
A pillangó-maszkot aztán élete végén saját arcára szorítja. A dialógusban a méh gáncsos
kodott így: „egy paplanba vagy mibe dugod mgadat, hernyó természetedet kialuszod . . . " 
(id. kiad. 223.). Tizenkét évvel később már a halál sejtelmével diktálta szíve e csodálatosan 
visszhangzó sorokat: 

Oh,mikor lesz, hogy bús kínjában 
Letöltöm hernyó-éltemet 

És szemfedelem púpájában 
Kialszom szenvedésemet? 

Az ő képe, szimbóluma lesz a pillangó-pszükhé — a halhatatlan szépségé. 

Szauder József 

Az élménytől a műig 

Móricz Zsigmond: Itt csak a jóság segít 

1919. május elsején jelent meg Móricz Zsigmond izgalmasan aktuális novellája egy Orosz
országból hazatért parásztlegény lelki átalakulásáról a Közoktatásügyi Népbiztosság napi
lapjában, a Fáklyában. Címe azonos az írásmű gondolatiságát mintegy végkonzekvenciaként 
összefoglaló ama mondattal, amely „lassan és bölcsen" hangzik el a hazatért volt hadifogoly 
ajkáról a novella befejező részében: Itt csak a jóság segít, A Magyar Tanácsköztársaság nehéz 
napjaiban, a királyi román intervenciós csapatok támadása idején keletkezett novella eszmei 
tartalmát tekintve átmenetet képez az alig két héttel korábban napvilágot látott somogyi 
riportok kommunizmus melletti lelkes tanúságtétele1 és az írók Szakszervezetének megala
kulása alkalmából írt, az osztályharctól való megriadását mutató cikke2 között, amely tíz 
nappal a novella közzététele után jelent meg. Móricz e novellájában is a forradalom igazsága 
mellett tesz hitet, az „igazi krisztusi törvénynek" látja a proletárforradalom eszméit és cél
kitűzéseit, amelyek az emberiséget megváltják szenvedéseitől, ám ugyanakkor ezen eszmék 
átültetését a valóságba kizárólag a nincstelen emberek jóságával, az embereket összekötő 
szeretet által kívánja elérni. Ebben a vonatkozásban Móricz novellája is utal a tolsztojánus 
ideológia nagy magyarországi hatására a forradalmi fellendülés idején, de még a Tanácsköz
társaság napjaiban is, amiről Lengyel József tesz említést a Szovjetházban zajló elvi vitákról 
szólva.3 

Még szemléletesebben mutatkozik meg Móricz Zsigmond ekkori világlátásának tolsztojánus 
vonásokat hordozó belső bonyolultsága, ha végigkövetjük e novella kialakulását az élménytől 
a műig, mintegy belepillantva az író alkotóműhelyébe, hogyan formálja át saját eszmei célki
tűzésének megfelelően a megismert jellemet. Köztudott, hogy országjáró útjai során Móricz 
kifaggatta az „esett-ütött" embereket és rendszeresen feljegyezte így nyert megfigyeléseit. 
Minden ember írói nyersanyag volt számára, de — Tolnai Gábor szavaival — „mindig a maga 
világába beillő modellekbe mélyedt el, olyan esetek és események ragadták magával, amelyek 
írói látószögének, ábrázolási törekvésének kereteibe beilleszkedtek".4 És az így kiválasztott 
életanyag is tudatos átalakításon megy keresztül az író kezében: az alkotás folyamatában 
„darabokra töri" az élő anyagot, hogy „valami mást kovácsoljon belőle", saját életfelfogását 
érvényesítve, amint erről maga Móricz tanúskodik egyik későbbi levelében.5 Az eredeti élet
anyag és az ebből született novella összevetése egyben Móricz sajátos alkotó módszeréről, 
írói „laboratóriumáról" is ad bizonyos megközelítő képet. 

Az Itt csak a jóság segít Móricz Zsigmond 1919. április 7-i útján szerzett egyik élményéből 
született, amikor Egerben (ahol Gárdonyit is meglátogatta), majd Füzesabonyban járt az 
országos tanácsválasztások napján, hogy riportot készítsen a választásokról.6 E riport nem 

1 Móricz Zsigmond: Magyarország a béke útján, Virágnyílás, Magyarországon nem hal éhen senki. Pesti 
Hírlap, 1919. április 15., 16., 17. 

'Móricz Zsigmond: ötszázötven magyar író. Pesti Hirlap, 1919. május 11. Vö. CZINE MIHÁLY: Móricz Zsig
mond útja a forradalmakig. Bp. 1960. 526. 

* LENGYEL JÓZSEF: Visegrádi utca. Bp. 1957. 174-176 . E kérdésről részletesebben lásd Magyar —orosz 
irodalmi vonatkozások 1917 — 1919. c. tanulmányomat. (Tanulmányok a magyar —orosz irodalmi kapcsolatok 
köréből. Szerk, KEMÉNY G. GÁBOR. Bp. 1961. I I I . köt. 4 4 - 5 6 . ) 

' T O L N A I GÁBOR: Aki arra született, hogy lásson. Tanulmányok. Bp. 1970. 257. 
s Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának. (1936. augusztus 14.) Idézi VARGHA KÁLMÁN: Móricz Zsigmond 

és az irodalom. Bp. 1962. 368. Vö. NAGY P É T E R : Móricz Zsigmond. Bp. 1953. 3 7 8 - 3 7 9 . 
' A z első választás a Magyar Tanácsköztársaságban. Móricz Zsigmond a választáson. Egri Újság, 1919. 
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készült el, az útja során készített jegyzetlapok7 arról tanúskodnak, hogy valójában nem is a 
választások kötötték le figyelmét, sokkal inkább a parasztság helyzete, proletárforradalcmhoz 
való viszonya és a földkérdés foglalkoztatta. Különböző emberekkel beszélgetett, köztük 
több Szovjet-Oroszországból hazatért volt hadifogollyal és feljegyezte szavaikat, elmondásaikat. 
Egyikük elbeszélése hadifogságáról, az oroszországi állapotokról, részvételéről az orosz forra
dalomban, majd hazatéréséről annyira lekötötte az írót, hogy 182 mondatot jegyzett le a vele 
folytatott beszélgetés során. Ez az élmény és ez a lejegyzés szolgált a novella nyersanyagául 
olyannyira, hogy néhány mondatot szó szerint is átvesz, többet pedig kissé átalakítva dolgoz 
bele a novella szövetébe. És mindössze négy olyan mondat hangzik el a volt hadifogoly elő
adásában az egész novellában, ami nem található az eredeti lejegyzésben, amit Móricz tett 
hozzá. 

A novellában Móricz új keretet rajzol a volt hadifogollyal való beszélgetése köré, hőse 
egyénítésével és saját elmélkedéseinek közbeiktatásával általános „emberi igazságot" hordozó, 
szinte szimbolikussá növesztett figurává formálja hősét. Fontos eszköze ebben a beszélt nyelv 
felhasználása, a ténylegesen elhangzott mondatok bizonyos gondolati tartalom szerinti ki
választása és beépítése, az átvett szövegek eredeti sorrendjének felcserélése, egyes eredeti 
beszédrészek tömörítése, mások szétbontása, olykor az író által történt egy-két szavas kiegé
szítése. Az első és az utolsó novellába beépített mGndat között (ezeket is beleértve) az eredeti 
beszélgetés lejegyzése 130 mondatot tartalmaz. Ebből Móricz mindössze 13 mondatot vesz át, 
tehát e szövegrész 10%-át csupán, és ez az arány is csökken, ha az átvételt az eredeti (182 
mondatos) beszélgetés egészéhez mérjük. E 13 mondat a novella szövegében — az egyik hosszú 
mondat szétbontása következtében — 19 mondattá lesz átalakítva. 

Lényeges módosítást hajt végre Móricz az eredeti beszélgetésből átvett mondatok sorrend
jének megváltoztatásával, a novellába beépített beszédrészek belső összefüggéseinek megbon
tása és azok új összefüggések szerinti átcsoportosítása révén. A felhasznált mondatok sorrendje 
az eredeti beszélgetés lejegyzésében (a 130 mondatos szövegrészt figyelembe véve) a következő: 

1., 2., 55., 56., 57., 60., 88., 89., 90-, 91., 92., 93., 130. 
A novellában viszont a következő sorrendben kerülnek beépítésre: 
2., 91., 92., 93., 88., 89. első fele, 1., 89. második fele, 90., 55., 56., 57., 60., 130. 
Az átvett beszédrészek öt egységre tagolódnak az eredeti beszélgetés lejegyzésében és érde

kes módon a novellában is, de egészen más csoportosításban, a következőképpen: 

:szédr eszek mondatok sorrendje beszédrészek mondatok sorrendje 
a lejegyzésben a novellában 

I. 1., 2. I. 2. 
II. 55., 56., 57. II. 91. 

III. 60. III. 92., 93. 
IV. 88., 89., 90., 91., 92., 93. IV. 88., 89. első fele, 

•• 1., 89. második fele, 90., 55., 
. 56., 57., 60. 

V. 130. V. 130. 

Az eredetileg lejegyzett mondatoknak a novella szövetébe való bedolgozásában — elte
kintve most az egyes beszédrészek sorrendjének megváltoztatásától — az átvétel három típusát 
figyelhetjük meg. 

1. Az eredeti mondat szó szerinti átvétele: 

a lejegyzésben a novellában 
Most jön az igazi krisztusi kor. Most jön az igazi krisztusi kor. 

2. Az eredeti mondat stiláris átjavítása egy-egy szó kicserélése vagy elhagyása által (a 
változtatásokat dőlt betűvel jelezzük): 

a lejegyzésben a novellában 
Sírtak, igazán jó népek voltak, rosszat az Sírtak, igazi jó népek voltak, rosszat az orosz 
orosz népre nem tudok mondani. népre nem tudok mondani. 

7 Móricz Zsigmond jegyzetlapjai a Tanácsköztársaság napjaiból. Móricz irodalmi hagyatékában fennmaradt, 
az író sajátkezüleg készített feljegyzései. Móricz Virág szívességéből közli: „Mindenki újakra készül". Szerk. 
JÓZSEF FARKAS. Bp. 1967. IV. köt. 825-830. 

. 
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Olykor a változtatás csupán az elhangzott mondat értelemszerű kiegészítését, kikerekítését 
szolgálja: 

Az oroszok jószívűek és testvérszeretők, Az oroszok jószívűek, test vérszeretők, — — 
ha van egy falat kenyere, azt is megosztja — ha van egy falat kenyere, azt is megosztja 
vele. a szegény fogoly katonával. . 

3. Az eredeti mondat új gondolatot hordozó mondatrésszel való kiegészítése: 

a lejegyzésben a novellában 
Mert én sokat szenvedtem, de ki tudja azt Mert én szenvedtem sokat: sokat szenvedtem, 
megmondani, hogy mért szenvedtem én azt. de ki tudja megmondani, hogy mért szen

vedtem én azt: a későbbi emberek már ne 
szenvedjenek ügy, mint mi szenvedtünk. 

E mondat első része egyébként jó példája annak, hogyan fokozza Móricz szóismétléssel az 
eredeti mondat feszültségét. Az író által kiegészített teljes mondat pedig, amelyben a szenvedés 
szót ötször is használja (az eredetiben kétszer fordul elő), kiválóan érzékelteti, miképp alkal
mazza Móricz a nyelvi „sűrítés" eszközét, hogy a novella legfontosabb gondolati tartalmára 
fokozott erővel irányítsa az olvasó figyelmét. 

Ha most már végigkövetjük az eredeti szövegrészek (azonos és átalakított) beépítését a 
novella egész szövetében, felhasználásuk (és nem az eredeti lejegyzés) sorrendjében, a szöveg
részek összevetéséből előtűnik az a szemléletbeli különbség, ami a Móriczcal beszélgető hadi
fogoly tényleges gondolkodása és a novellahős gondolatvilága között fennáll. Már maga az 
roppant érdekes, hogy milyen mozzanatokat mellőzött Móricz a volt hadifogoly elbeszéléséből 
és milyeneket vett át novellájába. A Szovjet-Oroszországból hazatért hadifogoly — amint 
maga elmondja — ténylegesen részt vett „a bolsevisták mellett" a forradalmi harcokben. 
Olvasott valamit Marx és Engels hamarjában magyarra fordított írásai közül és ismerte Lenin 
életrajzát. Gondolatvilágában Krisztus alakja az Alekszandr Blok megformálta vöröskato
nák (Tizenketten című poémájában) látomásával rokon, akiknek élén sérthetetlenül és véres 
zászlóval a kezében Krisztus menetel. Móricz a háborús szenvedések meghatározó élményét, a 
nincstelenek erősödő közösségi tudatát és az új világrend melletti szép, hittel teli vallomását 
emelte ki (más mozzanatok mellőzésével) a volt hadifogoly elmondásából. Novellahősének 
Krisztusa immár nem a harc, hanem a szenvedők egymás iránti szeretete és jósága tolsztoji 
eszméinek jegyében formálja igazságossá a világot. 

Az eredeti beszélgetés egy szép mondatával indítja Móricz a novellát, csaknem azonos az 
átvett beszédrész kezdő soraival. (A mondatok előtti zárójelbe tett számok az eredeti lejegyzés 
sorrendjét mutatják.) 

a lejegyzésben a novellában 
(1) Emberi érzése csak annak' van, akinek 
semmije sincs. 
(2) Most az igazi krisztusi törvény jön. (2) Most az igazi krisztusi törvény jön. 

Az eredeti kezdő mondat — mint látni fogjuk — a novella egy későbbi részében jut funk
cióhoz, az élményeit elmesélő novellahős gondolatmenetének kerül majd középpontjába, 
mintegy összefogva két külön világot (és a lejegyzett beszélgetésben is két teljesen külön részt); 
a háborús és fogságbeli szenvedések élményeit és emlékképeit köti össze a forradalmi harcok 
vajúdó új valóságával. 

Közvetlenül az indító mondat után egy hosszabb elmélkedő-leíró rész következik a novellá
ban, a fiatal parasztgyerek átváltozásának jellemzése, aki mielőtt katonának ment, olyan 
magára maradott volt, mint „egy magános szálka a porban", most hazatérve pedig „olyan, 
mint a bevetett föld, amely tele van magvakkal", a közösségért élő élet eszméivel. E jellem
zésbe — a magyarság magárautaltságának mozzanatában — Móricz nemzetféltése is beleját
szik a Tanácsköztársaság súlyos honvédő háborút vívó napjaiban. A hőse jellemét átalakító 
erőt az oroszországi események emberformáló hatásában látja Móricz, s e résznél építi be — az 
orosz ember jellemzésére — a lejegyzett beszélgetés egy újabb mondatát: 

a lejegyzésben a novellában 
(91) Az oroszok jószívűek és testvérszeretők, (91) — Az oroszok jószívűek, testvérszeretők 
ha van egy falat kenyere, azt is megosztja — mondja, csöndesen, komolyan, — ha van 
vele. egy falat kenyere, azt is megosztja a szegény 

fogoly katonával. 
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• 

Itt ismét saját gondolataihoz tér vissza az író és a magyar falvakban dolgozó orosz hadi
foglyok szomorú türelméről, jóságáról elmélkedik, mintegy párhuzamot vonva az orosz és a 
magyar hadifogoly sorsa között. Ennek során továbbfejleszti egy esztendővel korábbi gondola
tát Tolsztoj és az egyszerű orosz ember közötti szoros lelki kapcsolatról (Piszmovedomec 
című, egy orosz hadifogolyról szóló írásában),8 és rácéloz arra — ami egyébként a forradalmak 
idején szinte általános felfogássá vált a magyar írók körében —, hogy Dosztojevszkij, Tolsztoj 
és Gorkij tanításai érlelték meg az orosz népet a világra új rendet hozó forradalom kirobbantá-
sára; majd újabb két mondatot iktat be a lejegyzett beszélgetésből az orosz ember jóságának 
érzékeltetésére: 

a lejegyzésben 
(92) — Sírtak az orosz népek, mikor eljöttem, 
Gusztáv, Gusztáv ne menjen el, mert úgy 
megszoktuk magát, hogy ilyen jó szomszé
dunk volt, nem lesz többet ilyen jó szomszé
dunk, ha elmegy. (93) Sírtak, igazán jó népek 
voltak, rosszat az orosz népre nem tudok 
mondani. 

a novellában 
(92) — Sírtak az orosz népek, mikor eljöttem. 
Gusztáv, Gusztáv ne menjen el, mert úgy 
megszoktuk magát, hogy ily jó szomszé
dunk volt, nem lesz többet ily jó szomszé
dunk, ha elmegy. (93) Sírtak, igazi jó népek 
voltak, rosszat az orosz népre nem tudok 
mondani. 

Összehasonlítva a Magyarországról hazatérő orosz hadifoglyok kevésbé érzelmes búcsúz
tatásával az előbb elbeszélt jelenetet, Móricz felveti a magyar ember — a nehéz helyzetbe 
került magyarság — egymáshoz való viszonyának égetően aktuális kérdését; azt vizsgálja, 
valóban orosz népi sajátosság-e ez az óriási energiákat felszabadító felfokozott „jóság", vagy 
más népek — így a magyarok is — képesek az összetartásra, egymás segítésére a bajban. E 
kérdés megválaszolására használja fel az eredeti beszélgetésből átvett mondatok nagy részét 
(a 13-ból 8 mondatot), három különböző beszédrészből egységbe tömörítve azokat. Itt építi 
be a régi, szenvedésekkel teli háborús világ és a vajúdó (és ezzel ismét szenvedéseket hozó) 
új világ között összekötő hídként az eredeti kezdő mondatot, és e beszédrészben a korábbiak
nál erőteljesebb módosításokat hajt végre a lejegyzett szövegben, olykor új gondolatot hordozó 
mondattal vagy mondatrésszel is kiegészíti az eredeti lejegyzésben elhangzottakat. 

a lejegyzésben 
(88) Én szerintem, aki rossz érzéssel volt a 
felebarátjához, megtanította a fogság, mert 
én nem tudok rosszul gondolni a felebarátom
ra. (89) Voltam fogságban, beteg is, sokat 
szenvedtem, jött hozzám egy zsidó ember és 
vigasztalt, vett nekem fehér kenyeret és tejet 
és leült hozzám beszélni és mi magyarok 
mind együtt voltunk és elmondtuk egymás
nak a szenvedésünket és szerettük egymást, 
tetvesek voltunk, semmi, és mindenki jó 
volt, a bezsencek nélkül meg sem élhettünk-
volna, menekültek Galíciából és kenyeret 
adtak a szenvedő fogolynak, mert látták, 
hogy talán elpusztultunk volna és a vonat 
mellett állottunk két sorban és az utasok ki
dobtak egy pár kopeket s úgy tudtunk venni. 
(90) Most jön az igazi krisztusi kor. 
(55) Meg lesz az kérem, meg lesz, ki fog ez 
halni lassan és az új kor be fog következni. 
(56) — Hja kérem, már mi, már mi, hogy is 
mondjam, leszámoltunk az élettel. (57) Nem 
azt kell nézni, hogy nekünk mi jó, hanem 
hogy a gyerekeinknek. 
(58) — És még maga is gyerek. 
(59) — És én is szívesen veszem azt a pus-

a novellában 
(88) — Én szerintem, — mondja csendesen, 
egyenesen ülve, mint egy nyársfa, — aki 
rossz érzéssel volt felebarátjához, megtaní
totta a fogság, mert én nem tudok rosszul 
gondolni felebarátomra. (89a) Voltam fogság
ban beteg is. Sokat szenvedtem. Jött hozzám 
egy zsidóember, vett nekem fehér kenyeret és 
tejet és leült hozzám beszélni, úgy ápolt. És 
mi magyarok mind együtt voltunk és el
mondtuk egymásnak szenvedésünket és mi 
szerettük egymást. Tetvesek voltunk, semmi; 
és mindenki jó volt. A bezsencek nélkül meg 
se élhettünk volna: (akik menekültek Galí
ciából), kenyeret adtak a szenvedő fogoly
nak, mert látták, hogy talán elpusztultunk 
volna. (1) Emberi érzése csak annak van, 
akinek semmije sincs. (89b) És mikor éhesek 
voltunk és gyengék, mfgállottunk a vonat 
mellett s néztünk a vonatra s az utasok ki
néztek az ablakon és kidobtak a szegény fog
lyoknak néhány kopeket s úgy tudtunk venni 
magunknak valamit. (90) Most jön az igazi 
krisztusi kor. Az emberek megértik a szenve
dőket és egyenlők lesznek. (55) Meg lesz az 
új élet, meglesz. Ez a régi ki fog halni lassan 

8 Móricz Zsigmond: Piszmovedomec. Pesti Hírlap, 1918. június 2. 
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kát és megyek, ha elesek is. (60) Mert én es az új kor be fog következni. (56—57) Mi 
sokat szenvedtem, de ki tudja azt megmon- már leszámoltunk az élettel, nem azt kell 
dani, hogy mért szenvedtem én azt. nézni, ami nekünk jó, hanem ami a gyere

keinknek. 
(60) Mert én szenvedtem sokat; sokat szenved
tem, de ki tudja megmondani, hogy mért 
szenvedtem én azt: a későbbi emberek már 
ne szenvedjenek úgy, mint mi szenvedtünk. 

E beszédrészben megfigyelhetjük Móricz alkotó módszerének olyan tudatos elemét, mint az 
átvett élő beszéd írói nyelvvé alakítása. A hadifogoly betegségének elbeszélését jóformán 
kizárólag a mondat szétbontásával teszi lüktetőbbé; az apró mondatok által a beszéd szagga-
tottabbá, energikusabbá válik, az eredeti elmondás kényelmes hömpölygését gyorsabb beszéd-
ritmus váltja fel, és ugyanazon szavak feszültségét e ritmus által magasabb feszültségre transz
formálja. A vonat melletti jelenet elbeszélését viszont az eredeti elmondás kitágításával, a 
cselekvés folyamatának több cselekvés-mozzanatra bontása és az eredetinél részletesebb 
„visszajátszása" által teszi érzékletesebbé. 

Tartalmilag három fontos gondolatot hordozó mondattal tér el a novella e beszédrésze az 
eredeti lejegyzéstől. A volt hadifogoly eredeti elmondásából úgy tűnik, hogy ő a forradalmat 
annak szülési fájdalmával, minden vérességével együtt vallja az „igazi krisztusi kor" elő
készítőjének, noha e fogalom jelentését tulajdonképpen nem is fejti ki. Móricz novellahőse 
viszont — a lejegyzésben nem szereplő mondattal — más értelmezésben fogalmazza meg, 
mit ért ő „igazi krisztusi kor" alatt: „Az emberek megértik a szenvedőket és egyenlők lesznek." 
Ebben a vonatkozásban Móricz itt már „a vértelen, a fegyver és gyilok nélküli felszabadulás" 
eszméjét hirdeti lényegében, amit majd ötszázötven magyar író című cikkében9 mond ki a saját 
szavaival. Ezt támasztja alá a második — még érdekesebb — eltérés is: Móricz nem veszi át a 
novellába az eredeti lejegyzés hadifoglyának az önfeláldozásról, az „új kor" megteremtését 
segítő fegyveres harc önkéntes vállalásáról mondott szavait („És én is szívesen veszem azt a 
puskát és megyek, ha elesek is"), noha e mondat több általa átvett mondat közé van szorosan 
beékelve. A harmadik szövegbeli eltérés a jelen és a közelmúlt szenvedéseire keres magyará
zatot. Míg az eredeti lejegyzés csak a szenvedés tényét rögzíti szavakba, a novella hőse e ki
egészített mondatában a szenvedés értelmét is látni véli: „a később emberek már ne szenvedje
nek úgy, mint mi szenvedtünk." 

A novella befejező részében látszólag alig marad valami az utolsó átvett mondatból, de 
valójában Móricz e mondatot átalakítva is megtartja annak két alappillérét, az igazság és a 
törvény princípiumát. Hozzájuk kapcsolja harmadikként a jóság kiegyenlítő és összekötő prin
cípiumát, két új gondolatot hordozó mondattal kiegészítve az eredeti lejegyzés e beszédrészét. 

a lejegyzésben a novellában 
(130) a népek meg vannak izélve, nincsenek (130) — Most kell az igazságot csinálni. . . 
belenyugodva, ebbe bele kell nyugodni, most csak az igazságot kell tudni, akkor a törvény 
igazságot kell csinálni, s az nem megy úgy is megvan . . . Azt úgy gondolom, hogy aki-
hogy — próbálgatják a törvényeket, hogy ben a jóság megvan, az megleli az igazságot 
felelne meg a népnek. és aki az igazságot tudja, az úgy gondolom, 

tudja a törvényt. 

— itt csak a jóság seg í t . . . 

A novella vezérgondolatává Móricz tehát a saját eszméjét emeli, felhasználva a lejegyzés 
szövegrészeit, a maga értelmezése szerinti jóság, a nincstelen, szenvedő embereket összekötő 
szeretet eszméjére irányítja az olvasó figyelmét. E gondolat hatásfokát erősíti azzal, hogy az 
írásmű élére is ezt a lényeget összefoglaló mondatot állítja. Móricz e novellájának jóság-
fogalma egyáltalán nem volt idegen a Tanácsköztársaság egyes értelmiségi köreinek szellemé
től, érdekes módon cseng össze például Sinkó Ervin a Munkástovábbképző kulturális előadásai
ról készített tervezetének egyik központi gondolatával, amely szerint a proletariátus szoli
daritásába „át kell vezetni az egymás közti krisztusi koncepciójú testvériséget".10 Nem való
színű, hogy Móricz ismerte e kéziratban fennmaradt tervezetet, de ennek lehetősége sincs 
kizárva, hiszen április 19-én bízták meg Sinkót e tervezet elkészítésével és Móricz novellája 
csak május elsején jelent meg. Előfordulhatott, hogy Sinkó, előadókat keresve a forradalmat 

8 Lásd a 2. sz. jegyzetet. 
10 Sinkó Ervin tervezetét közli: „Mindenki újakra készül." Bp. 1967. IV. köt. 7 4 8 - 7 4 9 . 
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vállaló írók körében, Móriczcal is beszélt tervéről. Mindenesetre Móricz e novellájának össze
vetése az eredeti élményanyag lejegyzésével azt mutatja, hogy mind az életanyag kiválasztásá
ban, mind a megformálás alkotó-alakító folyamatában saját eszmei célkitűzései vezették, azon 
tudatosan alkotó művészek sorába tartozott, akik az élet által felvetett nagy kérdésekre a 
saját pozitív feleletüket igyekeztek megfogalmazni. 

József Farkas 

Radnóti Miklós Gyökér című verséről 

A gyökérben erő surran, 
esőt iszik, földdel él 
és az álma hófehér. 

Föld alól a föld fölé tör, 
kúszik s ravasz a gyökér, 
karja akár a kötél. 

Gyökér karján féreg alszik, 
gyökér lábán féreg ül, 
a világ megférgesül. 

De a gyökér tovább él lent, 
nem érdekli a világ, 
csak a lombbal teli ág. 

Azt csodálja, táplálgatja, 
küld néki jó ízeket, 
édes, égi ízeket. 

Gyökér vagyok magam is most, 
férgek között élek én, 
ott készül e költemény. 

Virág voltam, gyökér lettem, 
súlyos, sötét föld felettem, 
sorsom elvégeztetett, 
fürész sír fejem felett. 

A Gyökér című vers allegória. A gyökér szemléleti képének a versen következetesen végig
vitt megszemélyesítése. A gyökér vitalitást, erőt, a valamiben való megkapaszkodást, az életet 
és mindenekelőtt az éltetést szuggerálja konkrét fogaimiságában, a műtől függetlenül is. 
E szemléleti kép, úgyszólván Radnóti indulásától végigkísérhető eddig a Heidenau-lágerben írt 
versig. Tehát lelkében mindvégig megvolt a hajlam, hogy éljen vele. Pszichológusoknak talán 
sok mindenről árulkodna ez a vándormotívum, de velünk is sejtet olyan tulajdonságokat, 
mint a hűség, a ragaszkodás, a következetesség, a szívósság, az erő, a vitalitás és az éltetni 
akarás. Vándormotívumról szóltunk az imént. A fa és a gyökér ilyen ábrázolása az. A folklorisz
tikus hatások mellett s a folklór hatásától sem függetlenül eszünkbe ötlik Bartók Fából faragott 
királyfija, amely úgyszólván ezt a képiséget varázsolja élővé a balett-színpadon, vagy felmerül 
előttünk Csontváry Magányos cédrusának víziója. S költőnk szemléleti képét, a gyökeret 
föllelhetjük Babits Mihálynál is.1 1917-ben publikált, A jóság dala c. művét a szerelem dicsőí
tésének metaforaláncával zárja. íme az utolsó láncszem: „ . . . Hajts, drága mag: mert belőled 
nő ki a szent gyökér, / mely az emberiséget befonja és pólustól pólusig ér." A motívum követ
kező megjelenése Babitsnál már a költői én legmélyebb rétegeit érinti. A Sziget és tenger kötet 
elé írt hitvallásában olvashatjuk: „Futottam, hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte el
bukni látszottam; s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél. . . 
Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kime
ríthetetlen erővel?" E jelképrendszerben a gyökér már az erőt, a szívósságot, a vitalitást és az 

1A gyökér szemléleti képe nyilván sokkal elterjedtebb, mint ahogy az itt bemutatásra kerülő összehason
lítások reprezentálják. — A költő alkatából ered e motívum kedvelése, így a párhuzamok nem feltétlenül 
közvetlen hatást jelentenek, inkább csak a gyökér-motívum használatára való hajlamának esetleges erősítését. 
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