
kerte, hogy az igazságot a hazugságtól megkülönböztetni segítsen. Amikor a pró
ba alá vetett Személyt megáldoztatta, e szavakkal nyújtotta neki a Szeatséget :
a rní Urunknak, Jézus Krrsztusnsk teste igaz ítéletet tegyen ma neked.

Majd körmenetben, elől a keresettel, kezében szenteltvízzel ment a pap a
néppel együtt a próba színhelyére, MOJ eJrimádkoZlták a hét bűnbánatí zsoltárt
és litániát mondtak: hogy az igazságosságon ne uralkodjék a gonoszság, hanem
mindig alávettessék a hazugság a Te ígazságodnak, kérünk Téged, haílgass meg
mínket l A litánia végeztével három imádságot végzett a pap a vas fölött, majd
meghíntette szenteltvízzel. Ezután betették a vasat a tűzbe, amikor a pap ismét
imádkozott.

Most utoljárn figyelmeztette a pap a próbára vetett személyt, ha bűnös a pö
rös dologban, ne merjen a templomba lépni, hanem most, még a próba előtt

vallja be vétkét. Ha továbbra is ártatlanságát hangoztatta, akkor megfogta a
vasat és a pár lépésre eső templomba vitte. Ezután nyomban bekötötték a kezét
és a káptalar, pecsétjével újra lepecsételték. Három nap múlva fölbontották.
Ha a tenyér ép volt, ártatlannak rnondották. Ha kisebesedett, a poroszló a bíró
hoz kísérte, hogy most már itélkezzék fölötte.

A vizsgálat ünnepélyes vontatottsága, lélektani ráhatások alkalmazása nyil
ván lehetövé tette, hogy akár- a vádiló, aká'r a vádlott, megvallja az igazat, mie
lőtt a végső próbára sor kerülhetett volna.

Az istenítéletek fölött mínd EUil'ópábarn, mind pedig hazánkbannemrokára
eljárt az idő.

VAJTAIISTfÁN

A sokarcú Móra Ferenc

Móra Ferenc írói mé1tatásakor - születésének századtk évfordulója afkalrnával 
sok szó esett olyan érdemeiről is, melyek ugyan kapcsolatban álltak írói rnunkás
ságával, de sűrű emlegetésük nuntha mégis azt jelezte volna, hogy Mórát, az írót,
meg kell támogatni azzal, hogy rnúzeumígazgató is volt, régész. a Sornogví könyv
tár polihisztort tudással rendelkező gondozója, mindenről tudó, míndenhez hozzá
szóló "nagyokos", az akkori magyar társadalom bajairól. szellemi, művészí és
erkölcsi kérdéseiről félreismerhetetlenül egyéni hanaon író tolilforJ:(a,tó.

Ez a látszólagos sokarcúság azonban le§feIjebb tematikai változatosságot je
lent. Lényegében kétarcuságról van S2lÓ. arról, hQgy a társadalomoolítíkeílag
valóban míndvégig radikális Móra hogvan hozható kapcsolatba a "véreiról, pa
rasztjaíról" - a szíve szeríntí társadalmi osztályról - írt "maradi, provinciális,
idillikus-érzelmes" írásaíva; (ma is legoivasottabb műveível), Akik csak publicis-z
tikai munkásságát méltányolják, elfeledkeznek arról. hogy egy írot csak rnun
kásságának egésze alapján lehet megítélni. A publicisztika-centrikus szemlelet
nyilvánvalóan csak a társadalompohtákaí elleneétekről beszélő Mórát veszi alao
vetően figyelembe, pedig ezek mögött az ellentétek möaött mélv emberi próbatétel
feszült, az a nyilvánvaló nehézség. hogy a haladáspol,l1Jári értelmezése nem fért
bele a paraszti, szegényemberi életbe. Móra II maga haladni akarásával - ifjúkori
verseinek bizonysága szerint is - már korán megéreere a radikalizmus sarkalló.
ösztönző erejét, a céhbeliek hanalmaskodása. vazv egyszerűbben: helyzeti előnye
miatti kesergéseiben írt verseiben (szerelmí verseiben is). De az otthoni tisztes
szegénység napról napra megújUll,ó terbelt háborgás és átkozódás nélkül vállaló
és elviselő szeretetvílágából - életre szólóan - azt a tanulságot vonhatta le,
hogy ez a vállalás és elfogadás több, mínt az úri kényszer előtti megalázkodás,
sokkal inkább az erőlesi értékesség mérlegre tevése.

Végső fokon itt rejlik annak a titka, hogy az öszírőesás forradalmat. sót a pro
letárdiktatúrát is készséggel váa~aló Móra, lelke méívén, életvitelében. erkölcsísé
gében - vagyis világnézetí elköteleeettségében - megmaradt .,parasztllliak". Ha
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vállalta. is a polgárt radikalizmus társadalompolítíkeí céljait. nem vállalta
hivőri és elvikövetkez,etességgel - a polgárság világnézeti törekvéseit. Politikai
háborgása az úri vagy. az urakat majmoló ..iparos keblű" réteget mínden adódó
alkalommal pőrére vetkőztette szellemi szegénysége vagy törleszkedő. csak ..fel
felé" pislantó sznobízmusa míatt ; de ez voltaképp szabadságharc volt a "homok
országí elem" érdekében. társadalmi harc -. a pol~ri, városi erkölcsök vad
hajtásainak Ieleplezésével megtoldva, Ügy is lehetne mondaní, hogy nemcsak a
szociálpoli tikus szemével nézte az akkorí társadalmat, hanem erkölcsi méríegelés
sel is. Noha - mint az ellenzéki Szegedi Napló munkatársa - vállalta a hal'adást.
nem vétette szem elől. ho~y ennek a haladásnak erkölcsi velejárói nem egyolda
lúan pozitív értékűek.

A Sorriogyí könyvtár kiadásában a centenériumra me~jelent hasonmás kiadás
még 1902-ben írt két hosszabb lélegzetű versét tartalmazza, Az aranyszőrű bárányt-t
es a Betlehemi csillag-ot. (Ez utóbbi későbbi verseskötetében, a Könnyes könyv
ben nem jelerit meg.)

A két vers szinte sarkítottan mutatja meg a Mórában mélyen megbúvó élet
értelmező ellentéteket. Az aranyszőrű bárány hőse mesehős, afféle János vitéz,
akiből ugyan nem lesz tündérkmály, de feleségül kapja a Burkus király lányát,
igaz. az aranyszőrű bárány megölése árán. "Tündéri" realizmusről vanitt szó,
a mese hősének emberi derekasságáról. becsületes bűnbevaűlásáról, a nvelv utá
nozhatatlan varázsával előadva. De mí,g paraszti sarjhoz kötött emberi derekas
ságról beszél, mért beszél akkor - Adám nevében. de általános emberi vonatkoz
tatással és már az ístenkárornlás határát súroló keserűségjgel - a paradicsomi
bűnt soha meg nem bocsátó. csak haragvó. könyörületet nem ismerő Istenről> az
időtlen emberi nyomorúságról? Éva, aki látomásszerűen ott van Jézus születé
sénél, a betlehemi csillag biztató fényében ragyogva, azt bízonvgatía Atiárimak.,
hogy ..a káohozatnak vége, vége...". és Adám, meghatódottságában ismétll[ ugyan
Éva bizakodó mondatát, de kérdőjellel a végén.

Ez a kérdőjel ott rejtőzködik Móra egész életfelfogásában, de sohasem nyil
vánul meg elvi. dogmatikus határozottsággal. AJnnyi azonban bizonyos, hogy míg
"véreiről. parasztjairól' ír. az igaz emberség képviselőeként ír róluk, ha sokSIZOl'
anekdotikus .Jcomázással'' is. de a polgáei haladás erkölcsi megítélésében: erős

tenntartásaa vannak.
Ez újságíróí - tágabban Í.l'ói - rmmkásságának első tíz évében szinte látvá

nyosan megmutatkozik. Politikai vonatkozásban annyiban, hogy végleg kimondja
az ..úri" 48..-askodás fölött a haláüos ítéletet. azt tehát, hogS míg osztályok, réte
gek képviselői függetlenségről. nemzeti önállóságról szavaltak. valójában azt a
bűnt követték el. amely ellen küzdsní akarlak: a birodalomban való gondolkodás
bűnét. Szenj, István "birodalmát" akarta megalapítani a Habsburgok monarchiáia
ellen. de ennek a Monarchíának a hatalmi helyzetébe kapaszkodva.

Politikai kiábrándulásával együtt járt a köZ'éle'bi erkölcsökből való k:iábrán
dulása is. Ha nem vesszük tűhegyre erkölcsi ítélkezései t. 'nem tudjuk megérteni,
hogy a publicisztikájában "fenegyerekeskedó" Móra hogyan írhatta meg éppen
1910-ben - a 48-as koalíció> bukása évében - "ködmönös regényét", a Kincs
kereső kis ködmön-t, melyet egy egész vi'l,ág választott el - erkölcsi értelemben 
míndattól, amit ítélkező - és utálkozó - hevületében tűhegyre vett cikkeiben
a városi - főleg fővárosi - erkölcsökről.

A ködmönös regény nem született meg csak Pósa Lajos kedvéért és biztató
sürgetése nyomán. Előzményei, S'UlgaJiló. ihlető erői már ott éltek az író lelkében.
ahogy ezt néhány látványosan háborgó cíkkéből, karcolatából ténvszerűen [S do
kumentální lehet.

Jézus király című cikkében Savonarola alakját ídézí elénk. a Me licíek Fi
renzéjének lángoló szavú erkölcsbíráját. aki a vüágí fejedelmek helyett Jézus
királyságát akarta megalapítani egy lelke mélyéíg romlott városban: "Fi:enze. Fi
renze. hallod az Isten szavát? Életed henveségben, pletykaság, gaztettek. tivor
nyák, kicsapongások közt telik el! Költészeted érzéki H:hiegés, müvészeted hamis
jelszavakba takaródzó szernérmetlenség, bölcsészeted a bűnök seregét szabad szárny
ra eresztő zagyvalék. Farkasok vagytok és nem testvérek. s ha megundorodtok az
élet gyönyörűségeítől, számotokra kietlenebb a föld, mínt az erdők oktalan lakó
inak."

Megdöbbentő szavak, de a firenzeiek megdöbbenése csak rövid idei'g, tartott,
Kriszbus királysága csak rövid életű volt. és a komor aszketizmus megszállottja
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máglya tüzében koronáztatott meg "k.imlynaik". Szeretet nélkiil az igazság büntetés,
és Firenze 1aIkói nem váHalták az igazságért harcolö barát kárhoztató. ítélkező

szavait.
Ha akarjuk, úgy is értelmezhetjük ezt az írást, hogy Móra nem híve a világ

örömeit míndenestül megvető aszketizmusnak. de a Savonarola szájába adott
szavak. hófoka mégis azt az érzést kelti bennünk, hogy Savonarola csak álcázott
mása a jelen felett ítélkező MóráJnak.

Félreérthetejlenül kitűnik ez a Gonosztevők iskolája című írásából, melyben
egy ellenzéki lap Savonarolájaként, nemcsak az úrí-polgárí társadalom szociálís
bűnei fölött ítélke:1'Jik, hanem azok, fölött az íl"óik fölött is, akik gonosz dolgokra
kapatják könnyen befolyásolható. olvasóikat. Noha Maupassant szerínt - mímt Móra
mondja -.nem az irodalom beéolyásolda az erkölcsöket, hanem fordíWa álű a
dolog: az. élet realitásai tükröwdnek a ",gono:szte"ók" írásaiban, - mégis keményen
háborog bizonyos tróí gonosztevők elíen. Zolát félreértheteüenül pellengérre állítja,
mert a valóság ábrázolójaiként napfényre hozta a míndnvájunkban lappangó vad
állatot, és ebben méltó társa vok George Sand, akinek eg,yik regényhősnője bű

nös szerelemből született gyermeke megölésével akarta bűnét is megölni. De a
nagy Balzac és a kevésbé nagy Bourget is sok asszonnyal kívántatta meg a há
zasságtörés búnét.

Kár lenne utólag perbe száI1lni vele Zola, de még inkább Balzac ..gonosz
tevői" ranigját, batását Illetően - mert más a szándék és más a száridék meavaló
sí~t szolgáló eszközök míkéntje. Walt Whitman hónalja című cikkében azért
beszél e11kölcsi felháborodással a hmájálban is érthetetlennek tartott amerikai
költóről, mert az én~hangnaJk kihívó meréseségével - új időknek új dalaival 
a testiség autonóm voltának meghírdetőjét ítéli el benne, nyilván Adv-eélenes
szálndékkal.

Rövídíátó, vaskalapos erkölcscsősz lett volna tehát a publicisztíká]ában, társa
dalompolitikai radii<kaJizmusál;>!llnsziITtekihívóarfl merész Ml'Im.?Erre a kérdésre
akkor kaphatunk: érdemleges feleletet, ha :kissé mélyebbre nézünk Tolsztoj halá
lakor írt nekJrológj,ába. Látszatra csak arról van S~Ó. hogy Tolsztoj a nvugatí írók
anarchikus individualizmusának elítélőjeként az írók szociális Ielelősségét hang
súlyozza, és ismételten is kinyilvánítja, hogy az orosz paraszt. a muzsik erkölcsi
ereje az ígazí alapja mínden társadalomnak.

Lényegében ez volt Móra meggyőződése Is, és ezért taláJjaértelmetHmnek.
hogy új.ságjatink Tolsztoj tragíkumáról írnak - nyídván azért, mert egy vasútállo
máson érte utol a halál, grófi ctthonáből való megszökése után. Móra "boldog"
embemek rnondja, mert megtaládta - ha utolsó napjaában is - jobbik önmagát.

És most felvetődik a nagy kérdés, melyík hát a jobbik önmagunk. Goethe azt
rnondja egyik versében (Das GöUliche), hogy az ember szabadsága az, hogy vá
Iaszthet a jó és rossz között. Sőt egy lépéssel még tovább is megy, míkor 
nyilván Rousseau optimizmusával - kimondja, hogy a jó ember. ha homályos
sejtésset is, de tudatában van a helyes útnak. Talán ezért fogalmazta meg a
fausti varázsígét: ember küzd] - nmgáért akÜ7Jdclemért (Wer immer kamptt.
den können wir erlöseni.

Tolsztoj nem hítt az önmagáért való küzdelem jóságában. sőt ebben látta a
nyugati, a magát haladónak tartó polgár.ság tragrloumát, az önzésnek azt a jeges
közönyét, amelyet nagy írötársa, Dos2'Jtojevs7Jkij, a Karamazov testvérek egyikének,
Ivánnak alakjában ábrázolt. hasonlíthatatlan írói erővel.

A lelke mélyén Móra is a tolszto]! tételt valíotta: az erkölcsi elkötelezettség
tudata, fenJntartó, vállaló és megőrzö ereje a parasz.tti életforma igazi alapja. Ha
ezt szem előtt tarejuk, nem fogjUik ködmönös regényét csak afféle ..tanulságos"
mesének tartani, hanem a szegényemberi sarjnak, Mórálnak legszemélyesebb 
pensze leglil'lllJibb - vallomását a legnagyobbak - Goethe. Dosztojevszki], 'Tolsztoj
- emlegette jóról.

Mórát ilyen vonatkozásban a~ár ·magyar Tolsztojnak is mondhatjuk, legalább
is olyan mértékJben, amennyire egy gyermekeknek írt regényt össze lehet hason
lítani egy hasonló életértelmeresen aJa!puJó nagy regénnyel. Mert erről van szó,
a közös életértelmezésről. A foltozó szűcs a kincskereső kísködmönt varrja Ger
gönek, foltozó-varrogató életének utolsó remekeként. Az igazmondás kötelességét
kell majd a ködmön viselőjének ~ erkölesí teherként - hordania. és ez már-már
eposzi arányú hősiességet jelentene egy paraszt,gyerek számára. De hát ez a sze
gények kiincsének titka: rongyosan és megvíselten is ők Ieleatek a megtartó ala-
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pot a többiek számára, a más kincsek után loholók számára ís, mert a ködmönös
vídág lényegileg az elkötelezettség világát, a kollektív vállalás és elfogadás "asz
kézisét" jelenti. Ez hallható ki Mártan mester szavadból is, míkor már utolsó
öltéseivel a sárga peremvírággaj díszíti a ködrnön alját, és így fogadmazza meg
a szegényemberi életbölcsesség summáját: "Látod, fiam, ez a szegényember virága.
Igazi tűröm-virág. Egyformán eltűr esőt, napot, hideget-rneleget, míndig mosolyog,
soha nem kényeskedík." -

Könnyen lehet, hogy itt - paraszti szájból - a Tiborcnak szóló un -paran
csot halljuk: "Tűrj békességgel". Mível azonban már tudjuk, hogy Móra éles
tollal harcra késztető igazságokat olvasott az illi magyarság fejére, elhíhetjük.
hogy nem akart csitító tanmesét ínú korának Tiborcai számára. Voltaképp társa
dalomfíIozófiájáról kel'! beszélnünk. A szegényemberi életben a jobbágyság, a fil
léres napszámból élő zsellér, loubíkoíó paraszt életében a míndent elviselés. az
egymásért való helytállás erkölcsi normaja egybeesett az "önmegvalósítás," nor
májaval. A parasztságnak - az etnikailag is feltehetően színmagyar rétegnek 
vál ialrua és elviselnae kellett, amit kdrályaí, vezérei, míndenkorí urai műveltek,

a tatár, török és német hordák embertelen pusztításaaról nem is beszélve.
Erről a történelemcsináló erőről inkább himnuszt kellene írní. mínt tanmesét,

és ez a himnusz meg is születík a Geotgikon megírásávet, de addig még történt
egy és más, ami próbára tette Móra "ködmönös" életfilozófiáját.

*A 48-as koa,1'.ió bukása után uralomra került "liberális" Tisza-kormány, a haltal
mi po.i tikai előtérbe nyomulását jelentette, amire főleg a parlamenbben zajló
haderőfejlesztési vi ták figyelmeztettek. Készülőben volt az első vdlágháború, és
il háborús szelek már Európa-szerte fújdogálni. kezdtek. (A Monarchía korábbi
boszniai annexiója, az 1912 évi balkáni háború vésztjósló jeleknek bízonvultak.)

'I'ermészetesnek kell ta~áJnunk, hogy Móra publicisetíkájét a háborús balsej
telem befolyásolta legjobban. Hangja támadóbb és élesebb lett, főleg vezér...Coikikei
ben, de a "hailadás" irányában is egyértelműbbé VIált az állásfoglalása. A hit
dolgában is kétségkívül tagadöbb álláspontra helyezikedett. Nyilvánvalóan a ha
talmat birtokloó és támogató egyház elleni radikalizmusa is szerepet játszott éle
sebbé vált állásrcglaiásában, de nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy egy
ellenzéki lap munkatársaként kezdettől fogva kívülállóként ítélkezett a hit, vallás
és egyház dolgában, természettudományos műveltségének, intellektuális fetké-
szültségének hajtóerőitől támogatva. .

Szakítása a hittel persze nem végleges, és ezt éppen olyan cllekéből oWasIllat
juk ki, mely a hitnek szinte végleges félreállítását jelzi (Máriácska asakalóban).
A Szűzanya szobra már 'csak tárgy; kídobni azért nem szabad, ha. idejét múlt
portéka is, de kegyeletből - meg a gyerekre való tekintettel - sarokba ikel~ állítaní.

Éppen a hit megfogyatkozásával kapcsolatban kell szembenéznünk a polgári
haladás nyilvánvaló ellentmondásatval. Erkölcsi autonómiát hirdet, bÍZVa az ér
telmes ember helyes dönteni tudásában,de ez a feltételezett erkölcsi autonómia
- ahogy Móra jó néhány cikke mutatja, kétes értékű gyümölcsöket termett,
főleg a szexuálís "önrendelkezés" területén.

Elképzelhetetlen a világ megváltoztatása előzetes értelmezés nélkül, hacsak
nincs ösztőn-cselekvésekről, vagy valamilyen szükségáltapotrö] szó. A hit nvítván
végső életéntelmezés. Nem lehet forradalmasítani : vagy elvetem, vagy más eligazító
irányt keresek. A polgári radíkalizmus szooíológíaí életértelmezései ezeket a más
féle, könnyebben járható utakat keresték, de Móra, ha nem is zárkózott el a
szocíológíat spekulációk elől, paraszti gyanakvással mérlegelta őket. Csak .egyben
volt biztos a Lársudalompolitikaí itélete: a világháború történelmi ítélkezés lesz
él "rendi" Magyarország felett. Ezért volt "forradaImá'r", minden elvi. doktrinér
okoskodás nélkül. (A szociáldernokraták ellen többször is élesen cíkkezett.) A
háború elvesztésével szükségáűlapotba kerültünk, vagyis az utólagos értelmezés
állapotába, az azonnali cselekvés, - a forradalma társadalom - változtatás "kény
szerhelyzetébe".

A történelem ítéletét vállat ta tehát Móra, nem az előzetes ér-telmezések
szülte forradalmat. Azt tehát, ami igazságot szoígáltatott a "nemzetfenntartó elem
nek", akáe ipari munkásokra, akár parasztokra vonatkozott. Az adott helyzetben
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ezt pontosan meghatározta következő szavaival: "Mért beszélsz fogcsikorgatva a
munkásról, aki rnost miníszter leet, és törvényt hoz számodra, nem rosszabbat és
nem olyan ElI'".Lrrtelent, amüvent te hoztál az ő számára". Érthető beszéd volt, a
forradalom igazolása, de nem a végső győzelem meghirdetése. mert ..nem elég
csak az intézményeket megváltoztatni, ha nem tudjuk megváltoztatní az embert is".
Az ember megváltoztatásának nehézségei éppen a politikai forradalom szülte eufó
riának, a győzelem mámorának eloszlása után tűnnek ki. Mórából nem a gvő

zelem mámora beszélt, hanem az ember jóságába vetett hite. Ezért menekült
- sok személyes megpróbáltatás, rágalmazás és üldöeöttség után olyan világba,
amelyben - hite ezerint - nincs mit rváltoztatní az embereken, a ;,homokországi

._ elernen",
19y született meg a Georgikon, a magyar költői próza múlhatatlan szépségű

remeke: "Homokorszá,gban" nem kel1,ett korrígálnt a "ködmönös" regény igazsá
gán, sőt hímníkus hangon írhatott a paraszti élet - a szegényemberi élet termé
szetes kötöttségéről. A föld az· egyetlen úr, meíy előtt meg kell ugyan hajolni
- görnyední ásóval, kapával, jmszával -, de nem kel! megalázkodni. Vagy ha
igen, megvannak ennek a "megalázkodásinak" a szakrális formál, évszázados ha
gyományai. Móra eposzt arányokat sejt e mögött az élet mögött - a füle még
paraszti hallással reagál a végtelen homoktenger zizegésére. és a természet ősi

üzenetet érti ki belőle,. azt, hogy "ember küzdj és bízva bízzál", Nem öncélú
küzdelemről van sZJÓ, mint a pol,gá'ri küzdeni akarásban. hanem hitvalló küzde
lemről, ellért tud az "együgyű szabadgondolkoző" (mármint Móra), az éppen nem
saabadgondolkozö együgyű' paraszt természetes meghódodasával így imádkoztatni:
,,Mi az örökkévaló törvényekkel, míket a Te ujjad írt a szívünkbe, szembe nem
szállunk. Nevedet hiába nem vesszük,' parancsaidat se sárral, se vérrel be nem
undokítjuk, - fűben, fában, csíllagok seíkrázásában. szelek zúgásában Téged kere
sünk. Embertársainkat mí nem bántjuk, senki életére mi nem leselkedünk. 1'0

botunkat. ahová áüftettak, békességgel v~zzük, s nem kérünk mást, csak a
mindenrnapi kenyeret."

"HOIIndIrország" népe érzi, hogy Isten törvényei alatt áll. és szemében a
magvetés a le!1lŐ6ibb, legrnitikusabb cselekvés: a teremtés. az élet ehndításának
izgalma. A magvetés a legősibb emberi mozdulat: felidézi sorsunk meghatározott
ságát - ezért tudnak Imádkozni. még a kivénült betyár is, al. ördögűző, kincs
kereső Habi is" Promélás király legnaivabb hívője.

Nem véletlen, hogy itt, Homokországban vinág:rJik ki a költő legmélyebb em
lékeiből a béke és a szerétet legendája. Anyjáról szól ez a legenda. akí az ő

földi otthcaukban is a lelket je~entette. A szegény, robotoló asszony nagv rang
. ban van mér: a jó Isten kenyérsütögetőie. A paraszti elképzelés szermtí mennv

orszégban él, és most a lelkeket élteti Isten cipóíval.
A legenda igazsága abban rejlik, hogy a szeretet másik ősi mozdulata: ke

nyeret ad, még a mennyországban is. Mást - jobbat - mit is adhatna? Valójá
ban csak a búza "istenáldott", az örökkévalóságnak nemcsak égi, hanem földi
foglalata is. Csak ott nő nagyra, ahol békesség él az ernberek szívében. tgy tudja
ezt Móra a szegény, töpörödött Mani nénitől. akinek segitett a "felejtött" kalá
s2lOlkJból áIl16 terhét hazavinni a IlTvezőról. Tőle hallja, hogy az Uristen elfelejtett
búzát teremtem; kiadta hát hamarosan a parancsot angyalainak. hogy rázzák le
abroszáról a lrenyérmorzsá.kat a földre, majd búza lesz belőlük. De csak akkor
lett dús kalászű, istenáldott növény az égi morzsákból, mikor két testvér :.- az
első magvetők egyike, a gyerektelen - önként' megosztotta termését a nagyosadádú
másikkal.

Ime, így szálb'mk a fák. búzát termő földek, vadvirágos retek "dómjfiból"
himnusZokaz óg felé, és teremnek legendák az emberek szívéoen. Mondhatjuk
persze, hogyaGeorgion lírai napló, önmaga vigasztalására, de mégiscsak meg
sejthetünk valamit ebből a naplöból, a paraszti élet reális jelenségeinek "mögöttes"
ti,tJkair61, "memfi7ikájáról". erkölcsi meghatároeottságáról, mely ugyan különle
ges változata az egyetemes emberi meghatározottságnak, de így felel meg az akkori
Magya:rország társadalompolítíkaí képének, Zárt villrág volt, de talán éppen zárt
ságávaJ őrizte még - nolens, volens - nemzetfenntartó erejét.

Az Enek a búzamezőkről című regényében Móra kilépett ebből a legendás,
hl:lTlIniikus világból, látszólag annyira, hogy regényében már-már szemben álló
nemzedékek - öregek és fiatalok - harcát olvashatjuk ki korszerűsítő ísveke
tettel. A valóság azonban az, hogy erről a nemzedékr harcról csak Ioszlánvok
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kerülnek szemünk elé. Nagyobb dologrój van szó: Móra - regényének problema
tikusabb részében '- lemond anekdotikus ábrázolásmódjáról és Ferenc-EteI ese
tében felveti a személyes bűnösség, illetve a mínden lelkierőt felemésztő csaló
dottság motívurnát. Ez ]tt a probléma, nem a nemzedékr ellentét. Persze, az öreg
Mátyásnak szemet szúr.:10gy Ferenc "tükörből fésülkQdJk" (tehát. urizál) és
szüle szeme is tennakad azon - nem éppen akaratlan kíváncsískodásból -, hogy
a fiatalok (Ferenc, I~teU folyton "nyalják-falják" egymást..

Az üre" Mátyás amoralitása" kollektív társadalmi védekezés a kevés föld
megtartása "és lehetséges növelése végett. Egy gazdaságalag kíméletlen világban
csavaros ravaszkodással védi a meglévőt, és töri a fejét az esetleg megszerezhetön.
Az öreg Habí mása -. változott körűlmények között, H8Cbi ördögöt űzne kincs
szerzés celjából. Mátyás a szerzés és megtartás "parancsának" engedelmeskedik.,
hogy rerüts "IkIÍncse" lehessen egy kincsek után loholó világban.

Jórészt az ő mesterkedése irévén kerül össze Etel és Ferenc. EteI azért mehet
férjhez. mert "özvegye" Mátyás fiának, Rókusnak, aki odaveszett az -orosz hadi
rogságban (Ferenc híradása szerint), és Ferenc azért veheti el Etelt, mert felesé
gét. a Pirost, a kenő asszony - az evilági "utolsó kenettel" - átsegítette a
másvilágra és H1:Y Ferenc özvegyen maradt, Földje is volt, szemrevaló ember is,
mért ne lehetne férjnek fo.gnJ Etel számára? •

A holtomiglan-holtodiglan boldogsága azonban nem tartott sokáig: j~lentke

zett Rókus, bár egyelőre csak levélben, s ezzel betört a bűntudat az ifjú pár éle
tébe. Ferenc valóban sorsára hagyta Rókust, de már félhalott, mentheteUennek
tűnő állapotban, az utolsó darab kenyerükkel tovább rnenve. Gyilkosnak érzi magát,
lesoványodik, színében is megváltoznk, kedvetlen és szőtalan lesz. EteI, aki Ferenc
ben a jó és igaz emberhez ragaszkodik - asszonyi életében is társsá nőve 
orvoshoz víszí, de már előre kijelent~, hogy ha Ferencnek meg kell halnia, abban
a pillanatban ő is végez magával.

Tragtkurna az, ,hogy nem a beteg, hanem a bűnös Ferenc miatt kell meghalnia.
Valahogy kezébe jut Rókus egy levele, és rnost feltordul vele a világ, Ferenc 
az imádott, az igaz és jó.."ágos Ferenc - hazudott. Ete1t bálványimádóvá tette a
szeirelem és most, hogy ebben a hailálooalIl. nagy érzésében lelkileg összetört, eszét
veszített szorongatottságában vízbeöI.i magát. De hadélért halál! Ferenc halott
feleségébe - a halott Etelbe szerétett bele igazán. Tébolyító, bűntudatos szerelern
volt, bele kellett halnia. Kötélen végezte, mint valami rablógyilkos.

íme, a bűn igazi értelme: személyes viszonyulás - negatív módon - a jó
hoz. az abszolút .Ióhoz. Ha Ferenc és Etel "bűnét" társadalompolitikai szempont
ból vagy tisztám pszichológiai alapon méricskélnénk, féLretehetID.énk sok-sok nép
balladánkat avult, túlhaladott felfogásuk miatt - már ami a. bűnt illeti -, és
perbe szállhatnánk irodalmunk talán legszelídebb ítélkezőjének. Arany Jánosnak
népi balladátvad is (ld. Agnes asszony, Tengeri hántás, Vörös' Rébék). "Bűne"
csak embernek lehet, az elbocsátort vadnak, aki - Babits szerí nt - Istenhez kö
tötten talán élete utolsó percéig is szabadon (öncélúan) akar fi cankelni, példáz
ván, hogy "jónak lenni oly nehéz".

Ha a cselekmény-fejlesztésben sok kerülővel is, az Aranykoporsó színtén a
lélek problémájáról beszél.' Nem lelkületről, pszichéről. hanem a hit erejéről --.:
erről a minden ernoert erőt meghaladó, mértéktelen, vértanúságot vállaló erőről,

melyet éppen a birodalom erős emberei Ismertek félre a legjobban. A hivatalból.
császári méltósága révén, "erős" embernek, Diocletianus:nak, akárcsak a termé
szeténél fogva is véres kegyétlel1lkedésre hajlamos Galeriusnak, a társcsászárok
egyikének, a "csol'dásu<lk", sejtelmük sincs annak az cellerrtmondásnak a súlváröl,
hogy hitvallásra akarják kényszeríteni a keresZitén~g gyanújába keveredett
alattvalókat; holott ők maguk már nem hisznek isteneíkben. A hitre, a lélekre
való utalás csak a vértanúk tíz- és százezreivel "büszkélkedő" kereszténység
szempontjából lehetett korszerű, Mit érhetett már az olyan vallás, amelynek fő

papja, Tages, álnokul csodát akar produkálni a hiszékeny - valójában inkább
közömbös - császár rnegtévesztésére? A császár maga js isteni ranggal büszkél
kedhet -- hívatalból jár neki -, mért lennének tehát világnézeti aggályaí ?
Diocletianus ebből a szempontból szükségszerűen passzív és közömbös, sem a
régi vallás ürességet nem látja, sem az új vablásnak a birodalom hanyatlásával
együtt növekvő erejét. Ami ellen a nem nagyon okos Maximianus és a még ke
vésbé okos Galerius (két társcsászára) ösztönös veszélyérzetből harcölni akar, azzal
Diocletianus ki akar béküIni. Nem fél a kereszténvségtől. mert nem ismeri az
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Imperium belső ziláltságát. A birodalom f'őhívatalnokaként rendet akar teremteni
- egy valódi hivatalnok munkadühével, de az emberi lélek írántí teljes érdek
telenséggel. S a "lélektelen" embert hogyan is lehetne becsülni'? Admtnisztratív
tárgy, és a keresztényüldözés felé az első lépést adminisztratív okokból teszt meg,
összeírás révén meg akarja tudni, mennyí "istentelen" él a birodalomban. Tages
nek, a főpapnak,ez persze nem elég. Diocletianus megingathatatlan világnézeti
közömbössége láttára nyíltan neki szegezi a tényt, hogy az "istentelenek" azért
nem áldoznak a szemükben pogány istenek előtt, mert a Domina Prisca, a csá
szárné sem kapható erre az áldO'Z1atra, mivel elveszettnek hitt fia miat.ti keser
gésében a keresztények istenétől vár vigaszt.

így' érkezünk el a regénynek bizonyára legolvasottabb, legromantikusabb epí
zódjához: Titanilla és Quintipor (Grárrátalusa) szerelrnének tragikus történetéhez.
Quintipo,r, valójában Diocletianus fia, akit apja még centurio korában, egy ker
részhez, Quintushoz adott gondozásra, titoktartási kötelezettséggel. A regényben
már a császári udvar magisteore (felolvasó "rabszolgájn"), anélkül, hogy sejtené
trónkövetelől jogát. (Húszéves koráig nem szabad megtudriía, kik valójában a szűlei.)

Megismerkedik Galerius lányával, Ti taníllával, és elkezdődik egy szerelern.
mely Titanilla részéről földi szerelemmé vált volna, ha az ösztönösen is szűzi

esebb, akaratlanul is tartózkodóbb QuintipOIr nem félt volna a lány testétől, mí
velhogy "nem ismerte a lelkét". Nyílván a lélekre való utalásban kereshetnők a
keresztény felfogás magasabbrendűségét.A baj csak az, hogy ez Ieglátványosabban
két olyan regényhős sorsában fejeződik ki, akiknek egyike sem volt keresztény.
Ha Quintipor, magisterként. ismeretlen anyjának felolvasójaként talán tudott is
valamit az "új isten" örömhíréről. az evangéliumról, nem érezhette még meg,
lényegében mí ről van szó. Csak azt tudta, hogy a vértanúságot is vállaló ke
resztényeknek erős embereknek kell lenniük, példámutatói az erőseknek, és ő

követte is példájukat: kereszténynek jelentette fel magát, hogya császára Tita
nillának halálával bizonyítsa a magistéri mivol tát rnesszí re meghaladó emben
rangját.

Romantikus hőstett, és mert a kereszténység vértanúi valóban a halálukk~l
dicsőültek emberrré, rangos valakive, Qu~ntipo'r elhatározása érthető. De ez az
egyéni eset kevés ahhoz, hogy egy hanyatló. világbirodalom világnézeti, életér
telmezési alapjainak megrendülését él maga teljességében szemleltesse. A regény
nek tulajdonképpen nincs olyan - hatalommal is rendelkező -- alakja, aki a
pusztulás felé sodródó Imperium társadalmi és világnézeti ellentéteit Ielísrnerné,
és a felismerés lázában a nagy poli tikus elszántságával tudna cselekedni.

Vértanúi, mínden áldozatra kész megszállottjai, hősei csak a kereszténységnek
vannak, de ők csak epizódfigurák. A pogányságnak clsak szolg.alelkű államhíva
talnokai, csalással próbálkozó főpapjai és szkeptikus filozófusai vannak, mint
amiilyen a' jó öreg Bion ds, aki a császári udvar filozóíusak.ént, természettudósa
ként, az antik humánumot valóban nemes Ielkülettal képviseli, de már lélekben iis
elöregedeuten - a pusztulásba azzal nyugszí« bele, hogy a régi istenek meghaltak
ugyan, de az "új" istenre is ez a sons vár. A lélekre való hivatkozás valójában
csak a szerelrní csalódásába - szerelme el nem fogadásába - belepusztuló po
gány 'I'itaní lla kérdéséből csendül ki a legfogosultaooan : "Van nekem lelkem?",
Ezért mondhatjuk, hogy romantikus szeralrnük keresztény értelmű, Nem zajlása
ban és alakulásában, hanem végső kicsengésében. Hősiességre ösztönzi Qi\1intiport:
vállalja a rabszolgák, a senkik halálát, és a testében antik szobornak is csodál
ható, császári rangú Titanillában - a szenvedés gyötrelmei közt - amiértet
szabadítja fel, a pillanat örömein túllendülő lelkiséget.

Móra nem hunyt szemet a szegémyparaszti - tágabban a szegényemberi 
élet állapotbeli kihasználtsága (a Földnélküli Jánosok már-már embertelen kihasz
náltsága) előtt, de vallotta, hogy hithez, egyházhoz kötötten - volt elviselő, meg
tartó ereje is, Ö onnan indult el - származása szeránt - ahova Tolsztoj megér
kezett: a szó erkölcsi értelmében vett vállalás és elfogadás problérmíjához. Ez
mindnyájunk problémája - és éppen egyetemessége míatt jOgOS Titanilla miértie
is: a szenvedés túllendíti "önmegv,alós,ftó" önzésén. ahogy Mórát is az úri-pol
gári világ önmagát igenlő - életigenlő - rövidlátásám. Móra sem maradhatott
mentes a mindent megismerés, a "szabadon" gondolkozó ember "p:ronlétheuszi"
kísértéseitől, de lelke legmélyén nem vetette le szegény emberi köntösét. az el
kötelezettség tudatát, ha úgy is volt vele, mint Arany János: "Oh, ha bennem is,
mint egykor épen élne a hit, vigaszul nekem",
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