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Móricz Zsigmoná A  fáklya című regényének poétikájáról

A  „M óricz könyvet azért küldöm, mert ez mindeddig a legjobb magyar regény, sőt 
-  nemzeti körülhatárolástól eltekintve -  nagyon jó  mű. Persze: sokban emlékeztet a 
legnagyobb regényírókra (Flaubert, Dosztojevszkij), ami annyiból baj, hogy az ere
detiség rovására megy. D e marad még benne annyi egyéni vonás, ami nagy értékűvé 
teszi a könyvet. Am i pedig a lélekrajzot, a kompozíciót illeti, az egyenesen mesteri. 
Hihetetlenül lázas izgalomban tömörülnek egymásra az események benne, hiszen az 
egész könyv, h a jó i emlékszem, mindössze másfél nap történetét mondja el.

Ami magát az írót illeti: Szatmár megyei református magyar ember, akit elsősorban 
parasztelbeszélései tettek híressé. Furcsa, hogy épen ez a regény a legjobb műve, amely 
nem paraszt-történet.” A z idézett passzus Bartók Béla leveléből származik,1 melynek 
címzettje a belényesi líceum rajztanára és muzsikusa, Busica János avagy Ioan Bujijia.1 2

Bartók Béla magánlevelét olvashatjuk úgy m intáifáklya című regény megjelenése
kor az olvasói fogadtatásnak, értelmezésnek egy rövid, nagy vonalakkal operáló, de fi
gyelemre méltó, műértő, de nem hivatásos értelmezői megnyilvánulását. M ár a regény 
megküldése, a cselekedet önmagában is egy értelmezői aktus. A z irodalomszerető és 
irodalomértő zeneszerző olvasatában a lélektani vonulat kerül a középpontba. H a esze
rint közelítünk, irodalomtörténetileg azt állapíthatjuk meg, hogy M óricz műve X IX . 
századi értelembe vett lélektani regény, mivel a főhős lelkivilágát, motivációit, csele
kedeteit belülről nézve fejti ki, de a X X . század elején kibontakozó freudi pszichoa
nalízis felfogása nem meghatározó. M atolcsy M iklós cselekedeteiben az ösztön erős 
mozgatórugó. A  szexualitás, ill. az életben maradásnak és a halál vágyának tusája, azaz 
freudi megfogalmazásban Erosz és Tanatosz küzdelme visszatérő motívum a regény 
egészében, de mindezek relevánsán nem a bécsi terapeuta hatására vezethetők visz- 
sza, hanem sokkal inkább a Bartók levélben felvillantott francia irodalmi párhuzamra.

A  regény kapcsán már a megjelenés közelében keletkezett kritikákemlítika Flaubert 
nyomán kibontakozó, s elsősorban Zola fémjelezte naturalista ábrázolásmódot. Ebből a 
szempontból megfontolandó Benedek Marcell lendületes, csípősen őszinte, odamon
dó műbírálata.3 Ennek a kétségtelenül megfontolásra érdemes írásnak a megállapításai 
csak alig érezhetően, s erősen „lenyugtatózva” szivalkodtak fel a későbbi irodalomtörté-

1 Bartók Béla levelei, szerk. D emény J ános, Zeneműkiadó, Bp„ 1976, 242.
2 Életére Id. Bakó Endre , A Janus-arcú Busica János (Ioan Bu;i(ia) halhatatlansága: Adalékok Bartók Béla román 
barátjának portréjához, Várad, 2012/10, 87-93.
3 Benedek M arcell, A pap, a dzsentri meg a paraszt, 1918/V, 290-92.
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neti távlatból tekintő interpretációkba.4 M óricz regénye kapcsán a kritikus kifogásolja 
a naturalista nyelvhasználat túlkapásait, melyet ekkor, 1917 körül már idejét veszettnek 
vél,5 ill. hogy az író szintén túlzásokba esik, amikor a jellemformálás és cselekménybo
nyolítás során erősen egyedi vonásokat és történéseket általánosnak, tipikusnak sejtet.

E z utóbbi probléma elvezet a regénnyel kapcsolatban legtöbbet emlegetett hiátus- 
hoz, a romantikára jellemző jegyek erőteljes jelenlétére. A  felfokozott és váratlan for
dulatokat hozó történetbonyolítás eredményezi azt, amit Bartók „lázas izgalomként” 
aposztrofál. E z viszont némi distanciát is okoz. Vargha Kálmán 1958-as tanulmányá
ban egészen odáig megy, hogy fáklyából oldalszámra idézhetnénk olyan szövegré
szeket, amelyek a Horváth János tanulmányában (A fáklya megjelenése előtt öt évvel) 
megfogalmazott stílusromantika fogalmának megfelelnek”6 E z  a sarkos, de jelentős 
igazságtartalommal rendelkező megállapítás Czine M ihály kimondó, de eufemiszti
kus megfogalmazásában megszelídült, s ebben a formában évtizedekre, máig hatóan 
megszilárdult. „A régi ábrázolási módszerek és az új formai törekvések helyenként 
újabb egyenetlenségekhez és túlfeszítettségekhez vezet.”7 Fontos megjegyezni, hogy 
Czine M ihály az írót felmentő, a regényt felemelő és a hibákat szépítő módon megra
gadó interpretációjában korántsem egyoldalúan elfogult a művel szemben. Kendőzet
lenül, szinte leltárszerűen szedi össze a problematikus poétikai, ábrázolásmódbeli és 
elbeszéléstechnikai botlásokat, melyek kétségtelenül gyengébb pontjai a regénynek.8

A  XIX . századi francia prózapoétika örökségéből mindenképp meg kell még emlí
tenünk az alkotás karrierregényekre emlékeztető vonásait. Matolcsy Miklós drámájába 
nem nehéz belelátni az ambícióktól, önmegvalósítás vágyától fűtött ifjú és társadalmi

4 A fáklyával foglalkozó tekintélyes szakirodalomban voltaképp csak Vargha Kálmán reflektál érdemben erre az írásra. 
1918-ban jelent meg „a Huszadik Században Benedek Marcell kitűnő kritikája ugyanerről a Móricz-regényről. Benedek 
Marcell cikke ahhoz, a Móricz-irodalomban elég ritka típushoz tartozik, amikor a kritikus minden Móricz-pártiság, 
vagy Móricz-ellenesség nélkül vizsgál meg egy Móricz-művet és erős kritikát mond. Az írói szándék és megvalósí
tás különbségére mutat rá Benedek cikke.” Vargha K álmán, Móricz Zsigmond kritikai fogadtatása: Az első évtized 
1909-1919, Irodalomtörténet, 1958/1, 21.
5 „A nyers szavak sokszor szükségtelen, sőt megokolatlan használata valamikor forradalom volt, érthető túlzás. Ma 
-  ennek a forradalomnak eredményeképpen -  mindent el szabad mondani. Tehát fölösleges a fiatal papnak, mikor a 
kis tanítónőre, ártatlan szerelmére gondol, ilyen szavakat adni a szájába: »büdös kis angyalom, édes kis szagosom«. Bi
zonyos undorító természeti processzusok — bármily virtuóz -  leírása sem annyira modern, mint inkább a naturalizmus 
»csak azért is!« korszakára emlékeztető dolog.” Benedek M arcell, A pap, a dzsentri meg a paraszt, 290.
6 Vargha K álmán, Móricz Zsigmond kritikai fogadtatása, 5.
7 C zine M ihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, Bp., Magvető, 1960, 502.
8 C zine M ihály a Spenótként emlegetett irodalomtörténeti összegzésben ezt pl. a következő fejtegetésben teszi meg -  
bár a gondolatvezetés végén itt is megfogalmaz egy felmentésértékű felvetést. „A fáklya művészileg nem olyan egységes, 
mint Az Isten háta mögött. Lazább kompozíciójú, szakadékosabb; a sokágú, kellően nem tisztázott problematika még 
jobban szétfeszítette a kereteit, mint más Móricz-regényekét. Látszik rajta a sokszoros nekifutás is: az egyes részeket nem 
mindig sikerült művészileg teljesen egybehangolni. Az első fejezetek a Sáraranyra emlékeztetnek, az erotika is ebből a 
korból való maradvány; a valószínűtlen mellékbonyodalmak -  az arany meséje -  a romantika, illetve a naturalista ro
mantika kelléktárába is beillene. A töredezettség, a befejezetlenség, a határozott vonalak impresszionizmusba olvadása, 
az esszé beépítése új vonás: mintha a kor modern, a hagyományos regényformát fellazító törekvéseivel mutatna rokon
ságot.” A magyar irodalom története V. (1905-19), főszerk. Sőtér István, Bp., Akadémia, 1963, 177.
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érvényesülés konfliktusát. Matolcsynak ugyanúgy megvannak a beavatói, mint a fran
cia karriertörténetek főszereplőinek, pl. Balzac hősének, Rastignacnak. Ezen alakok 
legfontosabb feladata, hogy szembesítik a szereplőt a társadalmi valósággal. Dékány 
tiszteletes és felesége az erkölcstelenség társadalmilag néma beleegyezéssel jóváhagyott, 
oldalra nézéssel elpusmogott útjait és módjait kínálja fel a fiatal fábiánfalvi papnak, 
mint teszi azt Vautrin és Beuasséant vicomtné. A  musai pap két hosszabb beszélgetésük 
alatt részletesen kiokítja, hogyan viszonyuljon a politikához, a dzsentrihez, a paraszt
hoz. A  tiszteletesné a tanácsok mellett más úton is igyekszik előmozdítani a fiatal pré
dikátor érvényesülését. Kölcsönt ad, amikor pedig Matolcsy a regény vége felé Arday 
bizalmába kíván férkőzni, ugyanúgy az idősödő nőalak nevét használja, mint Beaus- 
séant-né nevét Rastignac, hogy kinyissa az addig előtte zárva maradt szalonok ajtaját.

A z ifjú tiszteletes, a debreceni kollégium kitűnő diákja volt, de a francia regényalak
kal szemben -  aki egyébként tanulmányait elhanyagolta -  nem bizonyult jó  tanítvány
nak. Nem arról van szó, hogy Matolcsy Miklósnál a morál, az etikus magatartás mellett 
tudatosan vállalt döntéssel felülkerekedik a démonikus kísértésen. Ehelyett a bűnnel 
szemben érzett ösztönös, erős naturalizmussal átélt utálat végül mindig távol tartja a 
bukástól. A  regény végén bekövetkező elevációja sem tudatos életprogramjának a követ
kezménye, hanem az adott helyzetben megvalósuló erkölcsileg helyes ösztönös döntés.

A  karrierregényekhez képest jelentős elmozdulás, hogy M óricz művében a beava
tok fejtegetéseikben csak közölnek, konkrét tervet, elérhető távlatba helyezett csábos 
célt nem adnak. Sőt utálkozó elfordulást idéznek elő, s így démonikus, bűnbe vivő 
erőt nem jelentenek. Matolcsy számára a vágy nem a siker vagy annak látszata, nem 
a vegytiszta érvényesülés, hanem az elérendő cél a kiemelkedés, a felülemelkedés kör
nyezetén. Úgy kívánja, sőt inkább türelmetlenül követeli magának a tiszteletet, fel
sőbbrendűsége elfogadását, hogy közben nem akar betagozódni a társadalom hierar
chikus viszonyrendszerébe. E z  a kettősség egyik fontos metszéspont Matolcsy M iklós 
és a kétségtelen mintát jelentő Dosztojevszkij regényhős, Raszkolnyikov karakterében.

M íg a mű ősváltozatában a főhős magára marad törekvéseivel, addig A  fáklyában  
elszigeteli magát, mereven körülbástyázza kívülállóságát. A  Lobogó szövétnek folyó
iratbeli második közlésként jött ki a Szent dáridó című rész.9 Ebben -  szemben 
az 1917-es regénnyel -  meg sem fordul a fejében, hogy átkot szórjon a beiktatási 
lakomán dorbézoló, tobzódó népre. A  másnapi kényelmes ébredéskor nem egye
dül van, hanem a házi munkát végző „csinos, derék” kurátorné biztatására kel, s a 
Sáraranyban  olvasható, erős szexualitással átfűtött, rendezetlen gondolatok gerjed
nek benne. A z ősváltozat harmadik fejezetében pedig, amikor az adóslevél aláírá
sakor összezördül a kurátorral, a megsértődött világi képviselőt nem elvadítja, ha- 5 * *

5 Az 1910-es folyóiratközlés 2. és 3., a Szent dáridó és az Ott is van baj, ahol nincs című fejezetek újrakiadását ld.
M óricz Z sigmondi Asszonyokkal nem lehet vitázni. Lappangó művek. Vál„ szerk., jegyz. Urbán László, Budapest,
2017. Szépmíves, 94-107.
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nem engesztelgeti, igyekszik szövetségesévé tenni. „M it érzékenykedik itt kurátor úr, 
mikor csak annyit akartam mondani, hogy ha nem így adják tudtomra ezt a dolgot, 
akkor én magam, magamtól igen szívesen megvendégeltem volna a falut, hiszen nem 
képzelik azt maguk, mennyire szeretem a népet, s mi mindenre kész vagyok érte.”10 11 

A fáklyában  ugyanez a jelenet másképp zajlik le. Kellemesen, de magában éb
red. A  világi gondnokhoz közel ugyanazon szavakat intézi, de az írásjelekkel érzé
kekéit töredezett intonáció híven kifejezi a visszanyelt dühöt, a fullasztó és ki nem 
mondott ellenszenvet: „mit érzékenykedik... kurátor úr... Nekem csak az fáj, hogy 
ilyen módon adják ezt tudtomra... Igen, ha előre megmondja... akkor talán... én 
magam ajánlottam volna fel... a vendégséget... H a nem az egész félévi fizetést is... 
mert most nem tudom... D e hiszen majd megtanulom mi hogy... hogy mi az élet...”11 

M óricz tudatosan elszigeteli, mintegy „odúba kényszeríti” szereplőjét, miként tette 
ezt Raszkolnyikowal Dosztojevszkij. Miközben kiszakadnak a közösségből, a főhősök 
saját gondolataik rabjává válnak. E z  az izolálás lehetőséget nyújt a szereplő belső szóla
mainak megszólaltatására, a bahtyini értelembe vett polifónia kibontakoztatására. Az 
orosz realista és a magyar író közötti párhuzamot épp a regény írásának közelében, 19ló 
banvetette fel Schöflin Aladár a Szegény emberek kapcsán.12 Apárhuzamjólkitapintható.

Minden bizonnyal Dosztojevszkij hatását mutatja az a rejtélyes alak is, akivel a 6. 
fejezetben a tiszteletes a falu határában kószálva találkozott. A  Bűn és bűnhődésbtn 
ez a „föld alól előkerült” ember, aki először mondja ki fennhangon, hogy Raszkol- 
nyikov a gyilkos. M óricz regényében ez a hívatlanul megjelenő, titokzatos útitárs 
hosszabb beszélgetésbe bocsátkozik a pappal Isten mibenlétéről. Közben -  a D osz
tojevszkij alakhoz hasonlóan -  kéretlenül szembesíti beszélgetőpartnerét az őt fog
lalkoztató, gyötrő gondolatokkal. A  későbbiekben nem tűnik fel ismét, az elvarrat
lan szál a már tárgyalt befejezetlenség és töredezettség problémájához vezet vissza. 
Matolcsy M iklós viszonyokat, relációkat meglepően gyorsan képes átlátni -  ebben 
egyébként nagyon hasonlít a Rokonok főhősére, Kopjáss Istvánra —, a felkínált lehe
tőségekkel azonban részlegesen, vagy egyáltalán nem tud azonosulni. A  teológiai ta
nulmányok által elképzelt, a regény ősváltozatának címében evokált Lobogó szövétnek, 
avagy a végleges regényben címébe emelt fáklya szimbólumába sűrített ideálról hamar 
kiderül, hogy megvalósíthatatlan. A  III. Richárd alakja által megidézett, dacos és to- 
porzékoló tehetetlenségből táplálkozó gazemberségre pedig alkatilag alkalmatlan. E 
viselkedés kapcsán Eisemann György a regény ironikus beszédmódjaként értékelte.13

10 Móricz Z sigmond, Asszonyokkal nem lehet vitázni: Lappangó művek, 106.
11 Móricz Zsigmond, A fáklya, Bp., Atheneum, 1939, 29-30.
12 Schöpflin Aladár, Szegény emberek = Schöpflin Aladár, Móricz Zsigmondról, vál. és előszó Réz Pál, Szépirodal
mi Könyvkiadó, Bp., 1979, 112.; A polifónia működésére ebben a műben ld. Mercs István, Embertelenség az emberben: 
Móricz Zsigmond Szegény emberek c. novellájáról = Társasági Tükör II, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, szerk. 
János István, Nyíregyháza, 2007, 73-85.
13 E isemann G yörgy, A Móricz-újraolvasás esélyei = A kifosztott Móricz, szerk. Fenyő D. György, Bp., Krónika
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A  M óricz által érzékeltetni kívánt, M atolcsy által átélt életérzés végletesen cinikus, sőt 
szarkasztikus. A  tehetsége kibontakoztatásában, jó  cél érdekében történő felhaszná
lásában megakadályozott fiatalember lelkivilága rokon azzal a tehetetlenségből eredő 
létélménnyel, amit Józse f Attila így fogalmazott meg: „hogyha nem kell senkinek, /  
hát az ördög veszi meg”.

A z 1917-es regényben a címbe emelt szimbólum, a fáklya a regény elején, a papi 
beiktatás során hangzik el. Köszöntő beszédében Dékány tiszteletes négyszer meta- 
forizálja ezzel ifjú kollégáját, akire relevációként hat a retorikai fordulatba zárt je l
kép. Azonnal azonosul vele. Válaszában hatszor is hangoztatja. A  történet további 
menetében viszont reflektálatlanul marad ez a költői képbe zárt önmeghatározás. A  
fáklya sem konkrét, sem átvitt értelemben nem fordul elő többet. Szerepét -  mint 
erre Szilágyi Péter is rámutat -  a vele metonimikus viszonyban lévő tűz fogalom 
köre veszi át. 14A  történet végkimenetelét tekintve pedig a fáklya fájdalmas szim
bólummá válik, a pusztító és megtisztító tűzvész anticipációjaként értelmezhetjük.

A z 1910-es évek elején megjelenő folyóiratközlésben Lobogó szövétnek cím szintén 
a főszereplő öndefiníciójaként értelmezendő. A  cím a református lelkész, Nagyszőlősi 
Mihály 1676-os Kolozsváron kiadott lelkipásztori könyvét idézi. A  teljes cím •. A z Isten 
H ázában meg-gyujtatott, s másoknak világoló, de magát meg-emésztő Lobogó Szövetnek, 
Vagy a Lelki-Pásztorságnak tiszta Tüköré. E z  az egyik legelső hazai pasztorálteológiai 
mű. A  pasztoráció gyakorlati jellegű megközelítésen keresztül ahhoz kíván közelebb 
vinni, hogy Isten és népe között, valamint e nép tagjai között megszülessen a közösség, 
ez növekedjen, s az eszkatologikus jövőben majd Isten Országának teljességében váljon 
végleges valósággá.15 A  X V II. századi prédikátor szerint a könyvecske a lelkész számára 
„röviden megmutatja, hogy akárminémű állapotban fennálló, vagy megromlott szívű és 
elesett lélekkel tudjon mennyei mesterséggel s nagy haszonnal kegyesen dajkálódni”.16

A  beiktatás előtt, kezdő lelkipásztorként Matolcsy önmagában a lelkészi hivatásból 
eredeztetiapapitekintélyt.Azonbanhamar rá kelljönnie, hogylelkében utópiát hizlalt. A  
regénytöredékben ironikusan reflektál saját poimenikai küldetésére. A  kurátor által való 
kisemmizés után a következőt fogalmazza meg magában: „ -  No, szép lobogó szövétnek 
lett énbelőlem! -  gondolta keserű gúnnyal. -  H át délután megyünk vizitelni a kurátor- 
né asszonyhoz!...”17 A  kívánatos kurátorné meglátogatásának terve érzékelteti, hogy az 
eredetileg merre akarta vinni a történetet Móricz. Egyben megkerülése annak a kérdés
nek, hogy mi a lelkészi hivatás feladata, s mintegy elfogadása a fennálló viszonyoknak.

Nova, 2001, 247.
14 Szilágyi Péter , „Papnak indult lélek”, avagy A fáklya móriczi homiletikája, Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 
2012/1, 22-23.
15 Dániel Bourgeois, A z egyház pasztorizációja, Agapé - Ferences Nyomda és Könyvkiadó, Szeged, 1999, 30.
16 N agy Szőlősi M ihály, Lobogó szövétnek vagy a lelki pásztorságnak tiszta tüköré, közre adja Incze Gábor, Bp., 
1937, 4.
17 M óricz Z sigmond, Asszonyokkal nem lehet vitázni: Lappangó művek, 107.
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A z 1917-es regényben elmarad az önreflexív irónia, a közösséghez való igazodás, 
a fiatal tiszteletes indulatosan reagál. Életében először káromkodásra ragadtatja ma
gát. A  kurátorné felkeresése sem kerül sor. Ehelyett Matolcsy elindul az elszigetelő
dés, a dosztojevszkiji értelembe vett odúiét irányába. Ez fontos tényező, hogy az ifjú 
tiszteletes mozgástere beszűkül, s a köztesség, a között-élmény lesz a meghatározó 
létérzése. Miközben a nép érdekében próbál fellépni, addig betöltött hivatása által 
arra van predesztinálva, hogy ne tartozzon oda. Miközben erkölcsileg ösztönösen el
utasítja az úri Magyarország dőzsölését, addig ellenállhatatlanul vágyik rá. M iköz
ben a puritán életformát tartja ideálnak, addig a gazdagság elérésére törekszik. A  re
gény során ez a köztesség annyira úrrá lett rajta, hogy végül teljesen elszigetelődik.

Szilágyi Zsófia megállapítása szerint „Matolcsy alakját akkor formálta meg M ó
ricz, amikor sikeres íróként gondolhatott vissza a pályakezdésére, egyik félbehagyott 
vállalkozására. A  fáklyában nem egyszerűen a papsághoz és a teológiai tanulmánya
ihoz való viszonyával vetett számot, de az írószerep lehetőségeivel is.”18 A z 1910-es 
években három regényében és az idézett regénytöredékben is központi szerepbe kerül 
a papi hivatás és életvitel kendőzetlen ábrázolása. Matolcsyban a regény során megér
lelődik, hogy nem föld és ég, ember és Isten közötti mediális helyzetben kíván állni, 
hanem Ember kíván lenni. M indezt értékelhetjük úgy, hogy M óricz a számvetésen 
túl a lelkészi hivatás lezárult esélyével is igyekszik leszámolni. A z Ember fogalma 
Móricznál -  csakúgy mint Adynál -  központi szimbólummá nemesedett. Emberként 
élni és Emberekért élni más módon is lehet. 1917-re a lelkészi (el)hivatás determinálta 
köztességet felváltotta az írói küldetés. De a mediális helyzet, a köztesség maradt.

18 Szilágyi Z sófia, Móricz Zsigmond, Kalligram, Pozsony, 103.
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