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(év nélkül, 4000 példány), Csekély tájékozások (1855). Létirány (év nélkül, 1000 példány), 
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V A R G H A K Ä L M Ä N 

A D A L É K O K M Ó R I C Z ZSIGMOND C S E H S Z L O V Á K I A I Ú T J A I H O Z 
É S K A P C S O L A T A I H O Z 

1. 

A Prágai Magyar Hírlap 1927. április 3-i számában nagyobb cikk jelent meg „Beszél-
getés Móricz Zsigmondékkal szlővenszkoí "kőrútjuk eló'tt" címen.1 A Prágai Magyar Hírlap i 
munkatársa még március végén felkereste Móricz Zsigmondot és feleségét, Simonyi Mária ' 
színésznó't budapesti lakásukban. Cikkében az íróval és feleségével folytatott beszélgetést írja 
meg. Móricz elmondja, hogy az eló'adókörút során szlovenszkói olvasóival szeretne megismer-
kedni, egy író számára komoly szükség érintkezni a közönséggel : élmény és új invenciók 
forrása. Érsekújvár kivételével az útitervében szereplő valamennyi városban járt már. Érsek-í 
újvár nagyon érdekli, mertJSimonyi Mária ott élte gyerekkorát. Pozsonyt ismeri és szereti,' 
sokszor volt már Pozsonyban, de a történelmi fordulat óta egyszer sem. „Ha Pozsonyra gondo-1 
lok, Reviczkyre emlékezem. Azt a kis szigetet sokszor felkerestem, ahol Reviczky írta kedves ' 
költeményeit a kékruhás lányhoz . . . Reviczkyt mindig nagy költőnek tar tot tam, Ady előtt 
a legnagyobb modern költőnek."2 Komáromban akkor járt , amikor Csokonairól írt színdarabot, 
felkereste azt a házat, ahol Vajda Júlia szülei laktak. A Csokonai-darab azonban sohasem 
került előadásra, el is égette a kéziratot.3 A háború idején járt Losoncon, néhány tárcát is írt 
a város életéről. Rimaszombathoz egyetlen látogatás emléke köti. Rozsnyóra szomorúan gondol, 
ott temette el első kisfiát, Léván már felolvasást is tar tot t és a Reviczky Társaság dísztagjává 
választotta. „Emlékszem, igen nevezetes székfoglalóm volt ott . A banketten ugyanis beszédet 
mondottam s ennek a beszédnek egyes részletei akkoriban, 1917-ben lehetett, belekerültek még 
a bécsi sajtóba is. Antimilitarista kijelentések voltak ezek, a háború szomorú éveiben minden-
kinek a lelkéhez közeledő panaszok, melyek békét hirdettek. Akkor nagy visszhangjuk volt."4 

Móricz a lévai székfoglaló időpontjában minden bizonnyal tévedett. A lévai helyi sajtó 
mindig beszámolt a Reviczky Társaság minden megmozdulásáról, de a világháború éveiben 
egy alkalommal sem jelzi Móricz lévai szereplését. Móricz lévai Reviczky-társaságbeli szék-
foglalója nem a világháború idején volt, hanem néhány hónappal a világháború kitörése 
előtt, 1914. február 27-én.5 

Móricz lévai székfoglalóként Csendes tűz c. elbeszélését olvasta fel. Az egyik lévai előadó 
Babits és Dutka Ákos verseiből szavalt, valamint Ady Móriczhoz írt híres verses episztoláját 
adta elő. A műsor után társasvacsorát rendeztek, amelyen Móricz pohárköszöntőt mondott. 
Móricz pohárköszöntőjét néhány sorban foglalja össze a Bars с. helyi lap tudósítása : „Ezután 
Móricz Zsigmond emelkedett szólásra s általános figyelem mellett s röviden, tömören magya-
rázta meg a különbséget a régi és az új magyar irodalom munkásainak törekvése között. 
Egyek vagyunk mi a régiekkel — szólott Móricz — a magyarságban, egyek a nép szeretetében, 
de különbözünk tőlük a célban. A régieknél lehetett elv a l 'art pour l 'art, mi azonban, akik 
az életet jobban érezzük, mint mások, akiknek az nagyobb öröin, vagy jobban fáj , mint más-
nak, nekünk nem egyedüli célunk a gyönyörködtetés, mi nem gyönyörködünk, mikor írunk, 
mi dolgozunk, hogy az élet másnak is nagyobb öröm legyen, vagy jobban fájjon. Mi a mai 

1 Sándor Dezső, Beszélgetés Móricz Zsigmondékkal szlovenszkói kőrútjuk előtt, Prágai 
Magyar Hírlap, 1927. IV. 3. 

2 Móricz 33 éves korában nagyobb tanulmányt írt Reviczkyről, (Uránia, 1902,170—1931.) 
3 Móricz Csokonairól szóló színdarabjából a Nyugat 1913-as évfolyamában jelentek 

meg részletek. A Nemzeti Színház nem fogadta el a darabot, a visszautasítást követő sajtó-
polémiában Ady is megszólalt (Móricz és a Nemzeti Színház, Világ 1913, 265. sz.) Móricz 
védelmében. 

4 Móricz nyilatkozata Sándor Dezső cikkében. L. 1. jegyzet. 
5 Móricz Zsigmond Léván. Lévai Hírlap, 1914. II. 28. - Különfélék, Bars, 1914. III. 1. 
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Magyarországot tespedni lát juk s még egyszer felrázni akar juk, hogy belső értékében újjá-
támadva foglalja el helyét a nyugat népei között." 

Ennek a beszédnek lett volna Bécsig ható visszhangja? Nem valószínű. Talán egy 
1917-es pacifista nyilatkozatának emlékei keveredtek Móriczban a lévai élményekkel. 

A lévai Reviczky Társaságon belül pár hét múlva szakadás állott be a Móricz és Ady 
irodalmát, vagy ahogy a vitákban akkor nevezték, a „modernisták és realisták" műveit nép-
szerűsítő társasági tagok és a konzervatív lévai csoport között. Pontosan egy hónappal Móricz 
lévai szereplése után kilép a Társaságból Fekete József tanítöképzőintézeti tanár , aki a Bars 
hasábjain a korabeli vidéki sajtóban szokatlan igényességgel és az új irodalmi áramlatok 
iránti fogékonysággal ismertette Móricz, majd Ady művészetét. Kilépésének elvi okait a Lévai 
Hírlapban6 közreadott levelében indokolja meg. A két helyi lapban megjelent vitacikkek arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a Nyugat körüli nagy irodalmi harcok néhol a vidéki városok 
kulturális életét is felkavarták. 

I Móricz Zsigmond 1926 novemberében lépte át először a csehszlovák határ t : a kassai 
• Renaissance Kultúregyesület hKRlTnTC^ Kassára előadást tartani . A kassai út élményeit egy 

melanki likus-pesszimista cikkben örökítette meg.7 Fél évvel később újra visszatérnek kassái 
I élményei a Nyugat hasábjain megjelent Juliánus barát útirajza c. érdekes írásában.8 Arról a 

belső érzelmi-értelmi átalakulásról számol be ebben az elmélkedésben, amely kassai, majd 
l erdélyi út ja közben zajlott le benne. Az első érzés a pesszimista hangulat volt (ezt rögzíti 

a Kassai ború c. írása), de pesszimizmusától a kassai, kárpátaljai , erdélyi magyarokkal való 
beszélgetései nyomán fokozatosan megszabadult, látva az új államkeretekben élő és dolgozó 
magyar nemzetiség életerejét. 

A Renaissance egyesület meghívásának eleget téve, a kassai Schalkház nagytermében 
ta r to t t a meg előadását, lelkes, érdeklődő közönség előtt. A Renaissance két évvel korábban, 
1924-ben alakult Kassán. Liberális, polgári jellegű kultúregyesület volt. Móricz részleteket 
olvasott fel a Kivilágos-kivirradtig c. regényéből és bemutat ta Odisszeus drámájának első fel-
vonását. Az est második részében az „ ú j irodalmi irányokról s az irodalom internacionális 
válságáról" t a r to t t előadást, külön foglalkozva az olasz és francia irodalmi élettel és a hazai 
irodalmi viszonyokkal. Végül három versét is felolvasta, amelyek a Nyugat 1920-as évfolya-
mában jelentek meg. 

A sikeres est után a Kassai Napló munkatársa hosszabb beszélgetést folyta tot t Móricz-
cal. A beszélgetés során Móricz elmondja, hogy tizenhétéves korában, a millennium évében járt 
először Kassán. Majd nemsokkal a gimnázium elvégzése után újra megfordult itt, színész 
akar t lenni, fel is kereste az akkori kassai faszínházat, a liget közepén, de még a direktorig 
sem ju to t t , már az első színész, akibe belebotlott közölte vele, hogy ilyen termettel nem lehet 
drámai hős, csak komikus. Az újságírással is próbálkozott Kassán, de ezzel sem volt több 
sikere. A világháború alat t a kassai Kazinczy-kör meghívására ta r to t t előadást a városháza 
nagytermében. 

Móricz Kassáról Ungvárra, majd Munkácsra és Beregszászra utazot t , ezekben a váro-
sokban is előadásokat t a r to t t , a kassaival azonos műsorokkal. Az ungvári és munkácsi elő-
adásairól szóló beszámolók9 közlik Móricz három bemuta to t t versének a címét is. (Csodálkozás, 
Csak megmaradni, Mizanthrop). A munkácsi szereplés kapcsán szóba kerül, hogy családi 
vonatkozások is kötik Bereg megyéhez : nagyapja Nagyberegen volt református pap, ő maga 
meg a Munkács melletti Beregrákoson „mint legátus szónoki, sikereinek első babérait arat ta ." 1 0 

3. 

Móricz Zsigmond 1927-es ú t jának előzményeit Balogh Edgár egyik érdekes cikkéből 
ismerhetjük meg.11 Balogh írása a csehszlovákiai magyar nemzetiség kulturális életének több 

6 A Reviczky Társaságból, Lévai Hírlap, 1914. III. 28. 
7 Kassai ború. Az Est , 1926. 260. sz. 
8 Juliánus barát útirajza. Nyugat , 1927. I. kötet 6 4 7 - 6 8 1 . 1. 
9 Beszélgetés Móricz Zsigmonddal, Kassai Napló, 1926. XI. 14. — Móricz Zsigmond 

nagysikerű előadásai Ungvárott és Munkácson. Kárpáti Híradó (Ungvár) 1926. XI. , 17. 
10 R(ácz) P(ál) : Két napig Móricz Zsigmonddal (A nagy magyar író ruszinszkói szerep-

lése.) Prágai Magyar Hírlap, 1926. 262. sz. 
11 Kessler-Balogh Edgár : Móricz Zsigmond és a regős diákok. A Mi Lapunk, Losonc, 

1928 januári szám. 
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fontos mozzanatát világítja meg. A csehszlovákiai magyar értelmiségi ifjúság életében jelentős í 
szerepe volt az 1920-as évek végefelé alakult „sarlós" mozgalomnak. Ez a rövidéletű, de több f 
hazai ifjúsági és irodalmi törekvést is inspiráló — végül a marxizmusig eljutó — mozgalom,! 
kezdetben nem volt több, mint falujáró diákok, egyetemi hallgatók, főiskolások (elsősorban I 
diákcserkészek) népies, „regös" mozgalma, népdalok, népmesék, népi faragások gyűjtésére. 
Tömörülésüket az első periódusban „Szent György körnek" nevezik: az idegenbeszakadt 
műalkotás, a prágai Szent György szobor szimbólumát választva. 

Ha azokat a neveket olvassuk, amelyekre Balogh Edgár 1928-as cikke mint a sarlósok!/ 
példaképére hivatkozik, kiderül, hogy ez a mozgalom már első (még regös-diák-cserkész)'[ 
változatában is olyan igényű megmozdulás volt , amelynek aligha lehetne pár já t találni a kora-
beli hazai diákifjúsági szervezetek és mozgalmak között. A mozgalom programját ismertető 
cikk Bartók és Kodály művészete mellett tesz vallomást, irodalomban Ady, Móricz, Szabói, 
Dezső és Babits nevei jelzik érdeklődésük célpontjait , a festők közül Rudnay Gyula művészetét f 
érzik magukhoz legközelebb állónak. A mozgalom az őseit is megkeresi, a népdalgyűjtő Csoko-
nait , Erdélyi Jánost , Gyulai Pál t , Arany Lászlót vallják elődjeiknek. A sarlósok havi lapja, jj 
a losonci Mi Lapunk szinte számról számra emelkedik a korabeli átlagos diáklapok és cserkész-
újságok színvonaláról egyre magasabbra. Bőven merítenek a klasszikus örökségből : Apáczai, 
Heltai Gáspár, Pázmány, Mikes Kelemen, Kármán, Bajza József, Széchenyi műveiből közölnek 
részleteket, a X X . századi magyar irodalmat Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Koszto-
lányi, Illyés, Erdélyi József, a prózaírók közül Móricz, Szabó Dezső, Móra, Tamási Áron, 
Kassák, Kodolányi, Márai, Karácsony Sándor művei képviselik. Juhász Gyula Adyra gondolok 
c. költeménye a Mi Lapunk hasábjain jelent meg először. Amikor a folyóirat néprajzi gyűjtő-
pályázatot hirdet az ifjúság számára, a pályaművek elbírálására a magyar néprajztudomány 
két kiváló mesterét, Solymossy Sándort és Györffy Istvánt kérik fel. De bőven jut tér a fiatalok 
folyóiratában a fiataloknak is, elsősorban a felvidékieknek, köztük az elkövetkező évek irodalmi ; 
és kulturális életének több ismert szereplője (Dobossy László, Győry Dezső, Jócsik Lajos, 
Kovács Endre, Morvay Gyula, Peéry Rezső, Szalatnai Rezső, Sziklay László, Szombathy 
Viktor, Vass László). A korabeli hazai ifjúsági lapok közül talán csak Karácsony Sándor ér-
dekes diáklapja, az Erő állítható a losonci Mi Lapunk mellé. Móricz Zsigmond méltán híres 
szép írását, a Gyalogolni jót a Mi Lapunk felkérésére írta és a folyóirat 1927 márciusi szá-
mában, mintegy beköszöntőül jelent meg az író felvidéki ú t ja előtt. 

Balogh Edgár cikke azt :s elmondja, hogy miként kezdődött Móricz Zsigmond barát-
sága a felvidéki regösdiákokkal. A Prágában tanuló Balogh Edgár levelet kapott egy magyar 
diáktól, aki azt írta levelében, hogy visszavágyódik a falura, de úgy szeretne vándorolni, mint 
a fiatal Móricz Zsigmond, valamikor a Nyírségen. Másnap levelet küldenek Móricz Zsigmond- j 
nak Budapestre, felkérik, írja meg a losonci diáklapnak ifjúkori vándorélményeit. Később 
egy Munkács melletti faluban, Izsnyétén találkoznak a regösdiákok Móricz Zsigmond híré-
vel. Az izsnyétei református pap meséli, hogy sok évvel ezelőtt, a Tisza mellett, amikor még 
Csettfalván volt segédlelkész, arra jár t egy fiatalember, akit Móricz Zsigmondnak hívtak, és 
nagy gonddal rajzolgatta a csettfalvi fatemplom mennyezetét. Más alkalommal a bökényi 
pap figyelmeztette őket, hogy azt a nótá t jegyezzék le, amit Móricz Zsigmond is elénekel-
te te t t magának, amikor i t t jár t „népkuta tóban" . Ilyen előzmények kapcsolták össze a felvi-
déki ifjúsági mozgalmat már első, regösváltozatától kezdődően Móricz Zsigmonddal. A kap-
csolat a Gyalogolni jó megjelenése után meleg barátsággá fejlődik és a beregszászi vidéket 
járó diákok a város fölé emelkedő szőlőhegy tetején, egy emelvényről lelkes érdeklődéssel 
néznek túl a határon, az Alföld felé, a "Felső-Tisza túlsó par t já ra , ahonnan odalátszik 
Mórciz szülőfalujából, Tiszacsécséről a templom fatornya. 

4. 

Móricz Zsigmond kéthetes felvidéki előadókörútját is ez az ifjúság szervezte meg, ők 
rendezték meg az előadásokat, ők kalauzolták az írót. Az előadóestek jövedelmének jelentős 
részét a csehszlovákiai magyar ifjúság diáksegélyezési akciójának ajánlot ta fel Móricz.'2 

12 Móricz Zsigmond csehszlovákiai út jainak programját krónikás pontossággal jegyezte> 
fel Szalatnai Rezső 1943-ban megjelent kis füzete (Móricz Zsigmond Szlovákiában). Számos : 

fontos elvi jelentőségű mozzanat rögzítése (pl. a sarlós mozgalommal vagy a cseh írókkal való j 
talalkozás) kimaradt a füzetből, nyilván azért , mert a könyvecske 1943-ban és Pozsonyban . 
jelent meg, az akkori Szlovákia fővárosában, és a szerző ennek következtében több kérdést 
nem érinthetett . 
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Az első felvidéki előadását április 2-án t a r to t t a meg Móricz. Komárom után az előadó-
• körút további állomásai következtek : Érsekújvár , Léva, Losonc, Rimaszombat , Rozsnyó és 

Pozsony. A különböző városokban kisebb változatokkal ugyanaz a műsor ismétlődött. Móricz 
általában két-két előadást t a r to t t és egy-egy novellát olvasott fel. Simonyi Mária részleteket 
adot t elő az író drámai műveiből és Móricz-verseket szavalt. Móricz művein kívül Ady, Babits, 
Kosztolányi és Szép Ernő verseit muta t t a még be Simonyi Mária. A városonként visszatérő 
két Móricz-előadás címe : ,,Képek Európa irodalmi életéből" — „Az író és az írás". 

Az első téma (a cím után ítélve bizonyára azonos az előző év őszi kelet-szlovenszkói út 
egyik műsorszámával) tar ta lmát legrészletesebben egy komáromi helyi lap cikkéből ismerjük.13 

Három nyugati nemzet irodalmi életével foglalkozott ebben az előadásban Móricz : Olasz-
ország, Franciaország és Németország irodalmi viszonyaival. Az előadás kivonatából arra 
következtethetünk, hogy erősen impresszionisztikus módon, elnagyolt vonásokban, bár néha 
talán lényeget érintően (pl. az olaszországi kulturális viszonyokról szólva) beszélhetett Móricz 

( a három ország irodalmi életéről. Az olasz kulturális állapotokat előző évi olaszországi ú t jának 
i tapasztalataiból ismerte. Az olaszországi út során felfigyelt a renajssance-kor és a 20-as évek 

fasiszta rendszere közti merő különbségre : „Megfigyelése szerint ma nincsen Olaszországnak 
sajtója és az olasz emberek nem olvasnak szépirodalmi munkát már. A kikövesedett kultúra 
helyét a modern kor vál to t ta fel, amelyben nem ju t helye az irodalomnak."1 4 A francia iroda-
lommal kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy míg az olaszok a nemzeti szellemben élik ki most 
magukat , addig a franciák az emberiség lelett való szellemi uralmukat akar ják biztosítani 
irodalmukkal. Móricz szerint Németországban az irodalom válságba került a gazdasági krízi-
sekből kifolyóan és inert a „lelkek közé nagy világnézeti különbségek torlódtak". Végül arra 
a megállapításra ju t , hogy e század az egymásra utalt nemzetek harmonikus kul túrá já t fogja 
kialakítani. 

A másik előadás tar ta lmát így foglalja össze a Bars című lévai lap :16 „Móricz Zsigmond, 
Az író és írás címen t a r to t t szabadelőadásában céhbeli intimitásokát adot t élvezetesen. 
Bemutat ta az írás keletkezésének indító okait, feltárta azokat a lelki motívumokat, melyek 
egy költeményt vagy regényt az íróban életrekeltenek." Minden bizonnyal ennek az előadás-

; nak a kézirata került elő (sajnos csak töredékben) 1955-ben Érsekújvárot t , Simonyi Mária 
rokonainál, akik a Móricz-házaspár vendéglátói voltak az 1927-es érsekújvári lá togatás 'nap-
jaiban.16 A kézirattöredék egyik mondata közvetlen utalást is tar ta lmaz az előadás címére 
vonatkozóan : „A Nyugat fölvetette ennek a kérdésnek, az író és írás problémájának egy rész-
letét, azt a kérdést, követ-é el az író indiszkréciót?" (Saját kiemelésem V. K.) Az eddig isme-
retlen kéziratos töredéket az alábbiakban teljes egészében (és facsimileben) közöljük : 

Ad 3 

Mert az írónak valami más a könyv, a saját könyve. 
Nem olvasmány, élmény. 
Nem olvasmány. Nekem magamnak 40 könyvem van s elég gondos gazda 

vagyok, mind otthon istállózom ő k e t . . . De még sose ju tot t eszembe, életemben, 
h[ogy] egyet leveszek és egy oldalt elolvasok belőle. 

N[em] bírom olvasni. N[em] csak azért, [me]rt az ember eleget olvassa korrek-
túra a la t t , hanem azért , mert az nekem életem elmúlt kínjainak gyűjteménye. 

Az ember, m[in]t Midás, a nádasnak, a könyvön át kisusogja a t i t k a i t . . . 
De a monda nem regél róla, hogy Midás hogy érezte magát , mikor a nádas vissza-
susogta az egész világnak, az ő füle hallat tára, az ő mély s magába foj thatat lan t i t k a i t . . . 

A Nyugat fölvetette ennek a kérdésnek, az író- és az írás problémájának egy 
részletét, azt a kérdést, követ-é el az író indiscretiót? 

Hogy követ-e el? úgy gondolom, hogy abból él. 
Egy diszkrét író, aki nem néz bele a más lelki életébe, bedugja a fülét a pletyka 

elől, aki gyöngédségből és óvatosságból s úri tapintatból nem veszi ki az élet t i tkai t , 
— az mit ír? 

13 Móricz Zsigmond és Simonyi Mária irodalmi estje Komáromban. Komáromi Lapok, 
1927. IV. 5. 

14 Az idézet a Komáromi Lapok fent jelzett cikkéből való. 
15 K[operniczk]y [Kornél] : Móricz Zsigmondék Léván. Bars, 1927. IV. 10. 
16 A kézirat felkutatásáért ezúton is köszönetet mondok D. Sporni Anikó érsekújvári 

tanárnőnek. 
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Csak azt ami vele tör tént? De hiszen mi történhetik az emberrel, úgy hogy a m i 
nem a mások beleavatkozása miatt történik? 

Az író ezer füllel hallgat és ezer tollal jegyez. 
És az egész világgal szemben indiscrét. 
Talán i t t van aztán a lelepzett indiscretio t i tka. 
Ha valaki egy embert , egy eseményt, egy tényt nagyon megnéz : akkor arra 

rá is lehet ismerni. 
De ez a ráismerés is csak akkor neveztetik indiscretionak, ha kellemetlen az 

illetőre. 
Ha tehát valakit indiscretioval vádolnak, az azt jelenti, hogy az illető közismert 

emberekről kellemetleneket írt . A kellemes írást viszont hizelgésnek mondják. A kelle-
metlen irást a modell indiscrétnek, — a kellemeset a néző hizelgésnek mondja . 

Ez a témagyűjtés kérdéséhez tartozik. 
Valóban vannak írók, akik csak úgy tudnak témát fogni, ha egy embert anyag-

nak tekintenek s azt mindenestől kíméletlenül felfalják. 
Ennek a t ípusnak legkitűnőbb alakja volt, a ma méltatlanul elfeledett Tolnai 

Lajos, a realista írásnak tán legelső nagy úttörője. 
Ez a Tolnai marosvásárhelyi pap [vol]t s hogy úgy lett író, hogy híveinek minden 

kellemetlen esetét m[eg]írta. Nagyon indiscrét volt, — (az indiscretio igen rossz 
tulajdonság, az emberek n[agyon] haragunak(l) érte) — Tolnainak az [vol]t a regé-
nyeiért a honoráriuma, h[ogy] el kellett menekülnie a hívei elől. 

Figyelemre méltó, hogy már ebben az időben is (1927) milyen megkülönböztető nagyra-
becsüléssel nyilatkozik Móricz Tolnai Lajosról, akiről élete végefelé, 1941-ben így vall : „Én 
i t t most vállalom a szent feladatot , hogy egy szent embert , nagyjaink egyik legnagyobbikát 
mindenek között, akik valaha tollat vettek kezükbe hivatásukul, kiásom a sírból s munkáit 
sorra felhordom vállamon s ölemben a mélyből. — Hiszem s vallom, hogy evvel teszek annyit 
a magyar ügyért , ha újra birom írni Tolnai oeuvre-jét, mint sa já t munkásságommal, amit 
60 éves koromig végeztem". 1 7 j 

Móricz előadókörútján különösen az érsekújvári előadásnak volt nagy sikere. „Több 
mint 100 ember nem kapott jegyet s több, mint 500 ember ujjongott a vasárnapi szerzői es ten" 
— í r ja az előadás után az „Érsekújvár és vidéke" című helyi lap. A sarlós mozgalomhoz 
tar tozó i f júság főfészke volt Érsekújvár , ez is oka lehetett az est rendkívüli sikerének. Több 
városban a közönség érdeklődése még egy előadást kívánt. Ahol két estet rendeztek, a máso-
dikat Ady emlékének szentelte Móricz. Tanulmányt olvasott fel Adyról, Simonyi Mária pedig 
Ady-verseket adott elő. Ady emléke élete végéig elkísérte Móriczot, Adyról írta a legtöbb 
tanu lmányt , cikket és nem véletlen az sem, hogy a felvidéki előadókörutat is Ady népszerű-
sítésére használta fel. 

5 

Néhány korabeli újságcikkből az is kiderül, hogy Móriczék előadóestjén ugyan több-
nyire mindenütt megjelentek az illető város képviselői és a helybeli magyar értelmiséghez ta r -1 
tozók többsége, de ezt a lelkes egységet bizonyos, fokig előre kellett megszervezni. A legtöbb ' 
városban, így az előadókörút első állomásán, Komáromban is a konzervatív magyar vezető-
réteg Móricz előadásáról való távolmaradásával akar t tünte tni . Ezzel a jelenséggel az érsek-
újvári helyi lap egyik vezércikke is foglalkozik :18 „Komárom, legalábbis a hivatalos, a mérték-
adó, a régi Komárom, mindentől irtózik, ami haladás. Megnyilatkozik ez mindenben, politiká-
ban s a művészetben is. Hogy csak egyet említsek, milyen diszonáns volt az, hogy a komáromi 
magyarság vezérei, akik kétségtelenül a legreprezentánsabban képviselik az igazi, a régi 
Komárom szellemét, a legnagyobb magyar írónak, Móricz Zsigmondnak komáromi vendég-
szereplése alkalmából nemcsak, hogy nem támogat ták az egyszerre kul túrát munkáló s ember-
baráti munkát végző magyar diákokat, nemcsak ridegen elutasí tot ták erkölcsi támogatásér t • 
hozzájuk forduló kérésüket, hanem szúk körökben valóságos propagandát csináltak a magyar ' 
irodalom legsúlyosabb reprezentánsa ellen, mert az — az ő felfogásuk szerint — túlságosan modern 
iró. Bizonyosan f á j t a konzervatív férf iaknak, hogy Komárom régi kul túrá jú közönsége im- 1 
ponáló lelkesedéssel rehabilitálta a nagy írót és rehabilitálta Komáromot, amidőn megható 

17 Móricz Zsigmond : Zászlóhajtás az elsikkasztott s mégis legnagyobb magyar regényíró 
elme, Tolnai Lajos előtt. Kelet Népe, 1941, 1. sz„ Válogatott irodalmi tanulmányok 1952,317.1. 

18 Sándor Dezső : Két város, Érsekújvár és vidéke, 1927. IV. 10. 
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megértéssel fogadta Móricz Zsigmond előadását." Móricz művészetét és közéleti szereplését ez 
а réteg gyanakvással , előítélettel vagy éppen elítélően szemlélte. Móricz erőteljes realizmusa 
vagy Adyt idéző politikai meggyőződése éppúgy távol állott a konzervatív körök ízlésétől, 
mint a Nyugat folyóirat légköre, stílusa, egész „modernsége", melynek egyik fő képviselőjét 
vélték Móriczban. Ekkor még nem merülhetett feledésbe Móricznak a forradalmak alatti 
szereplése és a Kisfaludy Társaságból való kizáratása sem. Végül Móricz mögött ekkor még 
nem állott a népi írók mozgalma sem, amelynek kibontakozása erősen megzavarta és módo-
sí tot ta az 1919 után kialakult politikai, irodalompolitikai f rontokat . 

A lelkes fiatal szervezők ügyeskedése és nem utolsó sorban Móricz közvetlen vonzó 
egyénisége és diplomáciai érzéke mentet te meg több városban a helyzetet és hozott sikert. 
Móricz nem egy helyen még az est előtt felkereste a város kulturális életének magyar vezetőit 
és puszta megjelenésével, emberi magatartásával meg is nyerte már publikumát. A komáromi 
est sikerét például elősegítette, hogy Móricz a műsor előtt a komáromi bencéstanárokat is meg-
látogatta, akik viszonzásul eljöttek az estre és meghallgatták, megtapsolták az írót. Később 
több városban már a konzervatív körök képviselői fogadják és ünneplik Móricz;ot, azzal a 
meggyőződéssel, hogy bár művészi ízlésben és politikai meggyőződésben nein értenek egyet 
az íróval, de a Budapestről érkezett híres magyar írót kötelességük illőképpen fogadni. De 
mindehhez erősen hozzájárult Móricz vonzó, meleg egyéniségének varázsa is. 

Érdekes kortársi vallomás a Bars с. lévai lapban Bd jelzéssel megjelent glossza,19 

(amelynek írója őszintén beszámol arról, hogy Móricz iránti ellenszenve miként oldódott fel 
Móricz szavainak, felolvasásának hallatára. A cikk arra is feleletet ad, hogy miért jöttek el 

(Móricz előadására azok is, akik korábban nem kedvelték az írót : „Nem csináltam és nem is 
csinálok belőle t i tkot , hogy Móricz Zsigmondot az írót nem sorolom a kedvenc íróim közé. 
De ez egyéni véleményem. Azt a Móricz Zsigmondot azonban, aki a diákjaink nevében jön, 
köszönteni még akkor is kötelességemnek t a r t anám, ha egyenesen ellenszenves volna." 

6. 
Mik voltak Móricz Zsigmond legdöntőbb új élményei, tapasztalatai , benyomásai, az 

1927-es csehszlovákiai ú t j án? 
Elsősorban egy érzelmi feloldódás, erről vall az egyik pozsonyi nyilatkozatában a Prágai 

Magyar Hírlap munkatársának :20 „Nem éreztem azt a nagy fá jdalmat , amely akkot ' fogott el, 
amikor először léptem át a trianoni határ t Kassán . . . " „Most már hozzászoktam ahhoz, 
hogy az emberek élnek és dolgoznak, hogy mindent elviselhetővé, hasznossá és boldoggá lehet 
tenni ." 

Sokszor megírták már, hogy Móriczra nagy hatással volt a csehszlovákiai magyar ifjú-
sággal való találkozás. Móricz újra meg újra és évek múltán is visszatérő nyilatkozatai bizo-
ny í t j ák , hogy a felvidéki magyar ifjúsággal való megismerkedése milyen nagy élmény, belső, 
meggyőződésben dolgaira is kiható új tapasztalat volt. Ünneplések és iinnepeltetések során 
ismerte meg a felvidéki if júságot, de figyelő szeme azt is észreveszi, hogy ez az ifjúság más-

Í
képpen ünnepel, mint a hazai. Csendesebben, kevesebb külsőséggel, mint ahogy egész életük 
is szerényebb és egyben reálisabb. A Pesti Naplóban megjelent Az új generáció c. cikkében21^ 
foglalkozik a csehszlovákiai magyar if júság problémáival. „A szlovenszkói magyar if júság' ' 
valami oly példátlan nehéz körülmények között él, amilyenről a régi időkben sejtelme sem 
lehetett az embernek. Idegen nyelven kell tanulnia, úgy hogy előbb a nyelv nehézségeivel 
kell megbirkóznia . . ." 

„Ez a fiatalság felső képzésre, egyetemre leginkább Prágába kerül, ahol aztán el-
enyésző vízcsöppé válik a nyelvek és fa jok tengerében. Az ember azt hinné, hogy elvesztik 
erejüket, ellenálló képességüket s ki tar tásukat . 

S nem úgy van. Sok fiatalemberrel voltam együtt s eleinte meg voltam lepve, hogy a 
sarjadozó i f jú lelkek mint komoly s megbízható férfiak tárgyal tak velem, aztán megszoktam 
s egyszer csak ott t a r to t t am, hogy már csak azt kezdtem komolyan venni, amit i f jak jelen-
tet tek k i . " 

„Ha az öregek közt vol tam, oly jól ismertem őket. Kortársaim. Azon a nyelven beszél-
n e k , a m i t én megszoktam tőlük az egyetemen, az életben, a hivatalokban, a fehér és zöld 

19 Bd.: Móricz Zsigmondék Bars ,1927. IV. 17. 
20 Szalatnai Rezső : „Boldog vagyok itt a szlovenszkói magyarok között", Prágai Magvar 

Hírlap, 1927. IV. 10. 
21 Móricz Zsigmond : Az új generáció Pesti Napló, 1927. 89. sz. 
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asztalnál. Tele vannak ábránddal , lendületes érzéssel és frázissal. Jó szándékú, de teljesen 
libegő élet- s világnézettel. Olyanok, amilyenek voltak diákkorukban. Csupa kezdés, csupa 
remény, csupa vágy, csupa életrevalóság. ' 

A fiúk egyszerűek és komolyak. Megbízhatók. Nem mennek túl a lehetőség ha tá ra in , 
de azt ki is használják. I 

Már első nap, mikor találkoztunk, feltűnt nekem, hogy a diákok nem lármáznak, nem / 
éljeneznek és nem tüntetnek . . . " j 

„Ezek a fiatalemberek az élet egyetemleges súlya alat t tűrnek és dolgoznak. Az apák I 
a régi ideológiáknak a rabjai : a fiúk modern reálpolitikusok. ' 

Magyarok és kultúremberek. Dolgoznak s tanulnak s alkotnak. A szlovenszkói magya r 
ifjúság az ottani magyarságnak legmegbízhatóbb rétege. Ha tárgyalásba akar valaki kezdeni 
egy teljesen komoly elemmel : a fiatalsággal kell kezdenie. 

Legnagyobb emlék s legszebb eredmény számomra, hogy ezzel az ifjúsággal m e g -
ismerkedhettem. 

Ач apák szinte álomvilágban élnek, a régi emlékek regősei és lovagjai : a f iúk a ma i 
élet egyszerű, komoly m u n k á s a i . . . " 

Móricz írói pályáján most találkozott először az olvasók és hallgatók lelkes, nagy tábo-
rával, mégpedig nem akármiféle közönséggel, hanem az ifjúsággal. 

A csehszlovákiai utazás a hazai vidéki magyar irodalmi élet pangására , sivárságára, 
szervezetlen voltára is rátereli Móricz figyelmét. Ez a probléma már régen foglalkoztat ja , 
,,húsz év óta vesszőparipám az irodalmi decentralizáció."22 — mondja egyik nyi la tkozatában. 
A felvidéki magyar nemzetiség kulturális életét lá tva, megerősödik benne a gondolat, hogy a 
magyar irodalmi életnek az országhatárokon belül egyetlen irodalmi cent ruma van : Buda-
pest és ez a tény káros a magyar irodalom fejlődése szempontjából. Erről a kérdésről is c ikket 
ir hazaérkezte után.2 3 

Móricz szerint nálunk a „múlt század közepéig egyáltalán nem is volt centrális sodra 
az irodalmi életnek s törekvéseknek." Petőfi és Jókai voltak az elsők, akik számára már Pest. 
volt a haza szellemi központja. Majd egy fél évszázadon át szellemi dolgokban az egész ország 
csak külterülete volt Budapestnek. „Mindenki vidékről jöt t és mindenki Budapestre szorult, 
aki a szellemélet terén él t ." A vidék kikapcsolódott, Debrecen, a hajdani szellemi cen t rum, 
civis várossá közönyösödött. „Talán Kolozsvár t a r to t t meg valamennyire kulturális öntudatot , j 
De ez is csak függvénye volt a budapesti irodalomnak." Magyarországon nincs vidéki irodalom j 
és nincs vidéki irodalmi központ, pedig van két elsőrangú vidéki nyomda : Kneré Gyomán és i 
a Teván-nyomda Békéscsabán. A trianoni szerződés után az irodalom kényszerűségből \ 
decentralizálódott. A szomszéd államodban ily módon kialakult magyar irodalom kezdetben » 
semmi egyéni karaktert nem muta to t t . Műveik „olyanok voltak, mintha Budapestnek írták 
volna Kiskunfélegyházán." „A további öt-hat esztendő elmúltával azonban óriási átalakulás 
látszik. A szomszéd államokban élő magyarság egészen speciális politikai, gazdasági s kulturális 
helyzetbe került, megszületett a saját életének az érzése, tuda ta s hangja. S ma Erdély irodalmi; 
élete azon a ponton van, hogy elszakadjon a budapesti kultúra köldökzsinórjától s önálló 
életet kezdjen." Ugyanez a fejlődés indult meg Szlovenszkóban is. Mi lehet a sorsa s rendel-J 
tetése egy ilyen külön magyar irodalomnak? A szomszéd államok magyar nemzetiségi irodai-) 
mának — Móricz szerint — ugyanaz a karaktere lehet csak, ami az anyaországinak volt, a sok 
évszázados magyar irodalomnak, amelyről sar jadt , de engedni kell, hogy a „fiatal f á k " , a 
szomszéd államok új magyar irodalmai, sajá-t életüket éljék. A szlovenszkói magyar íróknak 
megvan a lehetőségük arra, hogy új irodalmat teremtsenek. Sőt természeti törvény, hogy 
ez következzék be. „Teremtsék meg a maguk fórumát minél előbb s pedig politikai függés 
nélkül. Mert ja j annak az irodalomnak, amely a politika bilincseit engedi magára kapcsolni. 
Az irodalom csupán a politikusok szócsöve lehet. És az író nem tűr d ik ta túrá t , mert ő maga is 
diktátor : fantáziája s érzelmei világának a d ik tá tora ." Móricznak ez a nyilatkozata nem mond 
ellent azon megnyilatkozásainak, amelyekben a l 'art pour l 'ar t elvét vallóktól elhatárolja sa já t 
írói programját . Móricz nem tagadta a politikai eszmékért, szociális igazságokért küzdő iroda-
lom létjogosultságát, sőt hitet te t t mellette, de ellene volt minden olyan felülről és kívülről 
jövő politikai irányításnak, amely szócsőnek akar ja felhasználni az irodalmat. Ha ilyen kísér- , 
letet lá tot t , mindig szenvedélyesen t i l takozott . 

22 Szalatnai Rezső i. m. 
"Mór icz Zsigmond : Uj magyar irodalmak, Prágai Magyar Hírlap 1927. IV. 26. 
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7. 

A szlovenszkói magyar újságírók kíváncsian faggat ják Móriczot, kiket ismer a felvidéki 
magyar írók közül? Elsősorban Mécs Lászlót említi és a kelet-szlovenszkói ú t ján megismert 
prózaírókat, Tamás Mihályt, Rácz Pál t , Simon Menyhértet és Darkó Istvánt . Darkóra külön 
felfigyelt, tehetséges írónak t a r t j a . A Mi Lapunk évfolyamait még Pesten átolvasta, különösen 
Mátrai Guido ifjúsági regényére figyelt fel, Bródy Sándor Egri diákok című regénye óta nem 
olvasott ilyen jó, érdekes, közvetlen hangú ifjúsági elbeszélést.24 Móricz később nagy figye-
lemmel kíséri Győry Dezső felvidéki költő írói ú t já t . Győry Új arcú magyarok c. verseskötetéről 
a Nyugatba is krit ikát ír t . 

. Az 1927-es felvidéki ú t ja során értesül Móricz arról, hogy a csehszlovákiai magyar 
fiatalok Ü j Munka címen Prágában megjelenő irodalmi és kulturális folyóirat megindítását 
tervezik. Érdeklődéssel hallgatja az új folyóirat terveit és az Új Munka számára adot t nyilat-
kozatában újra foglalkozik az irodalmi decentralizáció kérdésével, majd így folyta t ja : „De 
egy dolgot nem szabad elfelejteni, azt , hogy irodalmat csak tehetségesek teremthetnek. De a 

\ tehetség is csak akkor fejlődhetik ki, ha alkalma van erős, kemény, versenyes és méltó munká-
ban felküzdenie magát."2 5 

A Prágai Magyar Hírlap 1927. július 10-i számában nagybetűs cím közli az olvasóval, 
t hogy „Móricz Zsigmond és Kar in thy Frigyes a Prágai Magyar Hírlap munkatársai ." A cikk 
hasonmásban közli Móricznak a szerkesztőhöz intézett levelét is. Ettől az időtől kezdve sok 
cikke jelenik meg Móricznak a Prágai Magyar Hírlapban, többnyire olyan írások, amelyek egy-
idejűleg vagy pár nappal előbb a Pesti Naplóban is megjelentek. Az Uri muri folytatásos közle-
g é n y e i párhuzamosan jelennek meg 1927 szeptemberétől a Pesti Naplóban és a Prágai Magyar 
Hírlapban. 

8. 

Móricz kapcsolata a felvidéki magyar írókkal és a szlovákiai magyar ifjúsággal a követ -
kező években sem szakadt meg. Ezt a kapcsolatot erősen táplálta Móricz állandó szereplése 
a párhuzamos közlésekkel a Prágai Magyar Hírlap hasábjain. Móricz előadókörútja során 
nyilván megnövekedett műveinek népszerűsége is a szlovenszkói magyarok és az ottani if júság 
körében. A Mi Lapunk 1928-ban ifjúsági irodalmi pályázatot hirdet „Ki a legkedvesebb magyar 
íróm és miér t?" címen. Mind az első három díj nyertese Móriczról ír, Móriczot vallja legkedvesebb 
írójának (a második díj nyertese Jókaival együtt Móriczot). Az első díjat Kovács Endre nyeri 
el, a történész, kritikus és publicista, akkor még a pozsonyi reálgimnázium VI. osztályos 
tanulója . Amikor Kovács Endre a pályadíjat elnyerte, nagy sajtópolémia támadt . A komá-
romi Kenessey Kálmán két cikkben is megtámadta Kovács Endrét a Komáromi Lapokban 
és a pozsonyi Híradóban, mire Simándy Pál a pozsonyi Magyar Újságban, Antal Sándor 
pedig a pozsonyi Napban kelt a megtámadott pályázat és közvetve Móricz Zsigmond 
védelmére. 

9. 

1929 decemberében megrendezik az első szlovenszkói magyar könyvhetet. Ez alka-
1 lomból Móricz üzenete jelenik meg a Prágai Magyar Hírlapban. Üzenetében a Nyugat szer-

kesztői programjáról is nyilatkozik. Osvát halálával változás következett be ; 1929 decem-
- bérétől Babits és Móricz szerkesztésében jelenik meg a Nyugat . „A Nyugatban koncentrálni 

akar juk politikamentesen a magyar irodalom erőit és tehetségeit — nyilatkozik Móricz26 — 
és szívesen lá t juk hasábjainkon a fiatal szlovenszkói írótehetségeket is, sőt, reméljük, hogy 
a szlovenszkói magyarság általában szívesen figyel fel törekvéseinkre, mert ezen a fórumon 
nem lesznek szónoklatok, virágoskert lesz ez, amelyben a magyar írás legszebb, legnemesebb 
és legritkább virágait plántál juk." 

24 Szalatnai Rezső : „Boldog vagyok itt a szlovenszkói magyarok között." Prágai Magyar 
Hírlap, 1927. IV. 10. 

25 Móricz Zsigmond az irodalmi decentralizációról és az Új Munkáról. Prágai Magyar 
Hír lap, 1927. IV. 17. 

26 Móricz Zsigmond üdvözlő és buzdító üzenete a szlovenszkói magyar könyvhét alkalmából. 
Prágai Magyar Hírlap, 1929. XII. 8. 
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A Prágai Magyar Hírlap karácsonyi számában részletesen kifejti Móricz szerkesztó'i 
terveit.27 Az előző év a színházé vol t , több színdarabot í r t , dramatizálta Légy jó mindhalálig 
c. regényét és elkészítette Bornemisza Péter Elektrájának átdolgozását. 1930 már a Nyugaté 
lesz. A szerkesztésben három program irányít ja : az egész magyarság folyóiratává akarja 
tenni a Nyugatot , már a január i számban megjelennek szlovenszkói, erdélyi, berlini, párizsi 
magyar írók munkái . Másodsorban a Nyugat nemcsak szépirodalommal, hanem a mai élet 
minden fontosabb problémájával is foglalkozik majd , pl. cikket akar Íratni a telehorról. A har-
madik szempont, hogy ,,a Nyugatban helyet kap mindenki, pártkülönbségre s világszemlé-
letre való tekintet nélkül, tisztán az irodalmi tehetség passzusát kell felmutatni."2 8 Példaként; 
említi, hogy Bibó Lajos írásai ugyanabban a Nyugat-számban jelennek meg, mint Kassák ' 
művei. A szlovenszkói írók közül Sebesi Ernő, Győry Dezső, Darvas János, Tamás Mihály, 
Emődi Nagy Lajos munkái jelennek meg a Nyugat legközelebbi számában. A Móricz nyilat-
kozatában4kifej tet t szerkesztői program jelentős mértékben megvalósult a Nyugat következő, 
1930-as évfolyamában. Üj nevek tűnnek fel a Nyugatban, köztük több szlovenszkói magyar 
író : a Móricz-említette neveken kívül Rácz Pál, Sellyei J ózsef, Simon Andor, Szalatnai Rezső. 
A szlovenszkói magyar irodalom tíz évéről Simándy Pál ta r t szemlét a Nyugatban. 

Móricz szerkesztői gesztusát nem követte új , nagy tehetségek jelentkezése, de ez a tény 
még nem diszkreditálja Móricz szándékait, terveit , szerkesztői elgondolásait, az irodalom 
decentralizációját hirdető programját . 

10. 

Időközben a szlovenszkói magyar ifjúság mozgalma is több fejlődési perióduson ment 
keresztül. Az 1928-as t íznapos gombaszögi táborozáson alakult á t a regöscserkészek Szent-
György köre Sarlóvá, itt határozták el a Vetés с. folyóirat megindítását. A jobboldali saj tó 
ettől az időtől kezdve tâmacTji"a sarlósok mozgaltoái. „A reakciósTábfff teljes-fegyverkezésself 
pergőtűzbe vette a pozsonyi bemutatkozó est forró hullámaiból sodró erővel kiemelkedő csapa-^ 
tot . Akkor már az Ady—Móricz—Szabó triász mellé hozzákerült Kassák Lajos, Bartók Béla, 
Kodály. A „taní tómesterek" mellett ju to t t hely még Oswald Spengler számára, Szekfü Gyula j 
történetszemlélete számára, a Jászi Oszkár dunai föderációja részére. Lassan megismerkednek 
a Sarlósok a szocializmus tudományáva l is"29 — írja erről a periódusról Szalatnai Rezső. 
Az ifjúsági mozgalom fejlődését, metamorfózisát jelzi az is, hogy az első marxista szempontú 
bírálatok is ez idő t á j t jelennek a Sarlóval kapcsolatban. Az erdélyi Korunk hasábjain Fábry 
Zoltán tanulmánya 3 0 a sarlós mozgalom megnyilatkozásainak Szabó Dezső irányzatával 
rokon frazeológiáját elemzi és a frazeológia mögött Szabó Dezső eszmevilágát is felfedezni 
véli. A sarlósok cikkeiben, deklarációiban az Ady—Móricz—Szabó Dezső triászból valóban 
Szabó Dezső hangja, sajátos retorikája hallatszik ki a legerősebben. Fábry szerint „az ifjúsági 
mozgalomból Szabó Dezső determinálta forradalom lett — irodalom : tömeges szabódezső-
epigonizmus".31 Érdekesen és meggyőzően fejtegeti a mozgalom faluromantikájának naiv 
vonásait is, de Fábry egykori tételeiben sok egyoldalúság is van, amely a társadalmi és nem-
zeti tendenciák merev kettéválasztásából és az utóbbiak indokolatlan túlzó háttérbeszorítá-
sából, vagy éppen leplezett vagy nyílt tagadásából következett. Ugyanez a teoretikus egy-
oldalúság jellemzi ez idő t á j t a Korunk több irodalmi állásfoglalását is. Éppen Móriczcal 
kapcsolatban a Korunk néhány kr i t ikájának elfogultsága értetlenséggel is párosult : Móricz 
remekműve, az Úri-muri újra meg újra mint valóságos botránykő — Móricz árulásának doku-
mentuma — tér vissza ezekben a kri t ikákban, mintha Móricz regényét csak hallomásból 
ismerték volna a Korunk e kritikusai.32 Fábry egyoldalú kritikái alighanem a magyar-
országi szektás kommunisták tájékoztatásának jegyeit viselik magukon. 

27 Sándor Dezső : A szlovenszkói magyar irodalomnak is új fejlődési lehetőségeket jeleni 
az újjászervezett Nyugat. Prágai Magyar Hírlap, 1929. XII . 25. 

28 Sándor Dezső idézett cikke. 
29 Szalatnai Rezső : Új arcú magyarok.Korunk, 1929 11 
30 Fábry Zoltán : Etnográfiai szocializmus, Korunk, 1929. 447.1. 
31 Fábry Zoltán i. m. 
32 Vö.: Haraszti Sándor : Hét krajcárból ezerhold. Korunk, 1929. — Haraszti Sándor : 

Móricz Zsigmond útja. Korunk , 1930. — Fábry Zoltán : Tiz szomorú év. Korunk, 1930. — 
Munels Pál : Móricz Zsigmond Prágában. Korunk, 1930. 56. 1. 
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Móricz harmadik szlovenszkói ú t j án , 1930 február jában - mint az első alkalommal -
ismét a keleti részeket keresi fel. Kassán és Eperjesen t a r t előadóestet Simonyi Mária és Ascher 
Oszkár közreműködésével. Közvetlenül az előadás előtt arról jelennek meg hírek a magyar 
saj tóban, hogy a csehszlovák hivatalos hatóságok nem engedélyezik Móriczék szereplését, de 

1 az utolsó percben mégis megérkezik az engedély. A kassai esten Móricz a Nyugat-matinén el-
1 mondott szerkesztői programját ismerteti, majd a tiszazugi méregkeverőkről szóló írását olvassa 

fel. Simonyi Mária és Ascher Oszkár több magyar író : Ady, Babits, Gellért Oszkár, Kar inthy, 
Kosztolányi, Móricz, Palotai Boris, Simon Andor, Somlyó Zoltán, Tóth Árpád műveiből adott 
elő. Az esten váratlan meglepetésként Nagy Endre is fellép, ő konferál. Az eperjesi városi 
színházban is körülbelül ugyanez a műsor ismétlődött. Móricz i t t még A ló és az ember c. novel-
láját is felolvasta. 

12. 

1 A szlovenszkói magyar írók és Móricz szoros kapcsolatát jelzi az is, hogy 1930 májusában 
Móriczot is meghívjá.k a szlovenszkói írók tanácskozására a Szentiványi kúriába. Szent-Ivány 
József földbirtokos, képv í séTö~T®t t^e tón í^^ ftlrdőtli'lyen jöttek össze a 
szlovenszkói magyar írók mintegy húszan, többek közt Balogh Edgár , Darkó István, Darvas 
János, Egri Viktor, Győry Dezső, Mécs László, Rácz Pál, Sziklay Ferenc, Szvatkó Pál, hogy 
megtárgyalják a szlovenszkói magyar irodalmi élet kérdéseit, a folyóirat- és könyvkiadás, írói 
ösztöndíjak stb. problémáit. A pesti írók közül egyedül Móricz jelent meg a többnapos író-
találkozón. Móricz a Nyugatban írja meg a szenOványi találkozó tapasztalatait, tanulságait.3 3 

És helyet ad a Nyuga t hasábjain a tanácskozások két fontos problémájával, a szlovenszkói 
magyar irodalmi folyóirat és a könyvkiadás kérdéseivel foglalkozó cikkeknek.31 

13. 

Móricz legjelentősebb csehszlovákiai ú t jára 1930 végén került sor. November közepén 
: utazik Pozsonyba, i t t előadást is t a r t . Egy órával pozsonyi előadása'etőtt kapja kézhez Balogh 

Edgár távirati meghívását Prágába."Balogh Edgár egyidejűleg a Sarló elnökének, Nagyidai 
Ernőnek is táviratot küld : 

„Sarlóba ment távirat Móricz Zsigmond számára. Azonnal vedd át és továbbítsd. 
Prágai YMCA meghívja, táviratozz címemre elfogadta e Georch Ferenc, Balázs Kovács 
Brogyányi te ismertesd Móriczcal vándorlást, szlovenszkói problémákat , Sarlót. Szlová-
kokat bemutatni, Sarló nevében üdvözölni Edgár ." 
„A prágai magyar kolóniát s a diákságot váratlan meglepetésként érte Móricz Zsigmond 

szombati előadásának kellemes híre" — írja a Prágai Magyar Hírlap.35 — „A Magyar 
Menzán s a különböző diákházakban, internátusokban, az egyetemi épüle t tkben és a kávé-
házakban alarmszerűen ter jedt el péntek folyamán Móricz Zsigmond jövetelének híre . . . " 

, Balogh Edgár arra vonatkozó távirati utasítása, hogy Móriczcal ismertessék meg a 
pozsonyi sarlósok a „Vándorlást, a szlovenszkói problémákat, a Sarlót" nyilván arra a válto-
zásra utal, amely a sarlósok mozgalmában, 1927 óta — a Móriczcal való utolsó közvetlen 
találkozásuK óta — végbement. 1945-ben, már történelmi távlatból Balogh Edgár így fogal-
mazza meg a mozgalom metamorfózisát :3G „A regősjárásból szociográfiai t anu lmányutak 
nőttek ki, az irodalmi viták gazdasági, társadalmi, politikai...és,.világnézeti összecsapásokká 
terebélyesedtek, a népbarát megnyilatkozásokból munkás- és parasztmozgnlmi magatartás 
lett. A valóságos élet szükségleteihez igazodó fiatal felvidéki jogászok és mérnökök, orvosok és 
tanárjelöltek belát ták, hogy nem máról holnapra szóló feladataik vannak, s szakszerűen 
igyekeztek felkészülni férfipályájukra : az új honfoglalás előtt álló magyar dolgozók értelmi 
szolgálatára." i 

33 Móricz Zsigmond : Szentiványi kúria, Nyugat 1930. 1. k. 825—827. 1. 
34 Győry Dezső és Vozári Dezső Cikkei. Nyugat 1930. II. k. 654. 1. 
35 Móricz Zsigmond Prágában. Irodalmi est szombaton este 8 órakor az YMCA nagy-

termében. Prágai Magyar Hírlap, 1930. XI . 15. 
3e Balogh Edgár : Julián-barát a Felvidéken. Móricz Zsigmond ébresztése. Emlékkönyv, 

Budapest 1945. 149. 1. 
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A szirki (Qömör megye) evangélikus templom, ahol Móricz és Holies Janka esküvője volt 



Móricz érsekújvári előadásának egyik kéziratlapja 
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Prahe. 1й novembre 
Pf mtt lia ma up*i*or«l!t na !гЬч praí»ky pobvf 

lie pSlnéatcbo .< peeavrdítr m. akti mopafandu vie robít' kdn" reímy Múriíf dd»ká«»Hrj mylJlenk* kultörnebo »blííenta n*r»dov je do k<vnalvm Ma«far4w» » kai dorn oh Га de Nieäen fúratni a cheraktertsîk kyrn étvaV«w tebky. aie i dt»*»« fr den i najväiMcb madarakvch »piiu.> ratelov, к tori by %л t»krem »voki «aterftn» tnvHi rtiou faiko doro« w»ei 
Palát VMt'A ru. Pof*«. ЪоШяю-taci tive-o'clotk V W«» irba plna dvmu a .»krém dvolke dám ékrms odeívth pém>v /.ástup<.o via ОяЫ, mlnUteroïva *ahra«Mfía. та<?аг«ЫЬо »y»la«ettv». Prn kleb««. 

Móricz nyilatkozata az Elan с. szlovák folyóiratban 



Д Móriczcal egyetértő egyetemi hallgatók levelének befejezése az aláírásokkal 



Móricz levele Stefan Letzhez 



Móricz levele Alzbeta üölnerovához 



Móricz dedikáció in Fábry Zolidnak 



Móricz dedikációja Antonin Strakának 



Móricz dedikációja Holéczy Miklós rimaszombati tanár, múzeumigazgató felesegének 



Móricz dedikáció ja Ásguthy Erzsébet (Eperjes) írónőnek 





Minden bizonnyal a távirat egy másik utasítása : „szlovákokat bemutatni" szintén a 
Sarló életében lezajlott átalakulásokra muta t . A Sarló fejlődésének elvi irányából következett , 
hogy kilépve a nemzetiségi, „kisebbségi" keretekből kapcsolatot kerestek a cseh és szlovák 
kulturális élet tényezőivel. A magyar—csehszlovák kulturális közeledésnek ekkor már 
több új eredménye látható. Kevéssel azelőtt, hogy Móricz Prágába érkezett, hagyta 
el a cseh saj tót Szabó Dezső Seg/tógének fordítása, Bartók prágai hangversenyének emléke 
is még friss élmény lehetett a zenekedvelő cseh közönség körében. A Prágai Magyar Hírlap 
Ady verseinek készülő cseh fordításáról ad hírt azon a napon, amikor Móricz Prágába érkezett. 
Móricz látogatásának is nagy újdonsága, hogy nemcsak a prágai magyar egyetemisták láto-
gatására jött : „ i t t van az ideje annak, hogy Móricz Zsigmondot megismerje a cseh társa-
dalom" 3 ' ír ja a Prágai Magyar Hírlap. 

Az YMCA (nálunk ismert nevén : Keresztyén If jak Világszövetsége) prágai f iókjának 
vezetői elhatározták : a külföld nevesebb íróit és tudósait vendégszereplésre hívják meg annak 
érdé' ében, hogy a vendégeket összehozzák és megismertessék a csehszlovák irodalmi körökkel. 
Az első meghívott — nyilván a prágai sarlósok kezdeményezésére és a pozsonyi előadás adta ! 
véletlen alkalomból — Móricz Zsigmond volt. 1930 körül ötvenhat országban mintegy tíz-j 
ezer egyesület tar tozot t az YMCA szövetségébe, ebbe a múlt század közepén alakított protes-j 
táns vallásos elveket valló nagy nemzetközi szervezetbe. A csehszlovákiai YMCA sokban, kü-
lönbözött a magyarországi KIE szervezettől. A prágai egyesület világibb volt, szabadabb 
vitafórum, de egyben üzletiesebb is : szállodát, ét termet ta r to t t fenn a nem-tagok részére 
is. Néhány tudós" is kapcsolatban volt az YMCA-szervezettei. ( 

Móricz előadása az YMCA akkor új, nagy székházában hangzott el, a modern, hét - . 
emeletes palotában, Prága szívében, pár percre a híres lőportororiytól. Az előadás előtt; 
teá t adtak az író tiszteletére, amelyen a csehszlovák kulturális élet képviselői közül jelen' 
volt Rádl Emánuel egyetemi tanár , az YMCA prágai elnöke, akinek a Csehek harca a néme-
tekkel című könyve nagy port vert fel a húszas években ; Kompis Péter szerkesztő, Stefán 
Letz főszerkesztő. Az összejövetelen Neubauer Pál, a Prágai Magyar Hírlap munkatársa 
németül méltat ta és ismertette Móricz munkásságát a megjelent cseh, szlovák és német 
íróknak és újságíróknak. Az esten a prágai magyar követ is megjelent. 

Móricz két előadást t a r to t t Prágában. Felolvasta Új szemek, új szavak, új igék c. í rásá t » 
amelyet később a Nyugatban is közreadott.38 Móricz egyik ars poeticái megnyilatkozása ez 
az írás. Kifejti benne : az új irodalom feladata nem az, hogy magasabb szférákba emelje az 
életet, de nem is az élet puszta másolása. Az írónak nemcsak egy nemzeti vagy vallási közös-
ség, hanem az egész emberiség lelki kétségeire, vergődéseire kell választ keresnie, vállalnia kell 
a keresést és a kijelentést*. 

A prágai est második előadásában Bornemisza Péter Elektra-fordításáról beszélt 
Móricz, amelynek nyelvi szépsége, ősi magyarsága annyi örömet és gyönyörűséget szerzett 
neki. (Móricznak ez az előadása is megjelent későöb a Nyugatban.)3 9 

Az egyik, Móricz prágai szerepléséről szóló újságcikk megállapítja, hogy Móricz eló'-l 
adására a prágai cseh és német irodalmi és szellemi élet képviselői is felfigyeltek. A Venkov c-f 
cseh nyelvű napilapban, a cseh agrárpárt lapjában Kompis Péter számolt be terjedelmesi 
cikkben Móricz prágai szerepléséről.40 A liberális Prager Tagblatt is hírt adot t néhány 
sorban Móricz prágai útjáról.41 Kiemeli a kis cikk, hogy Móricz Sárarany című regénye 
német nyelven is megjelent, továbbá megjegyzi, hogy Móricz a háborúban békét szolgáló 
regényeket adot t ki. (A téves megjegyzés mögött bizonnyal Móricz háborúellenes elbeszé-
léseit, elsősorban a Szegény embereket kell keresnünk.) 

Az Elán c. Prágában megjelenő szlovák nyelvű hetilap Móricz nyilatkozatát közli a 
prágai út alkalmából. Az Elán élénk, színvonalas folyóirat volt, amely lépést ta r to t t a ko-
rabeli nyugateurópai irodalmakkal és hírt adot t a húszas, harmincas évek szovjet irodal-
máról is. Képzőművészeti anyagában elsősorban az expresszionizmus és a szürrealizmus 
képviselőit muta t ta be. Magyar költők verseit is gyakran közölte az Elán : Ady, Babits, 
József Attila, Juhász Gyula, Illyés versei jelentek ineg hasábjain Emil B. Lukács és V. 
Beniak fordításaiban ; Adyról Stefan Krcméry, Szabó Dezsőről Miló Urban írt nagyobb 
tanulmányt . 

37 Móricz Zsigmond Prágában . . . A Prágai Magyar Hírlap idézett cikke. 
38 Móricz Zsigmond : Új szemek, új szavak, új igék. Nyugat , 1ЭЖ Х4+;-4- 
39 Móricz Zsigmond: Bornemisza Péter Elektrája. Nyugat 1930. II. k. 8 0 9 - 8 2 2 . 1. 
" Venkov, 1930. XI. 18. 
41 Prager Tagblat t , 1930. XI . 18. 
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Stefán Letz, az Elán munkatársa , aki korábban a Národnie Novinyi főszerkesztője 
volt, lapja számára beszélgetést folytatot t Móriczcal. Az Elán szép és érdekes r ipor t já t , 
mely egy külföldi újságíró impresszionisztikus vázlatát közli Móriczról és kitűnően rögzíti a 
prágai Móricz-est hangulatát , Szalatnai Rezső fordításában teljes egészében közöljük :42 

„Barátaim hívták fel a figyelmemet Móricz Zsigmond prágai tartózkodására : 
Jöjjön el tizenötödikén s győződjék meg róla, minő szervezője az egynyelvű 

Móricz a kényes gondolatnak, mely a nemzetek közeledését kívánja a műveltség 
terén. Móricz tökéletes magyar minden tekintetben. Nemcsak a bajsza az, s kopo-
nyájának jellegzetes formája , hanem a lelke is. Egyike a legnagyobb magyar írók-
nak, aki anyanyelvén- kívül aligha tudná magát más nyelven megértetni. 

Az YMCA palotája a Porzsicsin. Az ismerkedés ötórai teáján veszünk részt. 
Egy nagyobb szoba, füsttel teli s két hölgyet kivéve csupa feketébe öltözött urat 
látok. A saj tó képviselői, a külügyminisztérium s a magyar követség emberei. 
I t t vannak a Реп-klub s az Egyetem képviselői is. S köztük szlovákok : Bújnák Pavel 
dr. egyetemi tanár , Kompis Peter, a Venkov szerkesztője, az író. Ez az utóbbi játssza 
az összekötő szerepet a csehek felé. Kedves készséggel s meglepően pontosan tolmá-
csolja Móricz szavait. S a messziről jöt t vendég, „a magyar irodalom fejedelme", 
ahogyan újságíró-tisztelői nevezik a Prágai Magyar Hirlap köréből, barátságos mosoly-
lyal nézi az alkalmi tolmácsot s játszik a szája szögében levő cigarettával. 

Alacsony, tömzsi termet , széles húsos arc, erős arccsontokkal, apró fürge szem-
pár, mely a villanyfényben megállapíthatatlan fényben ragyog. Hatalmas, buja fekete 
haj für t je i t hamuval hintette be a megkezdett második ötvenév. A legnagyobb meg-
lepetés azonban Móricz hangja. A magyar falu legkiválóbb ismerője, aki külsejére 
ennek kitűnő képviselője olyan sajátos nőies hangon szól, mint egy szalonokban mozgó 
értelmiségi ember. (Majakovszkijról mondják, hogy ugyanilyen hangon vetett vihart 
a tömegben.) 

Valaki bizalmasan a fülembe súg. Megfordulok. „ Jó lesz?" „ J ó l " — mondom 
udvariasan az ismert festőművésznek, aki felhasználja az alkamat, s tollával már 
a hatodik fejet rajzolja vázlatkönyvébe. Valóban ritka gyűj temény, nem csupán a 
festő számára , akár egy antropológusnak is az. Rádl egyetemi tanár , dr. Neubauer 
(aki valahonnan a Vágmentéről való s levelezésben áll Romain Rollanddal), dr. Konrád 
a csehszlovák Реп-klub főt i tkára, Vozári Dezső, magyar lírikus, az YMCA ti tkára 
stb. — sorolja fel barátom a neveket. 

Móricz irodalmi terveiről beszél, egy háromköteítes történelmi regényről, Erdély 
múltjáról Bethlen Gábor hadjáratairól, a Fehér Hegyről, cseh írókról a magyar szín-
padon (Capek és Langer) és a csehszlovák-magyar közeledés szükségéről. Általános 
egyetértés minden oldalon. Tervek hangzanak el, ötletek. A cseh magyarul szónokol, 
a magyarok németül válaszolnak, aki tud, szlovákul szól, i t t is ott is még keresik a 
szavakat , de a lelkekben már megindult a kézfogás. S az ellentétes nyelvű írástudók 
kis szigete fölött a prágai YMCA-palota nem tudom hányadik emeletén magasan az 
utca zavaros vizei fölött átivelődött az emberi barátkozás szivárványa. 

Este nyolc órakor az YMCA klubtermében Móricz Zsigmond ad elő az YMCÄ-
ban, amely Prágába invitálta Móriczot. Zsúfolt terem. Az előadó asztalon magyar 
zászlócska s néhány arasznyira tőle a csehszlovák. Köztük fele úton egy üveg víz." 
— Ha ez a víz jelképezi ama idegenség tengerét, mely a két államot egymástól el-
választja, ezt Móricz gyorsan elintézi" — hallom a tréfát a há tam mögött. 

— A nagykul turá jú szép Budapest üdvözletét hozom a nagykul turájú szép 
Prágának! — ilyen szép üdvözlettel kezdi Móricz az előadását a modern irodalom kér-

j déseiről. Ma már meghúzták a halálharangot az esztetizáló, az életet módosító irodalom-
nak. A mai író visszautasítja az eddigi irodalmi formákat , mivel maga az élet is ki-
zökkent belőlük, s az új életnek résztvevője, hitvallója, terjesztője, mérnöke óhaj t 
lenni. Az új életnek, amely ezeréves világszemléletek zűrzavaros alkonyában s társa dal-
mi rendszerek végén immár bontogatja szárnyait. Az élet ma csodálatos kaleidoszkóp 
s a költőnek örülnie kell, hacsak egy rezgését is meg tud ja fogni./Az új költő feladata, 
hogy ebben a tömkelegben s zűrzavarban elősegítse új formák keresését a meggyötört 
emberiség szebb jövőjének érdekében. 

Ezek voltak lényegében Móricz előadásának fő gondolatai, amely előadás 
egyébként meg fog jelenni a Nyugat c. folyóirat legközelebbi számában. Ezt a folyó-

42 Letz, Stefán : Móricz Zsigmond propagátorom teskoslovensko-mad' arského kulturneho 
sblíienia. Elán, 1930. XI. sz. 
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i ra tot Móricz együtt szerkeszti Babitscsal. De minó' előadás is volt ezl A szavak való-
ságos tűzijátéka. Most már könnyen megértettem, miért nevezik Móriczot „a magyar 
irodalom fejedelmének." A nyelv mestere ő, stílusát nem fogta meg az idegenség leg-
kisebb rozsdája sem. Talán épp azért, mert csak egy zeneszerszámon muzsikál. 

S ami az idegenség tengerét illeti, amelyet az üvegben lá t tunk, hát abból is 
jócskán eltűnt. 

Másnap, pontosan a megbeszélt időben, délelőtt tizenegy órakor találkozom 
Móriczcal a „Kék csillag" szálló kávéházában. Teatrálisan alakított komótossággal, 
mely jó hangulatát leplezte, ül az asztal mögé s Ínyenc mozdulattal nyúl egy zsemlye 
után. De a zsemlye netn ropog. — Vasárnap nálunk nem sütnek — magyarázom s 
mindketten mosolygunk a csalódáson. 

Móriczot érdeklik a mi ú jabb irodalmi műveink. Felsorolom neki az ismerteb-
beket, amelyek Szlovenszkón jelentek meg s az Elán oldalain mutatom neki a Mazács-

féle könyvkiadás listáját. Vámos? — állapodik meg tüstént az első írói névnél. Hova 
való? Nyilván a név ma gyar hangzása fogta meg. Pöstyénből ! — válaszolom. Mutatóújja 
átsiklik a könyvárakra. 65 korona? Magyarázom neki, hogy ennyibe kerül Vámos 
Editke szeme című könyvének biblioiil kiadása, mivel a rendes kiadás már elfogyott. 
Hamar rátér a szlovák könyvek példányszámára. 2000 —3000 sőt 5000 példány, 
mondom. A számok szemmelláthatóan tetszenek neki. Sorba fordítom a könyvek címét 
s elmondom, amit kell a szerzőkről. Rázus? Neve után jó ismerem. S Móriczot meglepi 
a szlovák író négykötetes műve, a Világok. Nem is tud tam, hogy prózát is ír. 

— Kit ismert személyesen a szlovák írók közül? 
— 1916-ban megismerkedtem Országhgal (Hviezdoslavval). Épp látogatóban 

voltam jóbarátomnál Tvrdosinban s lementünk együtt Alsókubinba. Az utcán figyel-
mezteti a barátom, hogy szembejő velünk Országh. Megkértem, mutasson be. Csak 
egy pillanatig beszélgettem vele. Nagyon betegnek tűnt fel nekem. 

— Találkozott-e ön valaha a szlovák élettel? 
— Boldogult feleségem (Móricz mostani neje Simonyi Mária,a kitűnő magyar ' 

drámai színművésznő) Gömörből származott . Nagyrőcén született és Holies Jankának 
hívták. Édesanyja , aki t Szklenárnak hívtak leánynevén, csak szlovákul beszélt. Én 
Szatmár megyei vagyok, olyan vidékről, ahol messzitelen messzi nincs nem-nagyar 
vezetéknév. Apám földmíves volt , 50 holdja volt , de tönkrement s erre beállott ácsnak, y 
Feleségem tanítóképzőt végzett Pozsonyban és azután elment Budapestre, hogy ott 
elvégezze a tanári előkészítőt. És i t t a magyar fővárosban találkozott két egymástól 
messzeeső t á j gyermeke, nemzetileg teljesen ellentétes vidékek szülöttei. Az asszony, 
akivel huszonegy évig éltem, hívta fel a figyelmemet az orosz írókra, akik a világ-
irodalom egyharmadát képviselik. Feleségem oj tot ta belém a szeretetet a hegyek és < 
a szlovákok iránt, ő nyi tot ta meg nekem egy új szellemi élet kapujá t , amely addig 
nekem teljesen ismeretlen volt. S neki köszönhetem, hogy íme el jutot tam odáig, érté- j 
kelni tudom minden emberi fa j munká já t és azt egyenlő értékű tényezőnek tar tom a 
műveltség terén. Szlovákiára szívesen gondolok vissza különösen Árva nő t t nagyon 
a szívemhez s váltig gondoltam egy műre, amelynek története azon a vidéken játszód-
hatna le. De jól ismerem Szlovákia egyéb részeit is s a Sturec körüli vidéket a világ 
egyik legszebb, vidékének tar tom. 

— Tegnap emlegette irodalmi terveit. Nem mondana róluk valami közeleb-
bit is? 

— Nagyon szívesen. Regény-trilógiám, mely Erdély történetéről szól, első 
kötetében a Tündérkert címet viseli. Ez már megjelent. Ebben elmondom az utolsó 
Báthorynak, Báthory Gábornak történetét . A Nyugatban már közzétettem a trilógia 
második részét is, amelynek címe a Nagy fejedelem. Ez Bethlen Gábor. A trilógia harma-
dik részében Erdély tragédiájáról lesz szó. Bethlen Gábor hadjáratainál természetesen 
szóba kerül a cseh és szlovák anyag is, hisz Bethlen Gábor a csehek szövetségese volt 
a Habsburgok ellen, a regény a fehérhegyi csatával és annak következményeivel ér 
véget. Ez év február jában Eperjesen tar tózkodtam, ott sikerült találnom néhány 
szlovák dalt ama mozgalmas időszakból, ezeket felhasználom a regényben.43 Ami 

43 Eperjesen Wallentini Samu muta t ta be Móriczot Moyzes Miklós (1872—1944) 
szlovák zeneszerzőnek, aki egy XVII. századbeli szlovák vitézi énekre hívta fel Móricz figyel-
mét. Móricz szlovák és magyar szöveggel és kótával akar ta közölni a régi szlovák éneket 
Bethlen Gáborról szóló regényében, mint a Bethlen Gábor seregében harcoló szlovák katonák 
énekét. (Az erre vonatkozó ada tok Wallentini Samu cikkéből valók : Móricz Zsigmond ottho-
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további terveimet illeti, csak annyi t mondok : húsz év alat t kb. ötven művet í r tam 
(regényeken kívül sikeres színművek egész sorát — a szerző megjegyzése) —, ez már 
többé-kevésbé egy lezárt életmű s a jövőben szeretném felkarolni és megsegíteni a 
legifjabb írónemzedék munkájá t . 

— Kiket ta r t a legtehetségesebb magyar íróknak Szlovákiában és Magyar-
országon? — 

— Valamennyiöket szeretem. A költők közül Szlovákiában nagyrabecsülöm 
Mécs Lászlót és Qyőry Dezsőt. A prózában sokat igér Tamás Mihály és Darkó István. 
Magyarországon a legjobbak Erdélyi József, Illyés Gyula és Szabó Lőrinc. 

— Hogyan képzeli a csehszlovák-magyar szellemi érintkezést? 
— A műveltség egységes. A legkisebb nemzet, ha megvannak számára a szabad 

fejlődés feltételei, éppoly tényezőjévé válhatik az emberi műveltségnek, min tegy nagy 
nemzet. De minden nemzet kötelessége az, hogy összefogja erőit az általános emberi 
műveltséggel való szövetségre. Én keresem az ú t j á t a csehszlovák-magyar közeledés-
nek. Terjesztem pl. azt a gondolatot, hogy csehszlovák festőművészek rendezzenek 
kiállítást Budapesten, a magyarok pedig Prágában. Beszéltem már erről a tervemről 
Strakával, a csehszlovák követség sajtóelőadójával Budapesten, aki ezt melegen 
fogadta. A terv megvalósítása csupán időkérdés. Ha a labdarúgók, akik a harcot k<*p-
viselik, meglátogathatják egymást, miért ne lehetnék ugyanezt a művészek? 

— Hosszan belenézek a nagy magyar prózaíró kifejezésteli arcába, nézem a 
nehézkalászú natural is tá já t a magyar falunak s a magyar kisvárosnak, a félelmetes 
kritikusát a felfuvalkodott , furcsa dzsentriknek, nézem a magyar író arcát , aki az 
államfordulat után elsőnek érkezett meg Prágába, hogy ismerkedjék vele, s apostoli 
elszántsággal a maga egynyelvűségében megkereste a találkozás lehetőségét vele 
mégpedig az egységes emberi műveltség nevében. 

— Tisztelet-becsület a gondolatnak és az embernek!" 

Móricz életében a prágai szereplés volt az egyetlen eset, amikor egy külföldi állam 
fővárosában, idegen nemzetiségű és idegen nyelvű hallgatóság körében, mint a magyar iroda-
lom egyik képviselője, a legjelentősebb irodalmi folyóirat társszerkesztője jelent meg és 
nyilatkozóit. A Prágai Hirlap egyik munkatársának így számolt be Móricz prágai impressziói-
ról : „Nagyon örültem ennek a találkozónak, mert első eset volt, hogy a cseh irodalmi élettel 
találkoztam s az az érzésem volt, hogy a művészetben és kultúrában nincs ellentét."44 Ebben 
a mondatban fogalmazódik meg Móricz prágai ú t j ának új élménye és tapasztalata , amely 
Új szemek, új szavak, új igék című előadásának is végső következtetése és az Elán munka-
társának adott nyilatkozatának is visszatérő gondolata. Az 1927-es előadótörút tapasztalatai 
három év múlva Prágában mélyülnek el Móriczban. A 27-es út felfedezése még ez volt : 
idegen nép környezetében, idegen nyelv tengerében is kivirulhat a magyar kultúra. Ehhez a 
gondolathoz 1930-ban az a tapasztalat társul, hogy csak a politika szakíthatja szét a különböző 
nyelvű népeket, a művészet, a kultúra közös. Minden bizonnyal a prágai út erősítette meg 
Móriczban azt a hitet, hogy az irodalom és a művészet ereje össze tud ja kötni az idegen fa jú 

I i és nyelvű népeket is. A valóság tényeiből, a konkrét összehasonlításokból vonta le Móricz 
\ ebben az esetben is elvi megállapításait : „ . . .a cseh irodalomnak pontosan ugyanazok az 

irodalmi problémái, mint a magyarnak . . . Pontosan ugyanabban az időben ugyanazok az 
irodalmi korszakok figyelhetők meg mindkét irodalom történetében. A század első harmadát 
a romanticizmus tölti ki, akkor támad fel náluk is a népies nemzeti irány és a népköltési 
gyűj tések kora, ami felfrissítette az irodalmat. Aztán jöttek a naturalista látásmód különféle 
. szakaszai : az angol, francia, orosz hatások. Ma is ugyaz a helyzetünk. A legfiatalabb gene-
ráció náluk is a szürrealista és szociális vívódás szellemében küzd. Az irodalomban és művészetben 
nincsenek horizontális harcok, csak vertikálisak. Az egymás után következő generációk harcolnak 
fgymással. A korosztályok verekedését csak a politika állítja be."45 

nában Prágai Magyar Hirlap, 1930. V. 10.) A szlovák vitézi ének azonban nem jelent meg 
az Erdélyben, bizonyára azért, mert az Erdély-sorozat negyedik kötete, amely Bethlen 
harcát örökítette volna meg, a kiadás körüli nehézségek miatt nem jelenhetett meg. (Vö. : 
Réz Pál utószavával amely az Erdély-trilógia 1954-es kiadásában jelent meg.) 

44 Ma este búcsúztatja Móricz Zsigmondot a prágai magyarság. Prágai Magyar Hir-
lap, 1930. XI. 18. 

46 Móricz Zsigmond nyilatkozik prágai útjáról. „Találkoztam egy csodálatos magyar 
ifjúsággal." Pesti Napló, 1930. XI. 20. 
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De ez az újabb élmény — az idegen népek irodalmának és níűvészetének belső rokon-
sága, hasonlósága és összekötő ereje — sem terelte el Móricz figyelmét az idegenben élő magyar 
ifjúság problémáiról, amelynek sorsa, már 1927 óta élénken foglalkoztatja : „feledhetetlen 
élményem volt a tegnapi délután, amit a prágai magyar diákokkal és diáklányokkal töltöttem 
baráti diskurálások között. Borzasztóan izgató és érdekes nekem, hogy ezek a fiúk és leányok, 
akiknek nagy része csehszlovák gimnáziumokban végzett, izzó magyar lelkesedéssel és szociális 
érzékkel nézik az életet, a gazdasági problémákat, a kulturális "dolgokat és a nemzetiségi 
kérdéseket. Én otthon példaképül fogom őket állítani a mi fiatalságunk elé, hogy hogyan kell 
már ebben az i f jú korban is szembenézni az élettel és annak problémáit gyökérig kivizsgálni. 
Ebből a szempontból különösen örültem idejövetelemnek."4 6 

Pestre érkezve újra megállapítja : „egyetlen őszinte és komoly örömöm, hogy találkoz-
hattam egy csodálatos magyar ifjúsággal. Prágában majdnem ezer egyetemi hallgató van. A 
magyar diákok kitűnően vizsgáznak és telve vannak a magyarság szociális helyzetének alapos, 
megismerésére való törekvéssel."" i 

14. 

A Pesti Naplóban megjelent cikkben szóba kerül Móricz egy korábbi nyilatkozatából 
ismert eset, hogy a csehszlovák határon a vámőrök nem engedték átvinni a nála levő magyar 
könyvet. Ennek á gyakorlatnak ismeretében Móricz nem is vi t t most ki más könyvet, mint 
az Elektra egyik kiadását. Móricz egyetlen kritikai megjegyzést fűz ehhez a merev bürokratikus 
gyakorlathoz : „A cseheknek ez a védekezése magyar szellemi termékek ellen valami olyan 
dolog, amit később ők bizonyára sajnálni fognak."4 8 Milotay István napilapja, a Magyarság 
vezércikket kerekít az ügyből. A Magyarság cikkének egyetlen tétele : a csehszlovákokkal 
való szellemi együttműködés lehcíőségenek tagadása, és nyilvánvaló célja a közeledési kísér-
letek 'ejáratása, gyanússá tétele. Móricz prágai sikereit, a cseh kulturális élet képviselőivel 
való találkozását nem említi a cikk, csak a könyvátvitel kérdését, amely csak egy újság-
nyilatkozat révén kapcsolódik Móricz 1930-as útjához. Másrészt nem a merev, bürokratikus 
intézkedés helytelenségét vi ta t ja Milotay lapja, hanem a vámvizsgálat tényéből azt a tanul-
ságot vonja le, hogy a közeledési kísérlet részünkről reménytelen és káros, a másik fél részéről 
pedig csak hazug tak t ika lehet. A cikk Móriczot is t ámadja : „mi dolga lehet egy magyar 
írónak Prágában?"4 9 A cikkíró szerint Móricznak a könyvátviteli nehézségek lát tán vissza 1 

kellett volna fordulnia a határról. A Magyarság vezércikkével indul meg a konzervatív-
nacionalista saj tó el-elakadó, majd 1931 márciusában új ra meginduló többhónapos hajszája 
Móricz ellen. A vezércikkre válaszolnak a többi lapok is, pártállásuk és irányzatuk szerint 
Móricz mellett és Móricz ellen. A csehszlovákiai nemzetiségek kulturális helyzetét és viszonyait 
dicsérve egy Pozsonyban megjelenő szlovák nyelvű lap, a Slovák is bekapcsolódik a vi tába. 

15. 

A jobboldali saj tó ú jabb támadását Móricznak a Nyugatban megjelent Az irodalom 
és a ,,faji jelleg" című vitacikke5 0 vá l to t ta ki. Móricz ebben a cikkben Négyesy Lászlónak, a 
budapesti egyetem — ekkor már 70 éves — méltán nagyhírű esztétika-professzorának, a 
Budapesti h í r lapban megjelent írására (Nemzeti jelleg és irodalom, Budapesti Hirlap, 1931. i 
II. 22.) válaszolt. Négyesy cikke — Hegedűs Lórándnak a Cobden-szövetségben elhangzott 
előadásával vitázva — káros és veszélyes „túlcsapongó Ady-kultuszról" ír. Ha Ady nagyságát, 
értékét v i ta t ta valaki, Móricz mindig tollat fogott Ady védelmében. Ez történt most is. 
Móricz válaszcikke a szlovenszkói út tanulságából meríti Négyesy álláspontjával vitázó ellen-
érveit : „Nem régen voltam Szlovenszkóban s még mindig tele vagyok azokkal a mélységes és 
megdöbbentő benyomásokkal, amiket ott kaptam. A szlovenszkói magyarságot két főtípusra 1 

lehet bontani. Az öregekre és a f iatalokra. Az öregek még a Négyesyék iskolájában nőttek, 
tele vannak szegények honfibúval és honfitűzzel. Az életet úgy lát ják, mert nem lá that ják , 
másképp, csak il júságukban magukba szedett világkép alapján, ahogy a hivatalos népnemzeti 1 

iskolák nevelték beléjük. A fiatalok másképpen lá tnak. A fiatalok már idegen iskolákban 

46 Az idézet a Pesti Napló 1930. XI. 20-i, fent jelzett cikkből való. 
47 Az idézet Pesti Napló 1930. XI. 20-i, fent jelzett cikkéből való. 
48 A Pesti Napló idézett cikke. 
49 Az elkobzott író, Magyarság 1930. XI. 19. 
50 Móricz Zsigmond : Az irodalom és a ,,faji jelleg" Nyugat , 1931. I. k. 285—287. 1. 



nó'ttek fel, olyan nyelven tanul ták a tudományokat , amelyen szüleik ma sem értenek, nekik 
tehát szükségszerűen egy új magyarságot kellett kitermelniük magukból, egy szociálisabb és 
kulturál tabb magyarságot. Európaibb magyarságot. Ők már semmit sem tudnak az extra 
Hungáriám jelszaváról. Ők már nem mondják, hogy Magyarországon kívül nincs élet s ha 

Ivan élet az nem élet. S ha a magyar meg akar állani ebben a rája kényszerített életben, 
okosabbnak és emberségesebbnek kell lennie, mint a régi v o l t . . . " „Magyarok ezek, [a 
csehszlovákiai magyar ifjúság] magyarabbak, mint i t thon szegény sötétségben és fel nem 
világosítottságban t a r to t t gyermekeink. Izzóbb magyarság tombol ott a babilóniai fogság 
érzései mellett, mint i t thon, ahol ma is még a régi és sűrű levegőjű mesterséges sötétségben 
vannak az if jak . . . " „A mi i f júságunknak sejtelme sincs arról a népszeretetről és néplélek 
tiszteletről, amelyben azok ott tüzelnek és dolgoznak. De a népszeretet nem a borjúszájú 
ingnek szól, és nem is a zsíros hajú kondást imádják, mint a magyarság szimbólumát, hanem 
a felszabadult gondolkozású földművest, aki a mai technika vívmányait alkalmazza gazdasá-
gában, újságot olvas és tisztán megérti a mai idők szellemét..." „A nemzeti érzés nem azt 
•jelenti, hogy elmúlt életek kihalt formáihoz ragaszkodjunk, hanem azt , hogy a mai élet, az 
egyre fejlődő élet ura legyen az ember."6 1 

Móricz csehszlovákiai utazásainak tapasztalatai ebben a polémikus írásban kristályo-
sodnak ki egy új, európai színvonalú, nagy horizontú nemzeti programmá. Ebben az írásban 
fogalmazza meg a nemzeti érzés, a fa j tához való tartozás szükségszerű belső revízióját. Móricz 
cikke szenvedélyes vitairat (már az első mondat hangütése is igen erős: „Négyesy Lászlónak 
durva támadása jelent meg a Budapesti Hírlapban"), de nem az ellenfél állításainak meg-
semmisítése, szétzúzása a célja, hanem meggyőződésének kifejezése, megvallása, terjesztése. 
A cikk minden sorából annak az embernek végtelen jóhiszeműsége látszik, aki még hinni tud 
a leírt szó, a kimondott igazság meggyőző erejében. 

Móricz cikkére elsőnek Négyesy László válaszol a Budapesti Hírlapban.5 2 Válaszában 
elsősorban Móriczcal való eddigi zavartalan kapcsolatáról beszél és megemlíti, hogy ő indít-
ványozta Móricz Sári Wrdját a Vojnits-díjra. Majd felsorolja azokat a reformtörekvéseket, 
amelyek megtalálhatók a kormány és a minisztériumok programjaiban. Például a nemzeti 
eszme revíziójáról vitázva, felhívja Móricz figyelmét a „neonacionalizmusra" Klebelsberg 
elméletére. Négyesy cikkéből az látszik, hogy nem látja világosan a felülről megindított 
reformtörekvések és Móricz elképzelései között az áthidalhatat lan különbséget. 

Ami ezután következett , szomorú és nem egyetlen példája annak, hogy a jóhiszeműen 
kimondott szavakat miként lehet kiforgatni, megmásítani és miként lehet a félrevezetett, 
tájékozatlan olvasóközönséget becsapni. Az új felfedezését gyanutlanul hirdető gondolkodó 
és a csak előítéletek szerint ítélő politikus örök és reménytelen harcának tanulságos fejezete a 
Móricz cikkét követő, több hónapon á t tar tó sa j tóhadjára t . 

Négyesy cikkének megjelenése után egy héttel, március 15-én a jobboldali publicisztika 
két neves képviselője. Pékár Gyula és Milotay 'Is tván szólal meg a vi tában. A dá tum nem 
véletlen : a március 15-i nemzeti ünnepet használták fel mindketten a Móricz elleni támadásra. 
Pékár я P^tő fL Társaság március 15-i ülésén elmondott ünnepi beszédében bélyegzi meg 
Móriczot, összekapcsolva a nagy nemzeti ünnep alkalmát Móricz cikkének elitélésével, már 
ezzel is hangulatot teremtve Móricz ellen. Mindkét t ámadás célpontja Móricznak Négyesyvel 
vitázó, Az irodalom és a „faji jelleg" c. cikke volt. 

Pékár és Milotay közül feltétlenül Milotay volt a veszélyesebb ellenfél. Milotay nem-
csak fiatalabb volt 16 évvel Pékárnál, de modernebb jelenség is, az értelmiség alsó rétegeinek, 
a kallódó egzisztenciáknak, q „kisembereknek", és nem utolsó sorban az újságolvasó paraszti 
rétegeknek megnyerésére pályázó, jótollú publicista. A konzervatív-nacionalista, „akadémikus" 
Pékár mellett Milotay már az ellenforradalmi korszak publicisztikájának képviselője, aki 
1919 után kapott jelentősebb szerepet a jobboldali saj tóban és mint köztudomású, végül a 
nyílt és szélsőséges fasizmusnál kötött ki. Takt ikája is fejlettebb Pékárénál. Pékár beszéde 
vaskos denunciálás, Milotay „nyílt levelet" ír Móriczhoz, a vitatárshoz, de „udvariassága" 
félelmetesebb. Pékár a frazeológiáját is a konzervatív tábor vitáinak több évtizedes kelék-
tárából kölcsönzi : ebben a beszédében is emlegeti a „kozmopolit izmust", a „nyugat i áfium 
émelyítő mákonyát" a „világpolgárság" vád já t , a „nyugat i dekadenciák hazug fölényét". 

'(Beszédének a közvetlenül Móriczot érintő részéből jellemző képet alkothatunk magunknak 
•Pékár vitázó módszeréről, modoráról és stílusáról : „Halad a bomlasztó munka. A minap már 
afecTF egy magyar író, aki úgyszólván beállt az egyik utód állam magyarellenes propagandis-
tá jává . Ennek az írónak fá j , hogy cserkészeink hazafias dalokat énekelnek, ellenben fennen 

61 Móricz Zsigmond i. m. 
52 Négyesy László: Szellemi életünk torzképe, Budapesti Hirlap, 1931. 55. sz. 
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dicséri a csonkahatárontúli idegen iskolákat, melyek ottani gyermekeinket idegen nyelvre és 
ezen az idegen nyelven, a szociálisabb, kulturál tabb, európaiabb magyarságra vagyis meg-
alkuvóbb magyarságra tan í t j ák . Ez az író az ,Ext ra Hungáriám . . . ' régi mondásával szemben 
azt találja, hogy, a magyar világon kívüli élet bizony okosabb és emberségesebb élet', — vagyis : 
örülj te elszakított magyar és sohse kívánkozzál többé haza, vissza az anyaországhoz. Eb ura 
fakó, és a nemzet mindezt köteles tűrni? Persze ilyet csak olyan ember írhat , aki tizenkét 
évvel ezelőtt már alaposan letette a vizsgát a nemzethflségből — aki 1919-ben dunántúli . 
propagandakörúton jár t a Kun Béla népbiztosával, ?ki kommunista lapot szerkesztett, aki a : 
bolsevista „ I f jú proletár' cikkírója volt, a vörösdiktatúrától pénzt, sokat, vet t fel s akit mind- . 
ezekért u tóbb az irodalmi társaságok illően ki is vetettek magukból. Oh bárgyú magyar türelem, j 
mikor szakad el végre már fonalad? Herosztrátoszi csoda, hogy egy ily sohse vezeklett ember 
még vezérként nyithassa ki a száját magyar földön. Minden más hazában a közvélemény 
vihara elsöpörné ő t . . ,"53 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen vitázónak nem az ellenfél, a vi tapartner meggyőzése a célja, 
hanem az ellenfél tételeit nemismerő hallgatóság érzelmi megnyerése, hangulati meghódítása. 
Elhallgatja például, hogy Móricz vi ta tot t nyilatkozatában a felvidéki magyar ifjúság nehéz 
és keserves kisebbségi helyzetéről is beszél és hogy szerinte a felvidéki ifjúság éppen nehéz 
körülményei következtében lett felnőttebb, szélesebb látókörű, keményebb és emberségesebb, 
mint a hazai. A tizenkilences szereplés emlegetése pedig az olcsó, de veszedelmes ledorongló 
vitatkozás egyik jellemző példája. 

Milotay nyílt levele54 lappangva gúnyolódó, leckéztető írás. Fölényesen szól Móriczhoz, 
gúnyolódik Móricz műveltségén: a Bécsbe vetődött pataki diákhoz " hasonlítja az írót, 
aki a bécsi emeletes házakat látván felkiált : „Sose hittem, hogy a németeknek is ekkora 
kollégyiomaik légyenek I" Színleg Móriczhoz szól a nyílt levélben, de (módszere ebben meg-
egyezik Pékáréval) nem Móriczot akar ja meggyőzni, hanem a Móricz cikkét nem ismerő olvasó 
indulatát akar ja fölkorbácsolni Móricz ellen." A Pekár-beszéd elkoptatott kellékeiből egyet 
sem találunk Milotay cikkében : ő a modernség pózában okta t ja ki Móriczot, hogy ne hasz-
nálja a „népnemzeti"-kifejezést, mert azok, akiktől Móricz áleurópaiságát kölcsönzi — Ignotus, 
Jászi Oszkár, Vámbéry Rusztem — már évtizedek óta nem élnek ezzel a kifejezéssel. „Ez J 
harminc évvel ezelőtt volt az európaiak zsargonjának egyik gyöngyszeme" — gúnyolódik f 
Milotay. „ H a velük akarsz tar tani modernségben és korszellemben, ne használj ilyen rég el-
dobált gúnyszavakat , mert magad is a reakció és a maradiság látszatába kerülsz, holott Te 
egy modern vagy, egy dekadens és egy szociális európai."55 Móricz tizenkilences szereplésének 
felidézése helyett (bár erre is tesz egy félmondatos célzást) más eszközt választ Milotay az iró 
súlyos kompromitálására. Milotay azzal gyanúsít ja Móriczot, hogy a Benes-féle csehszlovák j 
politika szolgálatába szegődött : „Te ebben a pörben mint író, mint magyar most Benesék : 

mellé állsz . . . Te, kedves Barátom, Beneséket és az európaiságot választod. De ha ez így van, j 
miért nem mégy oda, miért nem válsz végleg és egészen európaivá? Miért szenvedsz i t t köztünk, 
ha onnan egy szebb és szabadabb élet int feléd?"56 , 

Minden kortárs és a korszak minden ismerője jól tud ja , hogy a tizenkilences szereplés 
emlegetése és a Benesékkel való cimborálás vádja milyen súlyos denunciációt jelentett 
1931-ben. 

Móricz gyorsan válaszolt, március 17-én már nyilatkozata jelenik meg a Pesti Napló-
ban : „A régi bekebeli Magyarország lelkisége megöregedett s elvesztette cselekvőképességének 
nagyszerű erejét. Vagy megfiatalodik ez a nép, vagy elsorvad. Vele élek és vele harcolok a 
szebb jövőért, életre-halálra : építsük fel az új Magyarországot."57 A Pesti Napló következő 
számában pedig megjelenik híres vezércikke, Ha Petőfi élne c ímmel 5 8 amelyben Petőfi szelle- • 
mével állítja szembe a Petőfi Társaság menthetetlen maradiságát. 

Pékár beszédének, Milotay cikkének, Móricz nyilatkozatának megjelenése után 
heteken á t szinte naponként foglalkozik a saj tó a „Móricz-üggyel". A Nyugaton és a Pesti 
Naplón kívül az .EatiJCurir, Az Esi^éa-a..Magyarország védi-Móricz álláspontját. : valamint > 
Bajcsy-Zsilinszky Előőrs című hetilapjában Féja Géza többcikkben. A Népszavában is több 

63 Pékár Gyula : Hazafiság és nemzetköziség, Budapesti Hirlap 1931. 62. sz. 
54 Milotay István : Az emberség és az okosság — levél Móricz Zsigmondhoz. Magyarság 

1931. I I I . 15. 
55 Milotay István i. m. 
56 Milotay István i. m. 
57 Móricz Zsigmond nyilatkozik az ellene intézett támadásokról, Pesti Napló, 1931. III. 17. 
58 Móricz Zsigmond: Ha Petőfi élne, Pesti Napló 1931. III. 18. - Ua. : Móricz 

Zsigmond : Válogatott irodalmi tanulmányok, 1952. 
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cikk és glossza jelenik meg Móricz védelmében. A Népszava március 22-i számában terjedelmes 
cikk foglalkozik Móriczcal.59 A cikk szerzó'je megállapítja, hogy „Móricz Zsigmond írói szeme 
elől eddig sem lehetett elrejteni a szociális problémákat. De most látta meg először azt , hogy 
éppen a nemzeti eszme az, amivel legtöbbször le akar ják födni. Gondolja végig azt, amit most 
végre bátran kimondott és a Gerhardt Hauptmanokkal , Franceokkal, Shawokkal, Knut 
Hamsunokkal, Thomas Mannokkal lesz gondolatközösségben." 

A Móricz elleni támadások a Magyarság, az Új Nemzedék, Nemzeti Újság és a Buda-
pesti Hirlap hasábjain jelentek meg. 

Az író elleni hajsza furcsa, anakronisztikus változatot ölt még márciusban, a Zemplén 
megyei törvényhatósági bizottság ülésén, ahol Emődy László bizottsági tag beszédében 
megtámadja Móriczot és felszólítja megyéjét, hogy bélyegezzék meg Móricz Zsigmond 
magatartását .6 0 Az Emődy-féle javaslatra a megye határozatában elítéli Móricz Zsigmondot 
és hasonló állásfoglalás végett megküldik a határozatot az ország többi megyéinek is. Néhány 
hét múlva a vármegyei tisztviselők lapja is megtámadja Móriczot, megsértődve az író Arany-
ról szóló előadásának azon részletein, amelyek a múltszázadi szolgabírák műveletlenségéről 
szóltak. A Móricz-ügy tovább hullámzása a megyei gyűlések napirendjén olyan anakronisztikus 
mozzanatokban és ielszólalásokban bővelkedett, amelyet egy múltszázadi centralista pamflett-
író is méltán megirigyelhetett volna. 

Az egyetemi hallgatók egyik jobboldali szervezete, a „Hungária Bajtársi Egyesület" 
k imondja , hogy a keretei között tömörült hallgatók bojkottálni fogják Móricz Zsigmond 
müveit . 

Egy közelmúltban előkerült fogalmazvány viszont azt bizonyítja, hogy a Móricz 
nyilatkozataival egyetértő egyetemi hallgatók is szót emeltek az író mellett és támadói ellen. 
Az alább közlésre kerülő level-fcgalmazványt — amely László Gyula egyetemi tanár tulaj-
dona61 — a Képzőművészeti Főiskolán körözték a hallgatók. Az aláírók között a magyar 
képzőművészeti élet több ismert képviselőjének neve felfedezhető. A levél szövege : 

„Mélyen Tisztelt Főszerkesztő Úr!62 

A haladó magyar ifjúság nevében kérjük, hogy az alábbi soroknak b. lapjában 
szíveskedjék helyet adni. 

A Móricz-Négyesy vitához az if júság mindezideig nem mert hozzászólni, holott 
ez a vita már több pont jában őt is érinti. Mégsem mert kiállania a porondra. De ez 
egyáltalán nem csodálatos, hisz tény az, hogy „nagyon meg van ijesztve." Nagyon 
fél a jövőtől, mely anyagi béklyóban t a r t j a . Erős a hivatali és tanügyi felsőbbség 
tekintélye, amely mégis abban gyökeredzik, hegy a jövőben állást csak az kap, aki 
a Négyesy Lászlók igazságait vallja. Ezért nem mer más igazságokat látni, keresni 
és vallani." , ' 

Mi azonban nem akarunk gerinctelen „homonkuluszok" lenni. És kijelentjük : 
már rég tú lhaladtuk a Négyesyk, Pekárok és Milotayk ideológiáját, 

j Sajnos még vannak közöttünk olyanok, akik if júságukat kiskocsmák gőzében 
és „zsidózás"-ban élik ki. Ezek természetesen, most március 15-én rossz frázisokkal 
tud ták „mél ta tn i" Petőfi emlékét. 

Mi vagyunk azok, akik már 1927-ben ezer egyetemi hallgatótársunk rendezésében 
egy impozáns ünnepélyen adtuk tanújelét Móricz Zsigmondhoz Való ragaszkodásunk-
nak s most is Móricz Zsigmonddal együtt valljuk, hogy a magyar nemzetnek új igékre, 
új szavakra és új erőre van szüksége. És egyetemi tanulmányaink alatt is azon vagyunk, 
hogy egy szociálisabb szemléletű, európai horizontú magyar intelligenciává nőjjünk. 

Mi t i l takozunk a. magyar gondolat dillettáns kisajátítóinak azon szándéka 
ellen, hogy Móricz nemes, alkotó munká já t hazaárulásnak bélyegezzék. 

Szerintünk a jövő Magyarországában csak az számít, aki teljes ember is. Egész 
lelkűnktől távol áll az ócska frázisokat hangoztató álmagyarok serege, akik túláradó 
fajvédelmükben mindig megfeledkeztek a nagy nyomorban sínylődő magyar tömegek-
ről. Nem ér t jük, hogy miért védik még most is éppen azokat az intézményeket, amelyek 
nagy részben okai trianoni szétszakítottságunknak. 

59 Jenő József : Móricz Zsigmond és a nemzeti gondolat. Népszava 1931. III. 22. 
60 Vö. : Kubinyi András : A vármegyék támadása Móricz Zsigmond ellen 1031-ben. 

Irodalomtörténet 1957. 3. sz. 
61 A kézirat átengedéséért köszönetet mondunk László Gyulának. 
62 Eddig nem sikerült megállapítani, hogy a nyílt levelet melyik lap főszerkesztőjének 

kívánták az aláírók megküldeni. ' 
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Megtanuljuk Négyesy Lászlótól mindazt, amit esetleg szaktanulmányaink meg-
követelnek, de magasabb látásunkat annak a Móricz Zsigmondnak köszönhetjük, aki , 
Ady Endrével együtt a régi nemzeti romantika helyett egy reális és emberséges élet-
szemléletre taní tot t bennünket. Ezt köszönhetjük mi a legnagyobb magyar regény-
írónak, aki több mint ötven kötetében megmutat ta a mai magyar élet minden szomorú-
ságát és elvezetett a természetes mély népi magyarsághoz : szemben a tehetségtelen 
irodalmi akarnokokkal . 

És most döbbenve kérdezzük : Mit köszönhetünk Pékárnak? mit köszönhetünk 
Milotaynak? 

Ők együtt sem tudtak többet adni holmi budai horizontú publicisztikánál és 
Dodó főhadnagy irodalomnál. 

Előt tünk hiába emlegetik újra és újra Benest, vagyis azt a képtelen gondolatot, 
hogy Móricz Zsigmond Benes malmára haj t ja a vizet. Mi inkább azt lá t juk, hogy a . 
magyar kúltúrfölény „apostolai" mindenüvé inkább ha j t j ák , csak a magyar kultúra I 
malmára nem. 

É p p ezért a legnagyobb tisztelettel nézzük Móricz Zsigmond küzdelmét, aki 
bátorságával megkezdte élünkön a harcot ,az új és boldogabb Magyarországért. 

Budapest, 1931. március 21. 
Főszerkesztő Ür szívességét újra kérve mély tisztelettel :" 

A levél aláírói közül a következők neve olvasható ki az elmosódott kéziratból: László 
Gyula, Vajda István, Kálmán Viktor, Karácsonyi Irén, Bartha László, Katona Mária, Gadányi 
Ferenc, Kis Margit, Bálás László, if j . Albert Károly, Csősz Gy., Rákosy Zoltán, Cziffery 
József, Ta t ay Béla, Mayer Árpád, Farkas György, Takács Antal, Koffán Károly, Bődy Mária, 
Tombor Ilona, Tóth Ilona, Végh János, Császár Viktor, Demiány Erik, Csikós Tóth András, 
Lőrincz Gyula. 

Az Új Nemzedék még a Nemzeti Színház igazgatóját, a kiváló dramaturgot, Hevesi 
Sándort ' is megleckézteti, mert a színház újra műsorra tűzte egyik darabját : „Móricz 
Zsigmond nem való állami pénzek támogatásával a nyilvánosság elé. A színház Hevesi Sándor 
nevű igazgatója, úgy látszik, azt hiszi, hogy a nemzeti közvélemény nem elég erős ahhoz, 
hogy őt erre az elemi tap in ta t ra megtanítsa. Majd meglát juk, igen tisztelt igazgató, fordító, 
átdolgozó, rendező, színdarabközvetítő úr!"6 3 

Móricz Zsigmond ügyével a parlamentben is foglalkoztak. Április 17-én tárgyalta a 
kultusztárca költségvetését a képviselőház pénzügyi bizottsága. Farkas Elemér képviselő a 
pénzügyi bizottságban elhangzott felszólalásában szóvá teszi, hogy helytelennek t a r t j a az 
ország első színházában olyan író szerepeltetését, „aki a nemzeti szempontokkal bizonyos idő 
óta szándékosan szembehelyezkedik." F. Szabó Géza képviselő csatlakozott Farkas Elemér 
ama megállapításához, hogy „olyan írónak nincs helye a magyar klasszikus színpadon, aki 
durva kézzel merte a magyar nemzet önérzetét érinteni. Kéri a minisztert, hogy a magyar 
törvényhatóságiknak hasonló irányú felterjesztését vegye figyelembe."64 

Közel egy hónap múlva, május 13-án a közoktatási tárca költségvetésének parlament 
v i tá jában újra szóba került a „Móricz ügy", mégpedig egy Móriczot védő felszólalásban, 
Pakots József beszédében. Pakots arról szój, hogy „az irodalomba nem szabad politikát bele-
vinni. Ezt igazolja Móricz Zsigmond esete is, aki harminc éve szolgálja nagy tehetséggel a 
magyar irodalmat. Móricz Zsigmond bölcs, méltóságos és magyar volt, amikor meghaj tot ta 
fejét azok előtt, akik bánto t ták ." 6 5 Pakots megjegyzése Móricz ú jabb nyilatkozatára céloz, 
amelyben az író meghajlik a nemzet megbántot t önérzete előtt, azt vallja, hogy ő is a revizió 
álláspontján van, de lényegében semmit sem von vissza korábbi, a támadásokat kiváltó 
tételeiből és megállapításaiból.66 

Pakots felszólalására Klebelsberg Kuno kultuszminiszter is válaszol, liberális hang- j 
nemben, azt hirdetve, hogy meg kell találni az összhangot az irodalmi szabadság és a nemzeti 
érzés között.67 

63 A vármegyék állást foglalnak Móricz Zsigmond ellen, a Nemzeti Szinliáz pedig műsorra 
tűzi a darabját. Új Nemzedék 1931. IV. 10. 

64 Klebelsberg Kuno -gróf nyilatkozott a jövő kultúrpolitikai terveiről. Nemzeti Újság, 
1931, IV. 18. 

65 Gróf Klebelsberg kultuszminiszter a magyar irodalom nemzeti érzéséről. Pesti Hirlap, 
1931. V. 14. 

66 Önérzetében és lojalitásában egyaránt nemes nyilatkozattal fordult a magyar nemzethez 
Móricz Zsigmond. Magyarország 1931. 95. sz. 

67 L. : 65. jegyzet. 
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A Magyar írók Egyesületében Kodolányi János szólalt fel Móricz védelmében és 
hibáztat ta , hogy a Magyar írók Egyesülete nem foglalt állást a „gondolatszabadság és egy 
nagy magyar irót ért méltatlan támadás ügyében."68 Pelerdi Andor és Pakots József csat-
lakozott Kodolányi felszólalásához. Az elnöklő' Voinovich Géza szerint ilyen állásfoglalás az 
írók Egyesületében káros belső szakadásra vezetett volna. 

A több hónapig tar tó heves vita és sa j tóhadjára t az egész korszak társadalmi, irodalom-
politikai életének jellemző keresztmetszetét muta t j a . Ekkor még, — 1931-ben — ez a vita 
is azt muta t ja , elég tisztán polarizálódik a két tábor, a konzervatív-nacionalista és a gyűjtő-
névvel „baloldalinak" nevezhető front. 

16. 

Móriczot nem térítették el a támadások attól, hogy adandó esetekben új ra felvegye és 
ápolja kapcsolatait a cseh és szlovák irodalom képviselőivel. Még az ellene indított sajtó-
hadjárat évében, 1931 őszén merül fel a Légy jó mindhalálig prágai előadásának terve. Stefan 
Letz kezdeményezi a darab prágai előadását és Móricz 1931 november 17-én küldi meg hozzá-
járulását a darab fordításához és a prágai előadáshoz. Az eddig ismeretlen Móricz-levelet az 
alábbiakban közöljük.69 

Herrn 
S t e f a n L e t z Redaktor 

P r a h a V. 
Ustareskoly 137. III.p. 

Igen Tisztelt Uram, 

csak most válaszolok kedves levelére, mert a kislányom, M ó r i c z V i r á g 
maga is író és a NYUGAT munkatársa, Prágába készült' s ő maga fogja megbeszélni 
önnel a L é g y j ó m i n d h a l á l i g dolgát. 

Nagyon szívesen adom beleegyezésemet ahhoz, hogy a darabot lefordítsa és 
a prágai Nemzeti Színházban előadassa. Esetleg egy másik vezető színházban. A darab 
előadásának ugyanis egy nehézsége van, a főszereplő. I t t nálunk a budapesti Nemzeti 
Színházban egy fiatal lány, Vaszary Piroska játsza rendkívüli sikerrel. Most vasárnap 
volt a 105-ik előadása másfél év alat t . Telt ház állandóan. 

Kérem, ha a darabot elolvasta, legyen szíves leányommal még míg ő ott van, 
megbeszélni. 

Maradok szíves üdvözlettel 
kész híve 
Móricz Zs. 

A darab jogáról Dr. M a r t o n S á n d o r színházi ügynöksége Budapest IV. Bécsi 
u. 1. tárgyal. 

Móricz színművét Beló Letz prágai tanár — Stefan Letz fivére — fordította cseh 
nyelvre. Konrád Edmund cseh drámaíró, a Pen Klub csehszlovák tagozatának akkori t i tkára , 
meleg ajánlással adta á t a fordítást a prágai Nemzeti Színház igazgatóságának. A Légy jó 
mindhalálig prágai előadására azonban nem került sor, a fordítás kézirata is elkallódott 
később. 

17. 

Két év múlva, 1933-ban jelenik meg először Móricz-regény szlovák nyelven. Alzbeta 
Göllnerová tanárnő fordította le szlovák nyelvre Móricz első nagyhírű regényét, a Sáraranyt . 
A fordító a könyvet megküldte a szerzőnek. Móricz érdekes, szép levélben köszöni meg a for-
dító munkájá t es ismét hitet tesz a népek barátságának gondolata mellett : 

68 Az ,erkölcsrontás' és ,nemzetgyalázás' túlkönnyen emlegetett vádjai terrorizálják a 
magyar írót. Мяруягпгадяр; 1Ç1.41 - V. 5. 

69 Ezúfon mondok köszönetet Stefan Letz szíves segítségéért és a levél fe lkutatásáér t . 
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Dr. Alzbeta Gölnerova 
úrnőnek 
Bratislava 

Mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom^ 

megkaptam a kiadótól a Zatratené zlato példányt. 
Nagyon ürülök neki s nagyon köszönöm Önnek, hogy azt a nagy munkát és; 

fáradságot vette magának, hogy könyvemet szóról szóra s gondolatról gondolatra á t - j 
vit te az Önök nyelvére. Fájdalom, én nem tudom olvasni, mert sajnos, a magyar nyelven ' 
kívül egy nyelvet sem beszélek. Olyan roppant munkában telt el az életem, hogy erre, 
nem volt időm s energiám. És alkalmam. Nagy jelentőséget tulajdonítok azonbani 
annak, hogy szlovák testvéreink előtt megszólalhatok, ő k jól ismerik a magyar életet! 
és azt hiszem, ráismernek a gondolatökra, amelyek a szegény ember életét emberi 
közösségben állítják elő. 

Sőt szeretném, ha ezen az úton tovább lehetne haladni. Az emberek és népek 
közötti barátságnak egyetlen módja a kölcsönös megismerés. Szívesen bocsátok rendel-
kezésre í rásokat ; ha Önnek kedve van hozzá, hogy azokat továbbra is tolmácsolja. 
Ide mellékelem két kis elbeszélésemet 

Népet művelni 
Rokkant . 
És feljogosítom Önt, hogy ezeket lefordítsa és a legjobb napilapban vagy 

folyóiratban kiadja. Honoráriumot nem kérek értük. 
Ezzel viszonozni kívánom nagy munkájá t és jelezni azt , hogy nagyrabecsülöm 

azt a szlovák népet, amelyet régebben alkalmam volt családi összekötetések alapján 
közelebbről is megismerni. Első feleségem, szegény, gömörmegyei születésű volt, ő 
szerettette meg velem a szlovákokat abban az időben, mikor még tótoknak hívták őket, 

Maradok szíves és meleg üdvözlettel 
készséges híve 

Móricz Zs. 
Budapest 1933. május 25. 
IV. Fővámtér 3. ' ' 

Ui. Kérem, méltóztassék számomra ha a novellák megjelennek egy egy példányt 
az illető lappéldányból küldeni.70 

Atébeta Göllnerova Szabó Dezső Segítségét is lefordította szlovák nyelvre. Eötvös 
Józsefről szlovák nyelvű monográfiája jelent meg. Göllnerova a második világháború végén 
a fasizmus áldozata lett, 1944/45 telén az antifasiszta mozgalomban való részvétele mia t t 
kivégezték. 1932-ben Móricz Forr a bor című regényét ismerteti a szlovák nyelvű Prudy c. 
folyóiratban. Egy hagyatékában maradt, 1935 XII. 8-án keltezett levéltöredékében olvas-
hat juk a következőket : „Mikor a Sáraranyt fordí tot tam, elolvastam minden művét , és 
tanulmányt akar tam róluk írni. Bele is kezdtem, de nem fejezhettem be. A kéziratom meg-
van és remélem, hogy mégiscsak meglátja a napvilágot." A Sárarany szlovák kiadásával a 
legtekintélyesebb szlovák irodalmi folyóirat, a Slovenské Pohlády is foglalkozott : Lea 
Mrázova írt a könyvről kritikát.7 1 

18. 

Cseh nyelven Móricz regényei közül a Légy jó mindhalálig jelent meg először. A fordí tás 
Antonin Straka műve, aki a csehszlovák-magyar kulturális kapcsolatok lelkes szervezője, 
több neves magyar író barát ja és támogatója volt.72 

70 A levél felkutatásáért köszönettel tartozom a közelmúltban elhúnyt Gwerk Edmund 
festőművésznek, Göllnerova Alzbeta férjének. Gwerk Edmund a levelet a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának adományozta. 

71 Lea Mrázova: Zsigmond Móricz: Zatratené zlato, Slovenské Pohlády, XLIX. évf. 
1933. 4. sz. 

72 Vö. : Komlós Aladár : József Attila és Jiri Wolker, Irodalomtörténet 1949. 2. sz. 
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Móricz előszót írt a regény cseh nyelvű kiadása elé. Az előszó magyar fordítását már azért 
is szükségesnek véljük közreadni,-mert a regény értelmezéséhez fontos szempontokat, írói 
önval lomást ad. Móricz előszavát Sziklay László fordításában közöljük: 

A szerző könyvéről 
cseh fordításának kiadása alkalmából. 

Egy kicsit életrajz ez, egy kicsit álom, de legfőképpen a gyermeki lélek tragédiája. 
Amikor 44 évvel ezelőtt kisdiák voltain Debrecenben, valóban tragikus konflik-

tusom támadt úgy, hogy szembekerültem a felnőttekkel. 
A gyermek a felnőttekben felsőbb lényeket sejt . Az ő fogalmai szerint az az 

élet célja, hogy a gyermekből felnőtt legyen, ami azt is jelenti, hogy a rossz gyermekből 
végül is jó ember legyen. Valahogy úgy képzeli el : nemcsak az iskola feladata, hanem 
az egész életé is, hogy erkölcsi lényeket neveljen. A gyermek a felnőttekben a maga 
idealizmusának a megvalósulását keresi. „A felnőtt már tud ja mi a jó és mi a rossz. 
A kisgyerek nem hibás, mert ez még nem t u d j a . " A gyermek szemében a felnőtt a 
fejlődés csúcsán áll. A felnőtt mindazoknak a tulajdonságoknak a tökéletes reprezen-
tánsa, amelyeket mintaképül tűznek ki eléje. 

A gyermek ritkán tudatosí t ja ezt, viszont ez megnyilatkozik a felnőttek cso-
dálatában. A testileg és lelkileg fejlett felnőtt ember ideál, akiért a gyermekek inkább 
lelkesednek, mint bármilyen tanítá^prt. 

Ha viszont egy szerencsétlen konfliktusban, erkölcsi bukásban, amikor is a 
gyermeket ár tat lanul megrágalmazzák, lehull a felnőttekről a lepel, s a gyermek rájön, 
hogy egyáltalában nem tökéletesebbek, jobbak és megértőbbek, mint az ő társai, 
sőt, ellenkezőleg közönyös ebbek és érzéketlenebbek vele szemben, mint az ő rossz 
pajtásai : akkor az egész világ képe összeomlik benne és mérhetetlen szenvedéseket 
él át . 

Ebben a problémában az emberiség fejlődésének minden fázisa benne van. 
Mi az oka, hogy az ember olyan nehezen fejlődik? Mi az oka, hogy az emberek nem 
tud ják megérteni egymást? Miért nem képesek testvéri módon kezet fogni egy-
mással a megismert és az unalomig hangoztatott erkölcsi elvek alapján? Miért 
van, hogy vakok a legfontosabb kérdésekkel szemben? 

Ez a regény nem az intézetek helyes vagy helytelen életének a kri t ikája, nem 
a taní tás és az ifjúsággal való bánásmód abszurd viszonyainak leleplezése és elítélése. 
Itt az a probléma, hogy a felnőtt elbukik a gyermek lelkében, mint egy értelmetlen lény. 

Hogy lehet, hogy a felnőtt ember nem érti meg a gyermek kérdő tekintetét? 
A gyermek nem tudja kifejezni érzelmeit és gondolatait. A gyermek csak szenvedni 
tud . . . Az érzékeny gyermeklélek sorsa, a mérhetetlen szenvedés. 

Ez az érzékenység, ez a csalódás és fájdalom gyakran az egész életre kihat . 
Felnőtt korára r iadt tá , félénkké és tehetetlenné teszi, éspedig éppen a legtehetségeseb-
beket : ezért, felnőttek, vigyázzatok, hogy le ne csússzatok a gyermeki bámulat 
mérlegén ; ezzel magatoknak és az emberiség jövőjének tesztek kárt . 

Minden könyvem valamelyes filozófiai hitvallás, de i t t érzem a legjobban a 
vágyat az emberi szolidaritásra. 

Budapest, 1936. szept. 15. 
Móricz Zsigmond 

Antonin Straka szintén a fasizmus áldozata lett. Hagyatékából került elő Móricz baráti 
dedikációja, amelyet Légy jó mindhalálig cseh nyelvű kiadásának egyik példányába írt.73 

Móricz csehszlovákiai ú t ja inak tapasztalatai és élményei több vonatkozásban elmélyí-
te t ték és megerősítették humanista elveit. Az ötödik évtizedének végén járó férfi, az országos 

73 E dolgozat több ada tá t csehszlovákiai t anu lmányutam során t isztáztam. Ezúton 
is köszönetet mondok mindazoknak, akik tanu lmányutam kutatásaiban segítségemre voltak : 
Zuzana Adamovának, a Csehszlovák Tudományos Akadémia munkatársának, Rákos Péter-
nek, a prágai Károly Egyetem ad junk tusának ; Karol Tomisnak és Csizmadia Dezsőnek, a 
Szlovák Tudományos Akadémia munkatársainak és nem utolsósorban az azóta elhúnyt 
Simái Béla kassai főorvosnak és még másoknak is Csehszlovákiában és Magyarországon. 
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hírű író is talált tanulni valót abban, amit a határokon túl, a szomszédos országokban lá tot t : 
A trianoni szerződés következményei a korszak valamennyi magyar írójának gondolkozásá-
ban nyomot hagytak. Móriczban volt erő arra, hogy korábbi érzéseit, íteleteit, tételeit ú jabb 
tapasztalataihoz mérje és módosítja. A két világháború közötti korszak nyomasztó lég-
körében a „nemzeti öncélúság" és elzárkózás évtizedeiben a korszak ellenében Móricz is 
eljutott „az emberek és népek bará tságának" gondolatához, ahhoz az emberi-művészi progam-
hoz, amit kortársa, Bartók így fogalmazott meg: „Az én vezéreszmém a népek testvérré-
válásának eszn^je, a testvérreválásé minden háborúság és viszály ellenére." 
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