
hasonlít a műfordításhoz, a művésznek az 
írót tolmácsolnia kell, nem pedig korunk 
szempontjai szerint szatirizálnia. Persze ez 

felfogás dolga : a jelen sorok írója A fekete 
városi nem érzi szatírának. 

Bán Imre 

MÓRICZ ZSIGMOND: ELBESZÉLÉSEK III. (1916—1919) 

(Móricz Zsigmond Összegyűjtött- Művei) Sajtó alá rendezte : Illés Endre. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest , 1953. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó eddig három 
kötetben adta ki Móricz Zsigmond időrendben 
összegyűjtött elbeszéléseit 1919-ig. Ezek a 
vaskos kötetek és a sorozat immár nagy-
jából felmérhető arányai újra Móricz hata lmas 
epikai termékenységére hívják fel figyel-
münket . A tizes években három-négy év 
elbeszélés- és novellatermése már meg is 
töl t egy-egy jókora köte te t . Pedig ez nem is 
teljes anyag : az »összegyűjtött müvek« soro-
zata átmenetet, afféle esztétikai közép-
arányost jelent a válogatott és az összes művek 
gyűjteménye között. De így is — ilyen széles 
keretű válogatási elv mellett is — hány 
remek kisepikai a lkotást találunk egy-egy 
kötetben! 

A sorozat kronologikus rendje nyomán az 
elbeszélések egymásutánjában az író fejlő-
désének vonala is felfedezhető, hol élesen, 
szinte grafikonon ábrázolható következetes-
séggel, másutt bizonytalanabbul, elmosódot-
tabban. Az első köte t elbeszéléseinek idő-
rendje (1900—1912) az előbbi változatot kép-
viseli, különösen 1908—1909-ig világosan ki-
rajzolódik az író fejlődésének út ja . Az első 
köte t elbeszéléseinek sora arról a valóban 
drámai erejű küzdelemről tesz tanúságot , 
amit Móricz saját hangjának megtalálásáért 
az ú j mondanivalók kifejezésére alkalmas 
írói ábrázolásmód kialakításáért fo lyta tot t . 
Az 1908 előtt írt elbeszélések legtöbbje a 
Mikszáth-írások derűs-anekdotikus hangu-
la tá t idézik ott is, ahol filológiailag- kimu-
t a tha tó Mikszáth-hatásról nem is beszél-
hetünk. Jókai hatalmas példája is egyre 
nyomja még a fiatal Móriczot. Jókai hatását 
különösen néhány korai írásában érezni, 
legfeltűnőbben a Borura derű c. elbeszélésében. 
De maga vallja, hogy Jókai fogta le a kezét 
egészen a Hét krajcárig. Persze az írói fejlődés 
ú t j á n nem olyan mechanikus következetes-
séggel váltják egymást az állomások, mint 
egy menetrendben. 1903-ban például megírja 
Az atyafiság c. elbeszélését, amely már a 
későbbi, fejlettebb és gazdagabb Móricz-írá-
sok szemléletét és ábrázolásmódját ígéri. Jól-
lehet ezt a novellát még sok szál fűzi a báto-
rító példához, Tolnai Lajos írásaihoz. Az író 
révbeérkezését sem lehet egyértelműen csak 
a Hét krajcárhoz kötni, noha Móricz is a 

Hét k ra jcár t emlegette ilyen vonatkozásban. 
(Persze a Hét krajcár jelentőségének megíté-
lésében Móriczot is befolyásolhatta az a tény, 
hogy a Hét krajcárral nyert polgárjogot a 
Nyugat írói között.) Ma már Móricz élet-
művének történelmi és irodalomtörténeti táv-
latában úgy tűnik, hogy a Hét krajcár inkább 
egy korábbi szakasz lezárása, betetőzése. 
A Hét krajcár nem távoli rokona az olyan 
faj ta t ragikus kicsengésű Mikszáth-novellák-
nak sem, mint például a Bede Anna tartozása. 
Az új szemlélet, az új ábrázolási mód élménye 
mindenesetre nagyobb erővel ragadja meg 
az olvasót a Hét krajcár nyomán támadt 
novellákban a Judith és Eszterben, a Márkus-
ban, a Százszínselyem keszkenőben, a Sustorgós, 
ropogós tafotában, a Magyarosanban, a Tragé-
diában, a Csatában. Ha a felszabadító ú ja t 
szubjektíve a Hét krajcárban találta is meg 
Móricz, annyi bizonyos, hogy nyomban a 
Hét krajcár után továbblépet t egy lépéssel. 
Mintha Móricz, egyik nemrégen publikált1 

levélbeli megjegyzése — bár némileg más 
összefüggésben — erre a kiérezhető különb-
ségre u ta lna : ». . . eddig bizonyos fokú gőg-
ből és dacból ezen a téren óvakodtam kimu-
tatni az igazi szennyesemet. Csupán a Judi th 
és Eszterben engedtem, — s a Hét krajcárban 
is némileg a tartózkodásból.« Ezekben a novel-
lákban olyan figurákat ragad meg az életből, 
a paraszti világból, amelyeknek párját hiába 
keresnénk írókortársai, vagy elődjei művei-
ben, vagy akár Móricz korábbi írásaiban. 
Ezek a novellahősök már nem afféle kurió-
zumok, mint A biblia fedele Borcza Áron 
tiszteletese, mint a Rektor bácsi, mint 
Rakoncza Abris, a »pincekurátor«, vagy az 
eszelős táncát járó bolond parasztasszony 
Dorkó. Nincs sorsukban semmi esetleges, 
(csak egyéni) történetüket nem az anekdota 
fordulatai bonyolítják már , hanem valami 
mélyebb sorsszerűség, többnyire a társada-
lom életének hol rejtve ható, hol nyílt emberi 
összecsapásban kirobbanó törvényszerűsége. 
AMárkus harangozója, a Tragédia Kis Jánosa, 
a Judith és Eszter Észtere, vagy a Sustorgós, 

1 Belia György — Sándor A n n a : Schöpflin 
Aladár hagyatékából. ITK. LVII . évf. 1—4. sz„ 
1953, 337. 1 
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ropogós tafotába Kerek Pétere már vérbeli 
és merőben ú j típusok irodalmunkban. Az 
emberi küzdelmek, összeütközések írói meg-
elevenítésében Móricz emberábrázoló ereje is 
tovább fejlődik és mindezzel együtt az író 
előadásmódja is átalakul, az elbeszélő-anek-
dotikus modort , a tömörszerkezetű, drámai 
feszültségű novellisztikus előadásmód vá l t j a 
fel. Az egyének összecsapásában a falu szem-
benálló osztályai vívják meg harcukat. Ezek-
kel a robusztus erejű nagy novelákkal egy-
időben í r ja a Sáraranyt is. Természetesen az 
ezt megelőző korszak hangja sem vész el. 
Az 191 l-es A peregrinus, A nemes kocsis, a 
Füsti fecskék, a Vizit, vagy az 1912-es 
Kölcsönkenyér visszajár c. írásai inkább a 
korábbi elbeszélések folytatásai hangban, 
szemléletben, témában, előadásmódban. (Az 
1920-as években az anekdota ú j virágzásnak 
indul Móricz műveiben. De ez már másfa j t a 
anekdoíázás : az Úri muri, az Ebéit, vagy az 

.Esőleső társaság anekdotái mindig kritikai élű, 
leleplező történetek. Ebben a korai szakasz-
ban azonban sokszor ott sem használja ki 
az anekdota kritikai vagy éppen szatirikus 
lehetőségeit, ahol a téma is és Mikszáth ha-
gyománya is e felé vihetné (Pincekurátor.) 

Az író többéves nehéz küzdelem árán ki-
a l a k í t o t t a ^ maga világát, az ezután követ-
kező szakaszt pedig, az 1910-es évek elejétől 
kezdődő korszakot, inkább a tematikai gaz-
dagodás jellemzi. A korábbi évek erősen pa-
raszti t á rgyú érdeklődése, falusias környe-
zetű világa kiszélesül. Érdeklődéssel fordul 
a vidéki kisvárosok felé, egyik kiváló novel-
lájában a fővárosi kishivatalnokok háborús 
napjait rajzolja meg, a történelemből is merí t , 
és a legerősebb tematikai újdonságot maga 
az egykorú történelem szolgáltatja számára, 
a világháború frontélményeit írja meg karco-
atban, elbeszélésben, novellában. Az igazi 

nagy Móricz-novellák ezután sem ritkák, ha 
nem terem is már olyan gazdagságban egy-
egy év, min t az 1908-as, 1909-es esztendő. 
1913-ból a Mese a zöld fiivön, 1914-ből a 
Csata napja, 1915-ből a Zsuzsanna Klágen-
furtban, az Erdei kis piros virágok, a Reggeli 
kaszinózás, vagy a Birkaitató válú a nagy 
klasszikus írások szintjére szökik fel. Mégis 
valahol az 1912-es esztendőtől egy-egy év 
elbeszélés-anyagának összképe mintha valami 
megtorpanást, megállást jelezne. Perszeazírói 
alkotásmódnak is megvan a maga ritmusa, 
nem múlha t ja az író felül minden második, 
vagy harmadik írásában önmagét , de ezeknek 
az éveknek kb. 1915-ig az alapszínét mégisaz 
olyanfajta kisebbjelentőségű, néhol hamisan 
érzelmes vagy kevésbbé eredeti elbeszélések 
adják meg, mint a Nemezis, a Fájvirág, a 
Szerelem csók nélkül, a Selyemhernyó, vagy a 
rövidebb lélekzetűekből A kappan, a Lopják 
a szőlőt, vagy a Szerelem. (Az sem közömbös, 
hogy az efa j ta írásokkal sokban rokon Nem 

élhetek muzsikaszó nélkül, szintén ebben a 
periódusban, 1914-ben jelenik meg a Pesti 
Hírlapban.) Annyi bizonyos, hogyha egymás 
mellé áll í t juk e sorozat első (1S0C-—1912) és 
második (1912—1915) kötetét , egészében az 
első kötet anyaga az erőteljesebb, az erede-
tibb. 

Az i lyenfaj ta összehasonlítással kapcsolat-
ban azonban meg kell jegyeznünk, hogy e 
sorozat egy-egy elbeszéléskötetének időke-
retét szükségképpen nem annyira elvi jellegű 
korszakhatárok, mint gyakorlati , terjedelmi 
stb. okok határozták meg. 

így a minket ez esetben részletesebben 
érdeklő harmadik kötetet sem, mint Móricz 
íejlődésének önálló korszakát, elhatárolható 
szakaszát vizsgáljuk, hanem csak mint négy 
év (1916—1919) — Móricz pályájában igen 
fontos négy esztendő — elbeszélés- és novella-
termésének gyűjteményét, a köte t , az össze-
állítás szerkesztési elveit is érintve. 

A harmadik kötet anyagából elsősorban a 
háborús t émá jú írások tűnnek ki mennyiség-
ben is, érdekességben is. A köte t valamennyi 
háborús novellája érett és maradandó írói 
alkotás. Tud juk , nem egykönnyen jutot t el 
Móricz ide. Nem találta meg könnyen azt az elvi 
meggyőződést, azt az alapot, amelyből ezek 
az írások táplálkoznak. A háború első hónap-
jaiban ő is a háborús propaganda hatása alá 
került. A fejét vesztett tömeg háborús hangu-
latában nem lát ta meg a felülről jövő hivata-
los inspirációt, valami hatalmas vitaiizmus 
kirobbanását vél te ebben a szánalmas tömeg-
mámorban. Erkölcsi tisztulást is vá r t a hábo-
rútól; ia jobb jövő eljövetelét, a tespedés év-
tizedei után. Ez az elképzelés a korabeli 
sajtó háborús publicisztikájában sem idegen 
gondolat, gyakran emlegetnek hasonlót. 
Karinthy egyik háborúellenes írásában meg-
győzően le is leplezi — sok egyébbel együtt — 
az efféle szólamok hazugságát.2 Móricznál 
azonban még ezek mögött az elkoptatott 
tételek mögött is ott érezni a szubjektív és 
időleges meggyőződés hitelét. A hamis elkép-
zelés mélyén a tiszta szándékot. Egy ideig 
vissza-vissza tér nála ez a gondolat és konkré-
tizálódik is. Nagy Péter Móricz-könyve idézi3 

Móricz Átokverte orosz föld és az Orosz vérpa-
tak című cikkét. Az utóbbiban (1915 
januárjában jelent meg a cikk) többek közt 
arról ír, hogy »az orosz népet ez a mostani 
háború fogja rávezetni arra, hogy magára 
eszméljen. . . A háború után, akár győz az 
orosz hadsereg, akár nem, meg fognak'újulni 
tízszeres, százszoros erővel a lázadások, a 
szervezett fo r rongások . . . Az emberiségnek, 
ha egyéb haszna nem lenne a háborúból, az 
az egy meglesz, hogy egy százmilliónál na-

' K a r i n t h y Frigyes : J ö v e n d ő . Krisztus 
vagy Barabás . ( H á b o r ú és béke) é. n. 194. I. 

' N a g y P é t e r : Móricz Zs igmond , 1953. 
94. 1. 
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gyobb tömege boldogabb sorsot vív ki magá-
nak.«-Pár héttel később többek közt ezt ír ja 
egyik cikkében : »Most kell ebben a háború-
ban megifjodnia az elvénhedt Európának, 
ahogy a tűzben i f júvá születik a mesék agg 
főnikszmadara. . . Nagy háborúk u tán min-
denkor nagy pótló munkák, nagy felszaba-
dulások kezdődnek, de olyan még soha, mint 
most amilyen.«4 

A frontélmények nyi t ják ki teljesen a sze-
mét. Haditudósítóként kerül saját kérésére 
a frontra. Levélben kéri Tisza István közben-
járását, hogy önállóan, mint író elmehessen 
a harctérre, egészen a lövészárkokig. Tisza 
teljesíti kérését, de válaszlevelében elfogult 
kritikai megjegyzéseket tesz Móricz irodalmi 
működésével kapcsolatban. »Azt írta nekem 
— írja Móricz Tisza leveléről5 — hogy reméli, 
hogy kinn a harctéren megismerem a hős 
magyar katonát és megszeretem, mert eddigi 
műveimből úgy lát ja, hogy az az író vagyok, 
aki a magyar parasztot csak elítéli és egyál-
talán nem szereti. Ez természetesen nem oko-
zott nekem semmi aggodalmat, mert hiszen 
én nem krit ikát kértem a miniszterelnök-
től, hanem segítséget, hogy kimehessek ; 
hadd nézzem meg odakinn sa já t sze-
meimmel is azt a magyar parasztot, 
akit szerinte nem szeretek.« Még magasrangú 
tiszti kalauzt is kap Móricz a frontra, Tisza 
bizonyára reménykedett egy kicsit abban, 
hogy a háborús sa j tónak még megnyerheti 
Móriczot. 

Móricz valóban a sa já t szemével nézett 
körül a frontokon és volt bátorsága ahhoz, 
hogy megírja az igazságot, már amennyire a 
háborús cenzúra engedte. Néhol a teljes ért-
hetetlenségig csonkították meg a cenzorok a 
cikkeit. 1915 júliusában jelenik meg a 
Világban az Erdei kis piros virágok c. front-
novellája. Azt mondja el benne, hogy egy 
tartalékszázad hogyan kerül ki várat lan pa-
rancs folytán a tűzvonalba. Hogyan kerülnek 
a »puskaport még alig szagolt« újoncok a 
halál ijesztő közelségébe. Mintha Móricz is 
ezzel az írásával esett volna á t valamiféle 
tűzkeresztségen, a maga módján való 
»háborús« író tűzkeresztségén. Az olvasót a 
front, a háború valóságával döbbenti meg 
ez a nagyszerű írás. Et tő l kezdve írja mara-
dandó értékű frontnovellái t . Még ebből az 
évből, 1915-ből való az Öt korona, a Fiakereső, 
a Két tüz között. Legértékesebb háborús tárgyú 
írásait az Elbeszélések harmadik kötetében 
találjuk, az 1916—17-es anyagban. Ami szem-
léletbeli bizonytalanság volt Móriczban a há-
ború első hónapjaiban és első évében, azt 
kikorrigálta az élet, a hatalmas tapasztalat-
anyag. Csodálatos szívóssággal munkál t 
benne már ebben az időben is a valóság meg-

4 Tavasz elé, Világ, 1915. 45. sz. 
s Emlékszem. Szegény emberek, 1939. 148. 1. 

ismerésének vágya. A többi haditudósító meg-
mosolyogja, minek tör tet ki a frontmögött i 
biztonságos vezérkari kastélyból a tűzvo-
nalba, a bakák közé. (Ő meg Jászi Oszkár 
elvontságán derül, aki arra hivatkozva ma-
rad távol a tűzvonaltól, hogy a háború 
úgyis teoret ikus jóslatait fogja igazolni, 
nincs szüksége követlen élményekre.) Kötet-
számra ír ta jegyzeteit. Ugylátszik itt a fronton 
szokja meg az állandó jegyezgetést, ami aztán 
élete végéig elkíséri. »A papír s a ceruza minden 
szemérem nélkül állandóan a kezemben volt, 
de ez különösen a háború a la t t vá l t valóságos 
mániámmá. . . « —• vallja évek multán há-
borús visszaemlékezésében.6 Ady a háború 
első pil lanatától kezdve elválasztja a maga 
harcát, a »magyar Pokollal« való harcot a 
hódító háborútól és 1914 júliusától kezdő-
dően versben, cikkben új ra meg újra felemeli 
tiltakozó szavát . Móriczot belsőleg készület-
lenül éri a háború hulláma, hiányzott belőle 
Ady biztonsága, t isztánlátása, de rendkívül 
erős valóságérzéke előbb-utóbb őt is kivezette 
az ingoványból, mint életében máskor is, 
későbben is, többször. Már az első frontról 
küldött karcolataiba és elbeszéléseibe is a 
hamis tendencia ellenére a gazdag megfigye-
lések egész tömege kerül és egyre több olyan 
reális mozzanat és részlet, amely ellentétben 
áll e cikkek, elbeszélések irányzatával (pl. 
Kárpáti vihar, Gombaszedés.) 

Ennek a nagy átalakulásnak a hitelét leg-
tisztább háborús írásainak művészi ereje bizo-
nyítja. 1915 nyarától az Erdei kis piros virágok 
megírásától kezdve háborús novellái méltó 
folytatásai a Hét krajcár- és a Tragédia-
kötetek klasszikus írásainak. Ezekben a mű-
vekben ú j ra magára talált . Harctéri írásainak 
legjavát most látjuk így együtt a második és 
méginkább a harmadik kötetben. Ebben a 
jó válogatásban így egymás mellé rakva, 
jelentősebbnek tűnnek ezek a novellák, mint 
eddig gondoltuk volna. (Napsütéses réten, 
holdvilágos éjszakán, Orosz cigaretta, Kárpáti 
emlék, Egy szegény fecske, Hőskor, Szarvas-
bögés 1914-ben, Idegsokk, Sic itur . . . ). Az 
egyik elbeszélés erősíti, kiegészíti a másikat. 
Ügy kapcsolódnak egymáshoz, mint egy össze-
függő ciklus darabjai és — ami a legfontosabb, 
— egészükben megrázó erejű összképet ad-
nak a világháborúról, a frontok pokláról. 
A nagy realista tömörítő erejével egy-egy 
képben egy-egy jelenetben a háború egész 
borzalmát érzékeltetni tud ja . A harcterek vilá-
gát Móricz realista novelláiból minden bizony-
nyal teljesebben átélheti az utókor, mint Mol-
nár Ferenc sokkal terjedelmesebb és sokkal 
több részletet megőrző haditudósító-gyűjte-
ményéből, (hogy a legszínvonalasabbat említ-
sük e műfajból) , vagy akár az Elsodort falu 
naturalisztikus-apokaliptikus háborús lapjai-

6 Emlékszem. Szegény emberek , 1939. 147.1. 



ról. Móricz harctéri novelláinak talán csak a 
festészetben van rokona: Mednyánszky László. 
Mednyánszky ecsetje tudot t egy-egy képben 
olyan sokat elmondani a lövészárkok világá-
ból, mint Móricz legjobb háborús írásaiban. 

De Móricz háborús írásaiból a derűs szín-
folt sem hiányzik és ez semmit sem tompít az 
összkép borzalmán. Az egyszerű parasztbakák 
humorát, leleményességét is észreveszi. Mi-
lyen szeretettel rajzolja meg az idegen város-
ban botladozó-bámészkodó két székely kato-
nát . (Két kis magyarok), vagy milyen felejt-
hetetlen az a kis derűs jelenet, amikor a 
bakák a lövészárkok közé tévedt fehér macs-
kával játszanak. (A macska) Parasztszem-
lélete új színekkel gazdagodik. Az egyszerű 
bakák értékes emberi vonásai is jobban meg-
mutatkoznak a front keserves napjaiban. 
Ahogy a bakák tisztjeik mellett szorgoskod-
nak, buzgólkodnak, érezni, hogy nem a szer-
vilizmus ha j t j a ó'ket, nem is valámi patriar-
chális érzés, csak emberi szóra éhesek, jó 
szóra és emberi magatartásra (Orosz cigaretta„ 
Kárpáti emlék), de a tiszti tekintélyt óvó 
rideg és embertelen formalizmus minduntalan 
ráébreszti ó'ket szolgavoltukra. Egy idejét-
múlt társadalmi rend tar thatat lansága, ana-
kronisztikus groteszksége a front?let közel-
ségében még jobban kiviláglik. Ahol fény 
villan Móricz háborús írásaiban —1915 után 
— ott mindig a magyar bakákról szól, elgyö-
nyörködik szívósságukban, ügyességükben, 
emberségükben. De ez az érzés mindig fá j -
dalmas tanulsággal párosul benne már ebben 
az időben. A fronton szerzett tapasztalatai 
nap mint nap megerősítik és elmélyítik benne 
azt a felismerést, amit először 1910-ben az 
ököritói tűzvész nyomán tör t rá elemi erűvel, 
hogy a nép értékes tulajdonságai értelmetlen 
életben fecsérlődnek el, a hivatalos vezető-
réteg nem alkalmas arra, hogy a népet vezesse. 
A nép és a magyar vezetőréteg között áthág-
hatatlan szakadék van. Jelentős és korszak-
jelző regényét a Fáklyát is ezek a tapaszta-
latok, a háború tapasztalatai érlelik meg 
benne. Újra előveszi korábbi regénypróbál-
kozását, a Lobogó szövétneket, amelyet már 
1910-ben közölni kezdett a Világban és ebből 
növeszti ki a Fáklyát . »Most ú j ra rám szakad 
a be nem végzett munka kielégítetlenségének 
izgalma — írja a Nyugat 1917. májusi számá-
ban, a Fáklya közlésének megindulása alkal-
mából. — A régi elgondolás keretében valami 
mélyebb korkép tűnik fel előttem : a vér 
és acélözön, a világháború, mint államrend-
szer előtti élet. Nehéz és fullatag levegő, most 
már modhat juk : a vihar előtti csend.« 
Móricz intenzívebb történelmi érdeklődése is 
valahol itt kezdődik a háborús évek, a Fáklya 
megírása körül. A világháború előtti kor felé 
már ugyanazzal a lázas érdeklődéssel fordul, 
mint majd későbbi, múltidéző regényeiben a 
millénium kora, Báthori Gábor és Bethlen 

Gábor Erdélye, vagy 48 felé, hogy a jelen 
égető társadalmi problémáinak gyökerét ko-
rábbi évtizedek, vagy évszázadok történel-
méből ki tapintsa . 

A front Móricz számára nem külön földrész, 
nem egzotikum, a front világát is ezer szál 
köti az ot thon, a hinterland, a civil társada-
lom világához. És nemcsak érzelmi szálak. 
A civil élet, a polgári társadalom törvény-
szerűségei a f ronton sem szűnnek meg, sőt 
bizonyos vonatkozásban még inkább kiéle-
ződnek. A Sic itur érdemrendet hajhászó 
ezredese, már a háború utánra gondol és a 
maga karrierje érdekében egész századokat 
kerget egy kockázatos vállalkozás során a 
halálba. A Szarvasbögés 1914-ben nagyszerűen 
megrajzolt spekulánsa pedig nemcsak névben, 
de típusban is rokona Cseörgheö Csulinak. 
A frontnovellák mellett az ot thoni életet is 
megrajzolja, a háborús nyomor vígasztalan-
ságát, nyomott légkörét. (Sirató, Mindenütt 
jó, de legjobb itthon.) 

Móricz nemcsak a háború igenlésétől került 
ekkorra már nagyon messze, de társadalom-
kri t ikája is jelentős mértékben élesedik és 
gazdagodik. így jut el a Szegény emberek 
megírásához. Művészi tömörítő ereje ebben 
a legtökéletesebb. Az egész háborús kor foj-
to t t légköre ot t feszül ebben a klasszikus 
novellában és egy egész háborús nemzedék 
tanulsága : á l la t tá züllesztette az embert ez 
a háború, de megtanította gondolkodni, a 
legutolsó, a legelesettebb ember is t u d j a már, 
hogy nem az az ellenség, aki a lövészárokból 
farkasszemet néz vele, hanem azok, akik 
halálba vezényelték. 

A nem-háborús tárgyú vagy hangulatú 
írásai közül a híres és többször átdolgozott 
elbeszélése az Égi madár a legjelentősebb al-
kotás. A kötet legtökéletesebb novellája. A 
novellaíró Móricz első nagy korszakának, a 
Hét krajcárral kezdődő realista parasztnovel-
láknak a folytatása, nemcsak témában és 
szemléletben, hanem drámaiságában is. De 
sokkal motivál tabb, gazdagabb amazoknál, 
lélekrajzban, társadalomkrit ikában egyaránt. 
A Márkus, a Sustorgós, ropogós tajotába, a 
Végvacsora, vagy a Magyarosan paraszt jaiban 
van valami visszatérő, szinte egybevágó vo-
nás, — mint a Móricz-irodalom már régen 
észrevet te— zsugori, kuporgató anyagiasság, 
másrészt vak indulatosság, vérbő erotika és 
vaskos kegyetlenség. Egy-két jellemző és ál-
tala felfedezett paraszti jellemvonással farag 
ki egy egész embert . Néhol egyoldalúan túl 
is hangsúlyozza ezeket az »új« vonásokat 
parasztjaiban, nyilván a korabeli irodalom 
hamis parasztszemléletének, papírfiguráinak 
visszahatására. Az Égi madár nagygazdája 
már sokkal összetettebb, bonyolultabb fi-
gura, mint emezek. Az Égi madárban a pol-
gárosodó paraszt út jának már későbbi stádiu-
mát rajzolja meg Móricz. Komáromi már nem 
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kuporga tó , hanem urizáló és pöffeszkedő 
gazdagparasz t , gyáva és erkölcstelen, m á r 
megron to t t a a vagyon , szerelmi v e t é l y t á r s á t 
csendőrökkel akar ja lehetet lenné tenni . A falu 
szembenálló rétegeinek ellentéte, a csa ládot 
feszitő és szétvető osztályharc — Móricz 
gyakran visszatérő t é m á j a — is itt bon tako -
zik ki a legteljesebben, minden eddigi novel-
lá jához mérve. Még egy ú j vonása van ennek 
a remek novellának. Az a tisztáncsengő, szép 
líra, amely végül az egymásratalál t embe rpá r 
boldog örömét hirdet i , amely szinte á t a l a -
k í t j a a tör ténet végén a novella nye lvé t , 
s t í lusá t , a Pillangó és az Árvácska s a j á t o s 
móriczi lírai real izmusát igéri már . 

A későbbi nagy művek csírája a k ö t e t 
t ö b b novel lájában felfedezhető. Már eml í t e t -
t ü k , és Nagy Péter k ö n y v e is utal erre, hogy 
a Sic ilur már a kr i t ikai realista korszak egyik 
korai megnyi la tkozása . Legszembetűnőbben 
a Nihilista c. elbeszélésben ta lá lható meg 
egy későbbi regény, a Rokonok c s í r á j a . A 
Rokonok és a Nihilista kapcsolata ma m á r 
közismer t . Ezzel kapcso la tban csak az t je-
gyezzük meg, hogy Kop jás s e novellabeli ő-
sének, a Nihilista állatorvosánaK pur i f iká tor 
szerepe éppoly el lentmondásos, min t m a j d 
Kopjássé lesz. Kicsinyes sértődésből megy el 
a mészárszékbe, ahol a botrányos húsvágás t 
felfedezi : eszébe j u t j hogy az á l la torvos-
kolléga sógora a pa t ikusnak , aki imént köszö-
nés nélkül elfordult tőle. 

Az 1919-ből való A nevelő c. novellája m á r 
a Légy jó mindhalálig élményköréböl f a k a d . 
A novella hősének emberi sérelmeiben u g y a n -
azok a lelki, másrészt társadalmi rúgók mo-
zognak, mint ma jd Nyi las Misi t ö r t éne tében . 

A következő korszak nagyobb művei t jelző 
írások közül még a Vidéki hírek c. k isregényre 
érdemes felf igyelnünk. A Kiskunságon j á t -
szódik, a Kerek Ferkó és az Úri muri kör-
nyezetében, a mul t század utolsó esztende-
jében, tehá t nem sokkal a milleneumi év-
forduló, az Úri muri cselekményének ideje 
u tán ,a Kivilágos kivirradtig időpontja u t á n egy 
évvel. Első látszatra igénytelen história, olyan-
féle írás, mint az előző évek néhány elbeszé-
lése, amelyek min tha valami időleges meg-
to rpanás t jeleznének Móricz k i sep iká jában , 
mint a Nemezis, vagy a Szeretem csók nélkül. 
A könnyű kisvárosi szerelmi párcserék tö r t é -
netének hát terében azonban (és ez a h á t t é r 
sokszor nagyon is előre ugrik e b b e n . a kis-
regényben) a kiskúnsági civis-életformának 
néhol olyan kr i t iká já t a d j a Móricz, ami szin-
tén egy későbbi korszakának je lentkezését 
m u t a t j a , ha nem kötődik is a Vidéki hírek 
közvet lenül valamelyik későbbi művéhez , az 
Úri murihoz is csak színtérben és hangulat i lag. 
Az emberek életét apró , érdektelen ügyek és 
kicsinyes pletykák mozga t j ák és i r á n y í t j á k 
ebben a kúnsági kisvárosban. A város veze tő-
rétegének egyetlen szellemi táplálékát a vá-

rosi zuglap és melléklete je lent i , az anyák és 
lányok leleménynélküli és igénytelen f é r j -
vadasza ta ika t szövik,az alacsony és színvonal-
talan életből csak egy-egy pezsgős éj tszaka 
jelent némi kitörési lehetőséget . Pe tőf i -ün-
nepre készülnek, Petőfi ha lá lának 50-ik év-
fordulójá t ünnepli a kúnsági kisváros. A kis-
városi vezetőréteg fan táz iá t l an formal izmusa , 
hazaf iaskodásának tar ta lomnélkül isége a 
Petőf i -ünnepség előkészületeiben lepleződik 
le a legt isz tábban : a nők óriási lantot készí-
tenek nefelej tsből , két pá lmaággal , alul pedig 
rózsacsokorral . Az ünnepély u tán bált ren-
deznek m a j d , mert min t a társaság egyik 
hölgytagja véli, Petőfi is sze re te t t táncolni. . . 

A kisváros fülledt, t espedő világát Móricz 
már mes ter ien ábrázolta öt évvel korábban 
is Az Isten háta mögött c. kisregényében, de az 
Isten háta mögött színterét , a kis felvidéki 
várost, min t egy zárt ki i lönvilágot t ek in t e t t e 
még Móricz, ahogy a regény Ötletéhez is eg^ 
felvidéki u tazás során j u t o t t . A Vidéki hírek 
Kúnte rebese már nem kur iózum számára , 
több ennél , izgató és fá jó p rob léma : az alföldi 
magyar kisváros társadalmi kérdései foglal-
k o z t a t j á k . 

A kö te t elbeszélései közül öt írás származik 
a fo r rada lmak hónapjaiból, az Új földesurak, 
és a Lakodalomváltás 1918 végéről, a Hotel-
portás, A nevelő és A fejsze 1919-ből. Az ú j 
világ igenléséről, egyértelmű vállalásáról val-
lanak ezek az írások. Nem sok novellát írt 
ezekben a mozgalmas hónapokban , r ipor to t , 
ú j ságc ikke t , annál többe t , — egy kö te t r e 
valót. A sű rű és gyors ref lexiók ideje volt ez 
Móricz pá lyá j ában . De ez a néhány elbe-
szélés az t m u t a t j a , hogy a sok friss benyomás 
szépirodalmi kifejezésére is volt igénye, re -
gényt is aka r t írni a termelőszövetkezetek 
életéről. A köte t 1919-es anyagábó l A fejsze 
jelzi a legnagyobb írói szándékot : egy 
szerencsét len asszony ön tuda t raébredése a 
novella t é m á j a . 

A kö t e t anyagában ha t olyan elbeszélés 
is van, amely most jelent meg először kö te t -
ben. K é t háborús í rás , a már emlí tet t Sic itur 
és a kissé mérsékelt Únalmas nap a fronton, 
mely váratlanul érdekesen végződik, vagy Árgilus 
és Tündér Ilona, egy Vörösmar ty soraival 
bókolgató hadapródról. 

A ha t »új« novella közül a Hercegi kegy a 
legsikerültebb. Kitűnő sza t i r ikus írás egy 
szervil izmusába beletorzult urasági gyakor-
nokról, akinek végül mérhe te t l en alázatos-
sága, gerinctelensége okozza vesz té t . A Pej 
paripám Pejkó Móricz be tyá r tö r t éne te inek 
gyű j t eményé t gazdagítja egy szép és elfelej-
t e t t betyárnovel lával és az t is jelzi, hogy 
Móriczot szinte minden korszakában foglal-
koz ta t t a a be tyár romant ika . A további két 
novella (Málinéni, Fellegjáró), különösen a z 
első, sz intén megérdemelte, hogy kiemeljék a 
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korabeli sa j tó lapjairól Móricz Zsigmond 
összegyűjtött elbeszéléseinek sorozatába. 

A sajtó alá rendező válogató-munkáját 
csak dicséret illetné, ha nem maradt volna ki 
fi kötetből két ezidőből való kiváló novella, 
ii Kakastollas ember (1916) és a Péter körülnéz 
lány után (1917). A Kakastollas ember a földes-
úri réteg és a csendőrség egymás kezére játszó 
érdekszövetségét muta t j a meg egy hetvenkedő 
csendőr önleleplező szavaiból. Az utóbbi 
novella egy leánynézőbe járó parasztfiú apró 
kalandjait mondja el. Kis vidám történet, 
de nem az első korszak paraszti idilljeire, a 
Csitt-csattra, vagy a Kokasra emlékeztet, ha-
nem már a sokkal későbbi Boldog emberre. 
Azt idézi nemcsak a novella szintere, a tisza-
háti tá j , de a hangulat és az előadásmódja 
is. Szerkezetileg sem olyan kikerekített , mint 

korai derűs paraszti írásai, népiessége is mé-
lyebb, hitelesebb, akárcsak a 30-as, 40-es 
évek Móricz-epikája. Néhol szinte úgy hat , 
mintha valóban a Boldog emberből lenne 
kiszakítva. Befejezettsége mellett is valami 
szélesen hömpölygő epikát éreztet az olva-
sóban. 

E két novella művészi értékéhez nem fér 
szó, nyilván az időrend eltévesztéséből marad-
hat tak ki a harmadik kötetből. Helyes lenne 
a következő kötet elejére, vagy végére pótló-
lag betenni, mert ez a két nagyszerű írás 
nem maradhat el Móricz elbeszéléseinek gaz-
dag gyűjteményéből. 

A kötet értékét Ferenczy Béni nagyszerű 
illusztrációi is emelik. 

Vargha Kálmán 

KATONA JÓZSEF VÁLOGATOTT MÜVEI 

(Magyar Klasszikusok). Sajtó alá rendezte Solt Andor, bevezette Molnár Miklós. Szépirodalmi 
Könyvkiadó Bp. 1953 

Katona József életműve a magyar dráma-
irodalom kezdete és csúcspontja is mind a 
mai napig. Művében az addig szinte nem 
létező, legalábbis gyermekcipőben járó ma-
gyar dráma európai színvonalra szökken és 
a shakespearei drámai realizmus mélységével 
ábrázolja a Szent Szövetség Magyarorszá-
gának problémáit. Katona munkássága ha-
talmas költői vízióval vázolta fel a társada-
lom méhében készülő forradalom perspektí-
váját és egyben tragikumát is. A reform-
korszak irodalmában ő volt az első, aki egyet-
len drámai koncepció keretén belül döbbene-
tes erővel ábrázolta mindazókat az ellen-
téteket, amelyek jellemzőek voltak a társa-
dalmi fejlődés adott szakaszára, és egyben 
történelmi jellegűek is voltak. Katona élet-
művének megszületését, a világirodalmi szín-
vonalú, az ant ik tragédiák, és Shakespeare 
mértékével mérhető magyar dráma létre-
jöttét a XIX. század első felének társadalmi 
fejlődése te t te lehetővé. Ez a társadalmi fej-
lődés dobta felszínre most már félreérthetet-
lenül a magyar nemesség és az idegen udvar, 
valamint a nemesség és a jobbágyság az adott 
társadalmi forma keretein belül meg nem old-
ható ellentétét és ezáltal megteremtet te an-
nak lehetőségét, hogy a társadalom helyzetét 
hatalmas, társadalmilag és lélektanilag hite-
les, tragikus erejű konfliktusba sűrítve lehes-
sen ábrázolni. Katona pályája pazar kezdete 
lehetett volna egy olyan irodalmi fejlődésnek, 
amely vetélkedhetett volna az i.e. V. század 
görög és a XVI—XVII . század angol fejlő-
désével. Az V. század Görögországa az antik 
demokrácia virágkorát élte, de már érződtek 
azok az erők, amelyek a görög demokrácia 
bukását előidézték, és egyre jobban mélyült 

a szakadék az alapvető osztályok között előre-
vet í tve egy következő fejlődési szakasz árnyé-
kát . Angliában pedig a bomló feudalizmus és 
a kialakulóban lévő polgári rend határmes-
gyéjén született meg a dráma nagyszerű fej-
lődése, amely fejlődés csúcspontját Shakes-
peare művészete jelentette. A magyar t á r -
sadalom hasonló nagy változások és ellen-
tétek korát élte a X I X . század első felében 
és nem a magyar írók tehetségén múlot t , 
hogy a nagy ellentétek kora nem nyerhet te 
el méltó ábrázolását nagy magyar drámák 
sorában, hogy Katona kezdeményezése egé-
szen a mai napig egyedül áll i rodalmunkban, 
és nem követte értékben még csak hozzá 
hasonlítható dráma sem. 

Katona műveinek értékelése a magyar 
irodalomtörténetírás egyik állandó problé-
mája volt, különböző politikai és esztétikai 
felfogások hívei harcoltak Katonáért és a 
most már több mint egy évszázados harc 
folyamán bekövetkezett az a helyzet, hogy 
Katonát kisaját í tot ta az irodalomtörténet. 
Tudósok olvasták és elemezték Katona mű-
veit, tanárok kötelező olvasmánynak jelölték 
ki a Bánk Bán-t és a diákok megtanulták a 
tankönyvek sablonjait , de éppen ezért Katona 
művét kezdte ellepni a könyvtárak pora, 
mint ahögy az minden pusztán irodalom-
történeti érdekességű életműnél be szokott 
következni. Annak ellenére, hogy színházaink 
jófo*mán állandóan játszották a Bánk Bán-t , 
Katona műve még mindig nem vált ható és 
ma is alkotó kuturál is tényezővé népünk 
életében, és ami a legfontosabb, nem tartozik 
népünk állandó olvasmányai közé. A Bánk 
Bán nemes hagyomány minden olvasó és 
színházlátogató ember számára, de csak ha-
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