
VAJDA ENDRE:

MÓRICZ ZSIGMOND

Móricz Zsigmond életműve lezárult: nem kereken, de azt
sem lehet állítani, hogy torzónak maradt. Azok a csírák, me
lyeket első kezdeményezései rejtettek, a több mint egy em
beröltére nyúló pálya alatt kibontakozhattak és gazdag tere
béllyé fejlődhettek. Nem tartozott azok közé az írók közé,
akik ellentétes irányokba forduló arcváltásokkal lepik meg
a közönséget, de adottságainak egyre gazdagodó megmutat
kozása, külső méretei és belső mélysége útjának állandóan
emelkedő jelleget adnak. Bármilyen fájdalmas a halálával
irodalmunkat művekben ért veszteség, tudjuk, hogy az alap
hangot leütötte és legfeljebb csak nagyszerű változatok ma
radnak el. És amennyire sajnáljuk a meg nem született al
kotásokat, éppúgy örömmel tölt el, hogy a dolgozásra osz
tályrészül jutott évek termékenységében nem volt kihagyás,
lényének legjavát írhatta ki mindenkori érettségi fokán.

Pályájának voltak állomásai, fejlődésének étapjai, de az
alapmag ugyanaz maradt. Erről tanúskodik a világirodalom
ban szokatlan önéletrajza, mely beállításával lepte meg a
közönséget: emlékezéseinek különlegessége abban áll, hogya
teljesség igényét tartja szem előtt és mégis megáll tizedik
évén él. Öntudatosan hirdeti, hogy a gyermekkori eszmélés
esztendei alatt megkapta életének minden fontos tartalmát,
elegendő élményt szerzett ahhoz, hogy elmondhassa magáról:
élt, és pedig teljesen élt. Ebben az írásműben valóban benne
van mindaz, ami az embert meghatározza, az egyéni sors
horoszkópjától egész a politikai horiwntig. Vannak más írók
is, akik gyermekkorukat felelevenítették, de legtöbben csak
az epizód-szerű emlékcsillantás öröméért vagy azzal a
szándékkal, hogy hozzáírják a folytatást; Móricz korán lezárt
kompozíciójának más értelme van: jelkép is egyúttal, mely
ben kiábrázolódik lényének földszerű jellege; annyit fogad
el alkotása istenáldott, démoni részének, amennyit a gyer
mekkorát élő faj közvetít számára.

Ez adott szerepének jelentős aktuális súlyt a Nyugat
generációban is. Első könyvét túláradó szavakkal üdvözölte
Ady és késöbb is verset írt hozzá, melyben a "mi nagy har
cunk nagy igazolójának nevezi", azaz Móricz műve köti össze
a mozgalmat, mely Európát kalandozza be friss indításokért,
a túlsó magyar parttal. Ady Endre számára, akinek gyökerei
szintén mélyen szétágaznak faj ának talajában. különösen
fontos ez. Kétségtelen, hogy a Nyugat legtöbb írója később

vallomást tett a magyarság mellett, de a kezdeti időkben
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valóban Möricz volt az, aki a keleti arcot jelentette a
gárdában,

"Erdélyország határszéle", a történelmi Partium adta a
magyarságnak. Formát cserélő tájak érintkezési pontján szü
letett, a nemzetiségi keveredés hullámverésének határán.
Magyar arcok vették körül, de néhány faluval odébb már új,
idegen emberekbe ütközött. Az égtájak orientációja szerint vá
laszthatott Erdély és az alföldbe olvadó Tiszahát között. Vá
lasztás helyett mindkettőt egyformán felold'Ütta magában,
művének hódító terjeszkedésében.

A végső arc, mellyel előttünk áll, a magyar világ egyik
legszélesebb skálájú ábrázolójaként mutatja. De bármennyire
hozományként kapta a feltáró gyermekkori élményeket, szün
telen Írói éberséggel teljesítette ki és tisztította meg idegen
elemektől azt a realista látást, melvben művének főjellem

vonása ismerhető fel. Elsősorban az ember felé fordult. Ér
deklődésének gyuitónontlában az ösztönök és szenvedélyek
mozgatta cselekvő vagy a sors játékában hányódó ember áll.
Természetesen nagy és hosszú belső iskolán kellett átmenjen,
amíg eljutott idáig. A tanulás természetéből következik, hogy
magával visz egy csomó művelödéstörténeti hordalékot, rnű

helytechnikai ismeretet. A naiv reálitás nemosak ösztönös
adottság volt nála, hanem kitűzött és követett ideál is. Érde
mes összehasonlítani írói inaskodásának első éveiből szár
mazó Reviczky-tanulmányát a Babits halála után megjelent
emlékezéssel. Az elsőben a szokványos, de különben éles
szemre valló esztétikai fejtegetések mögött nem lehet észre
venni az oroszlánkörrnöket, azt a szuverén emberlátást,
amellyel az utóbbiban elhúnyt költőtársának portréját csak a
hiteles, külső adatokból állítja össze. Ebből alszempontból
útja éppen ellentétes, mint a napjainkban sokat vitatott ős

tehetségeké: munkásságát erőteljes intellektuális megalapo
zás tartja, melyet csak ritkán rak kirakatba. És ellentétes ez
a fejlődés az autodidaktáéval is, aki kapva kap műveltségé

nek minden újabb elemén, s ha nem is fitogtatásból, de tele
tüzdeli vele munkáit.

Van a Nyilas Misi-ciklusnak sok helye, melyben le
leplezi a szellemi készülődés intellektuális hálózatát, külö
nösen a Bál, amely emlékeztet a németes fejlődésregény

programra: egy fiatalember megéli a szocializmust, szerel
met, társadalmat stb. vezérszavak szerint. Az Erdély trilógia
ÍJs arra utal kompoziciójában, előadásmódjában és korfesté
sében, hogy alapos történelmi tanulmányokkal mélyítette el
azt a víziót, amelyben a I'iituiérkert, a Nagy fejedelem meg
fogant. Utolsó művének, Rózsa Sándor kettős regényének (a
harmadik rész megírásában megakadályozta a halál) hang
szerelése szintén azt mutatja, hogy milyen átgondoltan járt el
művei felépítésénél, mikor ilyen tudatosan egészítette ki
többszólamúvá a betyár egy húron eljátszható románcát.

Az alaphangot mindig hibátlanul le tudta ütni, de látá-
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sának élessége és eredetisége csak fokozatosan tisztult ki.
Indulásában minden ősi adottsága mellett lehetetlen észre
nem venni a Magyarországra akkor Irissen eljutott naturaliz
must, melynek a felfedezés mámorától részeg pátosza Móricz
nál különösen vegyült az ifjúság kiforratlan elégedetlensé
gével, tragikus lendületével, forrongó líraiságával. Móricz
epikájának a líra homályosító fátylát is el kellett dobnia.
Nemcsak konzervatív kortársai között, de napjaink haladó
szellemű íróinak sorában is akadt kritikusa, aki éppen a va
lóságra hivatkozva támadta meg pl. Turi Dani túlméretezett,
·zólai alakját a Sáraranyban. A regényről valóban nemcsak a
túlzásokat lehet lefejteni, de a bombaszerűen robbanó el
beszélésbe ékelt lírát is. A különbség élesen érzékelhető

akkor, mikor Isaját élményeit objektiválja. Elég egybevetni a
vázlatként ható Isten háta mögött és a Forr a bor végleges
fogalmazásának megfelelő részeit. Késői alkotásaiban a pá
thosz helyét valami goethei-scphoklesi szemlélődő derű fog-
lalta el, mint az immanens líraiság kifejeződése. .

Az irodalmi tudat általában úgy tartja, hogy neki sike
rült epikában a legszélesebb magyar világot teremteni. Mun
kásságának szélső regiszterében elférnek olyan dolgok, mint
a műalkotás megszületésének szinte elemzésszerűen éles el
kapása a Légy jó mindhalálig-ban, vagy a gyermeklélek
primitív mélységekbe leszálló megjeleníése az Arvácskában;
voltak szelíd és lágy húrjai, mint a Harmatos rózsa és sötét
lobbanásai, mint a Fáklya. Vonzotta a rendkívüli: hatalmas
arányú emberi alakokat is gyakran mutatott be. Megjelent
tollán az alkatilag vagy rangjánál fogva fejedelmi lélek, úgy
is, hogy elveszett "aranya .a sárban", és úgy is, amikor orszá
got épített Bethlen Gáborként. Ezt a Jókai örökséget Ke
mény Zsigmond fegyelmével igyekezett elhitetővé tenni vagy
megtartani a valóság keretein belül. De nem riadt vissza az
átlagemberek hosszú sorától sem. Elég a Rokonok, EsőIeső

társaság, Úri muri, Boldog ember és sok más regény vagy
novella hőseire gondolnunk. Ezekben a magyar reálizmus el
jutott a nyugati kisművészet sokszor intim formájához. Mó
ricz, akit a klisé a paraszt ábrázolójává szekott egyszerűsí

teni, alkotásának zömében tulajdonképpen a középosztállyal
foglalkozik, a dzsentri utódaival, a birtokos osztállyal, a fa
lusi értelmiséggel vagy a magyarszervezetű közígazgatás, a
vármegye és város oszlopaival. Ezek körül forognak a törté
netek mindig, melyekben vezérszólamot a "politika és szere- .
lern" játssza: a történelmi hagyományokat magukban viselő

és kifelé elevenen élő egyének és osztályok ellentéteinek és
kavarodásainak rajzától az anyaghoz tapadt törekvések ma
terialista képletein keresztül a földi szenvedés sokszor erős

színekkel visszaadott bemutatásáig.
Könnyen felfedezhetők benne Móricz határai is, bár

mennyire egyetemes az igény, melIyel az élet ábrázolása
tollán megjelenik. Vannak, akik hiányolják benne, hogy nem
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szövik át egész művét a metafizikai ösztönök salakjainak
rajzában a spirituális indítékok gyakran elvesznek a földi
súlyok vonzásában. Ebben a vitában a valóság igen sok eset
ben ad Móricznak igazat. De fejlődésének felső régióiban le
hetetlen -észre nem venni bizonyos nagyvonalú idealizmus
érvényesülését. Ez ihleti a komplex-lelkialkatú Bátori Gábort
és szövi át a Rózsa Sándor regényeket. Az utóbbi miatt Tá
dak érték; szemére vetették a betyár alakjának apotheozisát.
Pedig Rózsa Sándor csak kísérlet volt, hogy vissza tudjon
szállani a magyar élet elfeledett emlékeibe, melyek az író
szerint messzebb vannak és nagyobb ismeretlenségben rej
tőznek, mint a rómaiak világa. A történelmi valóságon túl.
melyet az Erdélyben kiélt, a történelmi lehetőség érdekelte,
a thomas-manni mitikus alakulás, az időben formálódó esz
me, mely a legendák mögött meghúzódik : ha megtörtént. így
kellett történnie, így kívánja a faj vagy nemzet élettana,
mely mögött az eseményeknél sokkal fontosabb és érdeke
sebb törvények húzódnak meg.

Mindezt úgy vetette papírra, hogy nem változtatott a re
gényírás érvényes, klasszikus kanonján. Műfaját nem a forma
felől újította meg, hanem az anyag kimeríthetetlenségével, az
elbeszélés soha nem szünö ingerének kielégítésével tartotta
ébren. Az olvasó, aki világában kalandozni kezd, nem élvez
heti a különleges modor kifínomult örömeit, a váratlan
stílusfordulatokat és szerkezetbeli meglepetéseket. Még utolsó
műveinek szímultán vonalvezetése is egyszerűen következik
a tárgy természetéből. Ezzel szemben kárpótlásul szolgál a
mesélés naiv homéroszi vagy tolsztoji egyszerűsége, a mese
pezsgő bonyodalma, fokozódó drámaísága, az alakjait nagy
szerűen ismerő író sokoldalú közlékenysége, a történelmi és
táji Magyarország képei. Református volt, vérében a tiszán
túli magyar rétegek tiltakozásával, melyben nagy szerepe volt
a politikumnak, az ország védelmének az idegen befolyások
kal szemben. De mint annyi protestáns író, Aranytól Adyig,
fogékony volt a katolicizmus értékeivel szemben.

Utokora valószínűleg egyetemességét fogja kihangsú
lyozni és ott fogja tárgyalni az újabb idők elbeszélői közt,
a Reymontok, Hardyk, Hamsunok, Du Gardok sorában, akik
ben az emberi jellem mellett a faji arc és nemzeti sajátsá
gok is kibontakoznak.

Vaida Endre.
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