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MÖRICZ ZSIGMOND MODERNSÉGE 

A kérdést, amely a címben foglaltatik — hogy ti. modern író 
volt-e Móricz Zsigmond és mennyiben — feltenni tán illetlen, 
de elkerülhetetlen. Rákényszerít az élet, mely újra meg újra 
váratlan s kényelmetlen kérdéseket szögez a történelemben s 

• társadalomban élő ember elé. 
Illetlen, hiszen egy író, aki Bosznia okkupációja után, a 

német-osztrák szövetség megkötésének évében, tehát éppen a 
Habsburg-monarchia, a dualizmus fénykorában születik, s a 
második világháború legsötétebb esztendejében hal meg, csak a 
saját korában, a saját korának lehet modern vagy sem - a 
generációval, generációkkal később jötteknek irodalomtör-
téneti emlék. 

De elkerülhetetlen a kérdés, mert Móricz Zsigmond, éppen 
Móricz Zsigmond ma sem pusztán irodalomtörténeti emlék. 
Élő, elevenen ható jelenség a magyar irodalomban — bár hatása 
napjainkban inkább negatív erőnek látszik, mintsem híveket s 
követőket toborzónak. 

S már e kettős feleletben a modemség kettős fogalmát 
kerülgetjük. Ugyanis a kérdés feltevésével nyilván kettőt kér-
dezünk — ha egyszerre is. Egyszerre kérdezzük azt, mennyire 
volt Móricz Zsigmond korszerű, tehát modern a maga korában, 
működése idején, életében; s kérdezzük azt is, hogy ma, har-
minchét évvel a halála után, tehát nemzedéknyi távolságból rá 
visszatekintve még mindig van-e friss és korszerű mondani-
valója, metódusa vagy tanulsága, amely a társadalmi s irodalmi 
folyamatokba eleven erőként szólhat bele? 

1 Irodalomtörténet 



728 Nagy Péter 

A kérdést irodalmi alakokra és jelenségekre fordítva úgy is 
fel lehet tenni: az az író, aki akkor született, amikor Doszto-
jevszkij a Kararmzov-testvéreket írta s Henry James a Daisy 
Millert, aki akkor halt meg, amikor Alexej Tolsztoj az Ivan 
groznijon dolgozott s Faulkner a Go Down, Mosest tette 
közzé, ezek között a saját hangján, saját látásával tudott-e 
olyat mondani, ami a pillanaton túl is érvényes? Vagy megint 
másként fordítva a kérdést: valóban kortársa volt-e, van-e 
Móricz Zsigmond Colette-nek és Thomas Mann-nak, akik nála 
alig néhány évvel idősebbek voltak, vagy Robert Musilnak, 
Franz Kafkának, James Joyce-nak és Roger Martin Du Gard-
nak, akik néhány évvel fiatalabbak? Vagy ezektől a nevektől s 
az általuk jelzett irányzatoktól és folyamatoktól függetlenül 
élt s alkotott-e, tehát nemcsak embereit, világát, konfliktusai 
jellegét határozza meg és határolja be a Lajta folyása s a 
Kárpátok vonala, hanem hírnevét, művészi hatáslehetőségét is 
joggal? 

Utókora ez utóbbira engedne inkább következtetni: nem is 
kevés fordítása jelent meg eddig — néhány már életében 1;, 
főleg német nyelvterületen, több francia és angol azóta - de 
igazán tudomást róla a világirodalom nem vett; ha él és hat, 
elsősorban azokon a területeken, amelyeknek emberi, társa-
dalmi és politikai fejlődése minden különbség ellenére hasonlít 
a magyaréhoz: Kelet-Európában, főként a szocialista utat 
választott országokban. De ez a tény — amely előtt nem 
zárhatjuk be a szemünket — önmagában még nem perdöntő: 
hány olyan alkotója van ezeknek a nációknak — hogy csak 
itthon maradjunk: Ady Endrén és Babits Mihályon kezdve — 
akik eddig még sosem tudtak eleven hatóerőként belépni a 
világirodalomba, de akiket mindazok, akik valóban megismer-
hették őket, egyetemes emberi értékként tartanak számon. A 
kérdés közelebbi s alaposabb vizsgálatot érdemel. 

Móricz Zsigmond fellépése idején való korszerűsége a 
magyar irodalomban, azt hiszem, további magyarázatot vagy 
védelmet éppen nem igényel. A tény maga, hogy hosszú készü-
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lődés, közel évtizedes írói inasévek után, melyek során sikerte-
lenséget félsikerre halmozott, s valóban kilépni a közvélemény 
reflektorfényébe nem tudott, hogy mondom, ezután a Nyugat 
megindulásának pillanatában Ady Endre nyomán és hatására 
önmagára, mondanivalójára, stílusára és feladatára lel — e tény 
maga bizonyítja korszerű, idején-jött voltát. S ezt bizonyítja 
Ady Endre lelkes fogadtatása csakúgy, mint a népnemzeti 
epigonizmus Kisfaludy társasági és akadémiai kritikájának meg 
nem értése, fanyalgó, majd dühös támadásai. 

De az, amit ő korszerűen, sőt forradalmian hozott, már 
érkezése pillanatában kétarcú volt. Ha odafigyelünk, Ady híres 
Hét krajcár-kritikájában ez éppúgy meghallható, mint gyö-
nyörű versben írt üdvözletében és kritikájában, a Levélféle 
Móricz Zsigmondhoz címűben. Az igazi újsága ugyanis az volt, 
amit ő maga is meglátott, sápjáról szóló anekdotájában megírt: 
hogy a legalsóbb néprétegek, a nincstelen szegényparasztság 
szemével, indulataival volt képes látni a magyar társadalom 
egészét; eleinte a falusi, majd hamarosan a kisvárosi sőt úri és 
nagyvárosi társadalmat is. De ez az újság világirodalmi szem-
pontból némi régiséggel társult: a naturalizmus megvalósítá-
sával, jogaiba iktatásával. De a naturalizmus e pillanatban, a 
huszadik század első évtizedében csak Nyugat-Európában volt 
tegnapi újság, melynek hamva, vonzása megszűnt; Kelet-
Európában, némi századfordulós kezdetek után, melyek azon-
ban inkább csak a program vállalását, mint a stílus és látás 
megvalósítását hordozták, ekkorra érett be a társadalom s az 
irodalom ana, hogy a naturalizmust meg tudja valósítani. S 
elsőként vagy az elsők között és a legszínvonalasabban, vagy a 
legszínvonalasabbak között éppen Móricz Zsigmond. 

Maga a Hét krajcár novella, a szegényparaszti kis házról, 
ahol a hetedik krajcár csak a koldus ajándékából kerül meg s 
ahol a kacajt elfojtja a tüdőbaj felköhögött vére — pusztán 
művészettechnikai szempontból még közelebb van a régiség-
hez, mint az újsághoz: erősen érzelmes a felhangja, könnyes-
szentimentális a kicsengése. De a szemszöge, a szemlélete új: 

í* 
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szinte elsőként a magyar irodalomban, a legszegényebbekkel 
való azonosulás, összeolvadás, az ő szemükkel látás megvalósí-
tása ez. Parasztról, szegény emberről írtak eddig is, mások is, 
Jókaitól Tömörkényig számosan; de vagy úri jovialitással 
tekintve rá, vagy az értelmiségi részvétével, esetleg rossz lelki-
ismeretével hajolva föléje; Móricz volt az első, aki — kezdetben 
nagyrészt öntudatlanul — belülről és egy szinten vele tudta 
látni a paraszti világot, és így észre tudta venni azokat az 
indulatokat, erőket és szenvedélyeket, amelyek benne dúltak. 

Ezeknek az indulatoknak, erőknek és szenvedélyeknek a 
megszólaltatói voltak a Hét krajcár körül felgyűrűző elbeszélé-
sek, melyek ennél, a leghíresebbnél, erősebben és határozottab-
ban hordozták ezt az új látást és irányt. Ezekből egyre jobban 
eltűnik minden érzelmesség és szentimentalizmus s egyre job-
ban előtérbe nyomul az indulat, nem utolsó sorban az erotikus 
indulat. 

E kezdeti korszak legerősebb indulati és művészeti kilob-
banása az első nagy regény: a Sárarany. Mai szemmel olvasva 
már sok romantikát találunk benne s nem kevés fantazma-
góriát; de ma is, mindig is magával sodor az indulat, a lendület, 
amely Íróját s hősét röpíti. Turi Dani az első paraszti hős a 
magyar irodalomban, aki nem kér, hanem követel, aki nem vár, 
hanem kicsikarni akar a világból mindent, amire szüksége van. 
S ha megbukik, nem képességei gyöngesége buktatja meg, 
hanem erejük: a grófi világ, a feudalizmus szorításában nem 
lehetett mozgásterük a Turi Daniknak, s ettől bennük és kör-
nyezetükben csak még jobban megsűrűsödtek a pusztító indu-
latok. 

Jól ismert irodalomtörténeti tény, az író maga is tisztában 
volt vele, többször beszélt róla s mindig egybehangzóan, hogy 
lázadó paraszti hősei alakját apja hősivé növesztett, gyermek-
szemmel látott alakjából saijaztatta ki; hogy az a küszködés, 
vergődés, szenvedés, amely első írói évtizedét eltölti hangja 
keresésében saját hangjára találásáig, lényegében nem volt más, 
mint a küzdelem önmagával azért, hogy elszakadjon az anyja 
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által belénevelt kisúri gőgtől, szemlélettől, s magáévá tudja 
tenni korábban lenézett apja értékeit, világhoz való viszonyát. 
Móricz Miklós, az író öccsének nyomozásai kiderítették, hogy 
a család nagyúri eredeztetése anyai ágon fikció volt, legenda; a 
Nyilasok, Pallagiak nem sokkal korábban hagyták el a jobbágyi 
létet, mint a Móriczok. 

De a családi hagyományokban nem a tárgyi valóság a fon-
tos, hanem a legenda ereje; Móricz Bálint vergődése, ügyeske-
dése, mely nem egyszer a büntetőtörvénykönywel való össze-
ütközést súrolta, lehet már a mi szemünkben kisszerű, vagy 
akár nevetséges; a civódás, mely a csécsei vagy a tügyi kis házat 
megtöltötte, lehet, hogy nem volt sem több, sem kevesebb, 
mint bármelyik másik paraszti házé; de azáltal, hogy egy 
rendkívül fogékony és érzékeny lelkű kisgyerek előtt zajlott, 
sorsdöntő lett. Mert ezek emléke tette lehetővé az értékváltást; 
ezek tették lehetővé, hogy elszakadjon attól az értékrendtől, 
amelyet anyja, imádott nagybátyja az iskolaigazgató, s az egész 
akkori magyar iskolarendszer és társadalom neveltek belé: a 
paraszti rend lenézését, az úri rendbe való belesimulást. Tulaj-
donképpen az íróvá levés görcsös akarata, az egyetemi pályák 
végigkóstolása és elutasítása már azt az öntudatlan szándékot 
fejezték ki, hogy ezzel a renddel szembe kell fordulnia; de a 
lépést sem művészileg, sem emberileg megtennie nem sikerült. 
Amikor sikerült, amikor felszabadult a tolla és a szemlélete, 
akkor emberileg is felszabadult: felmondta „a polgári bizton-
ságot", újságírói állását, hogy teljesen az írásnak szentelhesse 
magát. 

E gesztus jelentőségét az emeli különösen ki, hogy Móricz 
nem az újságírói munkától akart megszabadulni, hiszen ekkor 
is, ezután is, mindhalálig szenvedélyes szeretettel vállalt újság-
írói feladatokat; riport-útjai írói anyaggyűjtő utak is voltak, 
s a kettőt sosem tudta szétválasztani; hanem a polgári 
kötöttségtől kellett szabadulnia: valóban eltépte azt a „köldök-
zsinórt, amely a Közrendhez fűzte." Ő mindig azt hitte, hogy 
írói szabadságát, függetlenségét védi. Persze azt is védte; de 
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annak a védelmével együtt biztosította saját szemléletének, 
világlátásának a függetlenségét is. Ösztönösen érezte, hogy egy 
társadalomban, amely a parasztság elnyomására és kizsákmá-
nyolására épül, az írónak, aki a paraszti osztályszemlélet meg-
szólaltatására hivatott, nem lehet szerves, csak antagonisztikus 
kapcsolata ezzel a társadalmi renddel s annak szervezeteivel. 
Mivel azonban mindez túlnyomórészt ösztönös síkon zajlott 
benne, időnként szenvedett is ettől a helyzettől, nem is egé-
szen értette mindig; de az írói ösztönben formát öltött 
osztály-ösztöne megóvta mindig attól, hogy e téren jóvátehe-
tetlen kompromisszumokat kössön. 

A Sáraranyt még a Hét krajcárral szinte egy lendületben 
kezdte írni: az elbeszélést a Nyugat 1908-ban közölte, s a 
következő évben már folytatásokban közli a regényt. Tudjuk, 
hogy e mű megírásakor az írót még zolai, balzaci álmok fűtöt-
ték: valami Rougon-Macquart-szerű regényfolyamot képzelt el, 
melynek ez lett volna az első darabja. A második — a Vér: 
mennyire jellegzetesen naturalista cím ez! — egy szigorú-
kedvetlen szerkesztői szóra megsemmisült: az írója tűzre 
vetette. S ezzel a sorozat is; de ennek megsemmisülésébe Osvát 
Ernő, a Nyugat szigorú íteletű szerkesztőjének szavánál azt 
hiszem, erősebb szóval szólt bele a kor, s a történelem: az 
elnyomott, felszabadulására erőt gyűjtő parasztság szemszö-
géből a társadalom nem volt megírható olyan szerves és össze-
függő képsorozatban, mint ahogy a hatalmában és birtokában 
megerősödött polgárság szemszögéből Balzac megírhatta volt, 
vagy ahogyan a már hatalmában fenyegetett, de birtokában 
még szilárd polgárság szemszögéből Zola láthatta. Erre a szer-
ves és összefüggő képsorozatra először a felszabadulás után 
nyílott alkalom, Veres Péter Három nemzedékében, mely egy-
szerre hőseposza és siratódala a paraszti életformának. 

Ez a bizonyos naturalista látás és felfogás Móricz számára 
egy olyan belátást és felismerést is lehetővé tett, amely éppen 
hogy tökéletes harmóniában volt a kor leghaladottabb lélek-
tani elméleteivel. Nem szoktunk különösebben beszélni róla, 
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pedig önálló kutatás tárgyát is joggal képezné: Móricz az első 
író, aki a lelki folyamatokat, elsősorban a női lelkek belső 
alakulásait, rezdüléseit lényegében a pszichoanalízis eredmé-
nyeivel összhangban, arra rímelve szólaltatja meg. Az Árvalá-
nyok papnéi, Az Isten háta mögött tanítónéja vagy az elbeszélé-
sek asszonyai-lányai: anélkül, hogy bizonyító szándékkal szü-
letnének, pusztán az írói indulat és ösztön sugallatára szinte 
tökéletesen belesimulnak azokba az elméletekbe és felismeré-
sekbe, amelyeket elsőként a pszichoanalízis tudatosított széle-
sebb értelmiségi körben. Hogy Móricz ismerte-e akkor vagy 
később a pszichoanalízis elméletét, olvasott-e és mennyit Freud 
műveiből, a kutatás mai állása mellett nem ismerjük; csak 
remélhetjük, hogy a most köztulajdonba került személyi iratai 
erre is felvilágosítást fognak nyújtani. De akár tudatos felisme-
rés volt ez, akár ösztönös ráérzés — gyanúm szerint, s legalább-
is az első időben, inkább erről lehetett szó — a jelenség 
rendkívül fontos és figyelemre méltó. 

Kezdettől élt benne az ambíció egyfelől a társadalom teljes-
ségének ábrázolására, másfelől a prózai műfajok minden lehe-
tőségének kikísérletezésére, kipróbálására. Ebben nyilván volt 
egy jó adag a mesterségében jártas ember — s a mestersége 
fogásaira kíváncsi ember — rátartiságából: amit ők tudnak, én 
is tudom. így próbálkozott meg a detektívregénnyel (Forró 
mezők, Jobb, mint otthon), így a nagyvárosi kalandregény 
szociális persziflázsával (Az asszony beleszól) és még számos 
mással. A kisebb formákban legalább annyi, ha nem több 
változatot dolgozott ki, próbált meg több-kevesebb sikerrel, 
mint a regényben; különösen a prózavers, vagy a ritmizált 
próza kísértette meg újra meg újra, amikor erősebb érzelmi 
töltésű kis-írásba fogott — elég a Rippl-Rónai halálakor írott 
emlékező írására, vagy húszas évekbeli lírai útirajzaira gon-
dolni. 

Megint nem dönthető el bizonyosan: a belső hajlam vagy a 
divat indítása vitte-e a történelmi regény felé. Valószínűleg ez 
is, az is: hiszen már a tízes évek kezdete óta foglalkoztatta a 
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17. századi Erdély, Bethlen Gábor ideje; de hogy az érdeklődés 
tetté — és remekművé — vált, abban éppúgy jelen kellett lennie 
az első világháború után fellángolt történelmi regény divatnak, 
mint annak a felismerésnek, hogy az általa vágyott társadalom: 
a feudálisból szervesen polgárivá fejlődő magyar társadalom 
utolsó reménye ekkor, a 17. században, Bethlen Gábor uralko-
dásában csillant fel. 

Az Erdély s elsősorban annak első kötete, a Tündérkert 
méltán állítható a huszadik század legnagyobb kritikai realista 
történelmi regényei mellé: sem korhűségben, sem lélektani 
hitelben, sem kompozíciós erőben nem marad mögöttük. Igaz, 
hogy az igazán nagy kompozíció, a regény-katedrális csak 
vágykép maradt: erre képességéből nem tellett, hiába küzdött a 
maga elé tűzött feladattal közel két évtizedig. Az először 
kiszökött, egykötetes remeklés után a folytatás, bár tele 
remekebbnél remekebb részletekkel, de lelassul, szerkezetében 
elbizonytalanodik; harmadik megírt részében (mert hiszen 
tudjuk, hogy egy negyediket is tervezett) furcsa módon éppen 
ott, ahol az alak vüágtörténelmivé nőhetne, a regény elpriva-
tizáló dik. 

De a Tündérkert azon a száron nőtt naggyá, amelyen a Légy 
jó mindhalálig: a háború, a forradalmak okozta remény, csaló-
dás és szenvedés embert próbáló, lelket váltó viharaiban. A 
Tündérkert: az egész történelem, az egész ország a történelem 
forgatagában; a Légy jó mindhalálig: a lélek minden rezdülése 
és a megcsalt remény minden szenvedése egy gyermek lelkébe 
kottázva. Ha korábban a női lélek megírásának csodáit említ-
hettük, itt a gyermeklélek pontos és minden árnyalatában 
hiteles ábrázolása ejt csodálatba; s az a koron túl mutató 
tanulság — mely ugyan a műben mélyen korába ágyazva jelenik 
meg — hogy a gyermek számára a legnagyobb szenvedés saját, a 
felnőttekbe kivetített ideál világának összeomlását látni a fel-
nőttek emberi kicsinysége következtében. 

Az első világháború előtt s alatt Móricz Zsigmond művei, 
szóltak bár légyen a paraszti világon belüli szenvedélyekről, a 
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kisvárosi-kispolgári világ reménytelen besültségéről, vagy az 
értelmiségi vágyak reménytelenségéről, melyben még a hero-
izmus is értelmetlen — végül is mind egyről szóltak, s ezzel 
illeszkedtek bele harmonikusan, nemcsak a Nyugat írói táborá-
nak orkeszterébe, de a magyar társadalom korszerű helyzeté-
nek az ábrázolásába is: a pogári átalakulás elkerülhetetlensé-
géről. Lényegében erről szól a Tündérkert is, sőt a Légy jó 
mindhalálig is — de immár a meg-nem-valósulhatás keserűsé-
gével. 

Az ellenforradalom konszolidálódása Móriczot látszólag 
elfordította a korábban vállalt feladattól. Nem kis mértékben 
ezért is kellett életében s főként ebben a korszakában tőle 
politikailag balra álló kortársaitól nem egy méltatlan támadást 
elszenvednie. A hang lehiggadt, a forradalmi tűz csak egyszer-
egyszer, inkább váratlanul, de annál nagyobb erővel csapott ki 
írásaiból; mintha témaválasztása, miliő-választása is „lehiggadt" 
volna. A századvég, a dzsentri: a bethlenistváni konszolidáció 
táptalaja és ideálképe. De Móricz tollán és szemén át nézve az 
úri bonhómia mögül mindig kilátszik a történelmi végzet halál-
feje — talán legtöményebben éppen kisregényeiben, amelyek 
rründ ennek az osztálynak az elmúlásra ítélt életvitele, romlásu-
kat siettető élethazugságai körül köröznek. Alakjai között sok 
a vonzó, az emberileg értékes; de saját mentalitásuk, s egy 
anakronisztikus értékrendhez és életformához való ragaszko-
dásuk ítéli halálra őket — talán legegyértelműbben a korszak 
csúcsát alkotó Úri muriban. 

A korszak, a húszas évek művészetének egyik csúcsa min-
den bizonnyal az Úri muri: ebben jut a legmagasabbra az 
anekdotából szervesen építkező regénytechnika (melyet 
Móricz minden elődjénél magasabbra, mondhatni folytathatat-
lanul tökéletesre fejlesztett) és ennek az elmélyült lélekrajzzal, 
széles társadalomrajzzal való társítása. De az igazi pillér e 
korszak móriczi művészetében a Pillangó: lélek- és társadalom-
rajzban a legkoncentráltabb művészi összefogottság, s ezáltal a 
móriczi ambivalencia legtökéletesebb kifejezése. Népmese és 
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kritikai társadalomrajz, idill és tragédia együtt, egyszerre, egy-
másban kifejeződve jelennek meg — s közben hangban, tema-
tikában, emberlátásban egyaránt szerves csatlakozást, átmene-
tet biztosít ez az írás (és még jónéhány kisebb jelentőségű) az 
első korszak és a következő korszak világa, írói szemlélete 
között. 

A teljes magyar társadalom ábrázolójává a húszas években 
nőtt Móricz Zsigmond; s ettől kezdve ezt tudatosan ambicio-
nálta is. Elég a kronológiát nézegetni: A boldog ember (és az 
első nagy önéletrajzi novellák) után—mellett úja Az asszony 
beleszólt', alig fejezte De, A Nap árnyékába kezd, hogy rögtön 
utána a Jobb mint otthon, majd a Rab oroszlán készüljön el. 
Dalol, mint a madár a fán? Inkább építkezik, mint a szorgos 
kőműves vagy ács — bár a tervrajz menetközben alakul ki, s az 
épület egyes részei nem adnak okvetlenül harmonikus egészet. 
Egy szempontból azonban teljességet adnak: a paraszti szem-
szög érintetlenségében. E szempontból elemezve polgári-nagy-
városi környezetben játszódó történeteit meglepő egységet, sőt 
még a művészi gyöngéknek, elnagyoltságoknak is ilyen osztály-
szempontból eredő sajátságát ismerhetjük fel. Mindez a leg-
világosabban — már-már tudatosan is megfogalmazva — a Míg 
új a szerelemben jut kifejezésre, amelyet furcsa, s a korábbiak-
kal ellentétes módon éppen a lírai közvetlenség, a kulcsregény-
szerűség akadályoz meg abban, hogy saját lehetőségei magasára 
éijen. 

A harmincas évek közepe táján válik uralkodóvá az a 
„mélybe szállás", amelynek előjele volt a Pillangó, s amelynek 
első diadalmas darabja A boldog ember. Közismert ez utóbbi 
szerepe a népi irodalmi mozgalom keletkezésében, a népi írói 
raj hangjára-feladatára találásában. Ez sem csekélység' s ez sem 
kevéssé világítja meg Móricz művészete modernségét. De az 
sem, hogy ez a regény — valószínűleg szándékolatlanul — az 
„új tárgyiasság" talán legteljesebb és legmagyarabb megszóla-
lása irodalmunkban; a dokumentumregény első — s mindjárt 
elsőre remeklés-értékű - példája. Mint ahogy ez a „mélybe szál-
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lás" — mely előbb a legszegényebb parasztság, a zsellérek, a 
pusztai pásztorok felé fordítja, majd később már a városi 
proletariátus felé is — megint ösztönös biztonsággal egy nagy 
és korszerű áramlat jellegzetesen magyar megnyilatkozásává 
teszi Móricz e korbeli művészetét. Ennek a „mélybe szállásnak" 
az antifasiszta jelleget nem most kell felfedezni, már régen, szin-
te keletkezése óta tudjuk. De hogy ez a mélybe szállás, a 
legszegényebb rétegekkel való azonosulása egyben művészi 
mélybe szállás is volt, az archaikusnak és a modernnek az 
ötvözésére való törekvés, azt a Barbárok, a Rózsa Sándor-
regények vagy az Árvácska elemzése során részletesen kimutat-
hatni; s ez magyar gyökerekből, magyar viszonyok között és a 
magyar olvasó számára természetes-otthonos módon ugyan-
annak a tendenciának, irányzatnak a megvalósítása volt — s 
nem kisebb eredménnyel — mint a korabeli nyugati antifasiszta 
irodalom számos alkotójának a törekvése, nem utolsósorban 
Thomas Manné a iózíe/'-tetralógiában. Itt természetesen nem 
az esztétikai minőségek összevetéséről, hanem a művészi — 
történeti tendencia azonosságáról s az adott közegben való 
megoldásáról van szó. 

Mindennek következeiében nyugodtan állítható, hogy 
ebben a korszakában Móricz Zsigmond művészete — éppen 
antifasizmusa által — ösztönösen a közelébe jutott a szocialista 
realizmus egy magyar prózai megvalósítása lehetőségének. 
Ebben és ennyiben is rokona volt József Attilának, akivel való 
belső, lelki rokonságát ő maga is jól érzékelte. S jól érzékelte 
azt is, hogy ennek hiteles megvalósításához már a régi formák 
és megoldások nem elegendők: új utat, új eszközöket kell 
találni. Az azután már a történelem iróniája, hogy amikor 
elkövetkezett a szocialista realizmus megvalósításának a lehető-
sége a magyar történelemben, akkor a móriczi módszerek és 
formák hivatalos normává emelése lett az egyik akadálya 
annak, hogy ez valóban, s valóban modern módon meg tudjon 
valósulni. 

* 
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Mint elöljáróban mondottuk, a címben foglalt kérdés — 
Móricz Zsigmond modernsége — kétarcú. Eddig az egyikre 
próbáltunk választ keresni; nem térhetünk ki a másik elől sem. 
Az elől ti., hogy minden történeti szemponttól és megítéléstől 
függetlenül, mennyire s miben modern Móricz Zsigmond 
művészete a mai olvasó számára? 

Itt elöljáróban megint egy történeti szempontra kell felhívni 
a figyelmet. Az, amire az előbb utaltunk: hogy a szocialista 
átalakulás első éveiben, s éppen a személyi kultusz éveiben 
Móricz elbeszélő művészete mintegy hivatalos normává emelte-
tett, hosszú látra nyilvánvalóan több kárára szolgált az írónak 
és művészetének, mint hasznára. De azt hiszem, a személyi 
kultusz korszakával való leszámolás óta eltelt közel negyed-
század elég távlatot ad ahhoz, hogy a kérdést immár ettől 
függetlenül feltehessük, s meg is válaszolhassuk. 

Egyre világosabbá válik, hogy Móricz művészetének mara-
dandó darabjai, amelyek a legközvetlenebbül szóbak egy 
későbbi kor olvasójához, a kis formákban születettek. Elsősor-
ban elbeszélései és kisregényei ezek; az előbbiekből is főként a 
később születettek, azok, amelyek a maguk idején éppen for-
mátlanságukkal, elkötetlenségükkel keltettek elégedetlenséget : 
a harmincas években írott önéletrajzi elbeszélések, az Életem 
regénye előfutamai. Mára ezeknek éppen a formai nyitottsága, 
csattanó-nélküli csattanósságuk vált izgalmassá és aktuálissá; 
meg az, ahogyan lélekrajz és írói ítélet bújtatottan, de félre-
érthetetlenül nyilatkozik meg a látszólag szenvtelenül előadott 
történetben. 

Kisregényeit sokszor és sokáig mint a nagy kompozíciók 
terveit, előfutamait, skicceit tekintettük. Az eltelt idő e tekin-
tetben is sok mindent helyre tett. Ma már ezek öntörvényű 
alkotásoknak tetszenek — s esztétikailag magasabb rendűeknek, 
mint a nagyregények legtöbbje. Ezekben ugyanis a tartalom és 
a forma harmóniája ritka tisztaságban csillog; a feladat s a 
megoldása zökkenőmentesen olvad egybe. Nem ábrázolásbeli 
totalitás, de művészi intenzitás szempontjából Az isten Mta 



Móricz Zsigmond modernsége 
795 

mögött nyilvánvalóan felülmúlja a Fáklyát, a Kivilágos kivir-
radatig az Úri murit, vagy akár az Árvácska a Rózsa Sándor-
regényeket. 

A nagy kompozíciók közül pedig egyre magasabbra emelke-
dik A boldog ember s az Életem regénye. Ezzel természetesen 
nem a többi remeklés — a Légy jó mindhalálig, a Tündérkert 
és mások — értékét akarom leszállítani, csak emezekről szinte 
megszületésük pillanata óta nyilvánvaló volt az értékük, a 
kiválóságuk; míg amazok a maguk idején nem találkoztak ilyen 
egyértelmű elismeréssel. Különösen az Életem regénye nem, 
amellyel szemben talán legtöbb volt a meg nem értés — most a 
Rózsa Sándor-regények körüli, politikai indulatból fakadó 
hallaliról nem beszélve. 

Az, ami az Életem regénye megjelenése idején elhamarko-
dottságnak, vagy éppen öreges locsogásnak tetszett, mára új 
fényt, ízt, értéket kapott: a kor egyik új vívmányának, az 
esszéregénynek olyan megvalósítása, amelyben Móricz azt 
hiszem egész életművében a legmesszebb megy el az alakok, a 
jelenségek és a folyamatok egyszerre való ábrázolása és fogalmi 
megragadása, az egész magyar társadalom és történelem adott 
szakaszának a komplex felfogása és megjelenítése terén. 

S ennek a fényében nézve a Míg új a szerelem is új gazdagság-
gal csillog: annak idején erős visszatetszést szült — s ez hosszú 
ideig meghatározta kritikai fogadtatását —, hogy a regény alig 
félreérthetően kulcsregény, s mint ilyen elég kegyetlen hős-
nőjével szemben. Ma már ennek a botrányszaga eloszlott; meg-
maradt viszont a merész kísérlet arra, hogy az időbontás tech-
nikáját a maga művészetébe integráljaj s hogy időbontás, nar-
ráció és esszé új típusú együttesét alakítsa ki. A regény izgal-
masságát egyébkent nem utolsó sorban ez utóbbi tulajdonsága 
— mely Móricznál kifejezetten új tulajdonság ekkor —: a 
művész sajátos problémái fölötti elmélkedések növelik meg. 

írói magatartásában, irodalomfelfogásában is, azt hiszem, 
több volt a mára s holnapra előremutató, mint ezt általában 
érzékelni, s főleg értékelni szoktuk. Itt nem csak és pusztán a 
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szociális felelősségérzetére, a nemzeti felelősségtudatára, a 
haladás iránti elkötelezettségére gondolok — arra is természe-
tesen, de ezeket a tulajdonságait már eddig is nagyra becsülték, 
kortársai is, kritikusai is. De arra, hogy szinte első nagyformá-
tumú epikusunk, aki a huszadik századi epika egyik legjelleg-
zetesebb vonását, a saját, közvetlen élettényeinek epikai ki-
használását végletesen valósítja meg. 

Nem is tudom, hogy van-e ennél döntőbb egyedi művészi 
vonása. Ő az, aki számára az „epikai objektivitás" már nem 
létező valami; nemcsak abból a szempontból, hogy minden 
írása magas fokon fűtöt t indulatilag, érzelmileg, de abban is, 
hogy szinte azt mondhatni, mesélő szenvedélye furcsa módon 
a mese-kitalálásra való nagyfokú képtelenséggel párosul. Erről 
ő maga is beszélt többször, nyíltan: hogy neki mindig az élet 
kellett adja a témát, a mesét. S elsősorban saját élete : ha kiszed-
nénk műveiből azokat a motívumokat, jeleneteket, párbeszé-
deket, amelyek közvetlenül saját életéből, tapasztalatából 
fakadnak, alig-alig maradna bennük valami — még történeti 
írásaira is igaz ez. 

Ez pedig a legnagyobb mértékben összerímel a vele egykorú 
európai regényirodalom nagy alkotóinak a gyakorlatával: 
éppen a huszadik század specifikuma az, hogy a világ „kitalál-
hatósága" egyre inkább megszűnik s a világ „átélhetősége" 
egyre jobban megnő. A huszadik századra — s legyen szabad 
most ennek társadalmi-történelmi okait rövidség kedvéért nem 
részletezni — a világ rendíthetetlen „olyan, amilyen "-voltának 
a tudata megszűnik; ez volt a tizenkilencedikben a tovább-
mesélhetőség külső előfeltétele; még a látszólag elszabadult 
fantázia-futamoknak is ez volt a társadalmi-világnézeti háttere. 
Az író számára realitásként egyre inkább csak az adott, amit ő 
maga átél, átérez; ezért lírizálódik most az epikum, ezért válik 
egyre inkább egyetlen ihlető forrássá az egyedi tapasztalat. 
Móricz esetében egy különös határesettel állunk szemben, a 
lírizálás és az epikai ihletű objektivitás határán álló íróval; ez 
egyszerre forrása „idejétmúltságának" és „modernségének". (Itt 
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nem térhetünk ki rá, de ebben különös szerepe van életében a 
nőknek: Jankának, Máriának, Csibének. S az író ösztönös 
osztályálláspontjának abban, hogy míg Janka és Csibe történe-
teit, meséit, egyéniségét könnyedén és gyümölcsözően tudta 
átemelni művészetébe s ezáltal saját tapasztalati szféráját széle-
síteni, Mária „néma" maradt a számára — vagy sokkal inkább ő 
„süket" annak a történeteire.) 

Nemcsak életrajzilag: gyakorlatában és írói alkatában is a 
két század határán áll. Ihlete a szubjektumból fakad (s 
annak közvetlen érzelmi folytatásából, a számára izgalmas 
emberekből); de még képes objektiválni, sőt helyenként a 
valóságot továbbmesélni is. Ezt a két korszak közötti állását 
fogalmazta ő maga meg abban, hogy amint egyfelől gyakran 
hivatkozott is rá, hol büszkén, hol gyötrődve, hogy csak őt csak a 
valóság, a tapasztalat képes megihletni, hogy kitaláló-képessége 
nagyon szerény; másfelől viszont egyszer kimondta azt is, hogy 
amikor igazán mesélni tud, „fény csillan a papíron", akkor az 
elődöket, Jókait folytatja. A közvetlenül utánajöttek számára 
a mesélő monumentalitás volt a lenyűgöző Móriczban, az élet 
teljességének a műben-megszólalása. Ma már s a mi számunkra 
ezzel egyenértékűen - s nem csak mennyiségileg: esztétikailag is 
egyenértékűen — van jelen ebben a művészetben a lírizáltság, a 
szubjektivitás — s annak a legfelső foka, a szubjektum objek-
tiválása, a lírai élmény epikaivá emelése. Ebben Móricz 
Zsigmond a legnagyobb kortárs világirodalmi nevekkel rokon. 
Természetesen más úton járt, más módon valósította ezt meg, 
mint bármelyikük; de éppen ezt teszi velük felérő minőséggé 
azt, ami műveiben felhalmozódott. 

* 

Nyilvánvaló, hogy saját, századeleji nemzedéke mást látott 
Móricz Zsigmondban, mint a következő, a harmincas évekbeli, 
a népi írók csoportja; nyilvánvaló, hogy az ötvenes évek olva-
sója s irodalmára mást értékelt s élvezett benne, mint a hetve-
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neseké. Az irodalmi folyamatnak egyik nagy varázsa, hogy 
előrehaladása ugyan némi régebben értéknek tekintett vonást 
meg is semmisít, de legtöbbjét átmenti, integrálja újabb szemlé-
letébe; többet és jobban lát és becsül, mint a korábbiak. 
Éppen ez jogosít minden újabb nemzedéket, korszakot arra, 
hogy az előtte voltakat más szemmel lássa s értékelje, mint 
elődei; csak azt nem jogosíthatja, hogy valódi értékeket eluta-
sítson szenvedélyes új keresésében, hogy eleven értékeket meg-
semmisíteni vagy eltagadni próbáljon igazi vagy vélt új értékek 
jogán. 

Ezért bizonyos az, hogy Móricz Zsigmond eleven és élő 
ereje a mai magyar irodalomnak. Eleven ereje — ha nem is 
valamilyen kizárólagos mércéje, egyedül üdvözítő modellje. 
Szerencsére — mondanám; mert éppen az ötvenes évek s éppen 
Móricz Zsigmond példája mutatta meg, hogy mennyire cson-
kító lehet igazi tehetségek számára is, ha egy írót s annak 
módszerét mint egyedül üdvözítőt próbálják elfogadni, magu-
kévá tenni s másolni — akár tehetségesen is. A művészetben a 
másolás, az exkluzív modell-követés értéke és lehetősége „a 
régiek és modemek" vitája idején, a barokk kor elejére meg-
szűnt, s ez fel nem támasztható. Móriczhoz iskolába járni 
íróilag lehet, s lehet tőle rengeteget tanulni — valóságlátást, 
ösztönös elvi hűséget, új jelenségekre való érzékenységet, 
emberábrázolási fogásokat, s ki tudja még mi mindent — de 
utánozni nem lehet anélkül, hogy ez önmagában is értékcsök-
kentő ne lenne. 

Amíg olvasók örömüket lelik a müveiben, amíg nemzedékek 
tőle tanulják megismerni a múltat s önmagukat, amíg írók 
számára izgalmas marad, hogyan csinálta meg valamelyik alak-
ját, jelenetét vagy művét — addig Móricz Zsigmond él, s élet-
műve aktív ereje a magyar irodalomnak. A mai kor, mai 
szemléletünk lehetővé teszi, hogy olyan értékeit, sajátságait, 
kezdeményeit ismeijük fel, amelyeket a korábbi korok-még 
nem láthattak a mi megvilágításunkban; s a mai kor fénye azt 
mutatja, hogy Móricz Zsigmond művészete — éppen sajátos-
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sága, egyedisége, majdnem azt mondanám: röghöz kötöttsége 
következtében — saját korának csúcsaival méltán mérkőzik. 
Életidejében a paraszti világnak két modern megszólaltatója 
kapott Nobel-díjat: Wladislav Reymont és Frans Sillanpää. 
Talán nem nemzeti elfogultság, hanem a valódi értékek reális 
felmérése azt mondani: ha az akkori magyar illetékesek nem 
Herczeg Ferencnek akarnak mindenáron Nobel-díjat adatni, 
ma talán Móricz is közöttük lenne, s minden bizonnyal joggal. 
Életműve egyikénél sem kisebb értékű, az általa teremtett 
szépség és emberi gazdagság mivel sem marad mögöttük. Ezek 
azok, amelyek tovább élnek, örökre; s ezek azok, amelyeknek 
következő nemzedékek új meg új vonásait, új meg új aktua-
litását fogják felfedezni, mindnyájunk gazdagodására. 

2 Irodalomtörténet 


