
Ügy érzem, máris messzebb mentem, mint amire ebben a vitaindító előadásban 
jogom volt. Hiszem, hogy nem a régihez való ragaszkodás vezetett, mikor a föl-
vetett kérdésekben úgy foglaltam állást, hogy Az ember tragédiáját minden ellent-
mondása, egyenetlensége, különösen a jövő ábrázolásának hibái és a történeti é s 
keretjelenetek kényszeredett összeillesztése ellenére a magyar irodalom nagy érté-
kének tartom. 

Ki kell jelentenem, hogy helyeslem a Tragédia előadásának szüneteltetését, 
helyeslem, hogy levették a műsorról akkor, amikor a régi Tragédia-játszás emlékeit 
menthetetlenül magával hurcoló, külsőlegesen helyreigazított sorozatos előadások 
az akkori helyzetben nem az újjáépítés lendületét, hanem az ingadozást erősíthették. 
De azt hiszem, nemsokára el kell jutnunk odáig, hogy Az ember tragédiáját megint 
játszani lehet, mégpedig olyan előadásban, amely tisztán ragyogta t ja fel a mű 
értékeit, érvényre jut tat ja igazi, eddig mindig meghamisított harcos mondanivalóját. 
Hogy ez a részletekben mikép oldható meg, azt még hosszú vitáknak kell tisztázniuk. 
Az új előadást igen alapos előkészítésnek kell megelőznie, amelyhez művészek és 
tudósok szoros együttműködésére van szükség. 

Még csak annyit, hogy ennél a kérdésnél fokozottan kell éreznünk a felelős-
séget, abban a vonatkozásban is: segítheti-e, vagy gátolhatja Madách műve népünk 
öntudatosodását, munkájának, békeharcának lendületét. De fokozza ezt a felelősséget 
az is, hogy Az ember tragédiája a múltban a külfölddel való kulturális kapcsola-
toknak viszonylag erős szála volt. Alkalmas-e arra, hogy a béketábor erősítője, 
a béke és haladás erőiért küzdő népek kölcsönös megbecsülésének és együttműkö-
désének segítője legyen, azok közé a kincseink közé tartózhatik-e, amelyekkel a 
magyar nép a nemzetközi szocialista kultúra kincsestárát gyarapí that ja? Szeretném, 
ha a most meginduló vita közelebb segítene mindnyájunkat e fontos kérdések tisztá-
zásához. 

CZINE MIHÁLY : 

MÓRICZ ZSIGMOND : RÓZSA SÁNDOR 

Ma már tisztázott az a kérdés, hogy Móricz Zsigmond nemcsak „a falukutatás, 
a népi irányzatosság úttörő mestere volt, hanem az egész nemzet problémáinak 
ábrázolója, kora legnagyobb regény- és novellaírója. Egyes műveivel kapcsolatban 
azonban még sok a t isztázatlan kérdés. 

A legproblematikusabb megjelenése óta a Rózsa Sándor. Miért éppen 1940— 
•H-ben nyúlt vissza a szabadságharchoz, a betyár alakjához? Mit akart mondani 
véle? Hogyan egyeztethető össze a Rózsa Sándor-ból kicsengő népforradalom 
igénye a Kelet Népé-ben hirdetett „Hagyd a politikát, építkezz" jelszóval. Es 
egyáltalán, hol kapcsolódik egybe a népfőiskola-terv, Rózsa Sándor regény, refor-
mok hirdetése Tolnai titkának fellebbentése. Ezekre a kérdésekre eddig nem 
kaptunk feleletet a Móricz Zsigmondról megjelent írásokban. Pedig már régóta 
megoldásra váró feladat, a teljes Móricz-kép megrajzolásához feltétlenül szük-
séges. A Rózsa Sándor regény először a Kelet Népé-ben jelent meg. Az első 
rész 1940-ben, a második rész 1941-ben. Könyvalakban 1941, illetve 1942 könyv-
napján került az olvasók kezébe. 

Már az első kötet nagy port vert fel, elsősorban hívei és tisztelői körében. 
Elmarasztalás inkább formai oldalról érte; a következetesen véghezvitt ö-zésben 
kötöttek bele; nem ismeri és mégis erőlteti a szegedi nyelvjárást. Egyesek a regény 
nyelvét naturalizmusnak könyvelték el, nem vették észre, hogy másról van itt szó, 
nem egyszerű formai kérdésről. A kritikusok jelentős része az első kötet Rózsa 
Sándor-ában csak a népdalok gavallérját látta. 
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Móricz kritikája, politikai hitvallása a második kötetben élesebben szólal meg. 
A politikai lapok nyomban felfigyeltek; megjelenését párat lan méretű kritikai 
támadás követte. Kézzelfogható volt a regényből, hogy nemcsak Rózsa Sándorról, 
nemcsak 48-ról van szó, az akkor elmaradt társadalmi reform és nemzeti össze-
fogás kritikájáról, hanem az 1940-es évek Magyarországáról is. Móricz társadalmi 
problémák, a parasztkérdés megoldását sürgette, fgy érthető, hogy Rózsa Sándor-
ról beszélve, közös platformra került és lényegében ugyanazokat mondta el a 
klerikális Nemzeti ü jság, a kormánypárti ü j Magyarság, a Petőfi (Társaság 
Koszorúja és a szociáldemokrata Népszava. Valamennyien jobban féltek a nemzeti 
egységet lehetővé tevő, agrárforradalomhoz közeljáró beiső átalakulástól, mint 
az előretörő fasizmustól. 

A kialakuló elméleti vitákban szót szóra adtak, mindenki kötelességének 
érezte, hogy üssön egyet a Rózsa Sándor-on, vagy szólaljon fel védelmében. 
A támadásokra a barátok és követők sem feleltek elég alaposan, a rosszindulatú 
ostoba írásokat vagy nem tartották feleletre méltónak, vagy éppen a regény 
gyengéit emelték ki, mint értéket. A félfeudális, klerikál-soviniszta lapok a „nem-
zeti szabadságharc" és az „ifjúság nevelése" érdekében emeltek szót. Érezték 
Rózsa Sándor-ban a forradalom hirdetését, a forradalom ösztönző üzenetét és 
attól féltek, hogy ezt az olvasók is megértik. Ezért más irányba akarják terelni 
az értékelést; Rózsa Sándor-ról kövekezetesen mint közönséges rablóról, haramia-
vezérről beszélnek, akit még a „szabadságharcban sem lehet betyár csapatával 
együtt használni, hanem félre kellett állítani, s hogy minden türelem és elnézés 
után is, mert egy vonatot robbantott fel a szabadságharc után is, el kellett ítélni 
és a szamosújvári fegyházban fejezte be é l e t é t . . . megsértette töbször az erkölcsi 
világrendet, s akinek ezért minden emberi törvény és jog szerint lakolnia 'kel let t . . . 
Rózsa Sándor közönséges gonosztevő, akit ki kellett közösíteni az emberi társa-
dalomból." Nemzeti ü j ság , 1942. 127. sz. Nyisztor Zoltán. (Mi is összevonjuk 
szemöldökünk.) 

Hogy a „rabló" felé címzett kritika mennyire a népi forradalmi erőknek szól, 
azt a kormánypárti ü j Magyarságban Milotay István meg is fogalmazta: „Ha a 
magyarság 48-ban is alapjában véve csak Rózsa Sándorokban bizhatott, akik 
csakugyan igazán a népből valók voltak, akkor Móriczék szerint ma is csak innen 
jöhetnek a mi megváltóink, s ha az úri közvélemény Rózsa Sándoroknak tar taná, 
vagy nevezné is őket, rájuk vár a nagy feladat, hogy a magyar nép számára 
csakugyan új történelmet csináljanak". (U. M. 1942. 145. sz. Az új Rózsa Sándor.) 
Hosszú, ötödfélhasábos vasárnapi vezércikkéből szinte kisüt a félelem a népi 
megmozdulásoktól, kiolvasható, hogy Móricz 48-at illető kritikáját a fasizáló 
Magyarország kritikájának érzi. 

Feudális, ellenforradalmi talajról jött a Koszorú és a Népszava kritikája is. 
A Petőfi Társaság folyóiratában megjelent kritikát közölte le szószerint a Nép-
szava, minden kommentár nélkül, jelezve, hogy teljesen egyetért vele. (1942. júl. 8.) 
fgy a Koszorú-val, sőt a Nemzeti Ujság-gal és az ü j Magyarság-gal együtt tilta-
kozik az „erkölcsi világrendet" megsértő Rózsa Sándor „népi ideállá" való nagyí-
tása ellen, és támadja a —• szerintük — „egész népi gondolatot" kisajátító népi 
mozgalmat, „mert — megintcsak szerintük •— a népi gondolat igen szép, szent és 
közös kincs. Senki sem saját í that ja ki magának, s különösen nem Magyarországon, 
ahol a legtöbb ember — hála istennek! — legalább is a második vagy a harmadik 
nemzedékben a népi talajhoz viszi vissza s zá rmazásá t . . . " Ez a rész eleget mond 
a szociáldemokrácia irodalomszemléletéről és a parasztság kérdésében tanúsított 
állásfoglalásáról. A Népszava nem látta, amit Móricz megérzett, hogy a fasizmus 
elleni harc, a társadalmi fejlődés érdekében a parasztkérdést feltétlenül meg kell 
oldani. A Népszava később sem korrigálta közlését egyetlen szóval sem. 

A felszólalók másik csoportja — a polgári értelmiség képviselői — igyekezett 
a Rózsa Sándor mondanivalóját veszélvteleníteni. A politikai-világnézeti nyilt 
állásfoglalást kerülve csak a regény irodalmi, esztétikai oldalával íoglalkoztak. 
Elismerőleg és részletesen csak az első kötetről beszélnek. Az első részt Móricz 
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legjobb müvei közé sorolják, a betyár falusi legendába növő alakja és a tanyavilág 
ősi állapotának a rajza révén. (Halász Gábor: Változatok egy népdalra. Magyar 
Csillag, 1942. okt.) Rózsa Sándorban a gyöngédséget, a líraiságot látják a leg-
fontosabbnak. (Schöpflin: Rózsa Sándor a lovát ugratja. Nyugat, 1941.) Az ér-
téket, az újat annak tudja be, hogy első kötet a népdal művészi elemeire épül, 
„népdal prózában elbeszélve", s hogy az író Rózsa Sándort „nem mint regényhőst, 
hanem mint balladahőst állítja elénk, csak legendás tettei, szerelmei és szavai 
élnek és nem jellemvonásai". (Szabó Zoltán: Rózsa Sándor, Magyar Nemzet, 
1942. 202. sz.) A második részt kurtán elintézik, mondanivalóját nem akarták 
megérteni. Elemzésével meg sem próbálkoztak, néhány mondatban sajnálkoztak, 
hogy miért is tévedt Móricz politikai természetű területre. Halász Gábor a második 
részben csak a „rutinra vált ihletést" látja, amelyekben Móricz „a töretlen erejű 
pusztai képeket vértelen történelmi kartonokká nagyítja fel". Szabó Zoltán a má-
sodik kötetet nem is tartja egyébnek, min „egy eltévedt és koraszülött mű együt-
tesének". „Elvetélt" a betyárregény és „koraszülött" a 48-as korrajz. Sajnálkozik, 
hogy Móricz az első rész folytatása helyett „fölösleges és sietős" véleménynyilvá-
nításokat adott. 

A Rózsa Sándor regényhez a népiesek és a népiesekhez közelállók nyúltak 
a legnagyobb szeretettel és elismeréssel — de mondanivalóját nem értették meg, 
sőt eltorzították, különösen a népiesek jobbszárnya. Rózsa Sándort tovább mitizál-
ták, eszménnyé emelték, a szellemi forradalom, a mély magyarság és a harmadik 
út igazolójává faragták. Féja már „a magyar néphős ezeresztendős eszményét" 
látja benne, aki „kősziklaként áll, megmásíthatatlan, kiengesztelhetetlen és örök", 
,a magyar nép történeti vágyálmát a leghűbben kifejezi". Pontról-pontra hamis, 

mitizált kép ez, amit helyesen lát meg a regényben, abból is hamis következtetést 
von le. 

Megérzi Rózsa Sándorban a hőst és az emberségest, a hűt és igazságost, 
helyesli a 48-at kísérő népi bizalmatlanságot; a mozgalom Rózsa Sándor ügye is, 
de másképpen, — és Rózsa Sándor visszavonulását, kiállását a szabadságharcból 
úgy könyveli el, mint többletet a hősiességen és emberségességen túl, mint hűséget 
önmagához és a népi világhoz, „melvnek védelmező és bosszút álló ostorának sze-
gődött". Tehát végső soron éppen azt emeli ki döntő pozitívumként, ami a regény-
ben a legproblematikusabb, ami a „hagyd a politikát, építkezz" elmélet politikai 
cselekvésről való lemondását jelenti és a némethlászlói „mélymagyar" ideológia 
hatását mutatja. (Féja: Rózsa Sándor összevonja szemöldökét, Magyarság. 1P42. 
jul. 1.) 

Németh László (Móricz Zsigmond s a betyárok, Magyar Csillag, 1942. aug.) 
is ezen a vonalon igyekszik megérteni a második részt, de a maga világnézetét 
jobban belevetítve: A szabadságharcból „ . . . éppen mert Kossuth ügye volt, ki kel-
lett maradnia, vagy ki kellett csúsznia belőle a nemzet legalsó rétégének", — mert 
szerinte — 48 inkább a nemesség ügye volt, „s a Kelet-Európa egyetlen szabad 
pontján támadt idehúzó nemzetköziségnek lett ügye, mint népünknek". Ilyent c s ík 
azért tudott leírni, mert nem látta — 1942-ben! — a nemzeti függetlenség és tár-
sadalom felszabadulás összefüggését, szükségességét — és nem látta, hogy a 
magyar szabadság sem 1848-ban, sem 1942-ben nem választható el más népek 
haladó mozgalmaitól. Ebből az izolált nép- és nemzetszemléletből következik aztán 
— legalább is részben — a bús- meg mélymagyarság nézőpontjának érvényesítése 
a Rózsa Sándorról szóló írásokban: Rózsa Sándorban sokan a „nomád" hajlamo-
kat, a „nagy puszta" életkedvének, szabadságának, merészségének és „erkölcsei-
nek" „feltámadását" vagy éppen Ázsia Európába szakadt, megértetlen, „idegen" 
szegletét vélik felfedezni, sokszor még 45 után is. (Kárpáti Aurél: Móricz Zsigmond 
Alkotás, 1847.) 

Az elmondottakból látható, hogy a felszabadulás előtt megjelent írások a 
Rózsa Sándort szinte kivétel nélkül vagy elítélik, vagy mondanivalóját igyekez 
tek veszélyteleníteni, vagy sa já t világnézetük igazolására a „mélymagyarság" 
„megmásíthatatlan" „örök" szobrát igyekeztek faragni belőle. 
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A felszabadulás után keyés szó esett a Rózsa Sándorról. Egy-két mondatban 
utaltak nagyszerűségére, de a regény .problematikusságát fel sem vetették. A kri-
tikák megmaradtak a pársoros ismertetésnél, pedig a regény kétszer teljes kiadás-
ban jelent meg (1947, 1949) és egyszer részletek jelentek meg belőle. (Magyar 
Népkönyvtár, 1947.) 

Kevés szó esik a Rózsa Sándorról 1949-ben is, pedig a könyvnap legkeresettebb 
könyve volt. NéHány politikai lap (Világ (F.), Hírlap 125 Faludi György, Népszava 
123, Szabad Szó 130, Kis Újság) ismertette néhány sorban, a szokásos módon. 
Irodalmi folyóirataink meg sem emlékeztek róla. 

Egyedül a kiadó (Athenaeum) közöl öt oldalon komoly jegyzetet, de ez csak 
a regény megjelenésének körülményeire, Móricz erkölcsi és írói nagyságának le-
szögezésére szorítkozik. 

Mi a nagyfokú „részvétlenség" oka? Talán Móricz jelentősége kisebbedett? 
Vagy csak a Rózsa Sándor veszített értékéből? — Kibontakozó kultúrforradalmunk 
bizonyítja, hogy Móricz művei az új magyar kultúrának fontos alkotórészei, — a 
Rózsa Sándor regény is élő, sokan olvassák és irodalomtörténeti szemináriumokon 
is gyakran szerepel témaként. Magyarázatot a regény problematikus voltában 
kell keresnünk. A kérdés nehézsége abban van, hogy Móricz — különösen a Rózsa 
Sándor írása idején — a nyilt politikai állásfoglalást elkerülte, a magyar nép 
társad_almi, gazdasági problémáinak megoldásához nyúlva gyakran naivságokba, 
utópizmusba bonyolódott. 

De mikor Móricz „műben került szembe a valósággal, nem tudott sem ha-
zudni, sem mellébeszélni", „mint író nem tudott nem következetes lenni". (Dar-
vas József; Szabad Nép, 1949, 151. sz.) 

És csakugyan, Móricz minden művében kora problémáira keresett választ. 
Regényhőseit is úgy választotta, hogy rajtuk keresztül rá tudjon világítani a 
problémákra. Már első írásaiban — a 900-as évek eleién — megérzi a polgári 
demokratikus átalakulás szükségességét: parasztjainak föld, jog, vagyoni és szel-
lemi gyarapodás kell. A Sárarany (1908) Turi Danija „földet akar szerezni, hódí-
tani, nemcsak magának, hanem a földetlen, éhező, soknépű falujának", „ . . . meg-
tanult nagy terveket csinálni és rájött, hogy semmi külső, közönséges emberi lehe-
tősége nincs, hoev azok valaha sikerüljenek" — azaz a parasztság nem képes 
széttörni a fejlődését lehetetlenné tevő félfeudális gazdasági-társadalmi rendet. 
Későbbi regényhősei is megoldást keresnek, de szándékaik megvalósulásából 
semmi sem lesz. 

A „Fáklya" értelmiségi hősének élete reménytelen marad: a tűzben megfeke-
tedett emberi csontok azt hirdetik: „elvégeztetett — de semmi sem tisztáztatott". 
Az Uri muri dzsentri Szakmári Zoltánjában tapogatózása is sikertelen, nem tud 
egyebet tenni, mint a mulatozó urakra rágyújtani sa já t kastélyát. A Rokonok-

hősét is befonja és megfojtja az imperializmus panama-mocska. A Rokonok fontos 
időpontot jelent Móricz fejlődésében. A 30-as évek gazdasági válsága láttán fel-
ismeri Móricz, hogy hősöket, megoldást csakis az elnyomott osztályokban, a nép-
ben kell keresni, — hogy a pusztuló dzsentri sorsa nem egyenlő a magyar sors-
sal (mint az Dri muriban), mert az úri és paraszti világ nem azonos, az előbbi 
halálra ítélt, az utóbbi pedig az emberséget, a szép életre való képességet jelenti. 

Ez a felismerés még nem jelentette a népi célokat megvalósító hős megtalálá-
sát. Falutörvényből kitörő édesapja, a „hihetetlen és megérthetetlen" jelenség élet-
eredménye sem kielégítő — a parasztság kapitalizálódása lehetetlen az évszáza-
dos paraszti módszerekkel, a „minden erőt megszakító munkával és hasán való 
spórolással". A Boldog ember jobbágytudatú hősével, a meglevő lehetőségek kö-
zött élni akaró Joó Györggyel sem lehet mit kezdeni. Joó György nem tudja a 
fennálló renden belül elfogadhatóan berendezni a maga életét. A Betyár városlwn 
tudatosult Avar Janija, a magános lázadó sem változtatja meg a falut. Nagy erő-
vel rajzolt alakjában azt érzékelteti Móricz, hogy valamit tenni kell, mert sehogy 
sincsen jól, ahogy van, de az utat még nem látja: itthon a polgári jog és életforma 

47 



megszerzésére nincs lehetőség; „szemei zölden világítottak bele a reménytelen-
ségbe". Meggyőződése, hirdetett elvei ellenére műveiből kihangzik: paraszt hősök 
egyedül nem teremthetnek új életet, nem oldhatják meg saját osztályuk problé-
máját sem. 

Mi az oka, hogy Móricz emberei, a különféle típusú regényhősök nem tud-
ják megvalósítani kitűzött céljukat? Mi az oka, hogy a polgári törekvések Magyar-
országon csak vágyálmok maradnak, kiteljesedésükre még remény sincsen? Hol 
a hiba a magyar társadalom fejlődésében, mikor és miért csúszott rossz vágányra 
történeti fejlődésünk? Mikor és hogyan alakult ki a magyar társadalom nemesi-
úri szerkezete, melynek következménye, hogy „elmérgesedett az élet: sebes lett és 
eves lett a seb?" 

A kérdés ilyen megfogalmazása Móricznál először valószínűleg a 19-es levert 
proletárforradalom után jelentkezett. Akkor a 17. századnál látta a hibát — leg-
alább is az az Erdélyből ilyesmire lehet következtetni. Egyben figyelmeztette saját 
korát a politikai álmokkal, országot pusztító Báthory Gáborral és a józan, építő 
tényekkel kis országot magasra emelő Bethlen Gáborral a belső építésre. (Ez már 
a „ne politizálj, építkezz" elv — de itt még más jelentésű, főleg a revizionizmus, 
irredentizmus ellen irányult.) 

• Később a századfordulónál kereste a bajok forrását. Ekkor vált tragikussá a 
korábbi úttévesztés: a Csörgő Csuli középkori figurái a kialakult imperializmussal 
együtt fojtogatják a népet. (Üri muri, Betyár, Eletem regénye.) 

Ez a felelet sem elégítette ki. A kulcspont, a jelen feladatainak keresése köz-
ben jutott el Tolnaihoz, akiben a bűnök és mulasztások leleplezőjét látta. (Kelet 
Népe 1941. január 1.) Ennek a törekvésnek a terméke a Rózsa Sándor regény is. 

De van egy másik motívum is, ami 48-hoz, helyesebben Rózsa Sándorhoz vitte 
Móriczot: a Kelet Népében kifejtett elvek helytelenségének megértése, a politikai 
cselekvés fontosságának a felismerése. 

Itt szükséges egy kicsit a Kelet Népéről beszélni. A 30-as évek végén egyre 
erősebb a fasizálódás, a nép nyomora növekszik, az ország egyre inkább a néme-
tek gyarmatává válik. A demokratikus erők gyöngék, szétesik a korábban sem egy-
séges Márciusi Front. Móricz személyileg, anyagilag is nehéz helyzetbe kerül: 
régi lapja nem közli írásait. Ezek az okok, a nemzet helyzete, a jelen és jövő 
bizonytalansága, a népen való segíteniakarás késztette Móriczot a Kelet Népe 
átvételére. (1939. dec. 15.) A Kelet Népé-vei olyan írócsoportot akart létrehozni, 
„melynek tagjai megállapítják a maguk munkaterületét, felparcellázzák a magyar 
élet problémarengetegét, és ha lehet — ők állnak a gyakorlati munka élére is". 
(Kelemen János: Tervek, az utolsó évek. Magyar Csillag, 1943.) 

„Nem ismerjük a jövőnket. Nincs célkitűzésünk, nincs programmunk, nincs 
tájékozódásunk, és nincs szilárd elhelyezkedésünk: . . . Egyet tudunk csak: élni 
akarunk" — írja Móricz az első számban. De a következő számban már program-
mot ad: „hagyd a politikát, építkezz" — és a Kelet Népét fórumnak szánja, hogy 
megvitassák, milyen eszközökkel juthat előre a magyarság. 

Folyóiratában a központi probléma ez is marad végig: valami úton segíteni 
kell a népen. Móricz véleménye: a parasztság felszabadulása nem következhet be 
politikai úton, leghelyesebb az éppen felmerülő tünetek orvoslása. 

„Ez nyilván olyan politika, amiben kell, hogy minden párt és minden kor-
mányzat egyetértsen". (1940. jan. 1.) Tehát — ahogy Lukács György kimutatta: 
(Prológ vagy epilog, írástudók felelőssége című kötet) az akkori rendszer támo-
gatását akarta megszerezni, annál is inkább, mert az ellenforradalmi korszakban 
haladást látott a múlthoz képest. „A közigazgatás a háború előtt valóságos rend-
őri szervezet volt, most valóságos szociális gondozó hivatallá l e t t . . . A mai állam 
az utolsó 20 év alatt a nép s az egész lakosság legfőbb jóléti szervezetévé kezd 
á tnevelődni . . . " (Kelet Népe 1940. márc. 1.) „A magyar fö ldművesség. . . magá-
tól lépett be a nemzeti közösségbe, s válik egyenrangú tényezővé a nemzet összes 
többi elemével." — Megtéveszti a kormány demagógiája és az, hogy a kormány 
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a falukutatók egy részét szociális tanácsadókká nevezte ki a megyékhez 500 pengős 
« fizetéssel, hogy szétbomlassza a reformokat követelők sorait. 

Móricz ilyen elképzelése káros, helytelen, de nem magyarázhatatlan. A Kelet 
Népe olyan történeti periódusban született meg, amikor a parasztság egyedül, 
önmagában képtelen politikai cselekvésre, képtelen a százados mulasztásokat be-
hozni, és egyáltalán reménytelen, lehetetlen helyzetének javulása egy fasiszta 
államban. — Ezt a reménytelenséget Móricz is érzi, innen a gyógyszerek gyors 
váltakozása: olcsó tégla kell, — megváltozik'az alföldi nép élete, népfőiskola kell, 
„a nép szellemi feszabadulásban van. S soha többet nem lesz hatalom, amely 
vissza tudja őket szorítani az elmaradottságba és sötétségbe". Aztán jött a hasura-
szövés és más naiv elképzelések. Minden meghirdetett reformból kiábrándul: nem 
hoz megoldást, nem csinál semmit. — így a Kelet Népe valójában nem is adott, 
és nem is adhatott hosszabb időre érvényes, átfogó programmot, inkább egy nagy 
hazafi útkeresésének, gyötrődésének a tükörképe volt. Ez magyarázza, hogy a 
munkatársak lassan szétszóródtak, a végén az egész lapot majdnem egyedül 
csinálta. 

A részletreformokból való kiábrándulása, útkeresése vitte 1848-hoz, és Rózsa 
Sándor alakjában a társadalmon kívüli betyárhoz, aki tenni, cselekedni mer. 
A regényben adja meg a helyesebb feleletet kora kérdéseire, öntudatlanul bár 
— de szembefordul a Kelet Népében kifejtett elvekkel, elválik a reformizmustól. 
<Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden felvetett kérdésre kielégítő feleletet ad: 
a „Hagyd a politikát, építkezz" — itt is becsúszik helyenként és problematikussá 
leszi az egész regényt.) 

Az első rész nem annyira Rózsa Sándorról, hanem a Rózsa Sándorokat termő 
jobbágysorsról szól. Már a regénytindító képben, a kovácsolási jelenetben nagy 
művészi erővel sűríti össze Móricz a regény mondanivalóját, indítja el az esemé-
nyeket. A regény minden jelenetéhez innen vezet egy-egy fonál. 

Az első rész arról beszél, hogy a magyar társadalom élete tarthatatlan — 
valami másnak, valami újnak kell jönni. Nem lehet az, hogy a legnagyobb dolog-
időben vigyék el a férfi népet úri robotra s idegen földre katonának. A tarthatat-
lan nyomor, elmaradottság és emberi kiszolgáltatottság az úri világ kényének 
(Maradékné esete) — ez jellemzi az egész falut. Mintha csak az I940-es évek 
magyar falujáról beszélne az író, „Maradék Pálné itt mindenki", „Itt mindég 
reszketett az emberi nép az éhségtől", A jobbágyi élet rajzát kiegészíti a termé-
szeti kép; az elvadult táj, a vad mocsár, sás, gyékény, bokorfűz világa. A társa-
dalmi korkép és tájrajz együttesen egy gyarmati feudális ország képét adják. Ez 
a kép mégsem reménytelen, mert Móricz megmutatja, hogy a gúzsbakötött népben 
szép erők ébredeznek, több kenyeret, emberi megbecsülést, polgári egyenjogúsá-
got kívánnak. Az ő követük Rózsa Sándor. Tehát nem a betyárromantika arany-
rojtosgatyájú hőse, hanem a népi világ küldötte. A betyár alakjával világít be 
Móricz a jobbágytársadalom életébe és mutatja be a feudalizmus viszonyai között 
élő parasztság útját, lehetőségeit. Rózsa Sándor a nép igazát átélő, nép mellett 
álló hős, akitől a nép az úri világ kordábatartását várja. Tévednek azok, akik 
Rózsa Sándort „gyöngéd lírai alaknak" látják, akinek életében az orgazda lánya 
iránti szerelem és az öccse iránti gondoskodás játssza a főszerepet. Rózsa Sándor 
forradalmi hős, aki tenni mer, aki számonkéri az úri bitangságokat; szerelme és 
-öccse iránti féltő gondoskodása emberi értékének természetes velejárói. Mindég a 
forradalmi cselekvés Rózsa Sándor legfőbb vonása. Pruksa doktorokat tanít 
rendre, megszégyeníti a nemes perzekutorokat és beüzeni a tekintetes városnak a 
földesúri világ fegyveres védőjével; „ . . . ennek utána nem komendálom, hogy 
nyakló nélkül bánjanak a szögénnyel. Mer a szögény is embör. Tudja e, éppen 
olyan embör mint maga, ha páros pisztoly van is a derekán mög ha tőtött puska 
van is a vállán. Mer a puska levöhető, tudja e, osztán akkor maga is épolyan 
semmi lösz, mint az akinek sose volt a vállán". Azaz a parasztság már kezd 
ráébre'dni arra, hogy a kizsákmányolás nem örökéletű, a feudális béklyókat össze 
lehet törni. A nép forradalmaskodó hangulatával a szegedi urak is számolnak; 
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„én nem Rózsa Sándortól félek; én attul félek, hogy ennek a hencegése ragadós 
betegség ne legyen". 

A paraszti és nemesi-úri világ áll itt szembe egymással. A Kelet Népe hasáb-
jain a reformista Móricz regényében az osztályharcot, a forradalmi bátorságot hir-
deti. Ezt tükrözi a regény nyelve is. A következetes nyelvjárás nem naturalizmus, 
aminek egyes kritikák elkönyvelték, nem is puszta színesítésről van szó, ahogy 
Móricz írta a Kelet Népé-ben (egyik vidéki olvasójának 1941. okt. 15.). 

„Újra megindült a szögedi embörök dörömbölése. Ne verjenek agyon érte. 
Rózsa Sándor mégse beszélhet debreceni dialektusban, s magamra vettem azt a 
lelkiismeretességet és fáradságot, hogy egy kicsit színesítsem az őzéssel a képet. 
De ne gondolja, hogy azt ambicionálom, hogy tökéletes legyen. Én csak színt 
keresek. A lényeget soha el nem érhetem: minden tájnyelvnek a hangszín csak 
egyik és pedig a legkisebb, bár legfeltűnőbb jellemvonása. Maga a gondolkozás 
formája, a szavak kincstára, a szólásmondások és az agytekervények csak annak 
állanak rendelkezésére, aki benne született. Ha én Szegeden születtem volna ősi 
szegediektől és ott nőttem volna fel, akkor tudnám a nyelvet. De igy csak a ma-
gyart, az emberit és mindnyájunkkal közösét akarom." 

Ebben a jegyzetében a naturalista jelzőt választja el magától nyelvi síkon. 
De többről van szó. A következetesen végigvitt nyelvjárás az osztályellentétek 
kibékíthetetlenségét, a fent és lent elkülönülését mutatja: más a két világ nyelve, 
erkölcse, ízlése. Különösen kitetszik ez a második kötetben. Gondoljunk a szeg-
vári bál jelenetére. Folyik a nagy muri, jelen van a megye, sőt az ország összes 
pecsovics úri népe: telik a szentesi polgárokból kiharcolt milliós adóból. „ . . . az 
ébredező hajnal rózsaszín pillákkal nézett be a táncterem ablakán és mind egy 
szálig mindeneket ébren talált, s oly kéjben, hogy egy ifjú az egész közösség 
érzelmét fejezte ki, amint imádottjává vált táncosnője előtt így rebegett: 
E táncvigalom emlékezete szívem húrjain visszhangzand." És ebben a bűvös pilla-
natban lépnek be a kastélyba a népi világ szűrös-gubás betyárjai. Sikoltás, tolon-
gás és betyárkáromkodás: „— Héj az atyaistenit, valahun egy van köztetek urak! 
Hát jól esik mulatni, mikor münk éhössen fagyunk el a sütét éccakában!" 

Ez a hang vezeti be a betyárok urakkal való tárgyalását, intelem-adását és 
eligazít bennünket a tájnyelv megértéséhez is. 

Rózsa Sándor szerepének ez a jelentősége magyarázza a Rózsa Sándor-
legendák születését. Mindenütt róla beszélnek, kastélyokban, zsellérvityillókban, 
„csak persze egyikben Rózsa Sándor a világ legkegyetlenebb gyilkos rablója voU, 
a másikban pedig a legirgalmasabb szegénypártoló testvér". A jobb életre, új 
világra vágyakozó nép egyre nagyobbra gombolyítja a mesét és fényesíti alak-
ját, mintahogy a maga vágyainak megtestesítőivel kapcsolatban szokta. Tetteinek 
méltó visszhangjaként népdalok születtek, cselekedetei legendákká nőttek; „a le-
setétedő kis házakban egyre nagyobbra gyulladt a mese lámpása." A lovát ugrató 
Rózsa Sándorban, a cselekvő, urakkal szenbeszálló betyárban a nép a saját hősét, 
a forradalmi útra lépő parasztot látja. Ezt látja, ezt igenli a Rózsa Sándor alak-
jában Móricz is, és hirdeti művén keresztül saját korának is reformok helyett, 
alkudozások helyett a népi forradalom útját. Rózsa Sándorról csak erről a forra-
dalmi álláspontról lehetett forradalmi regényt írni, mert másképpen a regény el-
csúszott volna a betyárromantika vagy az öncélú népdalvariációk, betyármesék 
felé. A Rózsa Sándor-regényben azonban erről szó sincs. A sok népdalmotívum, 
legendaképződés sosem válik sem néprajzi érdekességgé, sem mesés furcsa-
ságokká; végig a főmondanivalót szolgálja. A társadalomról, korról, tájról fes-
tett képek teszik művészileg tökéletessé a mondanivalót: ezen a világon változ-
tatni kell és a változtatáshoz szükséges erők a paraszti milliókban megvannak. 
Dp ennél sokkal több van a regényben. Fel van benne vetve a gyarmati sors, a 
nemzeti függetlenség kérdése, *— a betyárútnak, az elszigetelt parasztmozgalmak-
nak kritikája és a forradalom igenlése is. 

Nem tér ki a gyarmati kérdés elől — feleletet ad az 1940 körül egyre veszé-
lyesébbé váló magyar-német kapcsolat kérdéseire. Az első rész egyik legszebb 
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jelenete, mikor Rózsa Sándor a sötét pusztán egyedül rápuskáz a magyar fiúkat 
• érőszakkal katonának vivő fegyveres kísérőkre — az emberség és testvéri szeretet 

nevében. 
Á nemzeti függetlenség fontosságát már az első részben látja, de főleg szo-

ciális szempontból nézi. A mellette való kiállás élességét csökkenti nála, hogy 
ismeri a birtokos nemesség függetlenségi törekvésének okát: ne Bécs kopasztja 
meg a parasztot, hanem a nemesség húzza ki a jobbágy zsebéből az utolsó 
garast is. Móricz bemutatja, hogy még a felső rétegek számára is nagyobb hát-
rányt jelent az idegen kizsákmányolás, mint Rózsa Sándor nép érdekeiért vívott 
lázadása és igazságtevése. 

Móricz megadja a betyárút kritikáját is. Rózsa Sándor munkája egyedül 
kevés az üdvösséghez. Cselekedetei visszájára fordulnak, a perzekutor megszé-
gyenítéséért a Maradék-család nagyon megfizetett, a maga ereje kicsi a megyé-
hez képest. Egy ember csak egy ember, egyedül semmit sem ér. „Bandát kő 
terömteni" — azaz szervezkedni kell. De Móricz azt is meglátja, hogy a paraszt-
ságon belüli szervezkedés az urak uszályába viszi Rózsa Sándorékat: orgazdák, 
polgárok malmára haj t ja a vizet, cselekedeteikből csak a Bujkó Gyuriknak, 
Veszelka Pétereknek van hasznuk. Világosan látja Móricz, hogy a Rózsa Sán-
dorok nagy ereje egymagában kevés a fennálló állapotok megváltoztatására, de 
nem érzi szükségességét, helyesebben nem látja lehetőségét, hogy a parasztság-
nak szövetségeseket keressen. Bemutatja a szegedi választások alkalmából a kis-
polgári tömegek előretörését — de csak Bécs politikai sakkhúzásának látja, ide-
genül nézi, fel sem merül bene a gondolat, hogy a paraszti törekvésekhez közel 
hozza őket — a parasztságra nézve minden szövetség eleve káros; minden szövet-
séges csak jól élni akar belőle. 

Így megoldatlan marad az első rész, — a nép nagy része még éretlen a for-
radalomra, sok közülük „csak árra való, hogy parancsra kapáljon, szolgáljon, 
lovat csutakoljon." Rózsa Bandi halála — a betyársors elől való menekülés — 
leverőleg hat Rózsa Sándorra és Móricz töprengését is mutatja: Hát ilyen a nép 
egyrésze, hogy nem vállalja a harcot a maga szabadságáért? — Végső megoldás-
nak elhozza a tüzet: lángokba borítja a csupa kötöttségekben élő papi várost, ahol 
„pisszenni sem mert senki" és a „nemös városé volt minden". A tűz elpusztítja a 
polgári jólétet — de más a jelentése, mint Móricz többi műveiben. Nem remény-
telen küzdelmet mutat, mint a Fáklyában, nem a közös nevezőre hozott úri sors 
— népi sors kiúttalanságát és nem az Árvácska mindent elhamvasztó, a teljes életet 
megsemmisítő hamuját. A szegedi tűz a feudális világ kötöttségének, ideológiájá-
nak, polgári úrhatnámságának a pusztulását és a paraszti erőbe vetett bizodalmat 
hirdeti : Rózsa Sándor kimenti a lángok közül az értéket: „ . . . S z ö g e d újra fel-
épül és szebb lesz, mint v o l t . . . A rossz házak helyére jó házakat raknak, a rossz 
utcákat kiegyenesítik, a rossz erkölcsöket megjavítják. Nem köll Szögeden búsulni. 
Kivált, hogy Rózsa Sándor már a lovát ugratja." Ezek a gondolatok kísérik a 
maga „csúnya lányával" csikósszámadónak visszavonuló Rózsa Sándort és ezzel 
a képpel Móricz inkább elvágja, mint befejezi mondanivalóját. 

Néhány évvel később a forradalom is eljön. 
1848-ban, a tavasz ébredésével a jobbágytársadalomban is nagy a mozgás: 

bizakodóbbak a paraszti milliók, új szavakat tanul a nép: a nemzeti szabadság, a 
jobb jövő igéit. Rózsa Sándor újra megjelent a pusztán, a parasztság érett a 
harcra. A nemzetközi helyzet és a magyar nép ereje elégséges a faudalizmus össze-
törésére és a gyarmati iga lerázására. 

Miért nem győzött hát mégsem a forradalom? Miért vetéltek el a demokratikus 
és nemzeti törekvések? Ezt akarja Móricz megmutatni a második részben. Kriti-

• kaja azonban az 194Ö-es évekre is érvényes: Rózsa Sándor „ürügyén" saját kora 
kérdéseiről is beszél. 

A második részt 1941 áprilisában kezdte írni, egy hónap alatt be is 
fejezte. 
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Ebben az időben a népet fenyegető veszedelmet, a fasizmus szociális oldalát 
egyre jobban érzi, a szegényparasztság szenvedései gyötrik, sok riportjában a 
„földalatti Magyarország" szörnyűségeiről számol be. 

A „Hagyd a politikát, építkezz" jelszó még érvényesül a Kelet Népében, cik-
keiben a fasizmus háborúja előtt is szemethúnyt: „ . . . úgy képzelte, hogy sike-
rült kijátszanunk a németek éberségét, s talán uraink a magyar történelemben 
Utoljára mégis megmutatják, hogy a legnehezebb időkben méltók voltak a nemzet 
vezetésére." (Kelemen: Móricz Zsigmond, a szerkesztő.) De művében bátran néz 
szembe az élettel: nem reform, hanem népi forradalom segít. A második részben 
a népi követelésekkel együtt felveti a nemzeti összefogás szükségességét, a nem-
zeti függetlenség fontosságát is és észreveszi az úri vezetés lehetetlenségét is. — 
A megoldás korlátait világnézetén kívül a történettudomány akkori állása — és az 
úri-polgári osztályok nemzetáruló, becstelen viselkedése magyarázza. 

A regényben két síkon történik valami nagyszerű: az Alföld jobb életre vágyó 
szolganépe keresi a feudalizmusból kivezető utat az emberibb, polgári élet felé. 
Felül Bécs, Párizs forradalma ösztönzi a néptől is félő nemeseket új, más utak 
keresésére, de a két vonal nem tud közös nevezőre jutni. Már nem egyszerű 
betyárcsínyekről van szó, a nép többsége van forrongásban. Röszkén már március 
elején ítél a nép a feudalizmus felett: az inspektort felhúzzák a legközelebbi fára. 

A pecsovics grófok szegvári bálján a betyárok már tárgyaló félként jelennek 
meg és a szentesiek jogait követelik. Rózsa Sándor egy kis intelmet adni ment 
oda: „ . . . a szögény embör főd nékül sömmit sem ér. Mi a szabadság, ha nincs 
főd?" „De ha mög nem lösz az igazság, elgyüvünk fustéllyal." 

Móricz nemcsak a magyar jobbágyság szabadságra törekvését látja, hanem 
a nemzetközi helyzet és a magyar forradalom összefüggését is művészileg törek-
szik ábrázolni. A regény első felében ennek a bemutatására külön fejezetet szentel, 
a bécsi forradalmon keresztül a feudalizmus általános európai válságát érzékelteti. 
„Egy szikra kell csak, — írja — s egész Európában kirobbannak a forradalmak, 
s szétvetik az abszolutizmus bilincseit." „Nem kellett Pozsonyban forradalmat 
csinálni. Mire lett volna! Mindent elvégzett a bécsi forradalom, mert azok az 
elemek, amelyektől függött a jobbágyság jogainak megadása, Bécsben annyira 
megrémültek, annyira begyulladtak, hogy nem kellett őket még kapacitálni sem. 
Bécsben a nép lázadt fel: Pozsonybáh a mágnások hallgattak el." (188. lap.) 

Móricz — eddig a pontig helyesen lát s nagyszerű, éles képekkel érzékelteti 
(Szegvári bál, Sorakozó), hogy az európai helyzet, a márciusi események, a nép 
forradalmi hangulata kezdetnek, alapnak jó: helyes politikával, a szociális kívá-
nalmak kielégítésével, belső demokratizálódással, a népi erők mozgósításával' meg 
lehet teremteni a nemzeti egységet és ki lehet vívni a nemzeti függetlenséget. 

így kerül a regény középpontjába a jobbágyfelszabadítás kérdése. Ezen méri 
le a 48-ban szereplő osztályok forradalmiságát és az ehhez való viszonyulás a 
legfőbb kritériuma a becsületességgel, jellemszilárdsággal szoros összefüggésben 
az egyes emberek megítélésénél. Persze, csak ezt a kérdést nézve, 48 nem a forra-
dalmi gondolat győzelmét jelenti: a középnemesség is fél a földosztástól, a libe-
rálisoknak csak a szájuk jár, a Dona kapitányok a legnagyobb jobbágynyúzók. 
A polgárok is félnek Rózsa Sándortól, mint a tűztől, — a „radikálisok" is a tömeg-
mozgalom leszerelésén dolgoznak — a jobbágy felszabadítását úgy-ahogy felülről 
hajtják végre, Petőfi verse a pesti népnek is sok. („Még kér a nép, most adjatok 
nek i . . . " ) A kormányzat? Egyenesen a forradalmat akarja veszélyteleníteni, folyik 
a restaurálás az egész országban. így természetes a következtetése: „A magyar 
revolúciót, a magyar dicsőséges forradalmat két név hajtotta végre: Petőfi Sándor 
meg Rózsa Sándor." (188. 1.) 

A 48-ból ismert nevek forradalmi értéke a mértéken kicsit devalválódik, éppen 
azért, mert munkájukban a forradalmi hullám levezetésén buzgólkodnak, nem 
mernek felelősséget vállalni a forradalmi jövőért (Deák), vagy jellemükben is van 
kifogásolni való (Jókai). 
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Itt már mutatkozik Móricz korlátja: nem tudja megérteni a középnemesség 
yezetőszerepét a 48-as Magyarországon. Nagyjából egy kalap alá fogfa a közép-
és főnemességet: csak a magukra festett máz más, liberális megyei urak és a szeg-
vári bál grófi pecsovicsainak törekvését, jobbágysággal szemben való viselkedését 
azonosítja. 

A nemesi vezetés következménye aztán a restauráció: mindenütt a lemondott 
vezetőségeket választották új ra : egy rétegben folyt le az egész felszabadítási 
láz, az intelligenciában." (2301.) „Egész 48 törvénytára nem is volt vívmány, csak 
részletekben." A szegényparasztság életében nem történt semmi, koldus maradt 
tovább, Szödör Oláh István panaszában Móricz keserűsége beszél: „ . . . a nagy-
hasú úrbérösök járnak jól mögent. Azok megkapik a földjüket, a zsellér, akinek 
háza nincs, a mög mögkapi a nagy s ö m m i t . . . Hogy szabad lött a testjivel. A testje 
eddig is szabad vót neki. Szabad vót eddig is tiszta szivbül kop la ln i . . . " (221—222.) 
Azaz a szegényparasztságnak 48 keveset adott: a forradalmat a nemesi vezetés 
meghamisította, demokratikus tartalmát elsikkasztotta — a forradalom köznemesi 
jellegű lett. Ebben a szemléletben helyes meglátások torzultak el. Móricz megérzi, 
hogy a forradalomból csak plebejus fordulattal lehetett volna győzelem. Helyesen 
látja 48 nagy tragédiáját is: hogy a forradalom nemesi vezetőrétege a régi renddel 
való kompromisszummal igyekszik megoldani a függetlenség és a jobbágy-
felszabadítás kérdését. 

De ő tovább megy a forradalom bukása miatti keserűségében: a nemesi törek-
véseket a díszmagyaros lelkesedés számlájára írja és elválasztja a népi mozgal-
maktól. Ezért bomlik meg a regény egysége. Mozaikszerűen váltogatják egymást 
a paraszti, nemesi élet képei, 48 vezető embereinek és Rózsa Sándornak arcképei. 
4mit az egyes részekben, egyes emberekről külön-külön mond, az történetileg is 
igaz, hiteles. Az olvasó nem tudja letenni a regényt, együtt izgul az íróval, hogy 
mi lesz itt, mi lesz ebből a sokféle igyekvésből, — mi lesz a parasztsággal, mi lesz 
a függetlenségi harccal. S mikor a regényt végigolvasva, az egyes képeket össze-
rakjuk, érezzük, hogy valami nincs rendben: á regényben a népi-nemesi vonal 
merev szétválasztása lehetetlenné teszi 48 megértését. Ez a világnézeti korlát, a 
túlnyomóan szegényparaszti szemszögből jövő kritika művészi síkon is tükröződik: 
Kossuth alakja tisztázatlan és a regény szerkezete széttöredezett, mozaikszerű. 

Mindkét részben megoldatlanul végighúzódó kérdés: Kossuth vezetője, vagy 
csak felszínre dobott alakja a forradalomnak? Le tudta-e vetkőzni osztálya korlá-
tait? Mi a hatásának, .sikerének a titka? (Kelemen János: Tervek, az utolsó évek. 
Magyar Csillag 1942. II. Ëppen e kérdés tisztázatlansága miatt akarta átírni 
Móricz a regényt.) 

1930-ban a Nyugat-ban Kossuthról írt cikkében konfederációs tervéi, politikai 
elgondolásait alkalmasnak tartja Európa problémáinak elrendezésére, (Nyugat, 
1930. Kossuth Lajos) emberibbnek, modernebbnek látja Napoleonnál, de egy kis 
bizonytalanság már érezhető elismerésében: „ ö még nem tudott, vagy számára 
nem volt fontos és működő szociális gondolat." A Rózsa Sándorig csak nő értet-
lensége. Itt Kossuth egyrészt válveregető nemes, aki gyermeknek nézi a népet, 
(„Mondd, gyermekem, hogy érzed magad a felség aj tajában?") másrészt ő ébred 
rá Maradék Pál ereje, becsülete láttán, hogy a népnek ingyen föld kell. (II. Bécsi 
napfény.) Kicsit fényre, nagyra (köztársasági elnök, királyság) vágyó nemes — 
ugyanakkor az események menetét látó, megoldást kereső ember. Egyrészt a nép 
képviselője, a népnek akar jogot, kenyeret juttatni, másrészt a nemességet eddigi 
vezetőszerepében, uralkodó polcain megtartani, elsőbbségét, befolyását feltétlen 
biztosítani. És itt — a nemesi vezetés helytelenítésével — csúszik el Móricz nem-
csak a szabadságharc következetes megítélésében, hanem a Kossuth-kép meg-
rajzolásáben is. Kossuthot a szabadság védőjéből és a „forradalmak apostolából" 
gyakorlati államférfivá degradálja, akinek a grófok (Batthyány) sikeresen húzzák 
ki a méregfogát a miniszteri tárcával: most már ő a felelős a rendért, . . . „mást 
nem tehetett, mint a végtelen gomolygásban szűk védgátakat emelni, hogy lehöm-
pölyögjenek a hullámok" — s talán nem is gondolt arra, hogy a békési-bihari-
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csongrádi parasztok a megoldást a földosztásban, a szolgáltatások megtagadásá-
ban keresik. 

Ehhez a Kossuth-képhez igazítja Maradék Pál alakját is. Maradék a bécsi 
forradalom napján még a magyar parasztság képviselője, aki megértette, ami őrá 
tartozik a forradalomból, de mikor Rózsa Sándor betyárjaival bevonul Szegedre — 
Maradék csak fényes-pitykés kuriózum lesz. Móricz azt igazolja alakján keresztül, 
hogy a nemesi vezetés már elsikkasztotta a forradalomi jellegét a szabadság-
harcnak. 

Mégjobban megmutatkozik Móricz politikai szemléletének korlátja a regény 
szerkezetén. A nép törekvése és a nemesség mozgalma, a magánélet és a tör-
ténelmi cselekmények nem fonódnak össze teljesen, sőt gyakran külön szálként 
futnak. Rózsa Sándornak, a társadalmon kívüli betyárnak középpontba való állí-
tása nem teszi lehetővé 48 bemutatását. Az első kötet mondanivalójának — a tart-
hatatlan helyzetnek, a forradalmi erők érlelődésének — kifejezésére jó volt a 
betyár hős. De a második kötetnek más a célja: 48 ábrázolása és kritikája. Itt már 
Rózsa Sándor nem maradhat állandóan a középpontban: a második kötetben a 114. 
oldalon találkozunk vele először, de azután is állandóan felnő mellé Kossuth, Petőfi, 
Deák és mások. Ebben a nagyfokú szerteépítésben Móricznak a szabadságharcról 
alkotott véleménye is megnyilvánul: a sokféle igyekvés, csűrés-csavarás és kard-
csörtetések között elsikkadt a nep ügye. (Perejdi: Pásztortűz, 1942.) Ha Móricz a 
szabadságharc ábrázolására Petőfit választotta volna regénye hőséül, akkor el 
lehetett volna kerülni a mozaikszerűséget és a regény nem a szabadságharcból 
való kiállással fejeződött volna be. De ehhez Petőfi politikai tisztánlátása kellett 
volna: a nép iránti hűség és a nemzeti egység összeegyeztetése. 

De a magyar 48-nak nemcsak a szociális oldalát látta meg Móricz, mint az a 
szegényparasztság szemszögéből jövő kritikából következnék. Igaz, hogy első-
sorban a szembenálló erők szétforgácsoltságát rajzolja, de a szűk paraszti szem-
léleten felülemelkedve, meglátja az összefogás, a nemzeti egység szükségességét — 
és kiáll mellette. A szabadságharc jobbágy-zsellér kritikáját itt nemzetivé tágí t ja 
— az egész nemzet szemszögéből nézi, a szabadságharc első idejében nem izolálja 
el a parasztság mozgalmát, felszabadulásának kérdéseit a nemzeti függetlenségi 
harc kérdéseitől. 

A külső veszély éppen akkor jön, mikor az osztályharc robbanásig kiéleződik, 
mikor egy méreteiben Dózsa háborújára emlékeztető parasztfelkelés van napirenden. 
A hazát, a függetlenséget fenyegető veszély elhárítása közös érdeke a nemességnek 
és a parasztságnak. Rózsa Sándor, a népi forradalom "képviselője is egyelőre 
eltekint az osztályellentétektől, félreteszi duzzogását és jelentkezik katonának. 
Pedig még a pusztán mások előtt ismeretlen fogalom a haza, nem tud senki Kossuth 
felhívásáról. A debreceni kollégium szuplikáns diákjától hallják először a betyárok, 
hogy „veszélyben a haza" — de Rózsa Sándor már ezelőtt egy hónappal beadta 
jelentkezését a szegedi bírónak, hogy vegyék fel Kossuth seregébe. Jellasich nevét 
sűrűn káromolva jelentkeznek a betyárok, is a nemzeti függetlenség megvédésére 
valamennyien. Szociális elégedetlenségüket félreteszik. Már ez a kép is mutatja 
az idegen elnyomással szemben a nemzeti egység mellett kiálló, a Népfront politi-
káját megértő Móriczot. 

A Rózsa Sándor második részében éppen onnan táplálkozik csalódottságának, 
keserűségének jelentős része és a regény bukása is, hogy az olyan fontos nemzeti 
egység nem valósult meg. 

Miért? A Rózsa Sándorok első szóra készek a kézfogásra a nemzeti független-
ség érdekében. De mi történik? Az urak vonakodnak a kézfogástól. A katonának 
bevonuló betyárok közül Kossuth nem Rózsa Sándort, a népi forradalom képviselő-
jét kívánja maga mellé. „Már ő hallotta a szegedi urak véleményét, hogy ők csak 
felkötve szeretik a betyárt." Damjanich büszkesége a „mágnás zászlóalj* — akik-
ben nincs zsellér. Alsóváros plebejusait, áz Alföld zselléreit a szabadságharc 
vezetői inkább távol akarják tartani a hadseregtől, mint bevonni a haza védelmébe. 
Még a /legértelmesebbnek rajzolt Lainingent is, aki tisztában van - Rózsa Sándor 
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nagy katonai bátorságával, jelentőségével, izgatja Rózsa Sándor puszta léte: 
„Vájjon ő, mint úr és gróf és gazdag ember és tiszt, nincs kitéve annak, hogy sorra 
kerül ennek a betyárnak a golyója előtt?" (341.) A népfelkelésre nem kíváncsiak 
az egymással versengő-marakodó katonai vezetők; a „vezér nem bízott a nemzet-
őrségben, a sereg nem bízott a vezérben", pedig az előnyomuló szerbeket a nép-
felkelés, Alsóváros, Szeged plebejusai állították meg — és helyesen látta Móricz — 
a függetlenségi harc is csak népfelkeléssé szélesítve lehetett volna sikeres. Móricz 
eddig a pontig helyesen foglal állást, kritikája a nemességet éri, a nemzeti össze-
fogás hiánya, illetve gyengesége miatt: nem elég, hogy szociális kérdéseket nem 
oldották meg, de a haza védelmére mindig kész forradalmi néppel szemben is bizal-
matlanok. Helyesen ismeri fel, hogy a vagyonos nemesség által vezetett nemzeti 
egység nem lehet szilárd, nemesek és parasztok érdekeit egyesíteni osztályharc 
nélkül nem lehet. Ez magyarázza a 48-as nemzeti egység gyengeségét: „A 48-as 
nemzeti egység éppen, mert birtokos rétegek álltak az élén, arra épült, hogy a 
parasztságnak le kellett mondania jogos követeléseinek érvényesítéséről. És ha 
síkra szállt és harcolt értük, akkor felidézte a veszélyt, hogy a nemzeti egységgel 
kerül szembe, a függetlenségi harc vezető osztályát támadja hátba. A 48-as 
szabadságharc mély és akkor megoldhatatlan dilemmája éppen az volt, hogy vagy 
a nemesség vezette nemzeti egység törik darabokra, vagy a függetlenségi harc 
veszít lendületéből népi tömeghátvédjének szűkölése miatt." (Révai: Kossuth, Petőfi, 
Táncsics öröksége — 48 útján. 50. 1.) 

Ezen — az egyébként helyesen, jól látott dilemmán elcsúszik Móricz — a 
regény nagyszerűen felvetett problémájára nem talál megoldást, a nemesi és 
paraszti törekvések merev szétválasztása leszűkíti látását, visszacsúszik a Kelet 
Népe jeligéhez, visszahúzódik a mélymagyarságba. Rózsa Sándor nem tudja, 
mitévő legyen: ha a honvédseregben marad közembernek, ahol az ő és Móricz 
látása szerint a legközpontibb probléma, hogy nem a nagybirtokosokat rövidítik-e 
meg a hadsereg ellátásával, — nem kerül-e ellentétbe a népi világgal, melynek 
szószólójává és ostorává szegődött? — Hol a biztosíték, hogy az ő jogos kíván-
ságai teljesülnek, elvei, embersége tiszteletben lesz tartva? Csak így, biztosítékkal 
tudná elképzelni a jövőt. Mit várhat, mit ígérhet neki így ez a „vállalat"? Mit biz-
tosít számára az a haza, amelyik „a gazdag polgárokat meggazdagította, a szö-
gényeket elszögényítette. De űrajta nem változtat semmit, neki nem adott se jót, 
se rosszat. Betyár". A harc elvesztette a szociális tar talmát: „Itt is csak tiszt a 
tiszt és szögény a szögény." Nincs semmi köze az urak ügyévé lett kavargáshoz. 
Jobb, ha éli a maga életét, figyeli, „amit a rikácsoló madarak csinálnak. Egyedül 
álldogál és nézi a kavargást". „Vége lösz annak i s . . . Mindönnek vége lösz, csak 
a szögénység marad örökké" — halljuk a Selyem Katával ellovagoló Rózsa Sándor 
utolsó mondatát — mely egyúttal summázza Móricznak a Kelet Népében és a 
Rózsa Sándorban is lépten-nyomon fellelhető reménytelenségét és tépelődését, 
annak az embernek a keserűségét, aki érzi, hogy csak a forradalom segíthet, de 
nem látja tisztán a lehetőségét. 

A befejezésből kiderül, hogy Móricznak nem sikerül teljesen túllépni я paraszti 
szemléiet korlátait. Minden igyekezete, tépelődése ellenére sem sikerült össze-
egyeztetnie a nemzeti egység gondolatát a nép iránti hűséggel, mint sikerült 
1848-ban Petőfinek. Igaz, ebben akadályozta a forrásnak használt történelmi mun-
kánkon kívül saját korának tapasztalata: az 1940-es években a magyar birtokos 
osztály már nem volt alkalmas a nemzeti egység megteremtésére, — csak a nem-
zeti érdekek elárulására; a polgári-kispolgári csoportok gerinctelenek, politikai 
hovatartozásukat gyakran változtatják. S mindezt visszavezeti 48-ra: a nemesség-
vezette egységfront akkor is lehetetlen volt. Azt már nem tudja Móricz, hogy kora 
nemzeti egységének magva a munkásságvezette munkás-paraszt egység, ahol az 
osztályharc elodázására nincs szükség és a polgár-kispolgári rétegek álláspontja 
nem döntő. Ennek a megértéséig nem jutott el Móricz. Származása, nevelődése 
mellett nem segítette ezt elő a magyarországi legális munkásmozgalom sem: a 
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szegényparaszt Joó Györgyöt a munkásarisztokrata, szocdem Lieb urak nem óhaj-
tották megnyerni a szocialista mozgalomnak. Ezen a ponton bukott el a Boldog 
ember is. 

De Rózsa Sándor negatív megoldásában van egy nagy pozitív felismerés, 
minden történelmi fordulóra érvényes figyelmeztetés is: szociális követelések 
bizonyosmértékü kielégítése nélkül, parasztság bevonása nélkül, a nemzeti harc 
vereségre van ítélve. 1941-ben, a Rózsa Sándor megírása idején így hangzott ez 
a figyelmeztetés: a nemzeti egységfront megkerülhetetlen feladata az agrárkérdés 
megoldása, a gyökeres belső demokratizálódás, mely a paraszti egység megterem-
tése mellett más haladó réteget is mozgósít, mert a fasizmussal szemben a nemzeti 
függetlenséget megvédeni csak gyökeres belső demokratizálódással lehet. Ezt fej-
tette ki Révai József is, a kommunista párt álláspontjaként kitűnő tanulmányában. 
(Marxizmus és népiesség.) 

Mondottuk, hogy Rózsa Sándorhoz Móriczot útkeresése é.s a Kelet Népében 
kifejtett saját nézeteitől való menekvése vitte. Útkeresésének magyarázatát, a 
Rózsa Sándor pozitív mondanivalóját, reformizmustól elvállását láttuk. Még 3 
megoldást erősen befolyásoló keletnépebeli vonásokat kell szemügyre venni. Mi 
magyarázza a forradalmat hirdető regényben a gyakori kételkedést a forradalmi 
erőkben? A paraszti erő és forradalmi lendület az első kötetben is kap kérdőjelet: 
képes-e a parasztság sorsán változtatni, vállalják-e saját felszabadulásukért vívott 
harc kockázatait? A nép közt sok a sunyi, meghunyázkodó: „Odáig a kormánynak 
tömérdek mulasztását, balfogását kellett elkövetnie, hogy a szelíd és békés bécsi 
lakosságot valóban belesodorja a forradalomba." A maga kritikáját adja Albrecht 
főherceg szájába: „Népnek, mely kér, nem adok semmit. Könyörgő néppel el tudok 
bánni," — saját fájdalmát fejezi ki a Leniningen levele is: a parasztság sokhelyt 
még az adott lehetőségekkel sem akar élni. De ez a kisebbik baj a regényben: hisz 
lényegében a több foradalmiság, a következetesebb radikalizmus igénye szólal meg 
benne. De mivel nem tudja helyesen értékelni a történelmi helyzetet, nem látja a 
nemesi vezetés akkori szükségességét, — ez a forradalmi igény reformista követ-
keztetésekhez is vezet, sőt kicsit a hitetlenséghez, a forradalomból való kiábrán-
duláshoz. A szabadszállási választások részletezése nemcsak azt jelenti, hogy 
48 megítélésében egyetért Petőfi kritikájával. Tanulságként egyszerre olvassa ki a 
népfőiskola jogosultságát, a nép éretlenségét, a politika aljasságát is: A politikai 
harc gazemberek kenyere — gúnyolja a rákosi mesét elhivő pozsonyi urakat — 
és a Nagy Károlyéval azonos kortesfogásnak könyveli el, — a nép fiai nem végez-
tek iskolát, — de amúgy is, megbukott Petőfi is, Arany is a képviselőválasztásokon, 
a nép tudatlan — csak a nagy szavak, ordító jelszavak hatottak: „Száz év kell 
addig, míg új és újabb nemzedékek nőnek fel, s azok fogják csak elérni, hogy helyes 
kerékvágásba jöjjön a három század alatt elromlott élet" (242. 1.), azaz: művelődni 
kell a népnek. Ettől a gondolattól csak egy lépés a forradalom kiábrándulással 
vegyített igenlése: „ . . . a forradalom a salakot veti f e l . . . elveket, eszméket az elv-
telenek és az eszmétlenek tömegével emel törvénnyé a revolúció." Egyik napról a 
másikra a legsötétebb aulikusok tűzik fel a legvörösebb strucctollakat, Kossuth 
mellett az embernek is hitvány álliberális Dona kapitány áll. Igazi forradalmár 
csak Petőfi — de az ő hite a népben nem idealizmus-e? 

Jókai és Petőfi szembeállításánál emberileg-politikailag teljes mértékben Petőfi 
mellett áll, de Jókai kételyei őt is kínozzák: van-e nép, bízik-e vezetőiben, segít-e 
a tervek megvalósításában? „Az a nép, amelyikért van, amelyiknek szól: (Petőfi: 
Még kér a nép c. verse) az meg hol van m é g ? . . . A topa betyár? Meg a 
kocska? Meg a rablóvezér? . . . " Ebből a ki nem mondott következtetés: Petőfi 
politikája jórészt illúzió volt. 

A fentiekből láthatjuk, hogy a regényben a lappangó hitetlenség, a reformista 
elvek becsúszása, Rózsa Sándor visszavonulása nem konzervatív, nem ellenforra-
dalmi talajból nő ki: sőt éppen a következetes forradalmiság, a több radikalizmus 
igényéből fakad. Ha lett volna nálunk ebben az időben komoly tömegmozgalom, 
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mely erejével, célkitűzéseivel magához ragadta volna az útkeresőket, akkor a 
reformizmusnak, tépelődésnek sokkal kevesebb nyoma volna a regényben'. Ilyen 
azonban nem volt, a forradalmi erők ténylegesen gyengék, szervezetlenek voltak. 
Különösen vonatkozik ez a paraszti tömegekre. A Kisgazdapárt jobboldali, ellen-
forradalmi vezetősége a parasztság demökratikus erőit tudatosan züllesztette; 
tervszerűen akadályozta a parasztságban rejlő forradalmi erőknek az érvényre-
jutását. A népfrontpolitika, a függetlenségi mozgalom csak 1941 őszén kezdett 
kibontakozni, de a nemzeti-népi-paraszti egység lehetősége még akkor is csak a 
kommunisták előtt volt világos. Ez a történelmi helyzet magyarázza a sok kétel-
kedést, kiábrándulással vegyített igenlést a regényben. Móricz regényének nagy-
sága éppen abban van, hogy ebből a lehetetlen helyzetből keresi a kivezető utat 
— és egészében helyesen tapint rá a megoldásra. Móricz Zsigmond emberi nagy-
sága, írói bátorsága, politikai merészsége, népszeretete és hazafiassága a Rózsa 
Sándor regényben teljesedik ki leginkább. Reformizmusától elválva, bátran követelt 
a nemzet nagy problémáinak forradalmi megoldását, hitet, vallomást tesz a magát 
sokszor elbolondítani hagyó, megalkuvásra hajló szegényparasztság mellett. 

Ismeretes, hogy Mórkz Zsigmond a Rózsa Sándor ciklust háromkötetesre ter-
vezte. Halála miatt a harmadik kötetnek még a vázlatai sem készültek el. Móricz 
terve szerint a kötet a „szabadságban nyomorgó nép" életét tárgyalta volna, a 
szabadságharc leverése utáni időkben. Talán itt megrajzolta volna Móricz, hogy 
a nyomorúságból kilábolni, a demokratikus és nemzeti törekvéseket megvalósítani 
csak következetesen végigharcolt forradalommal lehet. 
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