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1. 

Móricz Virág írja, hogy apja jelenlétében nem lehetett a Móricz-művekről beszélni. Ha 
valaki mégis szóba hozta a családban valamelyik írását, Móricz nyomban másra terelte a szót 
vagy elmenekült a szobából. írói műhelytitkairól, alkotói módszereiről is ritkán nyilatkozott. 
Ezekről a dolgokról Németh László sem tudott meg sokkal többet Móriczcal való közvetlen 
barátsága idején sem, mint ami szóbeszédből már addig is eljutott hozzá. „Arról, hogy hogyan 
dolgozik, sok mindent hallottam előbbre — írja Németh László.1 — Hogy ő az egyetlen író, aki 
élvezi az írást. Hajnali ötkor kel; akkor kimegy a kertbe; ott kopogtat a gépen délig. Délben 
meg van az aznapi penzumával; délután pedig gyűjti az életet: ez volt az egész pályáján ke
resztül a munkabeosztása. A beavatottabbak még azt is tudták, hogy fölkelés után egy tál 
hideg töltött káposztát is bevág. Ő ebből csak a káposztát ismerte el. Meg hogy ha nagyon meg 
akarta szorítani magát: inkább hajnalban kelt, minthogy este dolgozzék . . . A munka azonban 
neki is szenvedés volt. Ö sem tudott, csak a könyvtárában írni. Ahhoz börtön kell, mondta. 
Odakinn elcsábítja az embert a nézelődés. Hanem az igaz, hogyha fölforralta magát az írásra, 
akkor többet bírt bármelyik fiatalnál." 

Móricz akkor is kitér a részletesebb magyarázat elől, amikor egyik legközvetlenebb 
bizalmasa, debreceni nőismerőse kér tőle felvilágosítást a műalkotás rejtelmeiről. „Magyaráz
zam meg, miért írok úgy, ahogy írok? Éppen ezt kérdezte ma tőlem a 'sárospataki kollégium 
diáksága' nevében egy ottani ötödik gimnazista. Ide mellékelem a válaszom másolatát. Nem 
azért, hogy ebből érthet kedves, hanem azért, mert ebből láthatja, hogy erre csakugyan nem 
lehet választ adni, s legkevésbé magának az írónak. Mit tudom én, én úgy fütyülök, a rigó 
másképp. Az író csak éppen annyira törekszik, hogy valóban úgy fütyüljön, ahogy csak ő tud 
és senki más a kerek világon. Ha ezt valaki eléri, akkor mindent elért, amit ezen a pályán 
elérhetett. A saját hangszín fontosabb még a melódiánál is. A melódia csak éppen arra jó, 
hogy mások is figyeljenek rá."2 Miközben Móricz szűkszavú feleleteivel elhárítani igyekszik az 
írói műalkotás titkait firtató kérdéseket, szinte észrevétlenül és nyilván véletlenül egy sajátos 
ars poetica tételeit hullajtja el. Az egyéni hangszín kialakításának követelménye például egyik 
visszatérő, sokat hangoztatott megállapítása Móricz esztétikai nézeteinek, és magának a kér
désnek a priori elutasítása mögött sem alkotói szemérem lappang elsősorban, hanem elvi meg
győződés: az ösztönösség, a természeti erők módján munkáló művészi teremtő erő büszkén 
vallott hite. ,,A költő lelkéből vulkánikus erők által támad s robban ki a m ű . . . " — mondja 
egyik 1926-ban tartott beszédében.3 „Minden írásom, minden könyvem keresés-nélkül, szaba-

1 NÉMETH LÁSZLÓ: Móricz Zsigmond. Bp. 1943. 74. 
2 Móricz Zsigmond levek Magoss Olgának. 1938. II. 17. A Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtára. (A továbbiakban: M1AK. A levelekből vett idézeteket F. CSANAK Doninak, a 
Móricz-levelekből összeállított másolatgyűjteményéből közlöm. Ezúton mondok köszönetet, 
hogy kölcsönözte gyűjteményét.) • 

3Móricz Zsigmond: A költő és a kritikus. Pohárköszöntő a Schöpflin Aladár tisztele
tére rendezett baráti vacsorán. Nyugat, 1926. december 1. Ua. MÓRICZ ZSIGMOND: Irodalom
ról, művészetről. Bp. 1959. Sajtó alá rendezte: SZABÓ FERENC. II. 29. (A továbbiakban: Mim.) 
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don, magától zuhant ki — vallja egy későbbi megnyilatkozásában4 — valami belső nyomás, 
természeti törvény következtében." 

A különböző alkalmakkor, sokszor egymástól távoli időpontokban tett nyilatkozatai
nak következetessége jogosít fel arra, hogy Móricz szétszórt megnyilatkozásaiból, írói önvallo
másaiból egy némileg összefüggő rendszer körvonalait keressük. 

Másrészt Móricz szűkszavúsága is feloldódik azokban az esetekben, ahol a műalkotás 
folyamatáról önéletrajzi vonatkozásban: egyéni, írói fejlődésével való összefüggésben esik szó. 
A magyar irodalom egyik legmélyebb írói önelemzése Móricznak az a tanulmánya, amelyben 
Jókaihoz fűződő érzéseit, ifjúkori rajongását és a példaképtől végül mégis csak elszakadó fej
lődése különböző szakaszait tárja fel.6 Egy másik írása a hagyatékában maradt Hogy nézi a 
regényíró az életet? szintén sokmindent világosabbá tesz Móricz írói útjával és alkotói módszeré
vel kapcsolatban is.6 Mindkét tanulmány részletesen tárgyalja az írói útkeresés nehéz éveit, 
Móricz küzdelmét saját hangja megtalálásáért. Ezek a megnyilatkozások egyben arra is figyel
meztetik az irodalomtörténészt, hogy az alkotói ösztönösséget Móricz esetében is inkább 
mint jellemző írói programot, eszményképet, elvi célkitűzést értékelje, és nem annyira, mint az 
alkotás folyamatában egyedül érvényesülő, döntő tényezőt. „Az író ott kezdődik — vallja 
Móricz7 —, mikor az ember elfelejti azt, amire az iskola tanította." De milyen sok tanulás, 
olvasás, kísérletezés, sőt utánzás kellett ahhoz, hogy ide eljusson, milyen erős írói tudatosságra 
volt szüksége ahhoz, hogy kialakítsa határozott körvonalú írói egyéniségét. „Szinte a mai 
napig abból élek, amit huszonnyolc éves koromig gyűjtöttem" — írja 1922-ben, a Hét krajcár, 
a Sárarany, Az Isten háta mögött, a Szegény emeberek, A fáklya, a Légy jó mindhalálig kötetei 
után.8 Az írói ösztönösség eszméjét még ifjúkorában szívhatta magába Petőfi és Jókai varázs
latával együtt, és később Ady bűvkörébe kerülve sem kellett szakítania ezzel a legendával, sőt 
Ady ars poeticája, a Hunn, új legenda is csak erősíthette benne ezt a gondolatot: „Ha ki király, 
Sorsának a királya, Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, Hogy tempóz Arany s Petőfi 
hogy i s tenül . . . " 

2. 

Ha az ösztönösség elvét vallja is, nincs az alkotói munkának olyan szakasza, az íróvá 
válásnak olyan mozzanata, amely ne foglalkoztatná képzeletét, amellyel kapcsolatban ne len
nének tapasztalatai, észrevételei. Valójában az alkotói fogantatás pillanatától a kész műig, sőt 
a kész alkotás társadalmi hatásáig minden jelenség, minden tünet érdekli. A végső okok is 
foglalkoztatják: miért ír az író, mi az írás eredeti és legmélyebb indítéka, miként tudatosul egy 

* emberben az írói hivatás? 
Minden igazi műalkotás létrejötte mögött kényszerítő hatású, erős érzelmi indítékokat 

tételez fel: „voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj. Ami megsebzi az embert" — mondja 
1930-ban egyik levelében lányának.8 Szintén Móricz Virágnak írja egy másik levélben: „Én 
írónak várlak . . . Majd felgyűlnek benned a keserűségek, ellenem és mások ellen, az élet ellen: 
s akkor lesz írnivalód."10 De az írói munka nemcsak kikerülhetetlen kényszer, hanem feloldó
dást is ad: „az írás számomra megszabadulás a nyomasztó élet alól."11 Ezt a gondolatot is több 

4 Móricz Zsigmond: Vallomás. Móricz Zsigmond beszéde az ifjúság által rendezett ünne
pélyen. Pesti Napló, 1927. május 25. Ua.: Mim, II. 38. 

5 Móricz Zsigmond: Jókai. Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez. Nyugat, 1922. 
december 16. Ua.: Mim. I. 414. 

8 Köszönettel tartozom RÉZ PAxnak, aki ezt a Móricz hagyatékában maradt kéziratot 
másolatban rendelkezésemre bocsátotta. 

7 Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? Magyarország, 1934. március 30. Ua.: 
Mim. II. 302. 

8 Móricz Zsigmond: Jókai. Nyugat, 1922. december 16. Ua.: Mim. I. 414. 
9 MÓRICZ VIEÁG: Apám regénye. Bp. 1954. Második, bővített kiadás. 31. 

1 0 MÓRICZ VIRÁG i. m. 369. 
11 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1935. VII. 20. MTAK. 
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változatban fogalmazza meg: „nekem óriási könnyebbségem, hogy mindent kiírok magamból."12 

Egyik rádióelőadásában is így vall: „A huszonötezernyi oldalnyi írásom akár huszonötezer 
versnek felel meg. Lírának, amelynek csak formája az objektivált előadás."13 Debreceni ismerő
séhez írt levelében már általános érvényű tételként fogalmazza meg egyéni vallomását: „va
lamiképp minden írás líra: a szenvedő szív gyötrelme idegen alakok burkában egyénítve . . .'ni 

Móricz önvallomásainak azok a legérdekesebb megnyilatkozásai, amelyekben az alkotó 
munkának éppen azokkal a szakaszaival foglalkozik, hogy az egyéni élmény, az írásra kénysze
rítő lírai indulat miként objektiválódik az egyes figurák rajzában, ^idegen alakok burkában", 
miként ölt testet az író legbensőbb lírája a regények szereplőinek és a novellahősöknek külön
böző egyéniségeiben: De ez a probléma újabb kérdéseket is magával hoz: miként lesz és hogyan 
lesz az emberből író? 

Móricz persze nem általános megállapítások vagy normák megfogalmazására töreke
dett, hanem egyéni tapasztalatait, élményeit éli át újra, és közli az olvasóval. Ha a művészi 
alkotás erős érzelmi, lírai magból serken ki, akkor magát az írói pályát is nagyhatású, egész 
életre szóló megrázó élménynek kell megindítania. „Mintha csak azért lettem volna íróvá, 
hogy megmutassam azokat a sebeket, amelyeket hétéves koromtól tízéves korig Pthrügyön át 
kellett élnem" — vallja az Életem regényében.15 Mert már a gyermekkor eseményeit is az író 
szemével nézte. Szerinte az írói pályára való készülés már a korai gyermekkorban kezdődik, 
még az írói hivatástudat első jelentkezése előtt. Még nem tudja a gyerek, hogy egyszer író lesz 
belőle, de a szeme már gyűjti az anyagot, az élményeket, a sérelmeket, a fájdalmakat. „Pró
báltam megkeresni a legrégibb jeleket, hogy én magam mikor kezdtem azzal a szemmel nézni 
az embereket, ahogy később a regényeimben láttam őket, — s visszajutottam olyan távoli gyer
mekkorba, amelyről már nincs t uda tom. . . úgy látszik az ötéves kor lehet az a legmélyebb 
határ életemben, mikor az életet regényíró szemmel kezdtem nézni . . ,"16 Több cikkében, 
visszaemlékezésében és levelében olvasható hasonló vallomás: „Hat-hétéves lehettem, mikor 
először mozdult meg bennem az a vágy, amiről akkor még nem sejtettem, hogy mi: az írói 
hivatás érzése."17 Móricz szemében az írósors: eleve elrendelés: „ha visszakutatok a gyermek
kor legrégibb emlékeiig, mindig ugyanannak az írói nézésnek, megnézésnek, újra és újra 
továbbérzésnek a formáit találom, ahogy ma cselekszem. Mintha előző életemben a végtelensé
gig, mindig csak író lettem volna, . ,"18 Egy kis rögtönzésében írja ezeket a sorokat:19 

Nem én tettem. 
Ismeretlen erők 
választották ki 
éppen az én 
gyönge 
ujjaim: 
hogy menydörögve 
robbanjon 
a betű. 

"Móricz Zsigmond levele Magess Olgának. 1936. VI. 15. MTAK. 
13 Az egykori rádióelőadás szövege Móricz hagyatékában található. Köszönettel tar

tozom RÉZ PÁi-nak, aki rendelkezésemre bocsájtotta a kézirat másolatát. 
»Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1930. XII. 12. MTAK. 
15 Móricz Zsigmond: Életem regénye. 1953-as kiadás, sajtó alá rendezte: Kiss JÓZSEF. 215. 
16 Móricz Zsigmond: Hogy nézi a regényíró az életet? (Móricz hagyaték.) 
17 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1926. II. 14. MTAK. 
18Móricz Zsigmond: Vallomás. Pesti Napló, 1927. május 25. Ua.: Mim. II. 38. 
19 Idézi MÓBIOZ VntÁG i. m. 457. 
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Ifjúkori emlékei szerint az író módszertani munkájának bizonyos mozzanatai is megin
dulnak már a hivatástudat kialakulása, az írói pályaválasztás előtt. Nemcsak a szem, de a fül 
is felkészül az anyaggyűjtés véget nem érő, szakadatlan éberségére, a halálig tartó örök 
„inspekcióra". „Úgy tizenhat éves korom táján kezdtem figyelni az emberek előadásmódját — 
írja.20 — Az emberek, úgy láttam, mind ugyanazon a nyelven beszélnek. Hogy lehet azt el
érni, hogy az író minden alaknak olyan nyelvet adjon a szájába, hogy azonnal fel lehessen 
ismerni, ki beszél. Az egyéniség, sőt az egyénítés problémája ez, ami egész odáig kínozott, míg 
valóban megleltem a magam írói közlésmódját. Tehát legalább tíz esztendeig. Mennyi időt 
töltöttem el azzal, hogy társaságban behunytam a szememet, különösen idegen társaságban, 
s figyeltem a beszélőket, s figyeltem az egyének előadási stílusát. Első megfigyeléseim persze 
olyanok voltak, hogy van aki hadar, van aki vontatottan beszél. Vannak nyelvhibások, ezeket 
könnyű jellemezni. Vannak, akik dialektusban beszélnek. Később olyan megfigyeléseim voltak, 
hogy vannak őszinte emberek és vannak hazugok. Már boncoltam az emberek jellemét, abból a 
célból, hogy írás közben ugyanígy tisztán lássam az alakjaimat. Pedig még nem írtam." Ennek 
az önvallomásnak a hitelét erősíti a Móricz-regények és novellák alakjainak végtelen légiója: 
ahány Móricz-figura, annyi élőnek ható emberi hang, beszédmód, közlési stílus. Ez persze 
többé-kevésbé minden realista írónál így van, de Móricz elsősorban az emberi beszéd lekottázá-
sával és rendkívül pontos visszaadásával közelíti meg és bontja ki az emberi jellemeket, ra
gadja meg az egyéniségeket. Az emberi hang, az élő beszéd az első jeladás, amely az egyéniség 
zárt világából először felfogható. „Életük titkainak jelző zászlói" — írja a beszédbe kezdő 
csikósok szavairól egyik hortobágyi riportjában.21 

Az íróvá érés nehéz küzdelmében, abban a munkában, hogy az életben megfigyelt ala
kokból novellafigurákat és regényhősöket gyúrjon, Jókai példája nyomán jut előbbre. Arra 
figyel fel, hogy szinte minden Jókai-hős egytulajdonsúgú ember, egyetlen feltűnő, szembeszökő 
vonás határozza meg Jókainál a figurák egész jellemétí' Ekkor még ő is úgy érzi, hogy Jókai 
módján a végletes tulajdonságok gyújtópontjaiban lehet megragadni az egyébként olyan 
szétfolyónak, megfoghatatlannak tűnő emberi természetet. „Az emberek olyanok, mint a 
felhők, folyton kezdődnek s elmúlnak, — írja22 — kicsúsznak a figyelő szem elől, de ezek ittma
radnak örökre: nagyon érdekes, nagyon megjegyezhető tartalmuk van, a bolondságuk egy: 
aki nevet, mindig nevet; aki sír, mindig sír; aki fut, mindig f u t . . . Ettől kezdve hozzászoktam, 
hogy én is úgy leegyszerűsítsem a személyes ismerőseimet: egy tulajdonságú emberekké alakí
tottam ő k e t . . . Jókai arra figyelmeztetett, hogy az élő emberben, akit valósággal ismertem, 
megkeressem az egyetlen legfontosabb jellemvonást." 

Persze később önmaga fordul szembe ezzel az Örökséggel, írói fejlődése során nem elégí
tette már ki a Jókai-féle ábrázolás végletessége, az emberi jellemekből csak egy-egy vonást 
kiemelő technika. De mintha valamit végig megtartana ebből az ábrázolási módból. Móricz is 
a karakter leginkább szembeszökő jegyéből indul el, de Ő aztán tovább bontja az egyén gerezd- • 
jeit. „Az egy-tulajdonság, termékeny tulajdonság, — vallja23 — csak egy kicsit kell forgatni, 
mindjárt előbukkan mögöttük a többi is, s egykettőre készen áll az egész alak." Németh László 
nagyszerű jellemzése szerint, Móricz „látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltű
nőbb pontján akaszkodott bele. Onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb a pillantás. Csak 
amit kihúzott, az volt a zseniális."24 

Móricz írói pályájának első szakasza, a századfordulótól a Hét krajcár 1908-ban történt 
megjelenéséig szakadatlan és sokszor reménytelennek látszó küzdelem volt saját írói egyéni-

20 Móricz Zsigmond: Hogy nézi a regényíró az életet? (Móricz hagyaték.) 
21 Móricz Zsigmond: Hortobágyi típusok. Az Est, 1923. IX. 23. Ua.: Riportok II. (1920— 

1929) Bp. 1958. Sajtó alá rendezte: NAGY PÉTER. (Továbbiakban: R.) 
22Móricz Zsigmond: Jókai. Nyugat, 1922. december 16. Ua.: Mim. I. 414. 
23 Uo. 
2 4 NÉMETH LÁSZLÓ i. m. 35. 
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«égének kialakításáért és érvényesítéséért, független művészi individuumának kiteljesedéséért. 
„írók nem követhetik egymást — vallja Móricz25 —, mert az író csak akkor lesz íróvá, ha meg
találja a kivételesen és kizárólagosan egyéni útját." 

„Az irodalom ott kezdődik — írja másutt26 —, amikor az író elvágja magát a világtól, 
s teljesen elzárt énjében megtalálja a külső világegyetemet mindenestől, összes csillagrendsze
rével s a kétirányú végtelennek minden titkával s tökéletességével. Az irodalom az egyéniség
nél kezdődik." Elsősorban a korábban még lelkesítő és felszabadító példa: Jókai elhatalmasodó 
vonzásával kellett szembefordulnia. „Az új íróknak . . . nemcsak az élet dolgaival kell megcsa
tázni, hanem az elhalt nagyok dicsőségével is".27 „Egyáltalán érthetetlenül lassan jöttem rá 
saját írásom módjára — írja kezdő éveiről.28 — S ennek Jókai volt az oka. Már huszonnégy
huszonöt éves voltam, s már csaknem egy évtized óta elvetettem magamtól érzésben a Jókai 
világszemlélését, amely bennem, egy élettől elvált, valahogy az élet fölé emelkedett, színes, 
ragyogó képalakítás volt és még mindig nem bírtam gyakorlatban elszakadni a hosszú idő alatt 
megszokott, beidegzett módszertől." 

Visszaemlékezéseiben mindig világosan beszél arról, hogy saját írói egyéniségének meg
találásához akkor jutott el, amikor már sikerült elszakadnia attól a világszemlélettől, 
amelyet az otthon és az iskola örökségeként hordott magában, amelyet az ő szemében Jókai 
neve szimbolizált. Mert Jókai varázslata Móricz számára több volt, mint pusztán irodalmi 
hatás. „Jókaihoz csatlakozott az egész iskolai neveltetésem — írja29 — a régen kialakult morá
lis és ethikai felfogás: a magyarság istenítése, a polgári élet helyeslése, a magántulajdon alap
ján való életfelfogás." Másfél évtizeddel a Hét krajcár után, a sikert hozó novella gáttörő hatá
sát is azzal magyarázza, hogy ez volt az a pont, amikor — „elszakadt a fonal, mely a Közrend 
köldökéhez"30 fűzte. 

Egyetlen nagyobb műhelytanulmányában31 azt is részletesen elemzi, hogy a világszem
lélet alakulása, változása miként vált benne művészi teremtőerővé. Az Árvalányok c. kisre
génye keletkezését, mond ja el ezzel kapcsolatban, értékes adalékokat szolgáltatva az írói nyers
anyag és a világszemlélet sajátos relációjáról. írói pályájának legelső éveiben' egy kisregény
ben megírta a vidéki papi család társaságában tett egykori kirándulásának ártatlan emlékeit, 
meleg színekkel és idealizáló vonásokkal rajzolva meg benne a parókiák lakóit. Kéziratát a 
Bánffy Dezső alapította protestáns laphoz, a Magyar Szííhoz vitte, amelynek hasábjain, visz-
szaemlékezése szerint, általában erkölcsi tanulságokra kiélezett, tanmeseszerű elbeszélések, 
jelentek meg. A kisregény fölé ezt a nagyonis kifejező hangulatú címet írta: Galambjelhők. 
„Kálvinista gyerek voltam, tehát elindultam Jókainak, Baksay Sándornak és a Protestáns 
Árvaházi Naptárnak az útján" — írja32 később magyarázatul a Galambfelhők keletkezéstörté
netéhez. Hét év múlva Osvát a Nyugat karácsonyi számába kisregényt kér tőle. Móricz előke
reste a Galambfelhőket, a gyönyörű kézírással, hattyútollal írt szöveget (ebben az időben már 
gépen írta munkáit). „Már akkor túl voltam a Sáraranyon, Az Isten háta mögöttön, s egy kicsit 
másképpen láttam a világot, mint azelőtt. Üjra írtam az egész regényt, az első szótól az utol
sóig."33 Először is a kisregény címét cserélte ki: Árvalányok — ez lett az új cím. (Szép Ernő 
hozta ezt a szót Hajdúnánásról, ahol „az olyan lányokat, akik az emberiség, a férfiemberiség 
üdvét szolgálják, árvalányoknak nevezik".34) 

25 Móricz Zsigmond: Szentiváni kúria. Nyugat, 1930. VI. 1. Ua.: R. III. 51. 
26 Móricz Zsigmond: Nemzeti irodalom. Nyugat, 1921. II. 16. Ua.: Mim. I. 378. 
27 Móricz Zsigmond: A költő és a kritikus. Nyugat, 1926. XII. 1. Ua.: Mim. II. 29. 
28Móricz Zsigmond: Jókai. Nyugat, 1922. december 16. Ua.: Mim. I. 414. 
29 Uo. 
30 Uo. 
31 Móricz Zsigmond: Hogy nézi a regényíró az életet?(Kéziratos Móricz-hagyaték.) 
32 Uo. 
33 Uo. 
34 Uo. \ 
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„A regény eredeti menete az volt, ami az Árvalányoké — mondja Móricz az első válto
zatról.35 — Egy papi család szekérre ül s elmegy vizitelni egy másik papi famíliához. Való
sággal résztvettem egy ilyen kiránduláson annakidején. De akkor úgy írtam meg, ahogy a 
Képes Családi Lapokban szoktak írni. A papék elolvadtak volna a boldogságtól, ha azt a 
Bárányfelhőket [ !] olvashatják a Magyar Szóban. Itt azonban egyszerre csak minden elébem 
tolult, amit annak idején nem akartam látni. Ahogy a vastag papné megölelgette a kövérke kis 
tan í tónőt . . . Ahogy dühösen rávert a fiai t e s té re . . . Ahogy az urával halálos párbajt állott 
érzéki kielégíthetetlenségében . . . Ahogy pletykáltak . . . Ahogy már két órája ettek és ittak.'*' 

A lírai inspiráció fontosságát Móricz nemcsak a fiatalkori művekre vonatkoztatta. Végig 
azt vallotta, hogy minden.igazi írás mélyén feltörő erejű, nagy indulatoknak kell feszülniök. 
Csak azt érdemes megírni, amivel az író a legközvetelenebb élményi-érzelmi kapcsolatba ke
rült. De nála ennek a belső érzelmi centrumnak hatalmas sugarai voltak. Minden egyéni érzése, 
élménye, fájdalma és tapasztalata nyomban nagy távlatokat kapott. Elnyomott társadalmi 
rétegek sorsa és országos bajok éppúgy a legszemélyesebb ügyeivé váltak, mint a pthrügyi vagy 
a sárospataki gyermekkori sérelmek. „Nem a politika sodor egyre jobban a proletariátus felé,, 
de itt van körülöttem, s nem tudok menekülni előle" — írja naplójába 1936. október 26-án,. 
kevéssel azután, hogy befejezte Csibéről szóló színdarabját.36 

3. 

„Az írás lélektanához tartozik, hogy írás közben teremtődnek a dolgok, és csak a leg
ritkábban igazodnak úgy, ahogy az író képzelte" — írja a Míg új a szerelemben,91 amelyet ré
szint az emel ki a kevésbé tökéletes művek közül, hogy éles fénnyel világítja meg Móricz belső 
világának addig ismeretlen zónáit, másrészt az író műhelytitkaival kapcsolatban is sokat elá
rul, hol közvetlen szerzői beleszólások formájában (némi, nem éppen sikeres formabontással 
kísérletezik a regényben), hol meg közvetve, a szobrász-főhős vallomásain keresztül. Tehát az 
alkotás folyamatán belül is az ösztönösséget hangsúlyozza, a tervszerűség ellenében, éppúgy,, 
ahogy az írás, az íróvá válás kevésbé konkretizált, általános kérdéseiben is ezt hirdette alap
elvként. Egyik levelében is azt írja, hogy készülő regényében ,,az lesz, amit a szereplők diktál
nak. Én csak stenografalom, amit ők beszélnek, ha már megindult a dialógusuk."38 A Míg új a 
szerelem szobrásza is az ösztönös erőből fakadó alkotásmód híve. „Rábízza magát az ösztönre. 
Nem szereti a Lionardo módszerét, a végtelen és tökéletes kísérletezést. Ő a kezébe veszi az 
anyagot és megcsinálja. Riplivel éppen azért tudott olyan meleg és harmonikus barátságba 
kerülni azonnal, mert az öreg benne felfedezte a másik művészetben ugyanazt, aki ő volt a fes
tésben: 'egyszerre festés'. Az öreg Jóska vajon nem éppen úgy kényelemszeretetből csinálta s 
csak utólag készített hozzá módszertani elméletet, mint ő? . . . De művészi teremtésnél éppen 
az ihlettel áll szemben a tudományos alaposság. A művész nem laboratóriumban kísérletez, alko
tásokban."39 Jászai Mari művészetének is az volt Móricz szerint az egyetlen korlátja (akit 
egyébként rajongva csodált), hogy a legelső pillanatban, amint a színen megjelent, a legelső 
hanggal, amellyel a hallgatóba belekapcsolta magát, az általa ábrázolt alak már véglegesen 
készen is volt, teljesen éretten, tovább már nem fejleszthetően.40 Márpedig Móricz szemében a 
színház azért marad mindig fölényben a filmmel szemben, mert a színész játéka a színpadon 
örökké alakulásban, változásban, fejlődésben van, a film vászna pedig egyetlen produkciót 
rögzít. „A színháznak minden mozi által leverhetetlen és pótolhatatlan* varázsa: az élő test, 
aki kell, aki izgat, aki ott születik hirtelen mozdulatokban, lelki, testi akcióban, a szemek és 

38 Uo. 
3 6 MÓRICZ VIRÁG i. m. 461. 
37 Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. Bp. 1939. 137. 
38 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1937. VI. 31. MTAK. 
39 Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. Bp. 1939. 193. 
40 Vö.: Móricz Zsigmond: Jászai Mari. A Színpadi Szerzők Egyesületének vasárnapi 

közgyűlésén elmondotta Móricz Zsigmond. Pesti Napló, 1922. III. 14. Mim. I. 403. 
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.a szívek és a vér pezsgésében, a nézőtér és a színpad egybelobbanásában."41 Shakespeareben 
is az zavarja,hogy a nagy angol drámaköltészetében a világ már tökéletesen lezárt, teljes 
és abszolút: „a néző úgy érzi az első szónál, hogy útrakelt s megérkezett egy világba, amely
ről eddig semmit sem tudott, de amely most teljesen kitárul s feltárul előtte."42 

Ha nem az író előre is részletekbe menően kidolgozott terve irányítja pl. egy készülő re
gény kibontakozását, akkor mi viszi előre a cselekmény menetét? A pillanatnyi ötlet, a vélet
len szeszély, a szerző váratlan huszárvágásai? Móricz elméletében a véletlennek is van némi 
formáló, variáló szerepe, fokozhatja az írás életszerű voltát, mert az. élet is tele van váratlan 
véletlenekkel, de a döntő tényező, az igazi alakító erő nem a véletlen, hanem a készülő mű belső 
világában érvényesülő, az élet, a valóság törvényeit példázó, de annál még szigorúbb, még kö
vetkezetesebb törvényszerűség. „Az élet milliónyi véletlennel variálja a bekövetkező esemé
nyek vonalát — írja Móricz a könyv és az élet kapcsolatáról elmélkedve.43 — Ilyen véletlen, 
írás közben, az újonnan jött írói gondolatok sora. Végeredményben azonban az írói gondolatok 
vonata nem olyan veszélyes, és nem olyan eltérítő, mint a valóságos életé. Mert az író egy ember 
lévén,biztosabban érzi a valóságos törvények uralmát, s azoktól nem térhet el olyan könnyen, 
mint maga az élet." Ebben az összefüggésben fejthető meg teljes mértékben imént idézett 
önvallomásának értelme is, hogy az író csak azt írhatja, amit a szereplői diktálnak neki. 

A naturalista irodalom az élet bármely részletének dokumentumszerű rögzítésére töre
kedett, és a valóság látható, szemlélhető, képét — valójában az élet felszínét*— tükrözte, a 
mélyebb törvényszerűségek feltárására nem törekedett. Ha a kritika sakkbaszorította a natu
ralista írót és kételkedett a mű hitelében, vagy megkérdőjelezte a cselekmény egyes mozzana
tai összefüggéseinek belső logikáját, valószerűségét, a szerző az életre apellált, és konkrét pél
dákra hivatkozott, amelyeknek szemtanúja volt, vagy adatokkal hozakodott elő, amelyek 
tényszerűen igazolták, hogy a vitatott mozzanat a valóságban is megtörtént, és az író csak 
passzív feljegyzője volt az eseménynek. Ily módon a mű értékét nem alkotóelemeinek belső 
harmóniája, organikus egysége, hitelét nem a mű egészének valóságfeltáró ereje döntötte el, 
hanem az élet egyes tényeivel való egyezés esetlegessége. A naturalista művészetben minden 
egyéni tapasztalat, minden megtörtént esemény, gyakran a legvalószínűtlenebb, legkevésbé 
törvényszerű vagy tipikus jelenség is egyaránt tárgya lehet (tehát nemcsak megformálásra 
való nyersanyaga) az irodalomnak. A magát objektívnak valló irányzat, amely szinte tudomá
nyos módszerekkel vállakozott a valóság leírására, miközben lemondott az alkotóm úvész erő
teljesebb valóságformáló és alakító tevékenységéről, szinte észrevétlenül a legvégletesebb szub
jektivizmusba sodródott, nagy szerepet kapott benne az egyéni indulat éppúgy, mint a vélet
len, az esetlegesség kiszámíthatatlansága. 

Móricz esztétikai nézeteiben nem nehéz megtalálni a naturalista szemlélet nyomait, 
különösen kezdő író korában, de később is, bizonyos mértékben mindvégig. Ez leginkább akkor 
szembetűnő, amikor Móricz az élet és az irodalom szorosan összefüggő, szétszakíthatatlan kap
csolatáról beszél. Némelykor az élet és irodalom között olyan párhuzamos és evidens kapcsolatot 
tételez fel, amelyben a probléma egyszerűsített, naturalista felfogása mutatkozik meg. „Nem 
alakítom az eseményeket, csak közlöm a megtörténteket, sőt a történést" — írja egyik levelé
ben.44 Kezdő éveiben végigolvasta a magyar drámairodalom minden valamirevaló alkotását, 
és amikor olvasmányainak rendezésébe kezd és megírja .huszonötéves korában a magyar szín
pad hagyományairól szóló tanulmányát, szinte egyetlen kritikai szempont vezeti, azt kutatja, 
hogy a magyar élet valóságából mit tudott megragadni a hazai drámairodalom. Az irodalmat 

41 Móricz Zsigmond: Színház, színésznő, közönség. Színházi Élet, 1933.1. 22. Ua.: R. III. 
283. 

42 Móricz Zsigmond: Hamlet, dán királyfi. Nyugat, 1923. Ua.: Mim. I. 443. 
43 Móricz Zsigmond: A könyv és az élet. Magyar írók a könyvről. Bp. 1930. Ua.: Mim 

II . 159. 
44 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1925. XII. 25. MTAK. 
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az élet oldaláról vizsgáztatja. De naturalista elvei később egy igényesebb, realista felfogás 
kereteibe illeszkednek. Mint idéztük, a véletlen szerepét a maga helyére teszi az alkotó munká
ban, és$z alkotás folyamatában többre értékeli az élet esetlegességeinél „a valóságos törvények 
uralmát." A naturalista elméletből is elsősorban azokat az elemeket veszi át, amelyek az élet 
vizsgálatát, tehát a valóság mélyrehatóbb feltárását vallják programként: „meg vagyok győ
ződve felőle — írja 1912-ben45 — hogy Zolának igaza van: az igazi regény és éppen a regény 
sokkal inkább, mint akármely más művészi termék kísérleti vizsgálata az életnek." A műal
kotás folyamatában érvényesülő spontaneitás igénye sem naturalista célokat szolgál nála. 
Elveti ugyan a maga a priori tételeit előzetes tervrajzokba merevítő művész gyakorlatát, de 
azért hirdet ösztönösséget, mert így érzi a legbiztosabban annak lehetőségét, hogy munkaköz
ben magából az anyagból rajzolódjanak ki a mélyebb összefüggések, az élet, a valóság rejtve-
ható erői, törvényei, igazságai. „Nem igaz — írja már idézett cikkében —, hogy az író így is 
megírhatja s úgy is megírhatja, mi történik a hőseivel: ő is csak egyféleképpen írhatja meg. 
Nem is tudom, volt-e példa valaha arra, hogy egy író a regényét ugyanazokkal a személyekkel, 
mégegyszer megírta volna úgy, hogy minden másképpen folyjon le. Tehát az írónál is ugyanúgy 
csak egyféleképpen történhetik meg valami, mint az életben. Miért? Azért, mert az író is az 
egyedül lehetséges igazságot keresi, mint az élet." Móricz alkotói ösztönössége tehát feloldja az 
író kezét az eleve meghatározott feladatok, célkitűzések, aprólékosan kidolgozott terveinek 
kényszerétől, hogy minél alkalmasabbá tegye egy alapvetőbb kötöttség, a valóság törvény
szerűségeinek, az élet általa felismert igazságainak kifejezésére. „Vannak szobrászok, akik 
évekig keresik a gondolatuknak megfelelő modellt: ő az életből indul ki s a munkaközben 
válik égi jellé a nyers massza" — mondatja ki Móricz a maga meggyőződését és fogalmazza 
meg írói gyakorlatát a Míg új a szerelem szobrász-hősével.46 

Móricz esztétikai felfogásában rendkívül fontos szerepe van az írás anyagának, az. 
alkotás közben „égi jellé" váló nyers masszának. írói moráljának első és legfontosabb tétele a 
valóság minél hívebb és minél teljesebb visszaadása a műalkotásban. Ami valóság, ami megtör
tént az életben, az író munkája szempontjából az már morális tény, amit nem szabad kontár 
kezekkel elrontani: „ami az emberrel történik az mind természetes. Ami van, ami megtörtént,. 
ami cselekedet, az nem lehet hamis. Hamis, fals, csak a tálalás lehet" — írja egyik levelében.47 

Szinte kultikus jelentősége van nála az érzékelhető valóságnak. Nem véletlen, hogy éppen 
ifjúkora elszállt vallásos mámorával kapcsolatban fogalmazza meg, hogy számára az öt érzék
kel felfogható igazság és valóság a szép.48 

A valóságnak ebből a felfogásából következik az életet ekként látó író, művész kifogyha
tatlan témabősége: „mindig számtalan témám van készenlétben, soha témahiányban nem szen
vedtem, ellenkezőleg: tömérdek életre volna szükségem, hogy mindazt megírjam, ami megí
rásra valónak fejraktározódik bennem" — vallja az Életem regényében*9 A Míg új a szerelem 
szobrászával kapcsolatban magyarázatát is adja ennek a gazdagságnak: „nincs emberi fej,, 
mely a szobrász vésőjére ne volna méltó. Ha tökéletes konstrukciójú azért, ha torz, azért. 
Minden fejből ki lehet vésni az egész emberiség szimbólumát."50 Az anyaggyűjtés szempontjá
ból különösen a társadalom alsóbb rétegeihez tartozó emberek érdeklik. Az egyszerű, nincste
len emberek életében több megírásra való tartalmat, színt, ízt talál, mint a felsőbb rétegekben.. 
Szintén a Jókai-elbeszélések hatásával magyarázza azt is, hogy érdeklődése már nagyon ko
rán a kisemberek élete, „a szegény emberek földszintje" felé fordult.51 „Az, aki a megnéző, a 

«Móricz Zsigmond: Kaffka Margit. Nyugat, 1912. Ua.: Mim. I. 281. 
46 Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. Bp. 1939. 195. 
47 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. VII. 3. MTAK. 
48 Vö.: Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. X. 8. MTAK. 
49Móricz Zsigmond: Életem regénye. 102. 
50 Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. Bp. 1939. 195. 
51 Móricz Zsigmond: Jókai. Nyugat, 1922. Ua.: Mim. I. 414. 
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kereső, az író szemével fordul az emberek felé, gyakrabban találja meg a maga speciális típu
sát az alacsonyabb társadalmi klasszisokban, mint a magasakban — írja egyik riportjában.52 — 
Sok alak, sok forma, sok egyéniség erős impressziójával tértem meg abból a csodálatos álomvi
lágból, amit háborúnak nevezünk." 

Ifjú éveiben Balzac példájára olyan regénysorozat megalkotásáról ábrándozott, amely az 
egész magyar társadalom különböző rétegeinek életét mutatta volna be. írói gyakorlata már 
kezdetben sem igazolta ezeket az ifjúkori terveket, későbbi esztétikai megnyilatkozásaiból 
pedig az látszik, hogy a naturalista, vagy a fogalom XIX. századi értelmében vett realista 
felfogása helyett inkább hajlott az impresszionista szemlélet és módszer felé, a pillanat élmé
nyében keresve a nagyobb összefüggések, az egész revelációját. „Előttem a pillanat keretében 
minden benne van, amit az élet adhat" — mondja egyik levelében.53 Rippl Rónairól is azt írja, 
akit mint alkotóművészt alighanem a legközelebbi rokonának tartott, hogy azért rajzolt szaka
datlan, mert ittas volt a valóságtól s le akarta kötni a pillanatot a végtelennek.54 Ugyanezek 
a gondolatok — a végtelen témabőség és a részletben az egészet megvillantó alkotói képzelet — 
nyernek megfogalmazást a Míg új a szerelem szobrászával kapcsolatban is: „oly habzó, túl
csapongó, oly erős a képzeleti élete, hogy elég neki egy szelet s abból már megalkotja az egészet, 
amiből való. Ha, ugyanabból a tömbből második, harmadik, tizedik töredéket kapja, nem 
ugyanazt az egészet alkotja ki, hanemç-folyton újat és mást. Minden új vonal már valami új 
lehetőség felé lobban benne. Csak egy árnyalatnyi eltérést s már ő a végtelenségbe vetíti a 
különbséget."55 

4. 

Móricz miközben az anyaghoz való hűséget hirdeti az alkotó munka legfőbb követelmé
nyeként és az élmény minél közvetlenebb, másítatlan kifejezését kívánja, ugyanakkor az írói 
fantáziának, az anyag árnyalati eltéréseiből külön világokat teremtő képzelőerőnek is rend
kívül nagy fontosságot tulajdonít. Gyakran hangsúlyozza, hogy ugyanabból az életanyagból 
két ember feltétlenül egész más művet alakít: „az író ugyanis képtelen egyébre, csak hogy 
nyersanyagnak vegye az életből kapott .anyagot', s azt könyörtelenül sajátjává teszi."56 

1936-ban arra bátorítja debreceni nőismerősét, hogy dolgozza ki saját élettörténetét a lehető 
legnagyobb őszinteséggel, a legapróbb mozzanatokra, emlékképekre is kitérve, a valóság min
dennemű megmásítása nélkül. A debreceni asszony valóban meg is ír néhány fejezetet és Móricz 
reflexióiból arra lehet következtetni, hogy a megküldött részek további megmunkálását, végső 
kidolgozását az íróra akarta bízni. Erre írhatta Móricz válaszképpen: „Én pl. soha nem volnék 
képes abban a szellemben alkotni meg ebből a közlésből a végleges képet, amilyenben maga 
érzi. Én tökéletesen ellenkező egyéniség vagyok. Kezemben durva és kemény életfelfogás 
tolakodnék be: kritika és romboló akarat. A szenvedő lélek passzivitása bennem hiányzik. 
Én, ha hozzányúlnék, először is darabokra törném ezt a finom élő anyagot, hogy valami mást 
kovácsoljak belőle."57 Móricz „esztétikájában" nemcsak az anyagnak, az alkotó kezében 
„égi jellé" váló masszának van szinte kultikus jelentősége, de maga az írás, az alkotó teremtő 
tevékenysége is minden egyébnél magasabbrendű életfunkció. Először Kaffka Margit regényé
vel kapcsolatban fogalmazta meg azt a több változatban is felbukkanó tételét, hogy az író és 
általában a művész az igazi életét a művészetben éli ki. Szerinte ott kezdődik az író, ha az életet 
az írásban tovább tudja élni.58 Az írás az író életének a legfőbb értelme, mert az író élete az 

52 Móricz Zsigmond : Szurmay. Pesti Hírlap, 1915. XII. 21. Ua.: R. I. 143. 
53 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. X. 8. MTAK. 
54Móricz Zsigmond: Mindig rajzolt. Rippl Rónai emléke kísért. Pesti Napló, 1937. 

XII. 1. Ua.: Mim. II. 363. 
55 Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. Bp. 1939. 194. 
56 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. VI. 15. MTAK. 
57 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. VIII. 14. MTAK-
68 Vö.: Móricz Zsigmond: Kaffka Margit. Nyugat, 1912. II. 1. Ua.: Mim. I. 281. 
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Vasban teljesedik ki. „Nyílt és tudatalatti erényei s bűnei és maga az élet nívója, amely ada
tott neki: csak ott tör ki salakatlanul s egészen, a betűin keresztül."59 

A kritika méltán csodálja Móriczban, hogy az élő beszéd határtalan, eleven áradássá 
szabadult be írói nyelvébe, hogy közelebb vitte a betűt az élethez, de ő az írást vallja a legtöké
letesebb kifejezési formának, nem az élőbeszédben történő közlésmódot. „Az ember beszéd 
közben sokkal többet tud közölni, mint ennek a nehéz és fárasztó munkának a segítségével, 
amit írásnak nevezünk — állapítja meg egyik levelében.60 — De az írás által hasonlíthatatla. 

^nul mélyebb, teljesebb és hatékonyabb a közlés, mert az nem közlés, hanem valódi új, az igaz. 
nál sokszor izgalmasabb és szuggesztívebb átélés." A műalkotás folyamatának a leglényegére 
hogy abban a bizonyos felfokozott életben miként teljesedik ki az író minden bűne, erénye és 
egész emberi tartalma, és miként válik az átélt élményből az élet meglátott jelenségeiből betű, 
tehát műalkotás, ezekre a végső kérdésekre Móricz sem tud válaszolni. Mindarról, ami az alko
tás folyamatából racionális eszközökkel rögzíthető, pontos, hű képet tud adni. Legtisztábban 
talán Kaffka Margitról szóló tanulmányában közelíti meg a kérdést. „Az író viviszekció alap
ján áll: az élet ránézve a laboratórium, ahol ő maga, mint szereplő éppen azért olyan idegen, 
mert az agya szakadatlanul egy külön, Önző munkát végez: fotografál, boncol, elemez, csopor
tosít, feldolgozza kész anyaggá a lényeg bűvkörébe került létet. Mikor megírja a művét, már-
csak a kisebb és könnyebb részét végzi munkájának:^ kész eredményeit adja közre."61 Erre 
vonatkozó nyilatkozataiban azonban mindig marad valami misztikum: „soha senki ki nem 
analizálhatja, mi az élet s mi a lelemény a regényben."62 Az ihlet feltöréseit, kihagyó, majd 
visszatérő jelentkezéseit, az író ihletet „fegyelmező" készségét, a műalkotás folyamatának rit
musát még meg tudja fogni, de maga a metamorfózis, a nyersanyag műalkotássá való átalaku
lása végső soron számára is megközelíthetetlen marad. „A legnagyobb öröm, lelkesedés és égés 
a kezdet. Àz első koncepció — vallja az írás folyamatáról egyik Debrecenbe küldött levelé
ben.63 — Aztán, ahogy a munka halad, rákényszerítem magam, hogy folyton ilyen új kérdése
ket termeljek k i . . . A befejezés mindig nagyon nehéz, kimerítő és elcsüggesztő." 

Talán egyik 1936-os levele mellékesnek látszó megjegyzésében, sokatmondó „elszólá
sában" árul el a legtöbbet erről a titokról. A belső szekréciós elváltozásokhoz hasonlítja az írói 
alkotómunka eredményeit, „melyek az író lelkében részben a valóban felvillant érzések újra-
élései, részben azonban az írás különös folyamatának termékei."64 Még világosabbá válik en
nek a megjegyzésnek az értelme és ars poeticái jelentése, ha vonatkozásba hozzuk Móricz egy 
másik, szintén mellékesen elmondott, futólagos levélbeli vallomásával. Arról ír debreceni nő-
ismerősének, hogy az írónak írás közben milyen sok szempontra kell figyelemmel lennie, hány
féle gátlást, kétséget kell legyőznie. „Csak a legutolsó sorban jön a művészi kétség: az igaz, 
hogy a művészi megoldás megszokott oldani minden más kérdést is."66 Móricz önvallomásai 
tehát a művészi teremtőmunka folyamatából két (a valóságban természetesen együttható és 
csak a tudat számára kettéválasztható) mozzanatról számolnak be: az egyszer már megélt 
valóság minél mélyrehatóbb újraéléséről és a kifejezés, az írásbafoglalás mindent kiteljesítő, 
mindent korrigáló, kifejező és megoldó tevékenységéről'. 

5. 

A valóság, a megírásra való anyag végtelen tiszteletéből következik, hogy Móricz rend
kívül fontosnak tartotta a közvetlen tapasztalatot és az élmény frisseségét az írói munkában. 
1935-ben arról ír, hogy már harmincegy éve dolgozik lapnak, de újságíró sohasem lett belőle. 

59 Móricz Zsigmond: Ady Endre. Ady-Múzeum, 1924. 60 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1935. VIII. 14. MTAK. 61 Móricz Zsigmond: Kaffka Margit. Nyugat, 1912. II. 1. Ua.: Mim. I. 281. 62 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1935. IX. 26. MTAK. 63 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. X. 8. MTAK. 64 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. VIII. 14. MTAK. 65 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. III. 18. MTAK. 
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„így sikerült megőrizni az élményszerzés frisseségét, számomra talán ez a legfontosabb szük
séglet az írói munkához.*'66 Az első világháború idején is ezért kéri Tisza Istvánt, hogy mint 
író elmehessen a harctérre, egészen a lövészárkokig,67 és ugyanez az igény késztette arra, hogy 
amikor csak tehette, utazzon és szétnézzen az országban. „Az idén csak egyszer tudtam ki
menni a vásárra betegségem miatt. Lábammal van bajom, de azért felkeltem s kimentem, jó 
botomra támaszkodva — írja egyik riportjában 1932-ben.68— Nagyon szeretem a tömeget s az 
életet. Én nem az álmok embere vagyok, hanem az életé. Az én álmom az élet. Engem csak az 
élet, az esemény, a valóság inspirál." Utolsó éveiben határtalan fáradtsággal és sok betegséggel 
küszködve is újra meg újra útnak indult, különösen gyakran Észak-Erdélybe és a Dunántúlra. 
Ebben a században alig volt magyar író, aki olyan jól ismerte az ország legkülönbözőbb vidé
keinek életét, aki annyi felé megfordult volna, mint Móricz, de az emberek megismerésének 
kívánságában nem ismert mértéket, ötvenkilenc éves korában arról panaszkodik egyik leve
lében, hogy házasságai, a családi élet visszatartották attól, hogy még több embert, még 
több emberi problémát megismerjen. „Ennek az lett a következménye, hogy én, aki figyelő 
ember vagyok, egyre jobban eltávolodtam az élettől, — hiszen én azt szeretném, ha minden 
embert, s mindenkinek minden ügyét személyesen ismerhetném. Nem könyvolvasó ember va
gyok, hanem életolvasó, emberkereső." 69Nagyon jellemző ebben a vonatkozásban az a feljegyzése 
is, amit Csibével való ismeretségéről írt be naplójába: „Számomra a forrás, az az összekötő 
kapocs avval a világgal, amelyet képvisel. Tudom, hogy kegyetlenség, humánus szempontból, 
hogy még mindig otthagyom az ágyrajáró állapotban, de ha kiemelem, akkor hol a regény? . . . 
Soha nem jutott volna eszembe, hogy egy kis úrilányt, csak mert fiatal és bármennyire csinos, 
pártfogásomba vegyek: számomra kincs, mert egy ismeretlen világot képvisel s oly nagyszerűen 
beszélget, öröm belőle novellát csinálni.. ."70 

A megformálás, az írói alakítás gondja Móricz esetében elsősorban arra irányul, hogy 
olyan kifejezési formát találjon, amely az átélt valóságnak, az élménynek, a műalkotásba való 
minél frisebb, közvetlenebb átvitelére alkalmas. Fiatal éveiben költő akart lenni, és vallomásai 
szerint elsősorban Ady költészetének elragadó hatása miatt mondott le a poétaságról. Hatal
mas erőt fordított színműírási kísérleteire, a nagy anyagi sikereket is a színháztól várta, de 
nehezen dolgozott a színpad számára: „amilyen könnyen és habozás nélkül írom a regényt, oly 
keservesen, bizonytalanul és állandó elégedetlenséggel a színdarabot" — vallja az egyik levél
lében.71 Mint érett író a legalkalmasabb műfajának a regényt érezte. A regény keretei között 
mozgott a legbiztosabban, ez volt a legközvetlenebb, leggátlástalanabb kifejezésmódja, az élet 
nagy áramlását is a regény kötött kötetlenségében tudta legjobban érzékeltetni. „A regény a 
legszabadabb formája a művészi életnek . . . A regényíró még a drámairónál is sokkal szabadabb. 
Neki igazán alig van mesterségbeli gátja. Csak éppen annyi van, hogy legyen egy kis külső 
segítsége az áradás kormányzására" — fejti ki véleményét a Színek és évekkel kapcsolatban.72 

Az élő beszéd, vagy a magánlevél teljes szabadsága nem jelentett számára olyan határtalan 
kitárulkozási lehetőséget, mint a regény. „A levél számomra nem irodalmi forma; nem tudom a 
levélben oly őszintén kiadni magamat, mint a regényben" — írja mentegetőzésképpen debre
ceni bizalmasának.73 A novelláról azt vallja, hogy a regény mellett nem jelent számára külön 
kifejezési lehetőséget, a novellától is az élet folyamatának az érzékeltetését várja, éppúgy mint 
a regénytől. De annak is tudatában van, hogy ezzel az igénnyel a magyar prózában a novella 

66 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1935. IX. 21. MTAK. 
67 Vö.: Móricz Zsigmond: Emlékszem. Szegény emberek. Bp. 1939. 148. 
68 Móricz Zsigmond: A világ legszebb vására. Nyugat, 1932. VI. 1. Ua.: R. III. 262. 
69 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1938. II. 8. MTAK. 
7 0 Idézi MÓRICZ VmÁG i. m. 469. 
"Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1937. I. 13. MTAK. 
72Móricz Zsigmond: Kaffka Margit. Nyugat, 1921. II. 1. Ua.: Mim. I. 281. 
"Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. IX. 11. MTAK. 
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új lehetőségeit teremtette meg. „Én nem tudom, mi a novella s mi a regény között a különb
ség — írja.74 — Nálam csak annyi különbség van, hogy a novella a regénynek egy fejezete. 
A régi felfogás szerint a novellában egy regény kivonatának kell benne lenni. Tehát egy 
nagy mese dalban elbeszélve. Nálunk Mikszáth tette divatossá, hogy a novellában szabad egy 
kis idillikus tükörcserepet keretezni be, az életnek valami nagyon kicsi kis pillanatáról, azt egy 
parányit felnagyítva, hogy a három vagy négy lábacskára méltó legyen. Én ezt sem csinálom. 
Én a novellában is ugyanazt a folyamatos, döbbenetes, vagy szürke életfolyást érzem, s 
akarom éreztetni, amit pl. a regényben, ahol távolibb vidékekre tehet az ember kirándulást." 

Pályájának egyes periódusaiban a regény műfaji kötöttségeit is szűknek érzi, gátlónak 
a valóság teljesebb megragadására. Ilyen kitörési kísérlete volt a Míg új a szerelem, ahol a cse
lekményt több ízben megszakítva maga az író szól bele a regénybe, beszélni kezd a regényről, a 
regényírásról, a regény figuráiról, saját közérzetéről, gondjairól, írói múlt járól . . . Móricznak is 
tudomása volt a korabeli formabontási kísérletekről. Már 1936-ban arról ír, hogy az ő regényei
nek kötetlenségük ellenére is van belső szerkezetük, „ennyiben konzervatív vagyok — írja75 —, 
már rajtam messze túl száguldottak a legújabb irodalmi irányok, ahol abszolúte semmi szerke
zet, tehát semmi megoldás, jelképies tartalom, vagy bármilyen gondolati kör lezártsága nincs." 
A hagyományos regényforma fellazításával kísérletezik önéletrajzi művében, az Életem regé
nyében is. Ez sokkal szerencsésebb, eredményesebb és Móricz írói alkatához, múltjához jobban 
illeszkedő vállalkozás volt, mint a Míg új a szerelem. Előre készül rá, előre élvezi a kínálkozó 
lehetőségeket, amelyeket a minden eddiginél szabadabb forma kínál. „Örülök, hogy végre el
szántam magam erre az Önéletrajzra: itt nem kell alakokat és jeleneteket komponálni, minden 
itt van készen . . . Most igyekszem mindent kikerülni, ami regény s az élet árját fogom meg
nyitni, amint zsiliptelenül dagad árvízzé" — írja az Életem regénye beharangozójában.76 

Persze ebben a nyilatkozatban van némi illúzió is, mert az átélt események nem állnak össze 
csak úgy maguktól az egykori történés sorrendjében az önéletrajz írása közben sem. Móricz 
írói képzeletének, teremtőerejének az Életem regénye írása közben is éppúgy működnie kellett, 
mint többi művének életrekeltésekor. Ezt bizonyítja életregényének számtalan, kitűnően meg
munkált figurája és a könyv nagyszerű jelenetei. De annyi biztos, hogy írói pályája utolsó sza
kaszában Móricz minden korábbinál szívósabban kereste az élet regénybe áramlásának, az 
élmény művé válásának közvetlenebb, zsiliptelenebb lehetőségeit. Németh László regényéért, 
A másik mesterért is azért lelkesedik, mert az élmény közvetlen behatolását érzi az irodalomba, 
és a pillanatban megnyilatkozó nagy perspektívákat. „Senkinél sem olvad ily villámfényben 
irodalommá az élet, az úgynevezett valóság, a pletyka, a véletlen pillanat nyer nála távlatot 
és filozófiai magasságot" — írja 1942-ben Németh regényéről.77 A tervezett Rózsa Sándor
trilógia második kötetét is úgy szeretné megírni, hogy a regény partjai közt a Rózsa Sándor
korabeli élet egész hullámzása érezhető legyen. „Most különben feltaláltam a regényírásnak 
megint egy új faját: mindent elmesélek, amit megtudtam a korról — írja Debrecenbe, nem egé
szen öt hónappal a halála előtt.78 — A regény hőse az élet, amely kavarog és szétveti a formá
kat. Ez a regény is azt teszi." 

6. 

„Különben a regényről, látom, nincs egyező stilisztikai felfogásunk. Maga a regénytől 
még mindig a régifajta, jókaias, balzaci vagy tolsztoji Nagy Mesét kívánja. Rólam már a leg
első regényem, a Sárarany után megírták a régi kritikusok, hogy egy novellára való benne az 

74 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. VI. 15. MTAK. 
76 Uo. 
7 6 MÓRICZ VIRÁG i. m. 477. 
77 Móricz Zsigmond: Németh László: A másik mester. Hid, 1942. II. 10. Ua.: Mim 
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egész" — írja Móricz Debrecenbe 1936. június 15-én kelt levelében.79 A Debrecenbe küldött 
levelek nyugodt, gyöngéd tónusából szembetűnő türelmetlenséggel sistereg ki ez a néhány 
mondat. Válasz ez a levél azokra a megjegyzésekre, amelyeket a debreceni asszony a Rab 
oroszlán olvasása után írt meg a szerzőnek. Móricz az asszony reflexióiból azt látta, hogy deb
receni olvasója értetlenül áll azokkal az elvekkel szemben, amelyek az ő esztétikai meggyőző
désének legfontosabb részei. A hagyományos epikai formához, a „Nagy Meséhez", tehát a 
regényes meseszövéshez való ragaszkodás Móricz szemében annyit jelentett, mint szövetség
ben lenni a korábbi írógenerációkkal, megtagadni azt a forradalmian újat, amit az ő nemzedéke 
hozott, végső soron lemondani a valóság, az élet ábrázolásának azokról a tágabb lehetőségeiről, 
amelyeket ők küzdöttek ki hatalmas erőfeszítésekkel és harcokkal. A huszonöt éves Nyugat 
ünnepélyén is így summázta nemzedéke nagy irodalmi vívmányát:80 „mi kötöttük össze a mese 
világát a való élettel, mi emeltük fel a mindennap szépségét a túlvilági fények közé." 

Móricz szemében két ellentétes végletet jelent a „mesemondó" és az igazságot kereső, a 
maga meglelt igazságát megvallani akaró író típusa. Ez a kérdés nála nemcsak szemléleti 
probléma, hanem morális ügy is. A Bál lapjain így polarizálja a két típust, a gimnazista Nyilas 
Misi és a diák nagybátyjának, a gimnázium igazgatójának párbeszédében: 

„ — Én azt hiszem, minél nagyobb egy író, annál nagyobb kötelessége a legfontosabb 
dolgokban színtvallani és megmondani, mi az igazság és mi a kötelesség. 

— Barátom, te nagyon furcsán fogod fel az író hivatását. Az író a mesemondó. Ahogy a 
fonóban vannak öreg emberek, akik a legszebb meséket tudják és munka közben avval szóra
koztatják a hallgatókat, éppen úgy van az irodalomban. Az író csak meséljen, szépeket és 
mulatságosokat, de egyéb nem tartozik rá."81 

A diák az igazságért küzdő íróért lelkesedik, a nagybácsi ideálja a „mesélő" író. 
Móriczban az író-prófétaság gondolata nyilván erős mértékben Ady hatására alakult ki, 

de minden jelentősebb tapasztalata is ezt a magatartást erősíthette benne. Alkata szerint aligha 
lett volna belőle harcos író. Nem a Tolnai Lajosok, Ady Endrék, Szabó Dezsők nyughatatlan 
indulatával lobbant be az irodalomba. De ahányszor a valóság mélyebb tárnáiból a napfényre 
hozta valamely új észrevételét, és a maga igazságát meglelt ember friss örömével nyomban és 
gyanútlanul kimondta, amit észlelt és felfedezett, mindig a makacs előítéletek drótszövetébe 
ütközött. A visszautasítás, a tagadás csak újabb feltárásokra ösztökélte, és így vált benne a 
valóság, a mélyebb összefüggések megragadásának talán pozitivista indítékú igénye morális 
kérdéssé. Az első világháború idején Tisza István udvariasan teljesíti Móricz kérését, megadja 
az engedélyt, hogy mint újságíró az első frontvonalakig előre mehessen anyaggyűjtés végett. 
De válaszlevelében azt is megjegyzi, hogy a harctéren remélhetőleg megismeri majd Móricz a 
hős magyar katonát és megszereti, mert eddigi írásaiból azt látja, hogy „a magyar parasztot 
csak elítéli és egyáltalán nem szereti."88 Móricz nyomban kimegy a frontra, szemlél, beszélget, 
gyűjti az anyagot. „A papír s a ceruza minden szemérem nélkül állandóan a kezemben volt, de 
különösen a háború alatt vált valóságos mániámmá" — írja visszaemlékezésében.83 Ezekből az 
élményekből, tapasztalatokból születik meg végül nagyszerű pacifista novellája, a Szegény 
emberek. A legnagyobb vihar a csehszlovákiai útjait követő nyilatkozatai nyomán támadt kö
rülötte. Ebben az esetben ismét az történt, hogy külföldi látogatása után olyan tapasztala
tokkal tért vissza, amelyeket nem tudott magában tartani. Alig ért haza, már hirdette is, 
hogy a csehszlovákiai fiatal magyar értelmiség rendkívül nehéz helyzetében is a haladásnak 
több lehetőségével rendelkezik, mint a hazai. Mikor ezt kimondta, minden bizonnyal még a 

79 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1936. VI. 15. MTAK. 
80 Móricz Zsigmond: A huszonötéves Nyugat ünnepe. Nyugat, 1932. I. 16. Ua.: Mim. 

II. 232. 
81 Móricz Zsigmond: Bál., é. n. 189. 
82 Móricz Zsigmond: Emlékszem. Szegény emberek. Bp. 1939. 148. 
s» Uo. 
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veszélyét sem érezte kijelentésének. A nyilatkozatait követő hatalmas felzúdulás pedig a kér
dés további tisztázását, kifejezését, a probléma mélyebb elemzését kényszerítette ki belőle. 
Móricz valamiképp mindig módot talált arra, hogy teret nyerjen, akár kisebb engedmények 
árán is, kritikai magatartásának érvényesítésére. így sohasem kellett végleg feladnia az író
próféta társadalomkritikus attitűdjét. A kritikai szemlélet egész írói lényével összeforrott. 
Ha kritikai szemléletének érvényesítéséről teljesen le kellett volna valaha mondania, alighanem 
mint író is megszűnt volna létezni. A kezdő írót is arra bátorítja, hogy merje az embereket 
bíráló szemmel nézni. „Ha már kritikát mer gyakorolni az emberek fölött, akkor már szinte 
kész író" — írja egyik levelében.84 

Móricz írói pályájának volt egy átmeneti időszaka, amikor az egész életművére jellemző 
író-próféta attitűdöt némileg visszaszorítja magába, és egy új magatartást kezd kialakítani, 
új írói elvekkel, egy kevésbé aktív, inkább szemlélődő-élvező attitűdöt. Első felesége halála 
után, 1925 körül, a Simonyi Máriához fűződő új szerelem idején jelentkezett Móriczban ennek 
a fordulatnak az igénye. „A feleségem mindig mondta, hogy titokban a Szerencse morcos fia 
vagyok — írja egyik mátrai riportjában, 1925 májusában85 — s milyen szép az idén a táj, nem 
bírok betelni a nézésével, iszom, habzsolom, úszom a természet mindent betöltő szépségét, 
mert soha, soha nem törődtem életembe a vonalak, a formák, a felületek szépségével, csak 
összehúzott szemmel vizsgálgattam a karraktert, amit Lényegnek tekintettem: és most a 
Szépség lesz lényeg a szívem előtt. És legelve áhítom. A virágos rét. A buja búza. A finom rozs. 
A hihetetlen dús idei fái virágzás. Soha nem vettem észre: a szobák mogorva lakosa voltam. 
Ifjúkorom szú-élete . . . Vénségemre tárom ki az ablakot az életre, amikor késő? . . . " Persze ez 
az „átváltás" nem ment olyan könnyen, mint ahogy az extatikus pillanatok ígérték. A mélyen
ülő szem, az örökre a karakter titkos labirintusaival vívódó tekintet nem könnyen tudott 
kitárulni egy derűsebb, harmonikusabb szemléletbe. Sőt az új látásmód jelentkezése válságot 
is idézett elő írói munkájában. „Lássa, van egy módszertani baj is a tollammal — írja 1926 
márciusában, Debrecenbe.86 — Én eddig az életet csupán az akcióban láttam. Nekem igen 
könnyű volt írnom, mert az élet minden jelenségét, ami feltűnt előttem tökéletesen ismertem. 
Bizonyára csak azokat a jelenségeket láttam meg, amelyek beleillettek világszemléletembe, s 
azokat azonnal tisztán s élesen tudtam közölni, kezelni... Két ember egymással szemben való 
viszonya csak az összetűzés pillanatában világosult meg előttem. Harc. Ez volt az elemem. 
A harcban minden karraktert, s egész múltat, minden milliőt s minden lényeget ki tudtam fe
jezni. Ma másképp van: ma látom, hogy egy bizonyos ponton túl megszűnik a harc . . . " Az új 
érzések, az új látásmód jelentkezése nyomán egész korábbi világának értéke-értelme is kérdő
jelet kap. Egy évtized múlva a Míg új a szerelem lapjain újra átéli ennek az új távlatokat 
felvillantó, de mégiscsak válságos periódusnak az élményeit. „Mindig vaskos, kemény, formás 
és formátlan, de rettenetesen reális figurákat adott az anyag neki: most meg fog jelenni a karcsú, 
magas, a hihetetlen hosszú derekú, vékony nyakú, vékony lábszárú, földöntúli figura . . . 
Már megnézte, s alig várja, hogy legalább rajzban kísérletezzen ezekkel a vonalakkal, amelyek 
pont szemben állanak eddigi életszemléletével... Utálta most a tömzsi és vaskos munkásságot, 
amin eddig átment. Sokat dolgozott és aránylag sok sikere volt, de nem jutott el a magasztos
hoz. Inkább a félelmeshez."87 

Különböző tényezők is indokolhatják, hogy Móricz pályájának ez a szakasza csak múló 
intermezzo volt. Egyrészt az új szerelem és az új házasság, amely Móricz eddigi írói pályáját 
lett volna hivatva új irányba terelni, nem bizonyult eléggé tartósnak. Másrészt, amikor a Nyu
gat társszerkesztője lett, 1929 decemberében, hatalmas ambícióval vetette magát a munkába, 

84 Móricz! Zsigmond levele Magoss Olgának. 1935. IX. 21. MTAK. 86 Móricz Zsigmond: A Mátrában búg az autó. Pesti Napló, 1925. V. 28. Ua.: R. II. 175. 86 Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. 1926! III. 5. MTAK. 87 Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. Bp. 1939. 14. 
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szinte újraéledt benne az 1910-es évtized, az ő első ATyugoí-korszakának elhamvadt tüze-
A csehszlovákiai utakat követő támadások pedig még inkább visszaterelték a korábbi magatar
tás vágányai közé: az író-próféta szerepében talált újra magára. 1930-as programcikkében 
ismét vallomást tesz arról, hogy az írónak vállalnia kell a keresést és a kijelentést.88 Pályája 
csúcsán, utolsó nagy műveiben, a Boldog emberben, az Eleiem regényében, az Árvácskában, 
a Rózsa Sándor-regény első kötetében ragyogó szintézist teremt a valóságot feltáró, az ember 
igazáért küzdő prof etikus írói szándék és az élet nagy folyamatát minden ízével, színével, han
gulatával megragadó írói törekvések között. 

Kálmán Vargha 

L'ART POÉTIQUE (ARS POETICA) DE ZSIGMOND MÓRICZ 
Zsigmond Móricz n'a jamais écrit quelque chose comme une „art poétique" et lorsqu'on 

l'a pressé de questions au sujet des secrets de l'oeuvre artistique, le plus souvent il a donné 
des réponses évasives. Néanmoins, dans quelques manifestations et dans ses lettres adressées 
à une de ses connaissances intimes, il nous en dit long de ses secrets professionels. C'est de 
ces manifestations et lettres que l'auteur essaye de reconstituer l'art poétique non écrite de 
Móricz. Cette „ars poetica" se fonde sur des principes du réalisme. Dans la jeunesse de l'écri
vain cette art poétique a été sensiblement influencée par la théorie que Zola a poursuivi dans 
ses romans. Cependant dans la suite la manière de voir naturaliste ne lui a plus donné pleine 
satisfaction, et il commence à attacher dans l'oeuvre une signification de plus en plus accrue 
au travail créatif souverain de l'artiste, de l'écrivain. Dans cette époque il attribue une grande 
importance aux motifs pleins de vie. En arrivant à la conviction, que l'écrivain ne peut écrire 
que ce qu'il a vécu dans tout son être, tout de même il souligne la signification décisive et 
déterminante de la conception du monde de l'écrivain dans le processus de la formation de 
la matière, quand les choses vécues se transforment en oeuvre artistique. Les documents cités 
par l'auteur démontrent que Móricz ne peut être qualifié comme artiste par instinct, ainsi 
que la critique contemporaine l'a souvent rangé, puisque les éléments variés du processus de 
l'oeuvre artistique ont été pénétré aussi chez ce grand romancier dans une très forte proportion 
par l'activité consciente. 

88 Móricz Zsigmond: Új szemek, új szavak, új igék. Nyugat, 1930. XII. 1. Ua.: Mim. 
II. 127. 
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