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AZ ELSŐ ÉVTIZED
Móricz Zsigmond kritikai fogadtatása 1909-:"1919

EGY ARCKÉP VALTOZATAI. Igazán nagy irodalmi háborúságok még nem alakul
tak ki Mórícz Zsigmond indulása körül, elsőműveinekmegjelenése nem bolygatta fel az
irodalmi közvéleményt. Vitatkoztak műveíről, naturalista ábrázolásmódiáról, de szélső

séges nézetek nem csaptak össze végletes szenvedéllyel könyvei fölött. Hívei és tagadől

nem tömörültek engesztelhetetlen táborokba, mint Ady esetében. A róla alkotott
kép azonban sohasem volt egységes és máig sem vált végérvényessé -, ami
annak is a jele, hogy nem merevedett holt klasszikussá. Ha Móricz pályájának
és a halála óta eltelt időszaknak egy-egy metszéspontján azt vizsgáljuk, mikor
hogyan jellemezték, milyen törekvések képviselőjét látták benne, milyen eszmei
hatást tulajdonítottak neki, milyen áramlatok igazolásaként " hivatkoztak rá, kor
társai közül míkor kivel hozták, mint szövetségest vagy fegyvertársat "kapcsolat
ba és kivel hasonlították össze, akkor meglehetősen változatos és sok vonatkozás
ban egymásnak ellentmondó kép rajzolódik ki egyéniségéről, irodalmi szerepéről,

irodalomtörténeti helyéről.

Schöpflin Aladár volt az első, aki egy~.egy Mórícz-mű elemzésén túl, már
1912-ben, a Huszadik Században megjelent tanulmányában az összefoglalás felada-o
tára vállalkozott. Ot már nem elégíti ki a korabeli kritikák visszatérő megállapí
tása, amely szerint abban kellene látnunk Móricz prózajának a legnagyobb vívmá
nyát, hogy regényeiben és elbeszéléseiben teljesen átalakult a magyar irqdalom
hagyományos népszemlélete és falurajza. O maga is kiemeli annak a jelentősé

gét, hogy Móricz "falu-rajza többoldalú, teljesebb, a dolgok gyökereit és árnya
latait jobban felmutató, mint akármelyik elődjéé", de ezzel együtt és ezen túl
olyan vonásokat is hangsúlyoz, amelyek közösek a korabeli magyar irodalom
legújabb áramlataiban, amelyek Móriczra és a Nyugat törekvéseire egyaránt jel
lemzőek. Ilyen értelemben emeli" ki az intellektuális nyugtalanságot, a fokozott
érzékenységet, a lelki élet árnyalt ábrázolását, az új értékek' kialakításának igé
nyét, a kísérletezés szellemét, valamint a formában is újnak keresését, amely
szerinte "legtipikusabban e nemzedéknek Ady és Móricz mellett legkiválóbb szel
lemén, Babits Mihályon figyelhető meg." Arra is Schöpflin -mutat rá először, hogy
az elégedetlenség szelleme, a magyar élet bajainak, elmaradottságának, bűneinek

a felismerése színtén ahhoz az újíróneIílzedékhez köti Móriczot, amelyvszoresan
. kapcsolódik a politikai radikális mozgalmakhoz: "ennek is, annak is az- a törek

vése, hogy megküzdjön a régivel, a tradíciókban megcsontosodottal, hogy meg
teremtse az újat".

A Móricz Zsigmondról és rnűvészetéről szóló első könyv írója Féja Géza vi
szont 1939-ben megjelent művében éppen a Nyugattól, a polgári radikális mozgal
maktól, az 1919 előtti politikai baloldaltól kívánja Mórícz múltját elhatárolni, a
Nyugat helyett míndenütt "Ady-Móricz nemzedékéről", "Ady-Móricz vonalról"
beszél. Móriczban a "kelet-európai géniuszt", "a magyar valóság klasszikusát"
látja, akinek legnagyobb érdeme "a" magyar sorsélményhez való hűséges ragasz
kodás", a magyarság-élmény -"ősképeinek" a történelem útján való keresése,az
"eltemetett faji erők" felszínre hozása. Az ő szintézisében Adyhoz és Móriczhoz
harmadikként Szabé Dezső kapcsolódik. Azt vallja, hogy nemzedéke a három
író műveiből kapta a légnagyobb sorsfordító élményt, "a magyar tudatot építő erőt".

És hogyan ábrázolta Móriczot az 1950-es évek irodalomtörténetírása? A kor
irodalomszemléletét hűen kifejező és reprezentáló monográfia (M6ricz Zsigmond,'
Bp. 1953) szerzőie, Nagy Péter rnindenekelőtt a néppel összeforrt írót látja Móricz
ban, a néptömegek igényeinek és vágyainak megfogalmazóját, aki szinte már elju-

-tott "a szocialista realizmus küszöbéíg", "akinek helye ott van a világí huszadik
századi irodalmának élvonalában: "egy Iépéssel Gorkij és Martin Andersen Nexő

rnögött".

NÉPSZEMLÉLET, FALURAJZ, PARASZTABRAzOLAS.Ahány értelmező, any
nyi Móricz-portré? Az egymásnak ellentmondó értékelések szövevényéből valami
féle bizonyosságót keresve vissza kell nyúlnunk a kezdetekig. a legkorábbi művek

első méltatóinak, elemzőinek, bírálóinak gondolataihoz és megállapításaihoz. A tisz-
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tázás folyamatát ugyanis az első művek legkorábbi értelmezéseinél kell kezdeni.
A korai krítíkák közvetlenebbül vallanak az első benyomásokról, olvasó és mű

természetes egymásra találásáról. Kevesebb még bennük a belemagyarázás, a mú
szellemétől idegen kategorizáló és definiáló buzgalom. A kezdet kezdetén nincs
még értelme és gyakorlati haszna a politikai, irodalompolitikai, mozgalmí törek
vések érdekében történő átrajzolásoknak, Amíg egy író nem válik érdekcsoportok
lobogójává, amíg nem sorozzák a nemzeti klasszikusok közé, amíg nem lehet,
illetve nem érdemes különböző áramlatok, iskolák, irodalompolitikai követelmé
nyek, stílusirányzatok igazolása végett nevét és művét felmutatni, addig alkotá
sainak értékelése többé-kevésbé az irodalom belső ügye, és ennek következtében
maga a mú is viszonylag védett marad az erőszakosabb átértelmezésekkel és ki
sajátításokkal szemben.

De mindettől függetlenül nemcsak irodalomtörténeti, hanem irodalomszocioló
gíaí, ízléstörténeti ésművelődéstőrténetíszempontból is rendkívül érdekes kérdés, hogy
egy kDr.,$zak irodalmi tudata miként fogadja be, rniként dolgozza fel magában vagy mi
ként útasítja vissza azt az írót, aki működésévelaz addig érvényes esztétikai, kriti
kai normákat, olvasói beidegződöttségeket és előítéleteket megkérdőjelezi vagy
érvénytelenné teszi. Egy nemzet irodalmának kritikusai is míndíg akkor teszik
le az ígazi mestervízsgát, amikor új, váratlan nagy tehetség jelenik meg a lát
határon. Mert mit ér évtizedek szorgalmas felkészültsége és gyakorlata, a hazai
és külföldi irodalmak alapos ismerete, a tájékozottság, az elvek szílárdsága, ar ér
zés biztonsága, vagy mit ér akár egy kötetnyi okos és hasznos recenzió a kritikus
háta mögött, ha értetlenül áll az ismeretlenség sűrűjáből kitörő nagy író előtt, vagy
éppen Heródesévé válik a jövő évtizedek vagy a kortárs-évszázad irodalma egyik
Messíásának. .

Móricz Zsigmond első novelláskötetéről, a Hét krajcárr61, 1909. július 25-én
jelent meg az első kritika, Schöpflin Aladár névaláírás nélkül közreadott cikke
a Vasárriqpi Újságban. "Rég nem került kezünkbe új író új könyve, amelyikben
annyi örömünk lett volna, s meg vagyunk győződve, hogy mindenki úgy. lesz
vele - ízlés, irodalmi pártállás. felfogásméd különbségeí ellenére -, aki figye
lemre méltatja" - írja Schöpflín, Az ő írását néhány nap múlva Farkas Pál bí
rálata követi az Új Időkben, Kosztolányié A Hétben, majd Ady Endre sokszor
idézett lelkes méltatása jelenik meg a Nyugat augusztusi szábában : "ez a mí faj
tánk, újra itt van egy ragyogó, kis ember belőle, tehát minket akar a jövendő

s reánk van szüksége",
A kritikusok többsége elismeréssel fogadja az új író jelentkezését. Kosztolá

nyi így fejezi be krltíkáját: "nekem úgy tetszik, hogy most egy olyan, valaki
érkezett meg, akit már régen-régen vártunk". Barta Lajos azt fejtegeti, hogy
Móricz olyan író, "aki a küzdés és kiforrás fájdalmait mind magában küzdötte
át és egész készen érkezett egy ragyogó írói pálya győzelmes küszöbére". Elek
Artur vélem~nye szerint "a Hét krajcár szerzője egyik legbíztatóbb tehetsége
ma a magyar elbeszélő irodalomnak". Dutka Ákos jóslata szerint "Móricz Zsig
mondban feltétlenül a jövő évtized legolvasottabb novellistáját látjuk", Lukács
György pedig ezzel a mondattal kezdi kritikáját a Huszadik Században: "az iga
zi meleg öröm hangján kell beszélni erről a kötetről".

A kötet művészí értékét és közvetve Móricz írói tehetséget egyetlen írás kér
dőjelezi meg, a konzervatív irodalom egyik legmerevebb és egyben legszürkébb
szereplőjének, legifjabb Szász Károlynak az Uránia hasábjain megjelent bírálata.
Szerinte· a Hét krajcár szerzője ,;nem mutat különösebb kvalitásokat", "képzelő

ereje gyenge", "kötete tartalom tekintetében... nagyon sokat hasonlít azokhoz a
gomba módra termő elbeszéléskötetekhez, amelyekben alig találunk egy-egy jóra
való épkézlább történetet". A kötet elbeszélései közül "kilenc egészen jelentéktelen,
a napilapok tárcáfban napról napra olvasható effajta munkácskákkal egy színvona
Ion mozgö",

Legifjabb Szász Károly elutasító gesztusa a konzervatív táboron belül is
teljesen elszigetelt jelenség még a Hét krajcár idején. Egyelőre éppen az a fel
tűnő, hogy a modern irodalmat többnyire kiátkozással fogadó .lapok munkatársaí
is színte versengenek egymással a fiatal nyugatos elbeszélő elismerésében. Farkas
Pál azt írja az Új Időkben, hogya Hét krajcár "szerzőjének nagy, komoly és
főleg becsületes tehetsége utat mutat, mégpedig olyan utat, amelyet járni érde
mes és szép". Móricz Pálnak a Debrecen hasábjain kifejtett véleménye szerint
"magyar parasztról ilyen szavakkal, ilyen lélekkel még nem írtak", mint Móricz
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a Hét krajcár-ban. Andor József azt fejtegeti az Eletben, hogy "Móricz Zsigmond
a legtehetségesebb írók egyike azok közt, kik manapság tollat vesznek kezükbe...
kiforrott egyéniség, amit ír, átérzi és együtt érezteti velünk, jól lát és megláttatja
velünk; alakjai élnek, és életük megrajzolása egy teremtő lélek művészi mun
kája",

Az irodalmi konzervativizmus többségének megértő figyelme azért is fel
tűnő jelenség, mert csak néhány hónappal korábban robbant ki a nagyváradi
Holnap antológia körül medernek és konzervatívok szenvedélyes irodalmi háború
sága, amely minden addiginál jobban kiélezte a két tábor ellentéteit. Móricz
novelláival kapcsolatban azért tanúsítanak konzervatív körökben is őszinte ér
deklődést, mert többségükben falun játszódnak, falun élő emberek életéről szól
nak, látszólag ugyanahhoz a világhoz kötődnek, mínt a korszak népies-konzervatív
költészete vagy Gárdonyi Géza prózája. Míközben a konzervatív tábor nem szűník

meg hadakozni A Hét, majd a Holnap és a Nyugat irodalma mínt aZ! idegen
szellemű modern és gyökértelen városiasság megnyilatkozása ellen, Móricz ese
tében a téma, a környezet, a nyelv hagyományos voltában megnyugodva, nem
lát veszélyt a szemlélet nyugtalanító újdonságában. "Mór.icz a faluban van otthon,
a magyar parasztot ismeri legjobban - írja Kardos Albert az Erdélyi Múzeum
ban -. Falusi életképeket fest erős realizmussal, a nép embereit mutatja be néha
aprólékos részletrajzzal, . máskor vázlatos, de találó vonásokkal."

Míg a konzervatív orgánumele kritikusai ,javában tapsolnak a Hét krajcár
írójának, a Nyugathoz tartozó, illetve a folyóirathoz közelálló kritikusok már azt
is megfogalmaztak, hogy Móricz szemléletét, falurajzát, ábrázolásmódját egy vi
lág választja el nemcsak a korszak népies irodalmának divatjától, hanem Jókai,
Mikszáth, Gárdonyi népiességétől is. Arra is rámutatnak, hogy Móricz látásmódja
elsősorban abban különbözík a paraszti létforma egyes elemeit kiemelő, falusi
életképeket. népies motívumokat egymás mellé rakó irodalmi népiesség szemlé
letétől, hogy őt a parasztban is az általános emberi vonások érdeklik. "Móricz
is érzi nagyon, hogy a paraszt másfajta ember, mint például a városi, de ennél
a puszta kuríozításnál jobban érdekli az, ami egyetemesen emberi benne".
írja Elek Artur. "A népiesség - Móricznál ugyanúgy, mint Gerhardt Hauptmannál...
nem lényeg, bár nem is puszta külsőség, inkább forma, amely lényeges... úgy
értem, hogy a történet, amely a népi emberekkel megesik, nem nép voltuknak
következése, hanem ember mivoltukból következik" - fejtegeti Ignotus. Koszto
lányi is éppen a parasztábrázolással kapcsolatban állapítja meg MÓriczról, hogy
"szintétikusan lát, és a legfőbb ravaszsága a lélek". Bölöni György szerint Mó
ricz nem is rajzot ad elsősorban, hanem pszichológusként "felkutatja" a parasz
tot. Ezt Karinthy is hasonlóképpen látja, és ebben- a vonatkozásban világítja
meg Móricz erotikus érdeklődését 'is: "becsületes, meleg, végigérzett és végig
gondolt parasztpszichológiát akar adni: különös kedvvel és szinte szokatlan ener
giával mélyítve ekéjét minden pszichológiai kutatás melegágyába : a szerelmi élet
sűrített légkörében világítja meg kedves parasztjait." Schöpflin arra hívja fel a
figyelmet, hogy Móricz írásaiban "a paraszt is épp olyan sokrétű, komplikált, az
érzés, az indulat, a szenvedély, az érdek végtelen sokféle árnyalatából összetevő

dő lény, mint minden ember, s éppoly hullámzó, viharos, válságoktól gyötört,
hevülésektől felmagasztalt belső életet él". O is a teljesebb émberábrázolás ér
vényesülését látja abban, hogy Móricz felfedezi a paraszti erotikát, a szerelmi
életnek olyan vonatkozásait, amelyeket az addigi magyar irodalom nem mert
vagy nem tudott érinteni. Móricznál az erotikum "mindig végzetes, tragikus, fe
kete lánggal lobogó, az embernek a maga érzékiségével vívott örök harca ég benne".

De Móricz nemcsak a paraszti létformában élő ember belső világának feltá
rásában jut tovább, azt a társadalmi közeget is hitelesebben, árnyaltabban. dina
mikusabban ábrázolja, amelyben regényeínek, elbeszéléseinek szereplői mozognak.
Lukács György már a Hét krajcárról szóló bírálatában felhívja a figyelmet ar
ra, hogy Mórícz a falu társadalmi rétegeződését is érzékelteti, az addig egysé
ges, etnográfíkus paraszti kép differenciálódik műveiben. "A különbségek drámái
vannak megírva ebben a könyvben - írja Lukács -, az emberi és társadalmi
különbözőségeké. Ami egységesnek látszott messziről, az ezer rétegre bomlik fel. ..
Az alig látható társadalmi különbségek: az uraságíg felcseperedő paraszt és a
parasztaágba lezüllő úr ellentéte." Schöpflin azt fejtegeti, hogy régebbi íróink
"kívülről nézték a parasztságot", "az egészet egyetlen egységnek látták .és nem
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vették észre szociális tagoltságát": Móricznál viszont "a falu népében megvannak
kicsinyített arányokban a nagy társadalom összes osztályai".

Miközben a korszak legfogékonyabb kritíkusai tudatában vannak annak, hogy
Móricz prózájában a valóság ábrázolása minden korábbi törekvéseknél gazdagab
ban, árnyaltabban, tökéletesebben valósul meg, azt is jelzik, hogy ez nem, az
.élet jelenségeinek fantáziátlan, mechanikus másolásának útján megy végbe, hanem
egy szuverén alkotói szándék kiemelő, elhagyó, sűrítő és tömörítő, végső soron
tehát stilizáló tevékenységének eredményeként. Schöpflin szerínt "mindig eltalálja,
mít kell kimondani, mit elhallgatni". "Olyan kitűnően ismeri a népet, hogy felül
emelkedhet a' puszta realízmuson, és a stilizálás művészi erejével tud hatni" 
írja az Életben Hevesi Sándor. Ugyanezt a gondolatot részletesebben is kifejti
Kosztoldnyi A. Hét lapjain: "éppen abban látom az értéket, hogy sohase másol.
Az ő parasztjai szellemesebbek, jobbak vagy rosszabbak, nyersebbek vagy pompá
sabbak, mínt a valóságban élők. Láttunk már ilyen koncentrált parasztokat? Soha.
De ha papírori vagy színpadon mozognak előttünk, az igaziakra gondolunk, akik
élnek. Senki se foghatja rá, hogy analitikusan, etnográfiával és tájszólással állítja
elénk élő alakjait. Ereje és eredetisége abban van, hogy többet ad, mint az élet."

Meglehetősen korán tisztázódott tehát, hogy az. a többlet, amely Mórícz pa
rasztábrázolásának hitelességében mutatkozik meg, sokkal inkább lélektani és
szocíológiai, mint etnográfiai vonatkozású, de Móricz stílusának, kifejező erejé
nek, nyelvi fordulatainak népi forrásaira is kellő súllyal mutatnak rá krítíkusaí.
Egy nyelvészkedő tanár.j Dénes Szilárd már I91I-ben, a Magyar Nyelvőrben megje
lent Móricz Zsigmond stílusa című értekezésében hangot ad annak a feltételezésé
nek, hogy' Móricz fiatalkori népköltési gyűjtőútjainak tapasztalati hatással voltak
stílusának kialakulására. Barta Lajos az író három egyfelvonásosáról szóló bírálatá
ban a népi hagyományok nyomát keresi. Móricz művészetének népköltészeti
gyökereiről viszont, meglepő módon, éppen Babits írja le a legfontosabb szavakat,
a Boldog világ című mesegyűjteménnyel kapcsolatban. Azt fejtegeti, hogy Mórícz
művészetében "a magyar nép szellemi rnunkájának lassú évszázadok alatt ösz-'
szegyűjtött kincse oly természetes és mélyről jövő kiömlést talált, mínt a múlt
ban is igen keveseknél .,. a régi magyar irodalom jellemző durvasága, a magyar
népköltészet plasztikus világossága élnek túl műveiben... Nyelve a legmélyebbről

jövő, századok zamatát magában rejtő magyar népi nyelv."
A korszak kritikai irodalma azt a kérdést sem kerüli meg, hogy a népiesség,

a falusi témakör, a paraszti világhoz való kötődés nem válik-e akadályává Mó
ricz további fejlődésének és nem alakul-e' ki nála is valamiféle népies stilizálás,
amely őt is elvonhatja az élet jelenségeinek természetes, friss és dinamikus áb-
rázolásától. '

Schöpflin anélkül, hogy formálisan felvetné a kérdést, közvetve úgy kapcsoló-'
dik a probléma 'tudatosításába, . hogy elismeréssel nyugtáz minden olyan tema
tikai bővülést, új környezetre való kiterjeszkedést, amely arra mutat, hogy Móricz
nem reked' meg a paraszti lét ábrázolásában. Már I9I5-ben vitatkozik azokkal,
akik Móriczban csak a népi élet világában otthonos írót hajlandók észrevenni.
"Akik Móricz Zsigmondról még. mindig mint a magyar paraszt speciálls rajzoló
járól szólnak, azok nem veszik észre, hogy az író fellépése óta mind jobban el
tért első tárgyától. Fölléptekor betették egy skatulyába, amelynek vígnettájára ez
van írva: .paraszttémák', azóta sem tudjuk ebből a skatulyából. kivenni." Két
év múlva pedig nagy lelkesedéssel ír A tűznek nem szabad kialudni című elbe
szélésgyűjtemény kapcsán arról, hogy Móricz új típusokat mutat be, a' paraszti
életformából kilépő, városi lakosokká formálódó embereket. "Most vonult be
először írásaiba a falusi magyarságnak új, irodalmilag még alig érintett köre:
a Budapest 'környéki paraszt, aki már a nagyvárosra tekintve végzi munkáját,
a nagyváros szükségleteinek termel, asszonyában pedig lassankint kofává alakul
az ismert magyar parasztasszonytípus, Hálás és kiaknázatlan terület ez, átmenete
állapotában lehet itt megragadni a magyar parasztot." A paraszti témakörtől való,
elszakadást jósolja meg Halmi Bódog is a Sáraranyról szóló kritikájában: "aki
Turi Danira, erre a beteg, tépelődő analitikusra a magyar paraszt ruháját aggatta.
az harsogó hangon tett tanuságot arról, hogy nem akar a falunál időzni", Laczkó
Géza az író világháborús novelláival foglalkozó bírálatában arra a következtetésre
jut, hogy Móricz fejlődésében inkább gátat jelent már a paraszti témához való
ragaszkodás. "Móricz parasztjai - fejtegeti Laczkó - kissé megöregedett Jókai
parasztok, ,. Móricz s a mai paraszt közé az életfeltételek különbsége olyan ha-
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tárt von, hogyamuvesz, csak jóakaratú érdeklődéssei nézhet át hozzájuk, ami
pedig sohasem ad igazi irodalmat, csak amolyan útleírásfélét, művészi munkává
emelt néprajzi vázlatokat." A fejlődés további lehetőséget (Schöpflinhez hasonlóan)
ő is abban látja, ha az író figyelme a városba szakadt magyar paraszt átmeneti
tipusai felé fordul és ha kiterjeszti érdeklődését a nem paraszti múltú városi
emberek életének alakulására is. .
. A többi kritikusnál szigorúbban ítéli meg a kérdést Nagy Lajos, az író Ma

gyarok círnű kötetét bírálva, Bárczy István és Wildner Ödön Új Elet című folyó
iratának 1912-es évfolyamában. O nem a paraszti témához való rakaszkodásban
látja a legnagyobb problémát, hanem abban, hogy a témakörhöz való kötődés.

Móricznál is együtt jár bizonyos szemléleti és ábrázolásbeli sablonok; leszűkítések,

nyelvi fordulatok, népies szólamok alkalmazásával, Szerinte mindaz elsőrangú,

amit Móricz ad a novellák anyagához (mindenekelőtt pszichológiai kvalitásait) ,
de másodrendű maga az anyag, amit felszivhatott, amit felszívni módja és al
kalma volt. Parasztnovellák mind - írja a Magyarok elbeszéléseiről - "a szó
értékcsökkentő értelmében is". "Nálunk a parasztról eddig még rníndíg így, né
piesen írtak. Móricz is népies... ... Nagy és súlyos dolgokat a parasztokról csak
úgy lehet írni, ha mellőzzük az efféle ,szűrdiszítményeket'. A stílusnak egysze
rűnek (mert magasabb rendű lényeg közlésére iparkodónak).. . tehát míntegy
tiszta irodalmivá stilizáltnak kell lennie." Nagy Lajos bírálata nemcsak merev,
hanem bizonyos mértékig igazságtalan is Móriczcal szemben, akinek tagadhatatlan
irodalomtörténeti érdeme, hogy műveivel a korszak formálissá vált; biteiét vesz
tett, külsőségekben megnyilatkozó, "szűrdíszítményes" népiességét tette érvény
telenné. A kritika néhány észrevétele .meg éppen arról árulkodik, hogy Nagy
Lajos nem képes a tőle idegen alkatú író világába belehelyezkedni. Móriczon is
a maga világszernléletét, temperamentumát, lázadó elégedetlenségét kéri számon,
sőt a maga legsajátosabb témáit, "a ma fehérizzású kérdéseit", a nyomor ábrázo
lását, valamint "a jogaikból kivetett fiatalokat meggyötrő szexualitás sárga rém
arcát" hiányolja Móricz műveiben. Elvben viszont, a lényeget illetően'mégis neki
volt igaza: a népies hagyományokkal radikálisan szakító, szigorú egzaktságra tö
rekvő, tárgyias parasztábrázolást igazolta az idő.

A MORÁLIS FORRADALMÁR. A Móricz műveivel foglalkozó kritikai irodal
mat azonban nem Nagy Lajos radikális (majdhogynem "ultrabalos") különvéle
ménye mozdítja ki az. irodalmi népiesség, illetve a parasztábrázolás kérdésében a
holtpontról. hanem Schöpflin,. aki 1915-től kezdve azt vallja, nem az a legfonto
sabb kérdés, hogy Móricz meddig akar még - parasztokról írni, de már az sem,
hogy miként ábrázolja népi figuráit, mert az író érdeklődése más irányba fordult,
más problémakörök vonzásába került; művészi törekvései más távlatok felé mu
tatnak. O a reális parasztábrázolás művészí eredményeinél többre értékeli, hogy
Móricz felfedezte és nagy erővel ábrázolja az élet szűk 'lehetőségeí között vergődő,

nagyra hivatott életek, a korabeli hazai viszonyokra nagyon jellemző emberi sor
sok tragédíáít. "Móricz témái - fejtegeti Schöpflin - bármennylre változatosak,
nagyobb műveiben mind egy és ugyanazon, gondolatra vezetnek vissza: meg
mutatni azokat a lelki, társadalmi és' egyéni komplikációkat, amelyek az, olyan
emberek életéből támadnak, akikre valami kényszerű élethelyzet nehezedik, amely
be nem tudnak beletörődni, küzdenek ellene, emésztődnek, felemésztődnek miatta,
de hasztalanul vergődnek... Az embereknek ezt a típusát Móricz fedezte fel -,
nekem úgy tetszik a téma dolgában, a magyar élet ábrázolásában ezzel hozta
irodalmunkba a legnagyobb újságot, nem ,pedig a parasztélet rajzával, amely
ben előzőivel szembeh csak a szemlélet szempontja s az ebből származó ábrá
zolás új."

Schöpflin tudatosítja először, hogy Móricz pályájának első évtizedében minden
jelentős regényének "a szeros korlátok közé szorított emberi lélek vívódása a
szabad levegőért, önmaga teljes korlátlan kífejtéséért" a tárgya, ,,8 ez az, ami
legjobban izgatja" a Sárarany vagy Az lsten háta mögött megírása során épp
úgy, mínt az Arvalányokban vagy A fáklyában. "Nagy indulatok dolgoznak a
lelkekben, nagyon is szűk lehetőségek vasabroncsaival befogva, s ezeknek az
abroncsoknak a feszegetésével morzsolódík el az életük." Ennek a felismerésnek,
tapasztalatnak, rádöbbenésnek az indulata munkál Móricz regényeíben , és hatá
rozza meg az alakok karakterét, sorsuk alakulását, nagyra törő vágyaikat, gyötrő

érzékíségüket, reménytelen küzdelmeiket, csúfos bukásaikat, az- életüket kör.űl-
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vevő környezetet, a művek lázas és tikkadt légkörét, komor és sötét alaptónusát,
Arra is ő világít rá, hogy Móricznak a hazai valóságról, a társadalmi állapotokról
kialakult képe és ítélete, regényeinek problémalátása, légköre és hangulatisága
milyen nagy mértékben rokon a magyar ugar látomásával küzdő Ady költészeté
vel, a kettejük között levő .jelentős alkati és alkotói különbségek ellenére is.
Szerinte Móriczot Adyval, a "politikai forradalmárral" szemben "morális forra
dalmárnak lehetne mondani. Minden írónk közt ő mondja a leglesújtóbb krití
kát a mai magyar társadalomra, ő mutatja fel Iegvérzőbb sebeinket, mégpedig
azokon a társadalmi rétegeken. melyeket eddig' az egészség, az érintetlen épség
Illúzíóíval , vettük körül."

A fordulatot Schöpflin a Sárarany (1910) megjelenésétől számítja, amelyet
Kemény Zsigmond óta az első igazi regénynek tart "a novellákká komprimált
regények" és "a regénnyé szélesített novellák", a Jókai és Mikszáth hatására
kialakult könnyed, anekdotikus, kedvesen humoros prózairodalom hosszúra nőtt

egyeduralma után. "Más, élénkebb életű irodalmakban, mint a mienk, aligha
nem hangos irodalmi háborút keltene egy olyan regénynek a megjelenése, mint
Móricz Zsigmond Sárarany című könyve". - fejtegeti a regényről szóló kritikában.

"Az csak Budapesten eshetik meg - írja Lengyel Menyhért, mintha Schöpflin
gondolatsorát folytatná -, hogy. megszületik egy ilyen hatalmas' munka, és elnéz
nek felette a levegőben, az utcára, ahová a tágas kávéházi ablakok - mit tagad
juk - valóban szép kilátás nyílik. Mit érezhet az író? .. bizonyosan fáj neki a
süket visszhangtalanság, a magyar echó, mely csak tíz év múlva veri vissza a
bele kiáltott hangot."

"MI NAGY CSATAzASUNK NAGY IGAZOLOJA" A Sárarany, majd Az
lsten háta mögött megjelenése után a krítíka "frontvonalai" is élesebben rajzo
lódnak ki. Akik már eleve fogékonyak voltak művészetére, azok általában regé
nyeiben is követni tudják, önigazolást találnak bennük, vagy éppen felszabadítás
ként hatnak rájuk, és egyre tudatosabb értöívé, értelmezőivé válnak az író vi
lágának. Akiket viszont feszélyezett írásainak radikális társadalomszemlélete, rob
banásig feszült légköre, komor és gyötrő érzékisége, azok a Sáraruny után még
jobban megrnerevednek ítéleteikben és el<íítéleteikben.

A Móricz műveit értő, értékelő és magyarázó kritikusokkal szemben az író
konzervatív ellenzéke mínd számban, mínd jelentőségben meglehetősen kisded
csapat volt. Az egyik oldalon olyan egyéníségek, mint Ady, Babits, Bölöni György,
Fenyő Miksa, Hatvany, Ignotus, Karinthy, Kosztolányi, Lukács György, Schöpflin,
a konzervatív táborból pedig Anka János, Bartha József, Császár Ernő, Gyökössy
Endre, Kéki Lajos, legifjabb Szász Károly. Az utóbbiak krítikaí ész
revételei arról árulkodnak, hogy az író törekvéseinek, rejtettebb alkotói szándé
kainak, a művek koncepciójának és összefüggéseinek mélyebb megértésére nem
igen törekednek, inkább a stílus bátrabb vagy szokatlanabb megnyílatkozásain,
a szereplők beszédmódján. egy-egy erotikus jelenet merészebb ábrázolásán bot
ránkoznak meg és tüneti jelenségekre nyitnak tüzet. Móricz radikális nézeteiről,

a műveit átható morális índulatokről, társadalmat javító szándékainak prófétikus
izzásáról nem sok szó esik a konzervatív kritikákban, annál szenvedélyesebb
hangon írnak viszont arról, hogy regényeínek, elbeszéléseinek a figurái vaskos
kifejezéseket használnak és "illetlen" körűlmények közé kerülnek. Kéki Lajos

. különösen azon botránkozik meg, hogy még az író ,ifinom lelkűnek rajzolt leány
alakjai" is, tréfálkozás közben "nem egyszer ízléstelenek és neveletlenek", Bartha
József úgy véli, hogy a jóérzésű olvasó nem méltányolhatja Móricz elbeszélései
ben a "bárdolatlan hangot", "ha azonban az író kötetét netalán a vásárcsarnokok
részére írta volna, ott e hanggal még sikert is arathat". Legifjabb Szász Károly
a Kerek Ferkó megjelenése kapcsán annalt a reményének ad kifejezést, hogy az
író idővel majd egészen elhagyja "pornogr-áf kedvteléseit".

A szélsőséges eltnarasztalásoknál sokkal érdekesebb jelenség, hogy az irodal
mi konzervativizmus a Sáraruny és Az lsten háta mögött megjelenése után sem
akar lemondani' arról az illúzióról, hogy a lelkesen fogadott Hét krajcár íróját
még megnyerheti saját céljainak. Erre a feltételezésre, a paraszti témák hagyo
mányőrző szerepének túlbecsülésén kívül az is alapot szolgáltatott, hogy Mórícz
nem zárkózott el a régebbi multú vagy a tradíciók folytatását vállaló nagy olva
sógárdával rendelkező hetilapoktól sem. A galamb papné első közlésként az egyik
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"legkorosabb" képeslapban, az 1854-ben indult Vasárnapi Újságban, a Harmatos
rózsa pedig a katolikus szellemű Életben jelent meg, amelynek szerkesztői a ha
gyományos értékeknek a modern törekvésekkel való összehangolását hirdették,
szivesen fogadták a nyugatosok iközül Babits, Juhász Gyula, Kosztolányi vendég
szereplését, Móriczcal kapcsolatban pedig helyet adtak Halasi Andor és Hevesi
Sándor megértő kritikáinak is.

A konvervatív oldal egyébként rossz taktikai érzékkel többnyire úgy próbált
Móriczhoz közeledni, hogy ugyanakkor a Nyugattal való kapcsolatát akarta meg-·
zavarni és kompromittálni. Szívós makacssággal terjesztik tévhitüket, amely sze
rint Móriczot csak esetleges és véletlen kapcsolatok fűzik a Nyugat törekvéseihez
és előbb-utóbb hátat fog fordítani a modern irodalom táborának. Herczeg Ferenc
akciójának az emléke is bizonyára frissen élt még tudatukban, az 1909-es Új Idők
beli cikk, amelynek sikerült egy időre Adyt nyugatos szövetségeseí ellen fordí
tania. "Móricz Zsigmondnak kevés köze van aNyugathoz - írja az Életben An
dor József -. Alig értjük meg céhbeli odatartozását. Ízig-vértg való magyarság
árad ki minden sorából, a nyugati kultúra semmit sem rontott rajta, holott kul
turált író ... Stílusa őszinte visszhangja faj szerétetének. " ment a nyugatiak sok
szor fejtetőre állított stílusdíjától." Alexander Bernát a Budapesti Hírlap hasáb
jain megjelent kritikáját a szerzőnek szóló óvással zárja: "ne engedje, hogy erőt

len kezek dorongnak forgassák, meUyel Mikszáthot, Gárdonyit le akarják lapítani."
Kardos Albert arról tesz vallomást, mílyen gyanakodva vette kezébe a Nyugat
kiadásában megjelent Hét krajcár-kötetet: "azt hittem, tele lesz a Nyugat bizarr
ságával, mísztícízmusával, hihetetlen meglátásaival, lehetetlen szavaival és fordula
taival. De alig hogyelolvastam az első elbeszélést, ezt a tárcának is rövid rajzot,
azonnal beláttam, hogy csalódtam, hogy kellemesen, igen kellemesen csalódtam."
Voinovich Géza a Sári bíróról szóló kritikáját, amely a Budapesti Szemlében je
lent meg, így summázza: "az író biztató tehetség, legtöbbet ígérő'a Nyugat fiatal
írói közt, akiknek irányához különben semmi köze". Gyökössy Endrének az Élet
ben megjelent kritikája szerint Móricz a Sárarany "kábítóan bűzös, hivalkodóan
fenés, kocsmasan rikoltozó oldalait a Nyugat olvasóínak, ... a mély elmerüléseket
a lélek titkaiba, emberei életének finom rezgéseít, a töprengő, hánykolódó, feljaj
duló, lehanyatló érzéseket, a meleg színeknek imponáló himnuszát ... a maga és
az egészséges magyárok gyönyörűségére írta". Anka János szintén az Élet hasáb
jain fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy Móricz még visszatérhet kezdőko

ri zsengéje, a Harmatos rózsa naiv idilljéhez: "mi még míndíg hiszünk abban,
h.ogy a Harmatos rózsa írója feltalálja legbensőbb, mert leggyermekebb énjét és
azzá válik, amit magyar büszkeséggel várunk sokan kétségtelen talentumától."
Kéki Lajos a Budapesti Szemlében azt fejtegeti az írönaka Nyugattal való kapcso
latát illetően, hogy Móríczot "az az írói kör, melyben lelki alkatánál fogva el
szigetelt helyet foglal el, de törekvéseihez még egyéni hajlamainak megtagadá
sával is hasonulni óhajt s amelyben oly veszett neve van mindennek, ami ma
gyar -, a realizmusnak szélsőséges irányzatai felé hajtja".

Miközben a konzervatív kritika képviselői azzal vádolják a nyugatosokat. hogy
Móriczot dorongnak használják a hagyományos prózaírók ellen, hogy alkatától
idegen irányzatok felé hajszolják, ők, a kívülállók, az író tevékenységet nagyon
is messzíről szemlélők, az író szándékainak rejtettebb indítékait nem is nagyon
értők, jogot formáInak arra, hogy beleszóljanak Móricz egész alkotói létét meg
határozó kérdésekbe, abba, hogy miről, hogyan írjon, kikkel vállaljon: elvi kö
zösséget,

Aki elolvassa Ignotus, Schöpflin, Fenyő Miksa, Hatvany, Babits, Karinthy,
Kosztolányi vagy bármely más nyugatos kritikáit, egyetlen olyan bekezdést sem
talál, amely arról árulkodna, hogy bárki is közülük bele akarna avatkozni az író
legbenső dolgaiba, hogy ilyen vagy amolyan irányba akarná terelni útját. Tisztá
ban vannak azzal, hogya Nyugat legjelentősebb prózaírójáról van szó, fejlődésé

nek, műve alakulásának mínden mozzanatát· figyelemmel követik, magyarázzák
és értelmezik, de senki sem gondol közülük arra, hogy elébe vágjon és útjelző.

jévé szegődjön. .
A Nyugat vulgáris ellenfeleinél egy lépéssel reálisabban közelíti meg a kérdést

az irodalmi konzervativizmus legtekintélyesebb és legműveltebb képviselője, Hor
váth János. O azokat a stílustörekvéseket, formai jegyeket, amelyeket az iroda
lomtörténetírás ma a szecesszió körén belül tart nyilván, stílromantik1J,fMk nevezte
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és a Nyugat körüli írók legjellemzőbb kritériumának tartotta. Móriczről viszont
megállapítja, hogy nem stílromantíkus, hanem "elkésett naturalista", akinek a
"nyelve népies (olykor igen durván az), és tősgyökeres", tehát mint iró nem is
tartozik a" Nyugathoz, csak a politikai együvétartozás köti a nyugatosokhoz. Fel
fogása abban megegyezik a Nyugat többi konzervatív bírálójával. hogy elsősorban

_ ő is a stíluskategóriák alapján akarja eldönteni az író hovatartozását (holott ez
a módszer éppen a Nyugat esetében igen kockázatos, mert a folyóirat sohasem
kötődött egyetlen irányzathoz vagy stílusáramlathoz sem) és ezen az alapon ő

is tagadja Móricz nyugatos voltát, de annyiban továbblép náluk, hogy elismeri
az író politikai odatartozását a Nyugathoz. Azt viszont nem veszi figyelembe,
hogy Móricznak a Nyugathoz való politikai tartozása nem a társas érintkezés,
nem a baráti megnyilatkozások," nem a politikai közélet, de nem is a politikai
publicisztika síkján demonstrálódik, hanem irodalmi munkásságában: elbeszélései
ben, regényeiben. színműveiben, mégpedig olyan átható módon, hogy Ady (anél
kül, hogy személyesen ismerték volna egymást, vagy bárhol" is eszmét cserélhettek
volna) már a Hét krajcár-kötet elolvasása után, 1909-ben leírja, hogy 'Móricz
"egyedül fölér egy forradalmi szabadcsapattal".

-éa; hogy Móricz nem "véletlenül", nem valamiféle személyes ráhatás miatt
marad a Nyugat, illetve az irodalmi-politikai progresszió táborában, hanem írói
alkatának, alkotói moráljának és törekvéseinek, kora jelenével szembeforduló tár
sadalmi elkötelezettségének "belső kényszeréből" -, a nyugatosok körében soha
sem volt vita tárgya, Ady világosan megérezte Móricz kötődésének okát, Schöpflin
meg is határozta- Mórícz sajátos szerepét a Nyugaton belül," amikor Ady politikai
forradalmiságával szemben morális forradalmár voltát hangoztatta. Ady 1912-es
köszöntő versében (Levél-féle Móricz Zsigmondhoz) pedig színte egy tanulmány
konkrétságával fogalmazza meg Móricz és a progresszió viszonyát, amikor azt
fejezi ki, hogy Mórícz, a késve érkező, aki az irodalomba az életet, a valószínűt,

a nyerset hozta vissza, az ő forradalmi lendületük. "előrerohanásuk" hitelesítője

lett." Nagy csatázásuk nagy igazolója.

BAKSAY SANDOR, GUY DE MAUPASSANT - ÉS A LEÁNYFALUI KtSÉR
TETJARAS. A fiatal Mórícz Zsigmonddal kapcsolatban leggyakrabban Baksay
Sándor és Guy de Maupassant nevét írták le a kritikusok.

Ma már inkább élcelödni volna kedve az embernek azon, hogyan kerül egy
más mellé Baksay, a Gyalogösvény és Szederindák szerzője, a vadszőlővel be
futtatott református papi hajlékek idilli világának elbeszélője és Maupassant, aki
(Rónay György szavait idézve) "tévedhetetlenül látja a kispolgár, polgár, ~gy
egész hibrid társadalom, egy egész álszent Világ fonákságait, bűneit, ocsmánysá
gaít", De ha Móricz első rolvasóínak (és kritikusainak) az induló író első kötetei
vel kapcsolatban' éppen ennek a két szerzőnek a neve lép tudatuk színterére, az
olyan realitás, amelynek kortörténeti, ízlés- és stílustörténeti jelentősége mellett
nem mehet el figyelem nélkül az irodalomtörténész. "Mintha Baksay ifjúlt volna
meg naturalista köntösben és egy kis szocialista ízzel" - írja a Hét krajcár-kö
tetet bemutató írásában Kardos Albert. Ady pedig ugyanarról szóló híres kritiká
jában mintha egy pillanatra megsokallná már a sok" jót, amit elmondott, azt
írja a könyvről: "rossz májú s elromlott ember olykor kimoridaná már róla, hogy
írójuk a tyukodi Maupassant...", de azt is hozzáteszi, hogya gyűjtemény három
négy novelláját dicsekedve mérné a legnagyobb orosz "vagy északi paraszt-törté
netekhez. Tévedés volna egyébként azt hinni, hogy a konzervatív kritikusok Bak-"
sayval, a nyugat-európai irodalom távlataiban gondolkodók pedig Maupassant-nal
rokonítják Móriczot. Schöpflin is Móricz elődjei között, megbecsüléssel említi
Baksay paraszti típusait, ugyanakkor a konzervatív kritikákban is fel-felbukkan
Maupassant neve. Különös viszont, hogy ha már felfedezik a Móricz-próza előzmé

nyeinek azt az ágát, amely a vidéki református papi családok! társadalmi réte
gébe nyúlik vissza, a hasonló témakörben mozgó és a vidéki magyar középosz
tály világát Baksaynál sokkal kritikusabban ábrázoló Tolnai Lajost csak Móricz
egyetlen elemzője, Kéki Lajos említi.

Baksay mellett persze Jókai, Mikszáth, Gárdonyi neve is sűrűn előfordul az
első évtized krítíkáiban, Tömörkényt is emlegetik, egy-két kritikus pedig Justh
Zsigmondot is Móricz elődjei között tartja számon. Ugyanazok a nevek viszont
nem míndíg- azonos megállapítások bizonyítékaként szerepelnek. Akik távolabbról
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szemlélik Móricz művészetét, ha elismeréssel írnak is róla, hajlamosak arra, hogy
a hagyományos-népies próza folytatóját lássák benne. "Móricz Zsigmond felvette'
a fonalat ott - írja Karinthy Frigyes -, ahol Mikszáth, Tömörkény és a többi
ek elejtik: fölvette és vitte tovább, fejlesztette, csiszolta, modernebbé és plasztí
kusabbá, művészibbé és egyszerűbbé dolgozta át azt a technikát, amivel irodal
munk a magyar paraszt életét hagyományosan ábrázolta mindörökkön örökké."
Azok viszont, akik a korabeli próza nagy megújításának Iehetőségét látják benne,
és a Kemény Zsigmonddal elakadt "igazi" regény folytatását várják tőle, sokkal
inkább azokat a vonásokat hangsúlyozzák, amelyek elválasztják az elődök derűs

életszemléletétől. anekdotikus előadásmódjától. "Milyen más képet kapunk tőle

a faluról, mint a gyönyörködő Jókaitól, a mulatságot szerető Mikszáthtól és az
ídlllizáló Gárdonyitól!" - vallja Schöpflin 1912-ben. Bölöni György is az elődök

től való elszakadást hangsúlyozza hat évvel később megjelent tanulmányában:
"figuráiból kiveszett Mikszáth alakjainak adornaszerűsége, Tömörkény szép, de
csaknem együgyű és gyermekes egyszerűsége. Mórícz már a francia regény nagy
mestereinek lelki nevelése alatt áll, és A fáklVa eléri a pszíchológtaí "regény mes
tereinek szintjét."

Érthető, hogy "a francia regény nagy mesterei" közül leggyakrabbanZolát
emlegetik Móriczcal kapcsolatban. Először Karinthy Frigyes írja le ilyen vonatko
zásban a francia író nevét, már 1910-ben, Móricz Csitt-csatt című kötetének
elbeszéléseit bírálva. Szerinte a magyar irodalomban Mórícz köti össze "Zola
naturalizmusát az elkövetkező kor idealizmusával". A Sárarany megjelenésétől

kezdve aztán konzervatívok és nyugatosok egyre gyakrabban utalnak Zolára. Az
előbbiek olyan modorban, mintha nem is irodalmi hatásról.. hanem valamiféle
alvilági kapcsolatról lenne szó. A kritikusok közül többen A föld címü Zola-re"
gény hatására utalnak, a Nyugat irodalomszemléletéhez közel álló Benedek Marcell
ezen kívül azt is feltételezi, hogy Móricz bizonyára jól ismerte "a Rougon-

. -Macquart-ciklus Zoláját" is, "hibáiban és erényeiben annyira rokon vele, míntha
nem is telt volna el idestova negyven éva. naturalizmus virágkora óta". A leg
nagyobb teret Ignotus szenteli a problémának, de ő nem a hatások és átvételek
útját kutatja. 1918-ban megjelent Arcképváltozat Móricz Zsigmóndról szóló esszé
jében azt fejtegeti, hogy "ha valakihez hasonlítani lehet Móriczot, úgy egészen
idegen valakihez, kit noha példátlanul népszerű volt, 'aránytalanul kevéssé is
mernek: Zolához". A két író között alapvető alkotói rokonságót tételez, fel, amely
szerinte abban nyilvánul meg, hogyaszimbolizmusnak, a vizionáríusságnak, a
líraiságnak és a romantikának mind a két író művészetében rendkívül nagy sze
repe van, ha ezt a,. felszín többnyire nem is árulja el. Schöpflin inkább arra
figyelmeztet, hogy Móricz stílusában is, világlátásában is független francia elődjé

től.

Éppen azért, mert Schöpflin az irodalmi hatások kérdésében is rendkívül jó
zanul és reálisan ítélt, különös- figyelmet érdemel észrevétele. hogy Móricz egyik
egyfelvonásosának (A nagy óra) álomjelenetében a Freud-féle elmélet érvényesül.
A kis színdarab arról szól, hogy egy asztalos elfojtott és soha meg nem valósuló
vágyai mint élik ki magukat egy boros álomban. "Ez a gondolat és az álomnak
a rajza a Freud-féle álomelmélet hatására vallanak - fejtegeti Schöpflin -, azt
is lehetne mondaní a darabról, hogya Freud-féle tanításnak illusztrálása... vagy

ha jobban tetszik - kihasználása irodalmi célra."
Ha megemlítjük még, hogy több krítíkusban a nemek elkeseredett harcának

az ábrázolása akár a Sáraranyban, Az Isten háta mögöttben, az Arvalányokban
vagy A fáklyában a század elején nálunk is nagy újdonságnak számító Strínd
berg drámáinak emlékét idézi, fel, már be is zárul azoknak a köre, akiket az
induló Móriczcal .kapcsolatba hoztak. Az ugyanis, hogy egyesek futó ötletként,
anélkül, hogy az egyezések és párhuzamok bizonyításával megpróbálkoznának,
Gottfried Keller, Jules Renard vagy Maxim Gorkij nevét is leírják, nem ad új
szempontokat Móricz kritikai fogadtatásának történetéhez.

Nem az egykori kritikusok képzeletének a határain múlott, hogy megnyilat
kozásaik nyomán aránylag szűken tudjuk csak megvonni mind hazai, mind ví
lágirodalmi vonatkozásban azoknak a körét, akik feltehetően hatást gyakoroltak
Móricz alkotói egyéniségének kialakulására. O mínden olyan indítékot, ösztönzést,
benyomást, amely "kívülről", más író művészetének kisugárzásaként érte, meg
lehetősen korán és mélyrehatóan magához hasonított, természetének, temperamen-
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tumának törvényeihez idomított, és ezzel már lehetetlenné is tette a kívülről ka
pott . impulzusnak mínt "hatásnak a felismerését. Ahol viszont már a filológia,
illetve az összehasonlító irodalomtörténet eszközei nem alkalmasak a rejtettebb
összefüggések felderítésére, nemegyszer az intuíció nyit új távlatokat, mint pél
dául Hatvany Lajos 1918~ban Szegény emberek és Arvalányok címen megjelent
szép esszéjének látomása, amely az író leányfalusi kertjének éjszakai csendjébe
a világirodalom és művészet legnagyobb szellemei közül azokat idézi meg, akik
nek Móricz adósa volt, vagy adósa lehetett volna. "Dunamenti szőlejében - néz
zetek csak oda éjjel! - nagy kísértetjárás van. Rabelais jár oda, a nagyétü és
nagyszeretkezésű óriások írója, Rubens és Balzac, a buja lét művészeí, de a
kámzsás barát, Szent Ferenc is odajár, szent alázatban, ki prédikált vala a halak
nak és még Dosztojevszkij is, aki szenvedett szenvedést míndannyíunkért."

UGRIN ARANKA

MÓRICZ ZSIGMOND LE.VE.LE.ZÉ.SÉ.SŐL
ISMERETLEN DOKUMENTUMOK

F. Csanak Dóra gondozáséban az Akadémiai Kiadó 1963-ban [elentette meg a
Móricz Zsigmond levelei című kétkötetes gyűjteményt. Most olyan leveleket adunk
közre, amelyek 1963-ban nem voltak' ismertek, illetve azóta kerültek elő. A leve
leket az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi, az ismeretlennek (1930.
XII. 13.) és a Makkai Sándornak (1932. III. 29.) küldött levél pedig László Gyula
tulajdona.

l.

Móricz debreceni ískolatársával, Medgyessy Ferenc szobrászmüvésszel, élete
végéig szoros kapcsolatban állt, "nemcsak az iskolában, de az életben is társak
voltak" - írja László Gyula (Medgyessy Ferenc 1956. 6. 1.). Barátságuk történe
tét a Közös ifjúság kötelez; Medgyessy Feri barátomról című cikkében Móriez is
megírta, és a Légy jó mindhalálig egyik szereplöiének, Gimesinek az alakjában is
megörökítettel barátját.

Feleségének halála. után őt kérte fel a síremlék elkészítésére. 1925-b& fenn
maradt levelük - Móricz ceruzaírású sorai és Medgyessy kék irónnal felieJyzett
válasza - a tervezés idejéből való. Végül a Móricz által javasolt "női alak"
valósult meg, mínt Móricz Virág írja: "Medgyessy Feri bácsi nagyon szép, ko
moly síremléket faragott, fiatal nőalak, s csak annyi van ráírva: Janka." (Apám
regénye, 1963. 315. 1.)

Medgyessy többször készített szobrot barátjáról. és síremléke is az ő alkotása.

MEDGYESSY FERENCNEK

Kedves Barátom,
légy szíves a síremlék tervét hadd Iüggőben, míg megjövök. Pénteken itt

leszek, valószínűleg.

Az oszlopformával nem vagyok kibékülve. Vagy a vírágkosár, vagy egy női alak!
Szeretettel ölel barátod

Móricz Zs

Kedves Feri !

Alapos eső és fázás közepett ülök idelent - a jövő hét közepén megyek ha
za. Rögtön felhívlak - a lakásügy felett ugyanis némi gondolkodóba estem (a
telet illetőleg is).

A viszlátásig ölel
Zs.
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