
elcsúszik a „traurigen Andenkens", I I . k. 209. 1.) Az első kötetnek rögtön az 
első versében ilyen szavak mairadnak megfejtetlenül: szilf, körny(ék), ezeráf, 
gencián — pedig a Vani ta tum vanitas-hoz azt is közli, hogy „Etele: Attila". 
Persz j tanácsot könnyű adni, de ki képes ezt a merőben ú j feladatot hiány-
talanul megoldani. 

Egészben véve, ismételjük, a két Kölcsey-kötet elmélyült, alapos munka 
eredménye: alkalmas arra, hogy dolgozó népünkkel megismertesse és meg-
szerettesse a Himnusz költőjét. A vállalkozás kisebb-nagyobb hibái okvetlen 
abból erednek, hogy egy ilyen feladat kifogástalan megoldásához jóval több 
idő, több lassú mérlegelés kellene, mint amennyit fölemelkedő életünk mai 
i rama megenged. Észrevételeink nem csökkentik a két tudós összeállító érde-
mét, hibáik könnyűszerrel eltüntethetők a következő kiadásból, amelyre bizo-
nyosan hamar sor kerül. 

Juhász Géza 

MÓRICZ ZSIGMOND VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEI 

A bevezetést írta. Nagy Péter 
(Magyar Klasszikusok. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951) 

A Magyar Klasszikusok sorozatban Móricz Zsigmond válogatott novel-
láit adta ki a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Az ú j kötet megjelenése 
több vonatkozásban is nagyjelentőségű irodalmi esemény. 

Ez az első kötet, amelyet azzal az igénnyel állítottak össze, hogy Móricz 
Zsigmond négyévtizedes nove'laírói termésének legjavát gyűjtse ösze. Eddig 
még kísérletet sem tettek hasonlóra, sem Móricz életében, sem halála után. 
Néhány novellából álló népszerűsítő füzetek a múltban is jelentek meg, de 
ezek már terjedelmükben, válogatásuk szűk keretében sem képviselhették 
méltóképpen a novellaíró Móricz Zsigmondot. 

Jelentős esemény a kötet megjelenése azért is, mert ez a könyv a Magyar 
Klasszikusok-sorozat első Móricz-kötete. Ezzel a kötettel nyert formailag is 
elismerést, hogy Móricl Zsigmondot klasszikus írónak tar t juk. Legjobb mun-
káinak Petőfi, Arany, Vörösmarty, Csokonai, Kölcsey, Eötvös József és a többi 
magyar klasszikus művei között a helye. 

Nem kevésbbé jelentős az sem, hogy ez a kötet minden bizonnyal sok ú j 
olvasót hódít meg Móricz Zsigmond műveinek. A sorozat a dolgozók széles 
rétege felé akarja eljuttatni haladó irodalmi múltunk klasszikus örökségét. 
Életében is sok híve és sok olvasója volt, elsősorban az értelmiség és azoknak 
a munkásoknak és parasztoknak körében, akik könyvhöz juthattak. Nem két-
séges, hogy az ú j olvasók, akiknek a, múltban nem volt) módjuk rendszeres 
olvasáshoz, akik csak most kerültek a kultúra közelébe, szintén örömmel fogad-
ják ezt a kötetet és az első Móricz-könyv élményével gazdagodva, majd a 
többi után is érdeklődéssel nyúlnak. Meg fogják érezni, hogy ezek a könyvek 
az ő ú t jukat egyengették, a dolgozók, a kizsákmányoltak, az elnyomottak 
igazát hirdették, és az ő nyelvükön szólaltak meg, a legmagasabb művészet 
erejével. 

Az ú j Móricz-könyv többszörös jelentősége felveti a kérdést, hogy a kötet 
összeállítása megfelel-e a céljának, hogy a kiválogatott huszonnyolc novella 
és elbeszélés méltóképpen képviseli-e a novellaíró Móricz Zsigmond életművét. 

Harminc év választja el a Jmnyv első és utolsó novelláját, harminc év 
terméséből válogattak a szerkesztők. A válogatás alapja Móricz Zsigmond 
elbeszéléseinek és novelláinak az a tömege volt, amely a korábbi novellás-
köteteiben már valamikor megjelent. A napilapokban, folyóiratokban elszór-
tan megjelent, de a kötetbe fel nem vett írásokból egy sem került ebbe 
a gyűjteménybe. Ez a „lappangó" anyag is számottevő, de még nincs felmérve, 
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a kötet szerkesztői nyilván ezért szorítkoztak a külön kötetben is megjelent 
írásokra. A válogatásra vonatkozó bírálatunknak is csak ez lehet az alapja, 
csak a korábbi kötetekben szereplő anyaghoz mérhetjük az ú j válogatott gyűj-
temény anyagát. 

A válogatás teljes egészében méltóképpen képviseli a novellaíró Móricz 
Zsigmondot. Sok jó elbeszélés maradt ki ugyan a kötetből, de ez pusztán azt 
mutat ja , liogy Móricz Zsigmond kiváló novelláiból és elbeszéléseiből még egy 
ilyen kötelet meg lehetne tölteni. A legnagyobb, a legidőtállóbb novellák nem 
hiányoznak a kötetből. A jelentéktelenebb írásokból csak néhány került be: 
többnyire riportfélék, de ezek is jók és ízelítőt adnak Móricz Zsigmond igé-
nyes újságíró-munkásságából. 

A felvett novellák többsége 1918 előttről származik, a húszas-harmincas 
évek termését jóval kevesebb novella képviseli. A kötet válogatása jól kidom-
borí t ja Móricz Zsigmond témaválasztásának nagy változatosságát és gazdag 
népismeretét. A novellák többsége — különösen az első tíz évben — többnyire 
paraszti tárgyú. A paraszttárgyú írások közül négy elbeszélés képviseli a 
Móricz első korszakára jellemző életképszerű elbeszéléstípust, amely reális 
eszközökkel mutat be egy-egy mozzanatot a parasztéletből, anélkül, hogy ezt 
a részletképet nagyobb összefüggésben, a falu osztálytársadalmának; szövevé-
nyében ábrázolná. Ehhez a típushoz tartozik a kötet első novellája, a híres 
Hét krajcár, a Kézfogó lesz, a Mári néni, A kokas, ilyenfajta elbeszélések 
töltötték meg többnyire az eredeti Hét krajcár-kötetet és a Hét krajcár előtti 
írásokat összegyűjtő Tavaszi szélt is- Helyénvaló, hogy a Hét kra'jcár vezeti 
be az egész gyűjteményt. Van a könyvben korábbi eredetű novella is, Móricz 
válogatott novellái élére mégis a Hét krajcár való, ezzel a novellával törte 
meg a közönyt, ezzel a novellával lett nagy író Móricz Zsigmond és a novella 
bev.ezető sorainak keserédes bölcselkedése a szegények fanyar örömeiről, 
parányi boldogságáról, mint klasszikus előhang fogadja a kötet élén az olva-
sót: „Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember: is tudjon kacagni. 
Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég-
Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka 
sírni." 

Móricz fejlődésének, de általában a magyar irodalom parasztabrázolásá-
nak következő állomását jelzi a Jud i t és Eszter, a Tragédia, a Csata, a Szegény 
emberek. Ezek cselekménye már a valóság alapvető összefüggéseihez kötődik, 
az egyének összecsapásában a falu szembenálló osztályai vívják harcukat. 
A küzdelmek, az ösnszeütközések rajza során Móricz emberábrázoló ereje is 
tovább fejlődik és a tartalom mélyebb öszefiiggésének megragadása, a novella 
formáját és belső szerkezetét is átalakítja. Itt jelentkezik először a Móricz-
novellákra és regényrészletekre annyira jellemző drámai feszültség. Általában 
ezekkel az írásokkal válik ki Móricz igazán az előtte járt és általa is tiszte-
lettel emlegetett íróelődök vonalától. A Szegény emberek című novella, mint 
háborús elbeszélés is figyelemreméltó. Ebben a novellában tisztul határozott 
ellenzéki állásfoglalássá a háborús évek és frontélmények gazdag tapasztalat-
anyaga. Egy kötetnyi vegyes értékű háborús írásból, mint érett művészi alko-
tás válik ki ez az elbeszélés. Megrendítő erővel ábrázolja a gyerekgyilkos-
ságba sodródott novellahős alakjában az imperialista háború elállatiasító 
hatását. De azt is érzékelteti, hogy megingott már az uralkodó osztályok hatal-
mának stabilitása és a háborús borzalmak felnyitották az öntudatlan nép 
szemét, ők is tudják már, hogy „nem a muszka van a másik parton", hanem 
a gazdagok. 

Két remek dzsentri-tárgyú novellája a húszas-harmincas évek fordulójá-
ról, jól érzékelteti, hogy a végső felbomláshoz jutott el a dzsentri életforma. 
(Esőleső társaság, Ebéd.) Mikszáthnál a dzsentri dekadenciája még együtt jár 
valami pezsgő aktivitással. A Gavallérok hősei még megyéreszóló mutatvá-
nyos jelenetet tudnak összeütni egy lakodalom alkalmából. Őket még élteti 

368* 



a hit, hogy megállíthatják a süllyedést és káprázatos ceremóniákkal, hatal-
mas formakultusszal próbálják eltakarni a bomlás jeleit. Az Eeőleső társaság 
ura i már jól tudják, hogy valamennyien céltalan „kisiklott emberek", unal-
mukban az esőt lesik és életük semmivel sem értelmesebb, mint Borbiróé, a 
nyugalmazott ezredesé az Üri muriból, aki „úgy el ludott ülni hétszámra, 
hogy egyet se szólott, a világon semmire kíváncsi nem volt, csak tilt s nézett. 
Nézte, hogy a légy hogy mászik a falon* utána nézett, míg el nem repült, 
akkor megint jött egy másik légy,- akkor meg azt nézte, osztán az is elrepült 
egyszer". 

Móricz történelmi elbeszéléseiből a legszebbet választották ki, a török 
időkben játszódó Mese a zöld füvön című novellát. Az egész kötet, mint össze-
függő olvasmány is érdekes, és változatos. Eleven cáfolata annak a törekvés-
nek, hogy Móriczot paraszti írónak szűkítsék le. Milyen nagyszerű például 
a falusi kispolgárok életéből vett Vizit, vagy a háborús nélkülözéseken zúgo-
lódó kishivatalnokok nyomorát ábrázoló Keggeli kaszinózás. Egy novella kép-
viseli a budai, városszéli lumpenproletárok életéről rajzolt Csibe-novellák soro-
zatát — a Hurcolkodás. Méltóképpen zárja a kötetet. 1937-ben í r ta Móricz ezt 
a novellát, öt év,vei a halála előtt. Egész életén át kereste-kutatta a különböző 
típusokat, jegyzetfüzettel a kezében já r ta az országot. A harmincas években 
egy lumpenproletár lány életén keresztül megismerkedett a budai városszéli 
proletárok életével. Egy kötetnyi kisebb írás — a Csibe-novellák — és egy 
kitűnő kisregény, az Árvácska született ebből az élményanyagból. Az apróbb 
írások többsége kis karcolat, naturalista jellegű vázlat, vagy félbemaradt 
torzó. Érezni rajtuk, hogy írójuk mohó érdeklődéssel és meleg, emberi rokon-
szenvvel fordult a városszéli proletárok felé, ez ad ezeknek az írásoknak 
Salami különös frissességet és ha kívülről nézte is az életüket, ha nem is moz-
gott olyan otthonosan az ő világukban, mint a parasztházakban, sok lényeges 
vonást örökített meg ezekben a vázlatokban a harmincas évek városszéli 
szegényembereinek sivár életéből, emberi magatartásukból. Együttérzése talán 
a Hureolkodásban szólal meg a legtisztábban. 

Az ú j kötet jól választott novelláival és elbeszéléseivel rá i rányí t ja a figyel-
met a novellista Móriczra, akit a. regényíró eddig némileg eltakart szemünk 
elől. Nem is ismerhettük eddig eléggé, mert legjo"bb novellái mintegy húsz 
kötetben voltak elszórva a nagy író átlagos munkái között. Ez a kötet igazo'.ja 
azt a kri t ikai véleményt, hogy legnagyobb novellistáink közé tartozik. Az össze-
gyűjtöt t huszonnyolc novella jelentős mértékben megerősíti a haladó író voná-
sait Móricz írói arcképén: nagy, haladó regényei mellett ez a kötet is méltó 
helyet foglal el igazi klasszikusaink ú j gyűjteményében. 

A kötet elé Nagy Péter írt bevezetőt. A bevezető feladata, hogy Móricz 
Zsigmondot mint novellaírót mutassa be az olvasónak. „Ebből magátólértető-
dően következik az — í r j a Nagy Péter —, hogy nem törekszik a teljes Móricz-
kép megvilágítására, hanem pusztán azokkal a vonásaival foglalkozik, amelyek 
az elbeszélések írójára jellemzőek". Természetesen a novellaíró Móriczról sem 
adhatunk kielégítő elemzést anélkül, hogy Móricz Zsigmond írói arcképét 
néhány vonással fel ne vázolnánk. Ez t Nagy Péter sem mulasztja el. A lát-
szólag egyszerű feladat azonban, meglehetősen nehéz, mert irodalomtörténet-
írásunk mindezideig nem produkált egy teljes mértékben kielégítő és rész-
letesen kidolgozott Móricz-tanulmányt. Valószínűleg ennek következménye, 
hogy Nagy Péter az általános jellegű és vázlatos arcképet erősen túlméretezte, 
a novellaíró Móriczcal foglalkozó lényegi rész rovására. A bevezető tanul-
mányból tizenegy lapot nyel el ez az általános arckép, illetve helyesebben 
fejlődésrajz, amelyben Móricz novelláiról és a novellaírásáról csak mellesleg 
esik szó és magára a novellaíró Móricz-kép megrajzolására mindössze kilenc 
és fél oldal marad. 

A bevezető első felét kitöltő fejlődésvázlat elsősorban Móricz politikai 
szemléletének alakulását vizsgálja, azt kutat ja, hogy a Móricz Zsigmond életé-



ben lezajlott legfontosabb történelmi-politikai események miként alakították 
szemléletét és írói-politikai magatartását. Mit jelentett például a világháború 
előtti években Móricz fejlődésében a demokratikus átalakulás igényének álta-
lános megerősödése, radikalizálódása. Mit jelentett Móricz Zsigmond fejlődésé 
ben az első világháború tapasztalat-anyaga, mit jelentett a tanácsköztársaság 
négy és félhónapos uralma. Milyen írói magatartást alakított ki benne a re-
akció uralomrajutása a proletárforradaloni után, vagy később, a harmincas 
évek végén, a fasizmus előretörése. Nagy Péter vázlatából tisztán áll előttünk 
Móricz írói-politikai magatartásának fejlődésvonala. Külön ki kell emelni, hogy 
a vázlat a maga jelentőségében hangsúlyozza a proletárforradalom döntő fon-
tosságát Móricz haladó szemléletének kialakulásában. Az is helyes, hogy maga-
tartásának korlátaira is rámutat. 

Két ponton érezzük homályosnak, illetve vitathatónak ezt a vázlatot. 
Az első helyen a fogalmazás következetlensége miatt , annál a résznél, ahol 
Móricznak a demokratikus átalakuláshoz való viszonyát vizsgálja. Móricznak 
Adyhoz fűződő író-fegyvertársi kapcsolatáról szólva jól és pontosan határozza 
meg Nagy Péter, hogy Móricz általában hogyan viszonyult a demokratikus 
átalakulás igényeihez: „Ady szenvedélyesen törekedett a politikai események 
megértésére és művészetével befolyásolni kívánta azokat, — Móricztól ez a 
törekvés, különösen pályája kezdetén távol állott, írói ösztönére bízta magát, 
s jobbára csak úszott az események és eszmék sodrában, mintsem igyekezett 
azok élére lendülni, az általa is helyesnek látott és elfogadott elvek megvaló-
sításának élenjáró harcosává, vezetőjévé válni." Érthetetlen, hogy Nagy Péter, 
ezzel a világos és Móricz egész írói magatartására érvényes meghatározással 
ellentétben, ugyanarról a periódusról szólva, másut t ismételten Móricz „har-
cos" magatartásáról beszél. Ugyanerről a korszakról írja Nagy Péter: „Az 
ismeretlen, ú j lehetőségek világa a polgári demokratikus átalakulás volt: ennek 
harcosává lesz, amint megismeri az ország demokratizálásáért folyó politikai 
küzdelmet, és ezzel párhuzamosan megtalálja a hangját." Azt sem tudjuk 
elfogadni, hogy mindazt az eszmei bizonytalanságot, amit a korábbi idézet-
ben, Adyhoz viszonyítva megállapított a bevezető írója, az első világháború 
tapasztalatai teljesen eloszlatták volna Móriczban. így ír erről Nagy 'Pé ter : 
„Politikai fejlődéséhez, öntudatra ébredéséhezi és harcos magatartásának 
kialakulásához nagy mértékben járultak hozzá mindazok az élmények, ame-
lyeknek az addig legnagyobb imperialista rablóháború, az első világháború 
során tanúja volt." 

A másik helyen, ahol szintén nem értünk egyet Nagy Péter értékelésével, 
ú j r a felvetődik Móricz Zsigmond „liareossága". Szerintünk túlértékeli Móricz 
önéletrajzának politikai jelentőségét és a maga korához szóló aktualitását: 
„A nemzeti függetlenség gondolatáért később sem szűnt meg harcolni, s ami-
kor a fasizmus idején Németország egyre leplezetlenebbül törekedett arra, 
hogy Magyarországgal szemben Ausztria régi szerepét játssza — Móricz az 
Életem regényében (1938.) emelte fel intő szavát . . . " Az Életem regénye való-
ban több, mint írói önéletrajz. A nyolcvanas-kilencvenes évekről figyelemre-
méltó bírálatot mond és a „régi-jó ferencjózsefi időkről" szóló részei valóban 
leleplező erejűek. Azt sem vitatjuk, hogy a m ű írása közben az íróban is 
felvetődött — és nemcsak bennünk olvasókban — a Habsburg-elnyomás és 
a német fasizmus közötti analógia gondolata, de az Életem regényét még sem 
sorolhatjuk a burkolt antifasiszta írói tiltakozások közé. 

Nagy Péter vázlata — némi korrekcióval — alkalmas arra , hogy vezér-
fonala legyen Móricz írói pályája rajzának, mert tisztán és világosan kijelöli, 
hogy Móricz miként viszonyult kora legnagyobb történelmi-politikai esemé-
nyeihez, fordulataihoz. Nagy hiányossága azonban, hogy megelégszik azzal, 
hogy csak az írói magatartás alakulásait vizsgálja, Móriczban, de kísérletet 
sem tesz arra, hogy a magatartással együtt, Móricz egész írói pályáját — bár-
milyen vázlatosan is — felvázolja és kijelölje Móricz helyét a magyar iro-
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•dalom fejlődésében. A Móricz-műveket csak a kor eseményeihez köti, csak 
azt vizsgálja, hogy egy-egy témaválasztás mögött milyen politikai eredetű 
magatartásváltozás, vagy fejlődés mutatható ki az íróban, de hogy egy-egy 
nagy Móriez-mű mi újat hozott a magyar irodalom történetében, arról s a g y 
teljesen hallgat, vagy csak általános jellegű megjegyzéseket mond. Móricz első 
korszakának paraszttárgyú írásairól olvasva, megtudjuk, hogy létrejöttük a 
polgári forradalom követelésének megerősödésével, a szegényparasztság radi-
kálizálásával van kapcsolatban, de arról keveset mond, hogy mi volt a nagy 
irodalmi újdonságuk ezeknek az írásoknak, tartalmi-formai szempontból egy-
aránt. A dzsentri tárgyú regényekről megtudjuk, hogy témaválasztásukban az 
vezette az írót, hogy az ellenforradalmi időkben tévútra siklott társadalmi fej-
lődést világítsa meg, és egy-egy mondatban rövid meghatározást is kapunk 
a dzsentri-regények témáiról, de arról ismét semmit sem ír, hogy miben fej-
lesztette tovább Móricz Zsigmond a kritikai realizmus eszközeit ezekben a 
nagyszerű dzsentri-tárgyú írásokban. Mikszáth nevét meg sem említi a 
dzsentri-írások kapcsán (másutt is csak egy-két általános megjegyzésben sze-
repel), pedig önként kínálkozik az összehasonlítás: miben jutott túl Móricz 
Mikszáthon, a dzsentritípusok első nagy ábrázolóján? Az összehasonlítás nem-
csak azért lett volna fontos, hogy kijelölje Móricz helyét a magyar irodalom-
ban, hanem azért is, mert ezzel az elhatárolással sokkal határozottabb kör-
vonalú, sokkal plasztikusabb képet adott volna magáról Móriczról is. Mert pél-
dául, amit Móricz dzsentriábrázolásáról mond Nagy Péter, az annyira álta-
lános jellegű, hogy a tartalmi meghatározásokon kívül mindezt Mikszáthról is 
elmondhatta volna, a pozitív megjegyzéseit éppúgy, mint a bíráló jellegűt: 
„Meglátja és zseniálisan ábrázolja a dzsentri belső rothadtságát, halálraítélt 
vo l t á t . . . " Ugyanakkor, amikor a birtokososztály felé fordul, s meglát ja 
annak bűnös népellenességét, nem csap át az osztály gyűlöletébe, írása nem 
lázít, nem forradalmasít közvetlenül. Épp ellenkezőleg: a feudális dzsentri-világ 
széthullását, elmúlását bizonyos fájdalommal, nosztalgiával szemléli: ugyan-
akkor, amikor megvetéssel leplezi le ennek az osztálynak semmittevő, here 
életét, sajnál ja is őket, fá j la l ja elmúlásukat." 

A bevezető első fele magán viseli irodalomtörténetírásunk „gyermekbeteg-
ségének" egyik leggyakoribb tünetét, hogy a történelmi alap, és a kor politikai 
viszonyainak ismertetése elnyomja az irodalmi elemzéseket, másrészt az iro-
dalmi elemzések nem kapcsolódnak elég szervesen a gazdasági-történelmi alap 
ismertetéséhez. 

A bevezető második része tér rá közvetlenül és részletesen Móricz Zsig-
mond novelláinak és novellaíró módszerének tárgyalására. Néhány novella 
elemzésével sikerül megragadnia Móricz novellaíró módszerének egy-két jel-
lemző vonását. A paraszti tá rgyú elbeszélésekkel foglalkozik a legrészleteseb-
ben- Kiemeli, hogy Móricz „irodalmunkban elsőként t á r j a fel a falu társadal-
mát széthasogató osztályellentéteket" és paraszti írásainak központi problé-
má ja mindig a magyarországi polgári demokratikus forradalom egyik főkér-
dése, a földkérdés. A parasztnovellák kapcsán mutat rá arra, hogy Móricznál 
milyen gazdag változatban jelennek meg a dolgozó nők különböző típusai. 
Móricz típusalkotó módszerét szintén részletesen elemzi az előszó. 

A formai problémákat sem hagyja figyelmen kívül Nagy Péter. Elem-
zésének legérdekesebb része Móricz stílusával foglalkozik. Különböző novellák 
példáján muta t ja be, hogy az ellesett párbeszéd, az anekdota és a riport tech-
nikája mint olvad össze Móriczban sajátos egyéni, életízű, drámai feszültségű, 
művészi stílussá. 

Kár, hogy az előszó második fele még fokozottabb mértékben figyelmen 
kívül hagyta az irodalomtörténeti szempontot, mint az első rész futólagos 
áttekintése. A novellaíró Móriczról kidolgozott részletes és találó portré éppúgy 
a levegőben lóg, mint az ezt megelőző általános vázlat. Csak a paraszti novel-
lákkal kapcsolatban tesz kísérletet arra Nagy Péter, hogy némileg meghatá-
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íozza: milyen volt a magyar irodalom parasztábrázolása Móricz indulásakor. 
De itt is teljesen a felszínen mozog. Egy kalap alá fogja a századforduló 
hazug dzsentriszemléletének parasztképét, Gárdonyi parasztábrázolásával és 
Mikszáthról is csak ez a mondanivalója: „Ez a szemlélet még Mikszáth paraszti 
írásain is uralkodik, bár a valóságos problémák már át-átködlenek sorain." 
Az fel sem vetődik, hogy például Tömörkény, vagy Móra parasztábrázolását 
mi határolja el Móriczétól és hatott-e rá valamelyest Tömörkény stílusa,, 
amelyről tudjuk, hogy nagy lelkendezéssel írt 1917-ben. 

Ha a magyar irodalom fejlődésébe helyezte volna Nagy Péter a novella-
író Móricz Zsigmond ú t já t , feleletet kapott volna olyan kérdésekre is, amelyek 
előtt tanácstalan maradt. Móricz naturalizmusáról például csak annyi mon-
danivalója van, hogy az egyéni stílus kialakítása sem volt problémátlan Móricz 
számára és egy ideig a naturalizmus zsákutcájába rekedt, de később kisza-
badult ebből a zsákutcából. Nem magyarázza meg, hogy elsősorban azért tévedt 
a naturalizmusba, mert végkép szakítani akart a kor irodalmának feudális 
gyökerű, idealisztikus parasztábrázolásával. 

Az irodalomtörténeti szempontot nemcsak olyan értelemben kérjük szá-
mon Nagy Péter előszaván, hogy nem jelölte ki a novellaíró Móricz Zsigmond 
helyét a magyar irodalomban, hanem azért is, mert vázlatos képet sem ad 
a novellaíró Móricz Zsigmond pályájáról, fejlődéséről. A nov.ellairó Móriczról 
alkotott képe, statikus állókép. Az előszó első felében adott vázlat távolról sem 
pótolhatja ezt a hiányt, már csak azért sem, mer ott a novellák problémái 
csak mellesleg vetődnek fel. 

Teljesen figyelmen kívül hagyja Nagy Péter azt a problémát, hogy 
milyen állomások fedezhetők fel a novellaíró Móricz fejlődésében. Azt a kér-
dést felveti, hogyan indult Móricz pályája, de a megoldás elől úgy tér ki, 
hogy idézetet hoz Móricztól, a Hét krajcár élményi indítékáról. A Hét krajcár 
előtti elbeszéléseket összegyűjtő Tavaszi szél című kötetről az előszóíró épp-
úgy megfeledkezik, mint a könyv végére függesztett jegyzék „Móricz Zsig-
mond elbeszélésköteteiről". Pedig a Tavaszi szél gazdag lelőhely! Móricz Zsig-
mond novellaíró módszerének kialakulásáról sok mindent elárul ez a kötet. 
Ezekben az írásokban pontosan megfigyelhető, hogy milyen nehéz küzdelem-
mel találta meg Móricz egyéni hangját, milyen erősen kellett küzdenie külön-
böző hatásokkal, hogy a Hét krajcár-novella fokozatos fejlődés állomása 
és nem olyanfajta váratlan csoda, mint Nagy Péter szövegéből gondolható L 
„Második kisfia halála után, a legmélyebb kétségbeesésben csendül fel tisztán 
a sajátos móriczi hang: megírja a Hét k ra j cá r t . . . " 

A történeti szempont hiányából következik, hogy Nagy Péter előszavá-
ban teljesen összemosódik a paraszttárgyú novellák korábbi, életképszerű és 
a valamivel későbbi eredetű, a mélyebb összefüggéseket és osztátyellentéteket 
is feltáró írások két külön típusa. 

Mindent összevéve, Nagy Péter előszavának nagy eredménye, hogy vilá-
gos és általában elfogadható vázlatot adott Móricz Zsigmond írói-politikai 
magatartásának alakulásairól és fejlődéséről és jól kijelölte ennek a fejlődés-
vonalnak az állomásait. Jelentős eredmény, hogy formai kérdéseket is felvetve, 
konkrét novellaelemzésekkel ráirányította a figyelmet Móricz Zsigmond novel-
láira és Móricz Zsigmond novellaíró módszerének főbb vonásaira. Hiánya, 
hogy Móricz írói pályáját nem vázolta fel, hogy a novellaíró fejlődésével külön 
nem foglalkozott, és a magyar irodalom fejlődésébe nem állította be sem álta-
lában Móricz Zsigmond, sem a novellaíró Móricz életművét. 

Meggyőződésünk szerint az előszó hiányosságai ellenére is jó szolgálatot 
tesz a helyes és valódi Móriez-kép kialakításában. 

Jelentős mértékben elősegíti Móricz Zsigmond műveinek népszerűsítését. 
Ezt szolgálja az előszó könnyed zsurnaliszta stílusa is. Kár, hogy a közvetlen, 
könnyen folyó stílust néhány bántó pongyolaság ékteleníti. A Hét krajcár 
jelentőségéről szólja azt írja, hogy ezzel a novellával Móricz „megszakított 
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minden kapcsolatot, amely öt a huszadik század első évtizedének feudál-
kapitalista közrendjéhez a Tisza Istvánok, Herczeg Ferencek, esendőrsortüzek 
és kivándorlási ügynökök világához fűz te . •." Mi fűzte váj jon Móricz Zsig-
mondot valaha is a esendőrsortüzek világához? Az előszóból kiderül, hogy 
Nagy Péter is jól tudja, hogy semmi, csak a patetikus fogalmazás ragadta 
el az előszóírót. A Csata című novella két nőhősének a harcáról azt í r ja , hogy 
„világos, hogy nem két ember, de két osztály tűz össze Erzsi és Klári közö t t . . . " 
Ez így nem igaz és ezzel az állítással sematizálnánk Móriczot. Erzsi és Klár i 
harcában valóban két osztály csap össze, de két ember egyéni összeütközésében, 
ahogy maga Nagy Péter mondja az előző mondatban, „emberi érzelmek és 
indulatok áttételein keresztül." 

A stílus pongyolasága másutt logikailag nem zavaró, de bántóan magyar-
talan: „Ö maga e leszűkítés ellerí mindig műveivel harcolt — és sikerrel..." 
A legéktelenebb stílusbotlást is ideírjuk: „e zsákutcák legjelentősebbje szá-
mára a naturalizmus volt." 

Az ú j kötet remélhetőleg nemcsak Móricz Zsigmond olvasására csábítja 
az ú j olvasókat, hanem általában olvasásra. A klasszikusok olvasására is. 

Vargha Kálmán 

KOMÁN KÖLTÖK ANTOLÓGIÁJA 

Szerkesztette Köpeczi Béla és Vas István. Az előszót Mihály fi Ernő írta. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. 

A Román költők antológiája, nagy sikere könyvkiadásunknak s nagy 
eredménye magyar-román kulturál is kapcsolatainknak. A nagy gonddal szer-
kesztett, több mint 300 oldalas antológia régi hiányt pótol: az első olyan gyű j -
temény, mely teljes képet ad a román költészet gazdag hagyom'ányairól 
és jelenlegi képviselőiről. Helyesen á l lapí t ja meg Mihályfi Ernő a kötet beve-
zetőjében: „Ezek a költők, ezek a versek egy nép történetét mondják el. Har-
cait, szenvedéseit és felszabadulását. S ezt a történetet sem ismerte, nem így 
ismerte azelőtt a magyar nép." A román költészet, jóllehet a mi irodalmunktól 
eltérő fejlődésen ment keresztül, mégis leglényegesebb vonásaiban hasonlí t a 
miénkhez. A román költők, akárcsak a mieink, szüntelenül harcban állottak az 
elnyomó feudális-polgári renddel s lelkesen küzdöttek népük függetlenségéért. 
Legjellemzőbb tulajdonsága e költészetnek a néppel való szoros összefüggés. 
A. román költők színe-java: Boliae, Eminescu, Vlahufa, Coçbuc, Päun-Pincio, 
Neculufä, harcosan kiál-lott a, nép igazi ügye mellett, s küzdött annak diadalra-
jutásáért. A klasszikus költők versein keresztül ' tulajdonképpen a román nép 
történetével ismerkedünk meg. De híven kifejezi a román nép történetét а 
népköltészet is, melynek gazdag terméséből megismerhetjük a legjellegzete-
sebbeket. Az argyasi monostor az úri kizsákmányolás, Vitéz Korbea pedig az 
elnyomatás méreteivel ismertet meg. Az ú j román költészet pedig azt bizo-
nyít ja , hogy mennyire közösek ma célkitűzéseink, erőfeszítéseink. Népeink ma 
a Szovjetunió vezetésével lelkesen építik a szocializmust és küzdenek a béke 
fenntartásáért . 

A Román költők antológiájának értéke, nagy jelentősége akkor tűnik ki 
leginkább, ha szembeállítjuk a múltban megjelent antológiákkal. Ezek a. gyű j -
temények nem az igazi, tehát nem a haladó román költészetet tolmácsolták a 
magyar olvasóknak, hanem a dekadens burzsoá költészetet. H a megnézzük pl. 
a Mai román költők c. lírai antológiát,1 melyet Szemlér Ferenc állított össze 
fordításaiból, azt látjuk, hogy abban nemcsak a román dekadens költészet fő 
képviselői: Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Bacovia, hanem a nacionalizmus 

1 Vajda János Társaság kiadása, 1940. 
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