
lékokban hajszálfinoman ugyanaz az .élet folyik, mint harminc év előtt, mikor
fél éveket töltöttem számtalan falvi kóborlásaim közt ezekben a galambdúcokban."

Az író jegyzetei arra engednek következtetni, hogy ebben az időben a Fáklya
-téma újabb .feldolgozását tervezte.

Mf:SZOLY GYOZONEK

Bp. 1933. X. 12.
Kedves Barátom,

első dolgom, hogy rneleg köszönetet mondjak úgy Neked, mint Kedves Fele
ségednek azért, hogy olyan kitüntető kedvességgel fogadtatok és részeltettetek há
zatok idilli szép életében.

Nagy érzésekkel jöttem el tőletek, csodálatos, hogy ebben a világfelfordulásban
lehetséges ez a bűbájos madárfészekélet.

Adja Isten, hogy Ti és Pályatársaitok mindenkorra megőrizhessétek ezt a
százados múltú, kedves, nevelő, óvó, védő életet.

Nagytiszteletű Asszonynak kézcsók, gyermekeiteket csókolom, s Téged szere
tettel ölel igaz híved

Móricz Zs.

NAPLÓjÁBÓL
»

MÖRICZ ZSIGMOND

1952. június 18.

Móricz Zsigmond. Csak emlékeztetőül: a Magyarok kötet egy különben egy
általán nem jelentős novellájának (A peregrinus) végső sorai: "Minden ember va
lami nagy, nagy titok. És a legszímplább is megfejthetetlen. Emberésszel . elérhe
tetlen." Móricz nem analizál, nem hisz a titok megfejthetőségében.Globálisan látja és
láttatja, ábrázolja az embereket. Nála nem a valóság föl boncolása a cél, nem a
valóság szétszedése, rugóinak föltárása, elemzés útján való megmagyarázása, ha
nem a maga mondhatnám .brutális teljességében való megragadása és visszaadása
(anyagi, matéríális teljességében, ösztönös teljességében)".' Elmélkedései, elemzései,
magyarázatai, índokolásai többnyire betétszerűek, regénybe ágyazott értekezések,
vezércikkek. (Ugyanabban a novellában a falusi ember típusáról: "Képtelen nagy
lelki megrázkódtatásokra. csak él és vegetál, mint a növények... titokzatos erő

hatja át ezeket a vidéki embereket s egy egész életen át megtart ja ugyanazon a
helyen, ugyanazon körűlmények közt, megrögzött, lehetetlen szokásaikban, kis
körükben, mely egyre szűkebbé lesz nekik s amelyből egyre lehetetlenebb kiver
gődniük, míg csak el nem jön a nagy szabadító, a halál." A bezárt életek tragí
kuma vagy tragíkomíkuma. Például Az Isten háta mögött. Más változat: a ki
törő és tragikusan elbukó Turi Dani a Sáraranyban. Egyáltalán, Móricz "indulati
látása". (Valószínűleg ezért is volt afféle "buta" híre a Nyugat nagyon is más,
nagyon is nem-indulati világában.)

1952. június 25.

Mó'ricz Zsigmond. A Magyarok egyik nagy novellája, legszebb a hatalmas Vég
vacsora mellett, a Virrad. Betyártörténet - látszólag, Közben Móricz nagy témá
ja: a vad férfi és az eltökélt nő harca, a Turi Dani meg, a felesége, a Báthory
meg a felesége harca; ahol, úgy látszik néha, Móricz legközelebb jár a katoliciz
mushoz. A Sáraranyban ki is mondja ezt: dús ösztön és szikár fegyelem ellentéte
ott katolíkus-protestáns ellentét. Itt nem mondja ki; de talán mélyebb. Milyen
hatalmas itt az alázatnak, az önmegalázásnak ez a leckéje; s milyen monumen
tálís alakká nő ez a lány. Érdekes megfigyelni, mílyen védtelenek Móricznak ezek
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a komor, nagytermészetű férfiai, ezek a feketehomlokú bikák. Megejti, lefegyver
zi őket a "Madonna-bánat". Itt is. "De a lány arcán a lengő láng mélységes szo
morúságot, Madonna bánatot világított meg. A legény nem tudta nézni. Elfordí
totta a szemét s le a földre a csutkába bámult."

A kozmikus Móricz. Ahogy az alakjai, a parasztjai, a falvaí benne élnek a
természetben. Nála ez valami egészen ősi, elemi közösség. "Együtt élnek az em
berek, az állatok, a növények: a föld és a levegő." Remek példa rá az András
szerencsét próbál eleje (onnét vettem ezt a mondatot is), ez a kozmikus teltségű

falusi kép. Az a fajta elemi teljesség van benne, mint néha Adynál. a Tavasz
a faluban első strófájában, vagy még inkább a Májysi zápor utánban. Kozmikus
teltség, erotikus teltség.· (De nem "dekadens"!) Ez a természettel egészen a ha
sonlatokig utánanyomozható. Például: "Jól érezték magukat, rnint eső után a rét";
"meghajtják fejüket, miként a rozs a szél súlya alatt"; vagy ez a sötét kép: "Né
mán ültek a fekete emberek és olyanok voltak, mint a gőzölgő állatok a csend
ben, a kihasznált puha barmok, akik kérődzenek a munka után, a sárbafetrengő

vad bivalyok. Mint az ólomfedelek alatt megszelidült szilajok", stb. (Itthon, a Ma
gyarok kötetben.)

Ahogy itt-ott megjelenik a szocíológus. A szociális mondandót sokszor tudja
ábrázolásban közölni, de van novella-típusa, ahol "belebeszél", ő maga közli a
téma tendenciáját. A Papucs Mariban ez afféle trambulin, míkszáthos távolról-ne
kirugaszkodás a novellának, a mesének: parányi szociológíaí eszmefuttatás a
cselédkérdésről. A Kármentóben is van egy ilyen kis eszmélkedés a háború hatá
sáról az emberélet semmire-tartásában. Később ezek a szoclológial 'értekezések .
elburjánzanak, azétnyomják a szerkezetet (bizonyos fokig a Rokonokban is). Meg
figyelni ezt a folyamatot! Megjegyzem, az a gondolat, hogy mennyíre leszállítja
a háború látványa az embernek szemében az élet értékét, megvan a Tavaszi szél
kötet egyik novellájában, a Verébfiókban is, bár nem kimondva, csak sejtetvé.
Ha megfognak, fölkötnek - mondja a -várnagy a fiúnak. "A fiú megrántotta a
vállát. - No, mordult rá a várnagy, nem szállt az inadba a merszed? - Hásze
az apámat is így húzták feL .."
. Előfordul, hogy ilyen vagy olyan "irodalmi" megoldás kínálkozik. Móricz az
ilyen csattanókat többnyire, és néha föltűnően elkerüli. Az 'Isten neki például
(Magyarok) valóságos iskolapéldája az ilyen sorozatos buktató-elkerülésnek. Nem
csinál "hőst" a kis emberéből, se kocsmahőst, se mást. .Hazaküldi az anyóssal.
Ragaszkodik a valóságos, emberi megoldáshoz, nem lép ki a valóságos emberiből

az esetleges tetszetősebb fiktív irodalmiba. A "hős" nála, úgy látom, az, akiből

valami nagy végzetes tettbe csattan ki az indulat; de az emberből nem csinál
hőst. Itt van benne valami mély, de speciális értelemben vett "humanizmus", va
lami igaz emberi hűség. Azt' hiszem, ezt eddig nem hangsúlyozták eléggé. Talán
ez volt a Hét kraicár legnagyobb újdonsága. S ezért van talán, hogy nem egy
írása "befejezetlen": portré, rajz, nem novella. Nem farag mű-csattanót ahhoz,
amit megfigyel. Hű a valósághoz: nem csal. (. ..)

1952. j'Úlius 5.
(...l olvastam is jócskán, főként Mórlezot, Röviden rögzítele is itt egyet-mást,

pro memoria. Mert ezt a fűzetet leviszem Szárszóra, s úgy számítom. július végére
leszek annyira, hogy ha hazajövünk. egy-két nap alatt meg tudom írni az egészet.

A Baleset rossz kötet, tele gyönge karcolatokkal, riportokkal; sőt akadnak
elképesztően giccses szímbolízálgatások is; rettenetesen rosszul illik az ilyesmi
Móriczhoz, De azért itt is vannak figyelemreméltó dolgok, ha másként nem, egy
-egy nyilakozatféle erejéig. Sorra veszem őket. Abban a sorrendben, ahogy e
tárcákat (mert többségüle nyilván az) olvastam.

Van 1925 novemberéből keltezve egy lírai eszmefuttatás-féléje: Az Isten te
nyerén. A szegedi Fejértó partjain jár s eszébe jut a tó középkorí neve: Feírtó.
Most következik a Móriczra igen jellemző (s a történeti regényíró Móriczra meg
éppen rávallól kis önvallomás. "Ahányszor egy-egy ilyen ősi szóval,_ hét-nyolc
száz éves dokumentummal találkozom magyar életünkben, egy-egy magyar igével,
mely ezer év mélységéből int vissza csatázó csonka ujjal: rögtön kemény, reális
valóságga merevedik a régmúltak kocsonyás köde." Móricz mínden, csak nem áb
rándozó. Hamis és ízetlen, ha ábrándozik;' annál csak akkor kiábrándítóbb, ha
filozofál. Azt mondja egy mondattal az idézett előtt: "Ténvekkel áll szemben az
ember. Mily különös: tényekké válnak a hangulatok." Rendkívül fontosnak érzem
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ezt a vallomást. Móricznál minden "tény" ; az ó világa, ahol otthon van, a té
nyeké; azon kívül esetlen, groteszk pingvin-mozdulatokkal mozog. (Például az olyan
szörnyűségben, mínt a Két szép asszonnyal a Balatonon, mikoris az egyik asz
szony a Remény, a" másik az Emlékezet; s ezek a szimbólumok olyanok, mint a.
húsos józsefvárosi menyecskék.) De a tények világában föltétlen úr. Talán senki
nem írt még oly zamatosan történeti nyelven történeti regényt, mínt Ő, mikor az
Erdélyt írta; s nem merném a:tl: mondani, hogy archaizál. Neki az ott, a termé
szetes, magától adódó nyelve; a régi nyelv szavainak nála tényidéző erejük van;
térdig gázol bennük, a valóságukban, abban a valóságban, mely "kemény, reális"
és emberi, indulati, fatális tartalmában oly örök, hogy. semmi értelme sem volna
holmi mesterkélt, írodalrnías archaizáló magatartásnak, a történelmi míniatűrök

modorában, Ide írhatom mindjárt a következő idézetet is; rokon az előbbivel és
szintén nagyon jellemző; egy gyöngécske rajzból veszem; címe: A Mátrában
búg az autó. Azt írja: "Soha, soha életemben nem törödtem a vonalak, formák,
a felületek szépségével ; csak összehúzott szemmel vizsgáltam a karaktert, amit
lényegnek tekintettem".

Hogy hogyan ragadja meg ezt a karaktert? Kívülről (ami egyáltalán nem
felületességet jelent), a gesztusokban, abban, ami megfígyelhetően jellemzetes ;
utalok itt a MagyarQkban A peregrinusra s arra, amit annak egy mondatához fúz
tem S' most is helytállónak érzek, a június 18-i jegyzetben: nem hisz az elemzésben,
globálisan ragadja meg az embert, az ösztönein át. Hősei nemigen ismerik a
kontemplatív, a szellemi örömöket. Nála az öröm egyetlen forrása az ösztön.
Az öröm fogalma nála többnyire erotikus; a:l; ember öröme az ő szemében a
természet hirtelen erotikus fölfülése, szikravetése. "Nagyon jó sorsunkban, hogy
van még más képességünk is, ami az állat fölé emel: az erotika, az öröm lelki
kiélése" - írja a Csodálatos dolog című karcolatfélében.

Bár nem merném, mint Móricz, azt, amit ő erotikának mond, az öröm "lelki"
kiélésének nevezni. Hacsak nem úgy érti a dolgot, hogy ez a szíkrázás bizonyos
esetekben nem jár nemi aktussal. De a forrása, a háttere M6ricznál úgyszólván
mindig a nemiség, mint valami' elemi természeti erő, mint valami őstény. Vala
mi állati, persze -nem a botránkozó erkölcs-csőszök által használt értelemben.
Állati: az ember a nemiségen át kapcsolódik az állathoz, tagja az állati világnak,

• mondhatnám abban a "kozmikus" értelemben, amire pár szóval már szintén cé
loztam itt június 25-én.

Most, hogy a Karak szultán novelláit olvasom, megtaláltam benne az Epizódot
(megvan 'a Baleset)Jen is); hajdanában az aradi Vasárnap egyik vezércikkében ezt
hozta föl Aldorfai,\Benedek (a gödöllői iskola egyik tanára s nekem akkor, bár
engem nem tanított, afféle eszményképem, akit nagyon kiváló, okos és érdekes
férfinak tartottam), mint az irodalmi naturalizmus jellegzetes példáját. Igazi "kan
szagú" írás, hamisítatlan Móricz, azzal a természetes, vastag;" mindent betöltő

erotikájával; van az egészben valami állati természetesség, brutalitás és tunya
ság. De talán még jellemzőbb, s nem mondhatnám, hogy túlságosan ízléses volna,
a Baleset kötetben a Tenyészállat-kiállítás. A városi asszony egy nagyszerű te
nyészbikát lát. "Most érezte, hogy nőstény. Erezte, hogy karcsú, magas, hogy van
benne "Valami erő, idegesség, valami Jobb lelkíanyag ; ezek a rettentő állatok meg
kapták és megdöbbentették őt, de nem volt neki idegen ez a hatás: míntha otthon
volna valahol; egy olyan lelki közösségben, ahol ó már élt, ahonnan ki van szo
rítva, de ahol rögtön otthon érzi magát." Aztán: "A szemük összekapcsolódott, a
bika szernét vér öntötte el, vörös erekkel lett tele a szeme, az asszonnyal meg
szédült az egész világ, most úgy érezte, mintha egy nagy fény lobbant volna fel
és már szétszakadt volna minden, százezer és millióezer esztendő, ami az ernber
és az állat között mint korlát ott áll." A pásztor egy pillantással meghunyászítja
a bikát, "az asszony pedig nagy bundáiában, szemébe húzott barna kis kalap
jával, valami kecses, kacér állat boldog tetszelgésével tovább tekintett, más bikák
ra és más emberekre mosolygott", A tenyészállatvásár novellisztikus riportjából
egyszerre valami ősi, ősállatí idill ,.- vagy tragédia? - lesz. Móricznál a szerelem
csupa ilyen állati, ösztönbeli mozdulat: kötekedés, kacérkodás, indulati nekihevü
lés, düh, marakodás, akár az állatoknál, akár az. ősvilágban. Van egy pillanat
nála, amikor nőból és férfiból kitör, elemi erővel, a nőstény, a hím. Lásd a
legteltebb példák egyikét, A cica meg a macskát a Hét krajcárban.

Hím és nőstény harca, játéka. Csak épp utalok emlékeztetőül Mórlcz élet-·
dicséretére (persze az ösztönös életére) s arra, amit jobb híján vitalizmusának ne-
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veztern: hogy mily szorosan kapcsolatos ez a tavaszias életszerétet sajátos eroti
káiával, Előfordul azonban, hogy 'az egyik fél, s úgy látom, mindíg a nő, ezt a
harcot egy másikra viszi át, valami. lelki, valami "keresztény" síkra, ahol egy
sereg gát áll az ösztön elébe. Itt pattan ki aztán többnyire il tragikum; itt az
egyik félnek el kell pusztulnia vagy föl kell áldoznia magát. Móricz a vallás
felé is az ösztön felől közeledik. Egyébként zárt világ előtte.'Ott van például A
baj forrása a Balesetben. A villamosban a két sorsán síránkozó asszony közé be
dugja a fejét egy harmadik: "Az evangéliumot olvassák."Mit lát egy ilyen szek
tásban Móricz? Csak hisztériát. "A két asszony értetlenül nézett a harmadik
asszonyra, akinek bőre kipirult, sötét szemei zavarosan csillogtak s szavai kap
kodva öml öttek. A fiatalabb kendős asszony mégiscsak hajlandó volt vallásos oda
adással engedni oda magát a hisztériás áramnak. .."

Az ösztönre épülő élet sorsszerű, predestinált élet. Az ösztön egyben fátum
is. Az élet öntudatlan erők játéka, a "test" élete, melyen a "lélek" csak pillanatokra
tud uralkodni. Ime: "Az élet öntudatlan vagy inkább öntudat alatti működése az
erőknek: az a filozófiai elvontság, ami az emberekben él, kevés és csak néhány
pillanatra hat: a fizikum megköveteli s kiharcolja a lüktető, a szívdobbanások által
szabályszerűen szétáradó életet." (Csodálatos dolog.) S a lélek? Vaksin, hunyó
rogva lappang ezekben az emberekben. Néha egy lélek kontaktusa fölkelti, hon
vágyat ojt belé: "Ott pihegett - a, Virradban - a formás, gömbölyű karú leány,
aki nem a vérét tüzelte, ingerelte, hanem tudja. Isten mit. Amiről azt se tudta
eddig, van-e, nincs-e. Ej, be nagyon kívánatos volna ezzel -índulní egy egész
életre!" Hasonlóan (de jóval kézenfekvőbben, közhelyszerűbben) a Tavaszi szél kö
tet Az .utolsó betyárjában : a gyilkolni kész embert lefegyverzi, kiszabadítja be
lőle a lelket "a csodálatos, oktalan jóság... amelynek' sejtelme sincs róla, hogy
jót tesz".

Még két idézet a Balesetből. Az első A füttyös kis fiú elbeszélésből, háttérül a
diákregények mögé. "Egész iskolai pályámon nem találkeztam ezzel a meleg,
'jó vonzással. Ha végiggondolok a sok iskolán, ahol jártam, mindenütt csak ke
mény, leckéztető és megleckéztető szemeket látok. Összehúzott szemöldökök; zseb
ból elővett félelmes noteszok; felelés közben rosszakarattal hallgató szájak; mín
dig a fáradt, kedvetlen, szórakozott ellenfél, a ,tanár úr', aki tiszteletet kíván és
elvárja, hogy messziről levett kalappal köszönjön neki az ember." Aztán:
"Talán más ember lett volna belőlem, ha én is találkoztam volna valaha, a gyer
meki szív fogékonysága idején, egy ilyen meleg, megértő lélekkeL.. De én ször
nyűségesen nehéz harcon mentem át az életben: iszonyodva gondolok rá, ha
csak tegy napra is vissza kellene menni a diákkorba... Én egy megijesztett kis
gyerek voltam: a régi pedagógia áldozata, aki dacosan és csökönyösen lépett ki

- az életbe és vad elleneszegüléssel fogadta a sors szígorúságát, mint egy tanári
igazságtalan kalkulust." (A füttyös kis fiú.)

Még egy megjegyzés. Sok a Balesetben a hevenyészett kis rajz, ellesett nyers ,
megfigyelés. noteszból kiírt vázlat. De valami valahogyan "naggyá" avatja Móricz
legegyszerűbb lejegyzéseit is: 'a hitelesség, a megídéző, jellemet megragadó erő.

Van a legtöbb ilyen megfígyelésében, rajzában valami jó humor: gyönyörködés
egy-egy jó típusban, a jellemen érzett öröm, élvezése a természet egy-egy remek
példányának, Ilyen, s talán az első ebben a majdnem ríportszerű nemben ll
Hét krajcár kitűnő arcképe, a Mari néni.

1952. július 13. Szárszó
(...)
Móricz Zsigmond: Barbárok, Komor ló, Fáklya. A Barbárok megint az a "nagy"

Móricz-novella, a Végvacsora fajtájábó!. Egy másik A fejedelem pohara, az Erdély for
gácsának látszik, s van egy jellemző mondata: "És a vadkanok itt röfögnek- a palota
sarka alatt és belenyúlik az életünkbe il vad erdő." Nem ilyesmit érezni nála
gyakran, az emberi, közvetlen érintkezést a félelmes vadonnal ? A civilizációt egy
szerre elborítja a vadon: az ösztön, az indulat, s nagy testi gesztusokban kitörő

szenvedély. Két novella az úriosztály zülléséről: A két fehér meg A tajtékpipa,
két nemzedék s ugyanaz az eset, ugyanaz a magja 'az adomának, csak a második
történet már szánalmas, kicsinyes, nyomorúságos. Egykeprobléma: .A nyáj meg a
pásztora, sok kínok asszonya, Gyei'ektelenek. Megfigyelendő Móricznál egyfajta
noveHatípus: nem annyira mese, mint inkább jellem- és sorskép' (Sok kíook asszo
nya); itt egészen eltávolodik a szokványos, eseményes; csattanós, arikedóta-sémára
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épült mikszáthi novellatípustól. Néprajzi riport: Hadadi. rEgy kaszás meséli el
neki, amit .Hadadítót hallott a fekete kutyává, varjúvá. macskává vált emberről.
"Micsoda világ van ebben a mai életben, még mindig a mélyben, a Ialusí lelkek
ben. Ritkán. történik, hogy bele lehessen, látni ezekbe az életekbe s ezekbe a
gondolkodásokba. Az ember egy egészen más világban él a kultúra magaslatán,
s íme, még ma is itt az évezredek csodálatos mítosza, mint tenyésző valóság,'
ami befolyásolja a cselekedeteket és a népakaratot." S a Hadadi vége: "Az úr
érezte, hogya hittel szembe szállani ennek az egyszerű embernek a lelkében
úgysem lehet. Hagyta hát és arra gondolt, hogy az élet lassan szűrí ki a lelkek
ből a régi babonát, Ennek á kaszásnak a gyermeke már más lesz, már nem fog
hinni ezekben az ősi mesékben, de mért bontsa meg s mért rombolja le annak
a naiv hitét és bizodalmat, aki ily egyszerű mesékkel tudja megmagyarázni az
emberi élet titkait és csodáit?" Móricz a paraszti élet nagy fordulóján él., Ott
egyfelől az ősi életforma: a pásztori és a hagyományos falusi, ott másfelől az
iparosodó" spekuláló, kofatípusú paraszt (Ugorka és paradicsom vagy a generá
ciók, pásztor és gépész összeütközése a Komor lóban); Móricz azt megőrzi, ezt
megfigyeli; műve ebből a -szernpontból történelmi, szocíográfíai dokumentum. 
Az egyszer jóllakni, a Hét krajcárbeli "Tragédia" szélesebb, komorabb változata.
- Móricznál nem érzem,' amit Míkszáthnál.: az elbeszélés, amesélés gyönyörűsé

gét, Móricz a jellemekben gyönyörködik. S itt, úgy látom, mindig van valami
erkölcsi mozzanat: gyönyörködés a jellem "erkölcsében"; Nem különlegességében,
hanem emberségében, egész-ségében. Móricz nem gyönyörködik, mínt Mikszáth, a
svihákban. Igaza van egyébként elég lapos és iskolás Féja Gézának Móricz Zsig
mondjában, amikor Móricz moralitását hangsúlyozza. (Ezt a jellembeli moralitást,
ezt a Mikszáthétól oly lényegesen különböző jellernszemléletet alaposabban kidol
gozni és megfogalmazni a tanulmányban. 'lVI:óricznak nem elég, hogya jellem "ér
dekes", egy alak "jó pofa" legyen; neki erkölcsi mag, gerinc, értelem kell!)

1952. július 15.
Móricz Zsigmond. Ha a magyar regények közt el kellene helyeznem a Fáklyát,

odatenném a Kristálynézők és Az elsodort falu közé. Talán beszéltem már itt
Móricz expresszionizmusáról a Karak Szultánnal kapcsolatban: úgy látszik, volt egy,
szerencsére kurta, expresszinosta korszaka. Nos, A fáklyán az érzik, s időben is
onnét való: 1917 karácsonyára jelent meg. Expresszionizmus; egy bizonyos vita
lizmus is, erő, élet és lendületímádat, ami megvan Szabó Dezsőnél is, ezek a
nagyerőmutatványok, "föltoronylások" ; ezt látni már a Sáraranyban, ahol Móricz .
még nyakig benne van a vitalista romantikában. (Ami nálunk sajátos társadalmi
-polítíkaí-művelődésí reformprogrammal jár karöltve, Szabó Dezsőnél is, Harsányi
Kálmánnál ís.) Matolcsy Miklós nézi a szép tájat: alkonyat, látszik a Tisza
kanyarulata füzeseivel s egy csíkkal a folyóból; távol porfelhőt ver a gulya. "Az
egész képben valami természeti kivirágzás volt, állati és emberélet-alatti boldog
ság virágzása. A kövér föld termőerejének dús pompája. Meg kellett érezni, hogy
itt nem az emberi szellem, nem az emberi élet uralkodik, hanem a sokkal mélyebb,
sokkal titokzatosabb és elementárisabberő: a Természet ősi kíbomlása." (54) Ezt
az Életet, ezt az elemi kibomlást, kizúdulást keresi s ragadja meg Móricz az
emberben is; és Matolcsy Miklós úgy hat, mint egy rokkant, korcs lény, akiben
az elementáris kíbomlást ezer alkati és szerzett, műveltségí gát teszi lehetetlen
né; egy semrníségre, megsernmisülésre, önmaga ríölőrlésére, elpusztítására predesz
tinált természet, Ha innét nézem, a regény csúcspontjának, a tűzvésznek mélyebb,
szimbolikus jelentősége és értelme van Miklós sorsában: ez az, amit meg tud
idézni, elő tud hívni, meg tud teremteni, ez a tűzvész, ez a törnegpusztulás: egy
ilyen pusztító lánggá tud csak föltornyosulni ez a beteg, kárhozott természet,
S 'nem véletlenül került az előbb a tollam alá a "predestinált" szó: ezt a pre
desztináltságot érezni nyomasztóan Matolcsy egész egyéniségében, egész sorsában.
Nincs kilátása, ablaktalan sors, megváltatlan. Míntha számára nem volna, nem
lett volna Inkarnáció. Lényegében pogány; nem tud szabadulni, képtelen rá, hogy
megváltsa. hogy kiváltsa magát. Végiggondolta ennek az alakjának a "teológiáját"
Móricz? Nem hiszem. De nagy intuíciójával pompás, vad teljességgel ragadta
meg az egész embert. Milyen jellemző, mennvíre a Míklós [elleméből folyó -
s ha más volna, hamis volna -, hogy gondolkodásában nincs helye annak a
mínőségl történelmi változásnak, annak a nagy áttörésnek. transzcendenciának,
ami az Inkarnáció. "A Krisztus meghalt, de nem szűntek meg az ö halálával a
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váltók és az állások, nem szűntek meg az üzletkötések, a kamatok, a nyeresé
gek, nem szűntek meg a bacilusok, a betegségek, akik felhabzsolják a vérünket
s nem szűnt meg az ember, aki felhabzsoljaa földet. Nem szűntek meg a fáj
dalmak és gyötrelmek, a lelki kínok, az ember nagy harca az elsőségért, a tekin
télyek, a méltóságos mozdulatok. S az okoskodó oktatások, a feltartott fejek és
kifeszített mellek sem szűntek meg... A Krisztus meghalt, de az ember az maradt,
ami volt... A Krisztus halála nem _adott az embernek mást, csak egy boldog
álmot, hogy nyugodtan folytathatod, hernyó, falásodat: meghalt érted a Krisztus
és te idvezülsz... A Krisztus, szegény, egy nagy idealista volt, a Krisztus, szegény,
jó volt... O meghalt, de őérette nem halt meg senki." (248). Teljesen zárt szem
létet ez; fátum, nem kereszténység. (Matolcsy nem hisz Krisztus istenségében.
'I'ragikumát, tragédiára predesztináltságát úgy is Iölfoghatnám, mínt egy teljes
séggel immanens, transzcendenciájától teljesen megfosztott "kereszténység" tragi
kumát. Vajon nem azért nem tud Móricz mít kezdeni a kereszténységgel, mert nem'
érti, nem ismeri, nem látja a lényegét, s- amit ő kereszténységnek - protestan
tizmusnak - lát, az valójában egyfajta pogányság; a katolicizmust pedig egy
sereg közhely és protestáns babona és rágalom alapján ítéli meg és ítéli el?)
Ha Krisztus nem Isten, hanem csak egyik rendkívüli példánya az emberiségnek,
akkor műve nem is megváltás ; akkor az emberiségnek egyetlen kilátása van a
boldogságra: a halál. Ime Matolcsy gondolatmenete: "Minden ember Krisztus,
csak nézzen bele a lelke legbelsejébe. ami az emberben igaz, Igazság, az Út, az
Krisztus. A Krisztus meghalt, de itt maradt minden, baj és fájdalom. Csak arra
nézve szűnt meg, aki halott: a fájdalom itt őrzi az emberi nemet, de a Krisztus
ott ül dicsőségében az Istennek jobbján. Boldog, aki halott Oh, a Krisztus meghalt...
s boldoggá lett!. .. A halálban érte el a boldogságót Krisztus, a világ gyöt-
relmének fókusza, a Krisztus, az örömtelen legény, a mulatságot nem izzó fi,
a koponyák köves útjának vándora, a Krísztus: meghalt... És idvezült. ., Meg
halt! s boldog lett! meghalt fiatalon, egész virágban, gyümölcstelen kiteljesedése
előtt, meghalt.v , és beteljesült... A halál: a Krisztus halála: nem szimbólum: ez
az Igazság! A halál az egyetlen élet! Boldog az ember, aki meghal. .." Igy lesz
ebben' a pusztán immanens "kereszténységben" Krísztus nagy életjavalló tanítása
és példája afféle halálevangéliummá. S így lesz Krisztus, a feltámadás mestere,

-a pantheista megsemmisülés meaterévé.
Nem csoda, ha a hit -Iényegének ilyen értelmezése mellett Matolcsy tisztára

utilitarista módon fogja föl a vallást. Tanulmányában, melyet a múzsaí papnénak
olvas föl, így ír: "A vallás tulajdonképpen csak elvonás, csak hipotézisek gyűjta

ménye azokról a természetfölötti kérdésekről, melyek naponként fölmerülnek s
malyekre az ember másként választ adni nem tud: s 'arra a célra szolgál, hogy
az ember lelkét tegye alkalmassá az életre s a világ minél jobb fölhasználására"
(75). A vallás az objektumokat föltáró tudománnyal ellentétben Ita szubjektumokat
erősíti"; a vallás életböleselet; az emberiségre az a vallás a legnagyobb haszon,
mely a legtöbb ember lelkét szabadítja föl Ita Lét problémáin val6 töprengéstől s
teszi egyszerűen alkalmassá az élet harcában val6 munkára". Ezért és csak ezért
lát Matolcsy "rettenetes kárt az emberiségre, ha valami sajátságos. szellemi pestis
,egyszerre kiírtja ezt-az általános, közös és megngugtató életbölcseletet, és pedig
úgy, hogy semmit nem ád helyette". És Matolcsy hozzáteszi: e "vallást" egy
ember nem képes létrehozni, "minden vallás olyan eszmék gyűjteménye, amelyek
az emberiség lelkének ébredésétől kezdődő világbölcsesség tulajdona". A vallás
alapítók nem új eszmét hoznak, csak új csoportosítást egy-egy új központ köré.
"Jézus is? - kérdezte a papné. - Igen - mondta Matolcsy és újra mcsolygott.
Tetszett neki, hogy a Jézust már az asszony is mint embert, vallásalapítót, faj
tánk tagját érti."

Mi az egyház? A. vallás "külső hatása"; "szövetkezet, mely anyagi és erkölcsi
egységgé válik s tagjaira hasznos, idegenekre káros működést igyekszik kifejteni
(Ecclesia militans). Ez az egyházi élet, melynek a valódi vallásossághoz semmi
köze sincs"; minél feHettebb, annál károsabb,,,mert a szövetkezet öná1l6 intéz
ménnyé lesz s vele szemben elnyomott s alárendelt helyzetbe kerül az egyén,
akinek megszűník a szabad akarata, sőt a gondolkodási szabadsága is" (77-78),
A vallás közösségí természetéről sz6 serrí esik; ez eszébe sem jut Matolcsynak.
Igaz, egyelőre a kor se nyújt sok példát ilyesmiről. S Úgy látszik, a magyarorszá
gi protestantizmus lelki helyzete, amivel M6ricznak érintkezése volt, egészen

. sivár lehetett akkoriban.
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Miklós "magános" ember, a tömeg fölé nőtt, vagy legalábbis így, ilyennek
látja magát; önmaga örökös egzaltációjában (vagy annak ellenpontján: önmagának
önkínzó megvetésében) él, önmagának, gőgjének a börtönében. Van benne valami
bortalanul is őskajáni, valami sebzetten, kevélyen, tombolóan pogány. "Senki
sem szeret, senkit sem szeretek. Mért kellett nekem erre a pályára lépnem. míkor
én nem tudok másoknak javára válni. .. Én akarnék adni magamból: de amit
én adok, az nem kell az embereknek: sugárzani tudnék felettük és kiárasztani
magamból az istenséget, hogy nekik, hogy értük tűzcsóvává legyek: de az emberek
annyira szűk, annyira parányi láthatárban élnek, hogy elvesznek a sötétségben."
Igen: a táltos, próféta, fáklya, istensugárzó magánya a kevélység magánya a sze
gény gyarló kis emberek közt, akik "a mindennapi kenyér karámjában érnek";
épp ezeknek szól, ezekhez hajlik, ezeket öleli föl az evangélium. (Nem olvasott
valaha, nem ismeri ha csak másodkézből is, Nietzschét ez a Matolcsy Miklós?)

A választottságnak, nagyságnak ezzel a gb"gjével nagyon jól megfér, sőt termé
szetesen együttjár vele a kevélység egy bizonyos póza, az erőkitörések egy bizo
nyos· szabódezsői romantikája. Ott áll például a mezőn a magányára rádöbberrő

Miklós a következő beállításban: "Forrt és izzott s összeszorított foggal s égő

szemmel a mezők nagyszerű pompájában, a nyári nap hőségében a komor, ma
gános, ellenséges ember." Még ideírok a sok jellemző közül egy szabódezsőizmust.

Miklós nézi a mással táncoló Margitot; ő maga nem tud táncolni; belemakacso
dik, beletornyosodik a kisebbségérzése fölé kerekedő gőgje indulatába. "Összecsiko
rította a fogait s lihegve nézett utána, oly vadul, amiben kisült lényének mínden
nyers, állati tartalma. Annyira nagy és felsugárzó volt ez a kitörése, hogy meg
érezte a szenvedélyt s pórusaiban, hogy megragadta a fantáziáját s nagynak ta
lálta önmagát, a haja meglebbent, amint visszavetette a fejét s érezte, hogy a sö
rénye lobog s az ajka vértől kicsattan s a válla ferdén szegül neki, mint Pro
metheus a boltozatnak: mert mindent magára vesz s magára dönt, de magára!
de habozás nélkül és könyörtelenül: dőljön, aminek dőlnie kell s pusztuljon, ami
csak pusztulni tud, meg tudta volna ragadni a csóvát, bedobni apuskaporos
várba... Micsoda robbanás!" (Itt van a végső tűzvész magja, a végső gyújtoga
tás első mozdulata: a szenvedély belerohanása süketen-vakon a pusztulásba és
pusztításba. Turi Daninál a gyílkosságba.)

Miklós és Margit kapcsolata egyébként egyik változata az örök móriczi fér
fl-nő-problémának. Hűvös nő, izzó férfi; fegyelmezett nő, ösztönlény férfi; erős

nő, rab férfi; s ahol a természetek különbsége nem oldódik föl a szeretetben, mert
a viszony nem spiritualizálódik, legalábbis a férfi részéről nem, lényegében mín
dig az marad, aminek Miklós szavát hallja Margit: "a kunyoráló hím dürgése"
(257, a jelenetben kítűnően látható a férfi ösztönös önzése). A problémák férfi és
nő közt Móricznál egy helyen .nyerhetnek -, pillanatnyi, fegyverszünetszerű -:
megoldást i a szexuálís érintkezésben. (Mondhatnám, ennyi az egész Galamb
papné.) Itt a szeretet mélyén is sötét gyűlölet forr: pogány szeretet ez, börtön;
nem önátadás, hanem hatalmi párbaj. Miklós és Margit összezördül, Miklós sér
tetten kirohan, egy óráig emészti magát a kertben, aztán "bizony Visszament s
koldult, irgalmat és könyörületet esdekelt a pillantásával s mennyí ideig kellett
némán és alázatosan rímánkodnía, míg némi enyhülést tudott észrevenni a finom
és acélkemény arcocskán. .. Ezek a mély és szenvedélyes viharok egyre jobban
kimerítették az idegeit s minél tovább kellett feszítenie a megbánás, lealacsonyo
dás, porban fetrengés játékát az istennő lábai előtt, annál erősebb és vadabb
gyűlölködés nőtt valahol a lelke fenekén, sötéten és irgalmatlanul, ugyanazzal a
szeretett lénnyel szemben." Ehhez - s a kifejezésekhez - igazán nem kell kom
mentár. S ahhoz sein, amit Móricz a regény elején (88) gondoltat Miklóssal a
Bibliáról: hogy nem nőnek való, hogy "ez a könyv a férfiúi nemnek ősi vára az
asszonyi állat leszívó, magához ragasztó hatalmával szemben..." A férfi megveti
a DŐt, a pogány férfi a nőt; és érzékein, a nemiségen át hozzá van kötve, a rabja;
ezért marja, hozzáláncoltan. Tisztára pogány kapcsolat. Ide még nem ért a házasság
mínt szentség, mint szeretetközösség...

Ha már a nőről van szö, érdemes elgondolkodni Míklősnak s anyjának kap
csolatán.Mintha a .férfi-nő viszonya itt fiú-anya viszonyába volna áttéve.

Miklós egy megjegyzése a régi nyelvről (196), kiegészítésül a Baleset egy esz
mefuttatásához a Feírtó nevével kapcsolatban, amiről már írtam itt (július 5.),

544


