozott forradalmi néppel; az aratósztrájkok elmúltak ; a koalíció 
terrorja, a derestörvény kíméletlenül elnyomott minden megmozdulást, a hosszú harcokba 
amúgy is belefáradt, a kivándorlással megritkult és vezetőt nem találó nép a nyílt harc helyett 
időlegesen a beteges tagadásba, „a néma forradalom"-ba húzódik. A szoc. dem. párt sem szer
vezi már a mezőgazdasági munkásságot, Achim pártjában a Várkonyi táborához tartozó sze
gényparasztság befolyása gyengülni kezd, csak Balmazújvároson emelik fel a földmunkások a 
„Szabadság, egyenlőség, testvériség" zászlaját. Ekkor alakul (Nagyatádi) Szabó István veze
tésével a Függetlenségi és 48-as Gazdapárt is, de ez már a birtokos parasztság pártja, „nem 
sebeket ütni, hanem sebeket gyógyítani jöttünk" — mondja parlamenti bemutatkozó beszé
dében a vezérük. Érthető hát, ha a grófok is örömmel üdvözlik. 

81 Szatmárvármegye 1906. ápril. 28. 
82 Levél Beöthy Zsolthoz, 1907. márc. 20. 
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Szatmárban csend van, 1907-ben a nyíri járás legnagyobb eseménye, hogy Nyírmegy-
gyesen „elrejtőzött" egy 14 éves leány, Fekete Erzsi, s mikor felébredt, „tudóssá" lett. Erre a 
hírre az egész környék megmozdult: Hodász, Jármi, Gebe, Jánosi, Fábiánháza s más falvak 
asszonyai, lányai, vonaton, szekerén, gyalog siettek a „meggyesi lyányhoz". Józan kálvinista 
vidéken ez a csodavárás a letört lázadás utórezgése. A szórványosan feltűnő szektázók is. 
A meggyesi lány históriájáról Móricz is tudot t : akkor még kissé a babonás románság közel
létével magyarázta.83 

Az öt szatmári út gyűjtéséből nem jelentetett meg egy kötetet sem. Nem azért, mintha 
nem kérték volna sohase számon. Többször sürgethették, s Ő többször jelentgette, hogy már 
„félig rendezett állapotban" többezer dal s mese van birtokában, hogy „folytatja" és „befejezi" 
a kötet rendezését és jegyzetekkel való ellátását, hogy ekkor és ekkor — mindig újabb határ
időt jelölve — „teljesen elkészítve" szándékszik benyújtani. Vargha Gyula már 1905-ben meg
ígérte és tervbevehette Móricz gyűjtésének a kiadását,- de még 1910-ben is visszaadta a végre-
valahára benyújtott anyagot „további selejtezés és rendezés végett".84 Nem készült el Móricz 
kunsági gyűjteménye sem ; pedig a Kunságban a gyűjtést legalább kétszer megkezdte.85 

Nem is igen buzgólkodott a rendezésével. Különösen 1908 után. Nem vesztegette rá 
az időt, fontosabbnak tartotta a lelkében felhalmozódott „töméntelen" benyomások megírá
sát, mint a feljegyzett, nagyobbrészt már más gyűjteményekből ismert népköltési anyag 
variánsainak sok időt igénylő sajtó alá rendezését. Egyértelműen írói készülődéssé lett a gyűj
tés ; ezért nem kerül belőle a Népköltési Gyűjtemény köteteibe semmi.86 

Nem is gyűjtése költői anyagának van a legnagyobb jelentősége. Az is felbecsülhetet
len : móricz-zsigmond-i nyelv és hősalkotás, művészete levegője szempontjából; de legfon
tosabb mégis az, hogy a népgyűjtésen keresztül eljutott a daloló és szenvedő ember meglá
tásáig, a népi élet problémáiig. Maga írja: „így jutottam el a népköltészet Ariadné-fonalán 
a nép sorsa mély labirintusaiba."87 

Útjának ilyen fordulata nem egyedüli. Bartók és Kodály is — éppen ebben az időben 
pusztán művészi szándékkal indulnak népdalt gyűjteni, de a falu életét, a sok elporladó tehet
séget látva feltűnik előttük egy művelt és népi Magyarország képe. Kodály Zoltánt idézzük : 
„Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok 
tehetséget és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyar 
ország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket."88 

Móricz Zsigmond sohse sajnálta s nem ítélte feleslegesnek szatmári gyaloglásait; ezt 
tartotta egyetemének, legfőbb életiskolájának. „ . . . . kimeríthetetlen mondanivaló duzzadt 
bennem, és 25—30 év alatt nem fogyott ki az a tarisznya, amit ott és akkor tömtem meg 
mohó kapzsisággal a nép életének mindenféle anyagával"— mondta 1933-ban89. Munkássága 

83 Szatmár vármegye népe, i. m. 269—270. Fekete Erzsi „álmáról", tudósságának 
korabeli visszhangjáról özv. Gere Józsefné, Fekete Erzsi egykori barátnője beszélt részle
tesen. 

84 Vargha Gyula 1910 áprilisában kelt jegyzéke Sebestyén Gyulához a népköltési gyűj
tésekről. (Sebestyén Gyula hagyatéka.) 

85 Móricz Zs. levele Beöthy Zsolthoz 1907. ápril. 24. Vargha Gyulához. 1908. július 3; 
és 1909. február 20. 

86 1919-ben gondolt ugyan a népköltési gyűjtemény kiadására. Ekkor írja (1919. szept. 
10) Sebestyén Gyulának, hogy egy nagy magyar mesegyűjteményen dolgozik, de ebből sem 
lett semmi. Fontosabb volt számára az írás. 

87 Népköltési Gyűjtő, i. h. 
88 KODÁLY ZOLTÁN: A zene mindenkié, Bp., 1954, 116. 
89 Népköltési gyűjtő, i. h. 
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legfőbb értékének azt tekintette, amit „eredeti és hiteles" tanulmányok alapján közölt a nép
ről. A kortársak között ő az egyetlen, aki igazán közel' ől ismerte a magyar falut, nem
csak gyermekkori élmények, nyaralások, vagy szociográfiai tanulmányok alapján. A kora
beli írótársak szemhatárából kívül esett a falu és parasztság. Párizst közelebb kapták, nem
csak a székely falvaknál, de az alföldi tanyáknál is. Adynak és Ignotusnak eszébe jutott 
ugyan később a terv : autóval beutazni Magyarországot — de ebből nem lett semmi. Még 
Ady is többször járta Párizst, mint az alföldi dűlőutakat. 

Móricz Zsigmond „eredeti és hiteles" tanulmányait élete végéig bővítette : az ország 
minden tájának, a nép minden rétegének problémáiról saját szemével szeretett tudomást 
venni. Szatmár után a Kunsági és a felvidéki kisvárossal ismerkedik, a magyar katonák ember
ségéről és értékéről a tűzvonalba megy meggyőződni, a forradalom felszabadító erejét a bálozó 
parasztokon és a színházba járó munkásokon is leméri. Bethlen Gábor útjain végigjárja 
Erdélyt, s még élete végén is számára addig ismeretlen világ megismerésére indul: a városi 
proletariátus életét akarja felmérni. Ezt a gyűjtést olyan nagyméretűnek szánta, mint szat
mári útjait. A sophoklesi szenvedély telítettségét a fővárosi proletariátus életében vélte meg
találni, s a vele való megismerkedéstől művészete kiteljesedését várta.90 Terve valóraváltá
sához már nem volt ideje. Szatmár maradt a legnagyobb nevelő iskolája. Mint már idéztük ; 
itt tanult látni, megismerni a parasztot, az embert, az életet s majd a szatmári élmények 
nyomán közelhajolni „könnyetlen fájdalommal, fájó szeretettel és szerető haraggal" a kapás 
magyarhoz. A kisemberekhez, a zsellérekhez és nincstelenekhez. Szatmári útjain érezte 
meg : minden irodalomnál fontosabb és gazdagabb az élet s a legkimeríthetetlenebb téma a 
szegénység mindaddig, míg csak teljesen meg nem szűnik. 

1905 és 1908 között azonban ez az érzés és gondolat csak ösztöneiben mozdul, nem 
találja meg a művészi kifejeződés lehetőségeit. A gyűjtött élmények, a rengeteg anyag a hagyo
mányos szemlélettel nézve egyelőre csak szorongató tényhalmaz és kérdőjelek erdeje. Csak új 
szemlélet, szociális látás érlelheti, rendezheti igazán irodalommá. 

Új, szociális látással egyszerre megelevenedik a holt adat, életre kelnek a csengeri 
feljegyzésben szereplő nevek, művé érik a lápvidék hangulata s egyetemes magyar kérdéssé 
nő az árva ostoros gyermek, az elsikkadó népi tehetség sorsa. 

III. 

Mit kezdhetett a századfordulón induló művész a népköltészettel? Ma már világos — 
nagy művek és elvetélt kísérletek igazolják— semmit, vagy a legtöbbet, éppúgy, mint a XIX. 
században. Provincializmussal, konzervativizmussal meghaladott szellemi állomásokba való 
visszahulláshoz, újfajta „kelmeiséghez" vagy vajákossághoz „segített" a folklór ; nagyművelt
ségű demokrata művészek kezében, akik nagy tehetséggel tudták a népkultúra értékeit a 
magasabb művészetbe emelni, a modernség egyik legbővebb forrásának bizonyult. Ami ter
mészetes, hisz a népköltészetben elévülhetetlen értékek vannak minden kor számára. A XIX. 
század a klasszicitást, a nemzetit kereste benne ; a XX. század legnagyobb művészei már 
egyre inkább a modernség és egyetemesség elemeit is : az intellektus csúcsain hogy lehet 
közvetlenül az általános emberiről szólni. A népdal ősi, keveretlen, „elhasználatlan" színeivel 
a modern lélek örvénylő tájainak a festésére törekedtek, a népmese szabadabb asszociációit, 
kötetlenebb fantáziáját, halványabb-erősebb irracionalizmusát a regényben próbálták 
folytatni; a népi játék, tréfa nyersebb ízeivel és mesés kincseinek segítségeivel a színpadra 
vélték a költészetet visszavarázsolni. 

De nemcsak anyagot s indítást adott századunk művészetének a népköltészet; a 
kísérletezéshez megadhatta a műfajok „ősi jellegében" rejlő segítséget is. Talajt, melybe a 

90 Heti újság, 1937. március 12. 
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modern művészet gyökereit eresztve a legmagasabbra nőhetett. Persze a népköltészet fel
használását társadalmi mondanivaló híján a modem irányban is veszély kísérte, ha nem is 
a nacionalizmusé és művészi provincializmusé, de a dekadenciáé. A népiség, a népkölté
szet modern művészi felhasználására irányuló törekvés sokszor csak népi misztikához, stílus
játékhoz, „népi szürrealizmus"-hoz vezetett. Szociális látású és törekvésű művészeknek azon
ban a népiség és modernség, a sajátosan nemzeti és általános emberi legmagasabbrendű 
kifejezéséhez szolgált eszközül. Elsősorban a zenében ; Bartók és Kodály muzsikájában. 

A népzene régi hangnemeinek, szabad és változatos ritmusképleteinek — Bartók 
mutatott rá — újszerű, „újból való alkalmazás újfajta harmonikus kombinálásokat tett 
lehetővé s lehetővé tette a kromatikus 12 fokú hangrendszer minden hangjának szabad és 
önálló alkalmazását".91 A keleti népzenékhez való fordulás a századfordulón Európai jelenség, 
mint Bartók rámutatott, ez idő tájt Európa zenéje „sűrűn tarkálik pentatonizmusokkal."— 
melyet egzotikum, népiség vagy régiség sugalmazott, a majmolás sokszor el is laposított; de 
művészi alkalmazásuk, primitív, férfias energiájuk „üdítő újsággal hatott a megelőző korszak 
agyonkromatizált melódikája után."92 Szabadulást ígért a megmerevedett dur és moll rend
szerek egyeduralma alól.92

a 

Ami a nyugati zenékben sokszor csak kíváncsiság, egrotikum, kísérlet volt a zene tovább
fejlesztésére, a magyar zene megteremtésének életkérdése volt. Számottevő műzenei hagyo
mány híjján csakis a népzenéből lehetett kiindulni, s gyökerénél összekötni a magyar hagyo
mányt és az európai zenekultúrát. Eredményként Bartók és Kodály ősi gyökerekből táplál
kozó, modern, XX. századi, európaian magyar, szociális, emberi öntudatra ébresztő muzsikája 
született. 

A népköltészet, ha nem is oly mértékben, mint a zenét, a XX. századi költészetet is meg
termékenyítette. A régi igazság, hogy a műlíra eszközeiben, színeiben igen sokszor a nép
költészet felszívásával újul meg, igazolódott, vagy legalábbis igazolódni látszik. A század
fordulótól kezdve, az új zenei törekvéseket nyomon követve, egyre nő azoknak a száma, akik 
a nyugat-európai verselés szimmetrikus, zárt formáit túl merevnek érzik a mai ember érzés
világának kifejezésére ; s erősen kötetlen, laza formákkal kísérleteznek, Apollinaire-től—máig. 
A küzdelem kettős jellegű : a régi formák felbontásával, lazításával egyidejűleg — ha csak 
nem akarják a kötetlenséget formátlanságig vinni, a verset szétfolyóvá oldani — keresni kell 
az alkotás új, titkos belső rendjét, a régi formák felfrissítésének és az új formák, eszközök, 
ritmusok teremtésének módját, amelyek segítségével a mai ember szinte végtelenbe táguló 
világát ki lehet fejezni. S ehhez adott sok segítséget éppúgy, mint a zenében a keleti népek 
dallamkincse — tehát a műzene által korábban még fel .nem szívott értékek — a keleti népek 
folklórja, a finn-ugor népköltészet s főként a Kalevala93. A Kalevala századforduló körül kez
dődő európai útja részint ezzel magyarázható. Alliterációs rímelése, állítmány elé kapcsolt 
váratlan jelzői, ritmikai szabadsága és gazdagsága, kötetlensége, újszerű összhangzatok meg
teremtésére, a modernség és primitív ősiség összekapcsolására adott módot, illetve buzdítást, 
különböző szinten és értékben, Zempléni Árpádtól József Attiláig és Weöres Sándorig. A nép
dallal kísérletezők száma is jelentékeny, még a Nyugat költőinél is ; a szomszéd népek folk
lórjának is érezhető a színező megtermékenyítő hatása mai líránkban is. 

A népköltészet irodalomba való emelésének módja és eredménye eddig a prózában a 
legbizonytalanabb. Bartók és Kodály muzsikájával egyenértékű és jellegű műveket elbeszélő 
műfajokban nem ismerünk. Törekvést is keveset. A nyugati írók némileg rokon törekvése leg
többször mitikus népiséghez vezetett, vagy már kiindulásában irracionális volt. Nálunk 
Kodály és Bartók zenéjével Tamási művészete tartja a rokonságot valamelyest, de kevésbé 

91 BARTÓK BÉLA : Válogatott zenei írásai, Budapest, 1948, 9. 
92 id. DEMÉNY JÁNOS : Bartók Béla művészi kibontakozásának évei, Zenetudományi 

Tan. III. Bp, 1955. 324. 
9 2 a BARTÓK i. h. 
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egyetemes és gyakran mitologikus ; s a késői Móricz néhány műve, elsősorban a Barbárok és a 
Rózsa Sándor a lovát ugratja. 

A próza természetében is rejlik annak oka, hogy a prózaírók közül viszonylag oly keve
sen merítettek szemmelláthatóan és nagyobb eredménnyel a népköltészetből. A népmesét 
aligha lehet művészileg egyenértékűnek tekinteni a népdallal; a népdal művészi felhasználása 
a prózaírót más természetű feladat elé állítja, mint a versköltőt. S amit a költő vagy akár a 
zeneszerző is mesterségbeli fogásként megtanulhat a népköltészetből, azzal a prózaíró alig 
kezdhet valamit. Pontosabban : azt már megtanulták az előtte járók ; a szövegeket minde
nütt korábban felgyűjtötték, mint a dallamokat, — a tanulás eredményét már készen kapja 
az irodalomban. A XX. század elején induló magyar zenésznek népdalt kellett gyűjteni, ha 
magyar műzenét akart teremteni; a prózaírónak mese- és dalgyűjtésre már nem volt fel
tétlen szüksége. A népköltészetből azért tanulhatott, mint mindig : nyelvet, stílust, az ábrá
zolás realizmusát, nagyvonalúságát, az előadás tisztaságát, a fantázia szabadon engedését — 
de mindezt már a XIX. századiak is megtanulhatták ; ismétlésük még nem vezet modern
séghez. 

A népmese lazább asszociációinak, merészebb szökéseinek a művészi alkalmazása, a 
népdal vallomásszerűségének a prózába vitele, az epika lírával való vegyítése, az anyagszerű
ség hangulatba oltása, a friss történetek és élő szereplő folklorizálása már igen. 

* 

Azok a törekvések, amelyek a népiséget, a népi tematikát az új irodalom egyik forrá
sává kívánták tenni, a század elején téves és terméketlen gondolatnak tetszettek. A nép
költészet gyűjtése elvesztette a nemzeti, társadalmi élettel való kapcsolatot, a népnemzeti 
iskolát annyira ellaposították a kistehetségű és közelre néző utódok, hogy az irodalom meg
újulásának útját átmenetileg még azok is a népiessel, a magyarossal ellentétes irányban 
keresték, akik pedig a magyar irodalom múltjának ismeretében a jövő irodalmát legalábbis 
részben, a korszerűen értelmezett népiben vélték. Zenében sem volt egészen másként. A hiva
talos vélemény a népdalgyűjtést befejezettnek tekintette, a kísérletet, mely „a népdalt a 
magasabb műformák légkörébe" akarta emelni, eredménytelennek, s „hitetlenül nézett min
den olyan törekvést, mely a nép és műzene között újabb hídverésre vállalkozva a népzene 
gyökereiből szándékozott magasabb műzenét felnövelni".94 

Bartóknak, Kodálynak, Adynak, Móricznak kellett ismertté válni, hogy megváltozzon 
a haladó polgárság véleménye, hogy elhigyje, hogy a népi tematika, a népi, magyaros hang 
más, mint amit a kiegyezés utáni korban annak tudott, hogy a népi művészetből való fel
frissülés nem ellenkezik a modernséggel és a magyarság sem az európaisággal. 

* 

Mikor Móricz népköltés-gyűjtő útjára indul, írói tollát próbálgatni kezdi — a magyaros 
népi formákkal inkább csak iskolai önképzőkörökben kísérleteznek és csak a konzervatív iro
dalom hívei. Igaz, a Zeneművészeti Főiskolán már néhány nagytehetségű fiatalember tanul, 
akik a kor nemzeti törekvéseitől is megérintve, feladatként vallják és vállalják : „ . . . az 
idegen minták után indult műzenét, ha még lehet, visszakanyarítani a népi talajra, a már-már 
teljes szellemi gyarmatosítást megállítani, a népzene gyökeréből nevelni műzenét."95 — De 
a közvélemény mit sem tud még szándékukról, aki tud, idegenül nézi küzdelmüket. 

93 RÁCZ ISTVÁN : A Kanteletár fordítása közben, Új Hang, 1956. jún. 60—62. 
94 KODÁLY ZOLTÁN : i. m. 79. 95 Uo. 
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A kezdő Móricz Zsigmond fejében is motozott a fiatal muzsikusokéval rokon, de még 
erősebben a konzervatív irodalmi iskolából, s a kor ébredező nemzeti művészetre törekvő 
szelleméből fakadó gondolat. A népköltészet iskolában belenevelt babonájával indult írói 
pályáján. Reviczkyt főként azért sajnálja, mert nem merített az „igazi tiszta forrásból", — 
nem ismerte a népköltészetet, s nagy meggyőződéssel tanácsolja, hogy csakis a magyar írók 
hagyományán és a népköltészeten kell művelni a tehetséget, nem idegen égtájakról való írá
sokon.96 Egyik füzetében az újabb költői kísérletekre gondolva így búsong : „Idegen vers, 
idegen hang, idegen érzések. Csudálatos, hogy lehetett így elfelejteni a magyar dalt Magyar
országon. Volt idő a középkorban, mikor még a latin egyházi ritmusokat is írták magyar 
ritmussal s íme az irodalomban a »négysarkú« versek kora óta megjelent költeményeknek 
80%-a mind mértékes versformában van írva, amivel velejár, hogy elhozták a szellemet is 
onnan, ahonnan a formát, és ma rendesen banális zöngemény veszi magára csak a magyar 
köntöst. Vajon olyan a magyar versalak, mint a magyar ruha? Drága és kényelmetlen? Bár 
igaz, hogy lélekemelőén szép. Vakmerőség, különcség kell hozzá, hogy magyar költő, magyar 
hangon mondja meg magyar érzéseit?"97 

A fenti gondolatok Beöthy Zsolt iskolájára emlékeztetnek leginkább. Nemcsak a 
nemzeti függetlenség féltése, a nemzeti fórmák szeretete szól belőlük, hanem az „idegen" 
ihlet, mérték, a korszerűség elvetése is. A népies magyaros eszmény—kiderül Reviczky 
tanulmányából —: Szabolcska. Ha nem mondaná meg, akkor is tudnánk kéziratban 
fennmaradt gyönge verseiből. Csak az egyik sikerültebből idézünk, 1902 körűiről: 

Szomorúság, keserűség 
Bakacsin lett a fényes ég. 
Minden bűnöm eszembe jut, 
Na sok a baj, nekem kijut. 
Utolsónak, mikor itt volt, 
Én istenem, be boldog volt. 
Én istenem mi volt vélem, 
'sz maga volt az engedelem ... 

s így folytatja további hat strófában, hol Tompa, hol Petőfi, hogy Gárdonyi hangjára emlékez
tetően. S hiába próbálkozik a népdal, a históriás ének, a történeti rigmus és a népballadák 
hangjával is. Az eredmény ugyanaz: mintha nem is a népnemzeti iskola nagyjainak és a nép
költészetnek, hanem a rigmuscsináló Hazafi Verái Jánosnak tanítványa lenne. Nemcsak arról 
van szó, hogy nem versírói alkat; — az ő módszerével a legnagyobb költői tehetség sem tudna 
újszerűt alkotni. Hisz csak a fordulatok, szavak, képek beépítésére és variálására törekszik ; 
nem teremt, nem alkot, csak összerak, szinez. Még a legjobb, egyetlen megjelenésre érde
mesített korai verse, az 1848 is csak a régi formák ügyes továbbörökítése, nem egyéni hang és 
nem egyéni forma.98 Ha továbbra is így tanult volna a népköltészetből, akkor a kor külsőleges 
népiessegéből művészileg aligha tudott volna kitörni. Szabolcska, Gárdonyi, Pósa tanítvány 
maradt volna Rilke, Ady korában, akinek a népiességét a túlnyomórészt hangsúlyos 
versformák, a hagyományos szóképzés és szókincs, a falusi életből merített képzetek, a 
konvenciókhoz való ragaszkodás, a lelki egyszerűség kultusza, az érzésben, kifejezésben való 
szándékos önkorlátozás jellemzett volna; 

Móricz Zsigmond azonban, ahogy gyűjtőútjai során az idilli faluképtől elérkezett a 
szociális látásig, művészileg sem reked meg a népköltészet utánzásánál; a külsőleges, epigon-
szerű népiességtől a modernség felé halad. Gyöngécske népdalutánzatoktól idővel a Barbárok
hoz és a Rózsa Sándorhoz érkezik. 

9 6 REVICZKY, i. h. 
97 Kéziratos feljegyzés. 
98 Protestáns Új Képesnaptár 1903. 
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Elveivel szinte ellentétesen nemcsak a magyar folklórral ismerkedik, forgatja a Kale
valái, s mintegy 25 német és francia nyelvű népköltési kiadványt, és folklórral foglalkozó 
művet lapoz át, egy füzetnyi francia népdalt magyarra is fordít — vagy csak összeír valahon
nan? — külön papírokra gyűjti a dűló', erdő, növény stb. neveket, a sajátos képzésű szavakat, 
a magyar népdalban, Arany és Kozma műveiben tanulmányozza a magyar ritmust, s egyide
jűleg Shakespeare drámáit, Cervantesi, a világirodalmat olvassa, nyelvészetet és filozófiát 
tanul. S így, még öröklött szemlélete meg sem változik igazában, mikor a népköltészet máris 
üdvösen érződik állatmeséiben, már 1904-ben. Tiszta magyarsággal, természetes hangon, 
üdén szólal meg az otthon, a maga nyelvén. 

A verses állatmesék Móriczát Babits Mihály a „régi kincsek új birtokosá"-nak mondja. 
A „régi magyar irodalom jellemző durvasága, a magyar népköltészet plasztikus világossága 
élnek túl műveiben" — írja róla „nyelve a legmélyebbről jövő, századok zamatát magában 
rejtő magyar népi nyelv."99 Babits igaza nyilvánvaló : A boldog világ írója egyéni tulajdonná 
hódította az avult közkincset, bírja a magyar nyelvet, mint kevesen, szinte „vérében" hordja 
a ritmusát, nem téveszti el a prozódiáját. De azért a Boldog világ mégsem az igazán érett 
Móricz alkotása, nyelve sem a Sárarany, a Fáklya vagy a Boldog ember értelmében móriczi, 
csak a móriczi nyelv alapja, amelyből jó elvekkel és bátorsággal szinte egy új írói nyelvet 
teremt, a kor vívódó lelkének, sokrétű problémáinak a megszólaltatására alkalmasat. A Bol
dog világ nyelve még nem ez, de a maga darabosabb, parasztihoz közelálló darabosságával 
újszerűen ha t ; a népköltészet ebben a műfajban változatlanul is modern örökség. 

Az állatmesékkel egyidőben született novellák nem hatnak újszerűen ; írójukban 
senki sem ismerhette fel a régi kincsek új birtokosát. Kissé avas, negédes a nyelvük, a nép
nyelv színeit hiába keressük bennük, ahol megtaláljuk, ott népieskedő ízűek, a népköltészetet 
az ifjú novellista csak díszletként tudja felhasználni. Hősei lelkivilágának megrajzolására 
népdalsorokat hív segítségül, csillogó szavakat szór el a prózában, s olykor „népiesen" beszél
tet a századforduló receptje szerint. Még a Dorkó-ban is csak a népköltészet „irodalmi tovább
vitelének" mikszáthi eszközeivel él. 

Közben azonban csírázik az új, a személyes mondanivaló is : az elsikkadó népi tehet
ség, a magyar ugar, a paraszti nyomorúság problémái; a mesét, dalt jegyző ifjú ember meg
hallja a népköltészetből a nép szociális vágyát, szabadulási törekvését is. Rájön, hogy a magyar
ságnak nem vissza kell menni 48-hoz, hanem előre a demokratikus, szociális magyarsághoz, a 
parasztságnak nem visszasüllyedni a nótatermő, de koldus jobbágyi világba, hanem szabad 
polgárrá emelkednie. 

Művészi elvei is módosulnak. Indulása kezdetén a Szabolcska, Gárdonyi szellemében 
értelmezett magyarosban látta az eszményt, az új művészetet egyoldalúan csak a magyar 
hagyományból vélte továbbfejleszthetőnek, sőt nem is annyira a továbbfejlesztésre gondolt, 
mint inkább csak a régi jó magyar érzések jó magyar hangon, hagyományos módon való kife
jezésére, — a modern irodalmi törekvésekkel szemben ; — de már 1905-ös Csokonai tanul
mányában a világirodalom tanulmányozásának, az új kifejezési eszközök keresésének, a régi 
ellen való lázadás szükségességéről elmélkedik,100 s Bródy művészetével hadakozva ráébred : 
új látásra, új nyelvre van szükség ; nem lehet többé a régi módon írni, művészetben mindent 
csak egyszer lehet megcsinálni. A magyarosságot is másként értelmezi már. Érzi, —• később 
írásban is kifejti— a magyarságot az európai kultúra kereszttüzében kell edzeni; az irodalom
nak kötelessége minden skálán játszani; s idegen irodalmaktól is megtermékenyülni. Vagyis 
az írónak a magyar hagyomány és a világirodalom kincseinek birtokában új művészet meg
teremtésére kell törekedni. 

A magyarosság, a népkultúrába ágyazottság igénye nem veszett ki ebből az elgondolás-

99 Nyugat 1912. I. 555. 
100 Uránia, 1905. 3—13. 
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ból, de más hangsúlyt kapott: az európaisággal kapcsolódott össze, s következetes demokratiz
mussal. A népkultúra — fejtegeti Móricz késó'bb az általa szeretett és nagyrabecsült Zempléni 
Árpádról írva — a múlt századoknak a nép által megőrzött kincse ; csodálatosan gazdag 
örökség, amelyből kiindulni lehet, sőt kell; színt, zamatot, nemzeti jelleget ad a művelő 
egyéniségén keresztül; de egymagában nem elegendő a művészethez. „A népkultúrából ki 
nem emelkedő költő szellemi korcs marad" — írja, s a költő akkor válik igazán nemzetivé, 
ha a mélységből emeli fel hangját, „s az általános emberi nagyság ormaira képes felállni".101 

Ez az írói szemlélet már nem a folklorisztikus érdekességeket keresi, a jellemben sem az eset
leges, már kívülről észrevehető vonásokat, a külsőségeket, melyek egy adott kor magyar
ságát lényegtelen, de nagyon is könnyen észrevehető módon jellemzik, hanem a mély jellem
vonásokat, az emberileg lényegest, amelyek karakterizálják az életet.102 A hangsúly most 
már nem a magyarságon, hanem az általános emberin, nem a hagyományos, hanem az újszerű 
módon való ábrázoláson van. S így válik Móricz művészete igazáa magyarrá, a Hét krajcártól, 
illetve a Sáraranytól kezdve. 

A folklórból látszólag alig van a magára talált Móricz művészetében ; többek között 
épp ez különbözteti meg a kor epigon népiességétől. Népiessége, helyesebben népisége első
sorban tartalmi, a valóság, az élet igazán mély felfogásán, a népi élet döntő problémáinak a 
művészi felvetésében rejlik. De nyelvi is, csak nem a régi színekben. A népköltészet, a nép
nyelv, a magyar klasszikusok, a régi századok, a biblia nyelvének ismeretében gazdagabban 
merít a népnyelvből, a régiségből, mint bárki, de ezt a nyelvet telíteni tudja a XX. századi 
ember izgalmával és szenvedélyével. Az elődök nyelve, népiessége, túlérett, túlcsiszolt, numero-
zikus, festegető jellegű. Móricz a magyar nyelv szellemének alapos ismeretében valósággal fel
robbantja a népies irodalmi nyelv kissé megmerevedett szó és mondatfűzési rendjét. Nyel
vészek bizonyára sok önkényességet találnak szófűzésében, eltérőt a hagyományostól, 
szinte oly mennyiségben, mint Bródynál, közhelyet, újság-szót is számosat, de aligha érez
hetik magyartalannak. Nem, mert a megkérgesedett nyelvi formákat ha halomba döntötte 
is, ha a szavakat látszólag önkényesen „villával hajigálta" is — a Móricz által teremtett 
nyelv belső logikája kérlelhetetlenül magyar és népi, amely „magnetizálja", magába olvasztja 
az újságnyelvet, a frázist is ; mozgalmas, eleven, képszerű, lüktető, az elődökénél szubjek
tívebb, vibrálóbb, érdesebb, gazdagabb : modernebb ; — de modernségében is mindent 
velejéig megmutató természetű és érzékletes, emocionális jellegű, mint a tiszaháti népnyelv, 

S csakis ilyen jellegű lehet a XX. században a népnyelv igazán termékeny irodalmi 
felhasználása. Rokonmód teremtette meg Tamási Áron is főleg a székely népnyelvből a maga 
szép költőiségű nyelvét, s így gondolhatta már Kriza János is, mikor népköltészeti gyűjtemé
nyét, a Vadrózsákat közzéadta : „a magyar irodalom közös szent oltárára, hogy legyen az 
összes magyar népbeszéd, mintegy vadrózsatőke, amelybe oltani szokták a nemes rózsaágat, 
hogy annál nemesbbé s erőteljesbbé tegyék."103 

Nemcsak a népi sors „mély labirintusaiba" jutott el Móricz Zsigmond a népköltészet
ien keresztül s nemcsak sajátos írói nyelve megteremtéséhez, — bár kétségkívül e tartalmi s 
nyelvi népiségben ismerhetünk minden bizonnyal népköltészettel való foglalkozásának legna
gyobb, kézzelfogható eredményére. Néhány kisebb jelentőségű hatásra, sőt átvételre egyszerű 
filológiával is rábukkanhatunk. A Sári bíró nótáját Sipos Zsigától Domahidán írta fel, a Barbá
rokhoz hasonló történetet akár Tóth Béla anekdotakincsében olvashatott,104 az utolsó betyár 
históriáját ma is tudják Szatmárban, a Kerek Ferkó gyönyörű meséje szinte szó szerinti átvé-

101 A magyar költő, Nyugat, 1919. II. 991—998. 
io2 Magyarosság és nemzetietlenség. Nyugat 1912. I. 704—709. 
103 Vadrózsák, Kolozsvárit, 1863. VIII. 
104 A magyar anekdotakincs, Budapest IV. kötet 288—294. Kovács Sándor figyel

meztetett rá. 
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tele a Magyar Nyelvőr egyik népnyelvi közlésének,105 az Égi madár egyik szavát egy kölcsön
kapott tanári szakdolgozatból jegyezte fel,106— de e tényszerűen kimutatható apróságok mit sem 
mondanak, hisz a néprajz minden írónak „kifogyhatatlan munkatársa" lehet. A fenti módon 
kimutatható motívumok száma különben sem nagy Móricznál: feljegyzett meséinek motí
vumaival nem találkozunk könyveiben, állatmeséiben sem, a Boldog emberben nem a Magos
ligeten feljegyzett dalokat éneklik, az alakok sem azonosak a feljegyzettekkel: több sorsból 
és fantáziából gyúrta arcukat. 

Ő a népköltészetnek a lelkét érezte meg, azt árasztotta művészetébe. S ezt a mélyebb 
hatást filológiával megközelíteni nem lehet. Talán nagy szorgalommal művészete drámaisá
gát, realizmusát is vissza lehetne vezetni egy gyenge szálon a népköltészethez, mint egyik 
forráshoz. Hisz többször mondta ; a legnagyobb író ugyanaz, mint a fonóbeli mesemondó. 
Hasonló mód alkot, elbeszél, továbbéli műben az életet. Lehetséges, hogy részint épp a magyar 
népköltészet, a népi elbeszélő mód tartotta meg a leírás, a festegetés korában elbeszélőnek, 
világos vonalakkal ábrázolónak. Talán a tiszta előadást, a nagyvonalúságot, az eszközökkel 
való takarékoskodás, az egyetlen, mindent megvilágító szó alkalmazását is innen tanulta. 

A nagy, emelkedett szellemű hősök szeretetét minden bizonnyal innen is. Túri Danitól 
Rózsa Sándorig. Nagy emberei a mesebeli hősök rokonai, a nagyságuk is, a szándékuk is, kicsit 
a reménységük is. A megújuló küzdelmük, hogy szétvessék az életet és szépséget elnyomorító 
gátakat, s még inkább gazdag belső életük és érzelmeik mélysége. Ha valamire, a népköltészet 
akkor igazán az emberi nagyság érzetére ébreszt, zengő, telt dallamaival, a minden nép 
költészetéből kiolvasható „mindenki boldogságáról" szóló mesével. Az ember megbecsülésére, 
tiszteletére ; így a naturalista népábrázolás túlzásainak jó ellensúlya lehet. Keményen, 
könyörtelenül nézni a naturalizmus és szociológia tanította a századforduló íróit, Móricz 
Zsigmondot is, — de a naturalizmus és szociológia sokszor csak az emberi nyomorúságot látta 
meg. A népnemzeti iskola, s a népköltésgyűjtők nagyobbik része inkább csak a nép költői ter
mésére ügyelt, — így a népábrázolás egyfelől csak hamis idillt, másfelől csak túlfeszített tragé
diákat, s állattá süllyesztett ttnbereket ismert. Ady és Móricz, aki először látja és ábrázolja 
teljes valóságában a paraszti sorsot, s azt a népet a maga teljes értékében, amely még nyo
morúságos sorsában is csodálatos kultúrát teremtett, — őrzött, s a legnagyobb elnyoma-
tottság idején is, a legalsó életfokon is ember, nagyrahivatott ember maradt. A népköltészet 
öröksége is, nemcsak a Jókaié, a „fény csillanása" a papíron,— a paládi csillagfényes estéké, a 
nótáké, a meséké is. 

S valahol itt, a népköltészet tájain kell keresnünk művészetének egyik legsajátosabb 
jegyét: szemérmes, de mégis vallomás erejű líraiságát, az epika határait szétfeszítő líráját; 
az érzelmi teltséget, a hangulatok mélységét, az élet gyökeréig átérzett örömet és fájdalmat, 
s a közvetlenséget, az egyszerűséget is : hogy egy komplikáltságot kereső, külső hatásokra 
törekvő korban is mert egyszerű, közvetlen maradni, hívő és megrendült ember lenni. 

Mi mindent még? Művészete nemzeti jellegének egyik forrását, koloritját, erőteljes
ségét, múlt századok lelkének tökéletes felidézését? Biztos feleletet adni nem tudunk, csak 
érezzük, hogy egész művészetében él a népköltészet, mint a népi élet elválaszthatatlan része. 
Másként, gazdagabban, mint az elődöknél. Az elődök népéletrajza inkább a külső megfigyelőé. 
Móricz egyre inkább részesévé válik lélekben annak a világnak, amelyet feltárt, gondjában, 
bánatában is, nemcsak örömében. S ahol leginkább közelférkőzik a nép lelkéhez, ott tudja 
leggazdagabban s legmodernebbül felhasználni a népköltészetet is. Ezért lesz gazdagabb az ő 
népköltészetből származtatható öröksége, mint a folklórt csak tudós írásokból ismerő kor
társaké, akiknél a népköltészet tanulmányozása egy kissé mindig lecke, felhasználása sok
szor erőszakolt és dekoratív jellegű, a nép életétől elválasztott stílusjáték. 

105 DÉNES SZILÁRD : A Nyelvőr népnyelvi közleményei egy plágiumperben, Magyar 
Nyelvőr, 1951. 21—25. 

106 DÉNES SZILÁRD : Emlékeim Móricz Zsigmondról, kéziratban. 
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Különösen élete utolsó szakaszában, a Boldog emberben, az Árvácskában s főként a 
Barbárok-Ъап és az első Rózsa Sándorban. Ezekben a művekben bomlott ki, szárnyalt magasra 
a Mese а zöld füvönben, а Кагак szultánban, az Égi madárban, a Légy jó mindhaláligban és 
a Pillangóban megütött lírai hang: A naturalista foltok, melyek korábban szinte mindig kí
sértettek művészetében, különösen parasztábrázolásában, eltűnnek. A hang halkabb lesz, a 
hangulat mélyebb, a líra felszabadultabb, az epikum határait szétfeszítő. A Barbárok a balla
dák komorságával borzongat, az Árvácska zsoltárokban zokog, a Rózsa Sándor igazi lírai 
regény : epikába írt népdal, vagy inkább a népdal magasára emelt epika. Hőse a népmesék 
világából nő szinte mítoszivá. Együtt lélekzik a tájjal, természettel, körülötte zúg a puszták 
szele ; felsejlenek lelkének belső rejtelmei, s e primitív, ősi világ ábrázolásán keresztül a modern 
ember gyötrelmei, az 1940-es évek problémái. Amit itt csinál Móricz, egészen modern és kivételes 
értékű. Itt ő is, mint a kor modernjei, elsősorban az életérzés ábrázolására törekszik, az élet 
dallamának a megfogására, az ember és természet együttélésének, az ősi emberinek a meg
rajzolására ; szinte lebegővé lazítja a stílust, muzsikává emeli a prózát, lírává hevíti az epikát, 
túllép a hagyományos ábrázolási módszereken. A kortársak hasonló törekvése gyakran veze
tett mítoszhoz, irrealizmushoz, a határozott típusok elmosásához ; szinte mindig elhanyagol
ták, sőt kikapcsolták az élet szociális tényezőinek, indítékainak a rajzát. Móricz Zsigmond 
nem. Megtalálja a régi formák lazításának a legtermékenyebb mértékét; hősét reális vonalak
kal rajzolja, a belső rendet megtartja, világosan tagol, s főként : szociális hangvételű. Rózsa 
Sándor mesehős, népi hős, a szegénység követe, magyar pásztor. így lett Móricz Zsigmond 
utolsó regénye talán még inkább, mint a korábbiak népi és modern, magyar és általános 
emberi; művészi, szociális és politikai tett. 

Михай Цине: 

РОДИНА ЖИГМОНДА МОРИЦА И РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ ОН СОБИРАЛ ФОЛЬ
КЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Жигмонд Мориц родом из области Сатмар, самой полной революционными тради
циями и богатой народной культурой. В этой области он путешествовал как собиратель 
фольклора в 1903—1907 годах, целыми месяцами и летом и зимой. В это время он знако
мится с важнейшими проблемами Венгрии того времени, с жизнью крестьян, с вопросами 
национальностей, с настоящим лицом старых политических партий. Впечатления от этих 
путешествий позволили эму позкать социальную жизнь народа. Эти путешествия 
называл он позже «своими главнейшими университетами»; десятилетиями обрабатывал 
то, что тогда собирал «в походную сумку». Как художник он многие берет из народного 
творчества : в его языке, вописании его типов, в манере речи, в художественном колорите 
чувствуется влияние фольклора. И как от патриархальных взглядов, привившихся 
нему в начале собирания народного фольклора, он постепенно дошел до социалистичет 
ского, так и в художественной применении фольклора, от традиционных методов веде-
его дорога до модерности. 
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