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I. 

„Tízéves koromig több történt velem, mint azóta ötven év 
alatt."1 Móricz Zsigmond önéletrajzi regényében ezzel a gyak-
ran idézett mondattal indokolja, amiért csak tizenegyedik évé-
ig számolt be önmagáról. A vallomás súlyát megnöveli a mű 
lezáró sorai között elfoglalt helye, de sarkítottsága is megkapó: 
„Ennél többet nem mondhatok magamról. A többit a regé-
nyekben megírtam".2 

Míg élete teijedelemben sokkal hosszabb szakaszáról — leve-
leitől eltekintve — az író elégségesnek vélte a műveibe átírt 
információkat, gyermekkora követelőzőbben szólalt meg. 
Legalábbis élete vége felé. Minthogy — amennyire embernél 
egyáltalán lehetséges — ekkor már minden esetlegességet ki-
zárva, kellő távlatból nézhetett ábrázolása tárgyára, megkülön-
böztetetten jelentős az a szelekció, amit végzett. Amiről szük-
ségesnek tartotta beszélni és amiről nem. 

A viszonylag teijedelmes műnek azok a részei, amelyekben 
egyértelműen a saját gyerekségéről szól, a könyvnek összesen 
ötödét teszik ki. Ennél alig kevesebb az a — ráadásul a mű 
elején egy tömbben — megtalálható egység, amelyben apja és 
anyja családjának a gazdasági-szociológiai jellemzését adja. 
Ugyancsak tetemes terjedelmet fordít később apja gazdasági 
helyzetének és társas viselkedésének a bemutatására. Mindezt 
úgy értelmezhetnénk, hogy az író közismert társadalmi érzé-
kenysége miatt a gyermeki lelki életben való vájkálásnál fonto-
sabbnak tartotta a személyiségfejlődést meghatározó körül-
ményeknek a vizsgálatát. A könyv további jelentékeny hánya-

1 Életem regénye. Bp. 1953. 322. 
2 Uo. 
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dát kitöltő általános gazdasági-politikai helyzetkép, kisebb-na-
gyobb szociográfiai betétek még élesebben aláhúzzák ezt. 

Csakhogy ily módon éppen azt fogadnák el magyarázatnak, 
ami kivált magyarázatra szorul. A „Ki vagyok én? " kérdés 
megválaszolásával mindenkinél együttjár a „Hová tartozom? 
Honnan jöttem? " kérdések felbukkanása, de csak egészen 
kivételesen a Móricznál tapasztalható erővel és mértékkel. Az 
önmagára vonatkozó emlékeket miért öleli szorosan körül és 
arányaiban is ilyen szokatlanul család- és helytörténeti háttér-
rajz, társadalmi állapotrajz? Milyen személyes okon érezhette, 
hogy időben és/vagy térben személyén kívül eső események 
éppúgy, ha nem erősebben hozzátartoznak identitásához, mint 
testi és lelki adottságai? 

Akinek családja zökkenőmentesen ágyazódik bele a kor 
viszonyaiba vagy szilárd egységként áll szemben velük, annak 
társadalmi identitása magától értetődően, észrevétlenül alakul 
ki. Némileg ugyanúgy, ahogy kis lába vagy jó külseje vitán felül 
álló része énjének. 

Móricz Zsigmond szüleinek társadalmi eredete közötti jelen-
tékeny társadalmi távolság csak potenciális feszítő erő. Elkép-
zelhető lett volna a tartós megállapodás azon a legkisebb közös 
nevezőn, amit a csécsei néhány hold, a parasztház és szolid 
erőfeszítések együttese biztosíthatott volna. Alihoz, hogy éle-
tük a társadalmi mobilitás és a bizonytalanság gyakorló terepe 
legyen, személyes jellegzetességek is elengedhetetlenek voltak, 
amelyek társadalmi háttértől ugyancsak nem függetlenek, de 
azokból szükségképpen nem is vezethetők le. Kellett egy férfi, 
„aki termetre a legkisebb a faluban s indulatra és ambícióra a 
legnagyobb . . . " 3 . És egy nő, aki „soha egy pillanatra sem 
felejtette el, hogy ki ő, kik voltak az ősei. . , " 4 . 

Apja néhány hónappal az író születése előtt malomtulajdo-
nosként „kilépett a paraszt életből s független ember, vállal-

3 Uo. 27. 
4 Uo. 88. 

2* 
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kozó l e t t . . . A paraszt, aki ezt egyszer megtette, elvesztette 
régi énjét."5 Egyelőre gyorsan halad fölfelé: néhány év alatt 
már negyven-ötven holdja, négy háza is van. Gőzcséplőgépet is 
vásárol, majd még gyorsabban teljesen tönkremegy. A státus-
esés egyszerre jelenti a szülőfaluból való kiszakadást és a 
szülőktől való elszakadást. A hatéves gyerek körül egy bizton-
ságosnak és védelmezőnek hitt világ omlik össze. 

„Rettenetesen össze voltam zúzva, meg voltam ijedve'", , jól tud-
tam, hogy édesapámmal valami nagy szégyen történt . . . Állandó ijedt-
ségben éltem, mintha felelős volnék ezért az elvesztésért" - hangzik 
ugyanez önéletrajza előtt három évvel írott elbeszélésében. (1886. feb-
ruárjában beteg voltam).7 

Léte, identitása alapjaiban rendül meg. Tegyük fel, hogy 
valaki, aki eddig szeretetre méltó külsejűnek élte-tapasztalta 
magát, egyik napról a másikra arra ébred, hogy előnyös voná-
sait mind elvesztette: helyettük egy idegen torzó néz vissza rá. 
Identitása egy csapásra kérdésessé válik önmaga előtt. De meg-
történhet ez egészen másfajta „tartozékok" elvesztésével is. Az 
identitástudat nemcsak ráismerés önmagunk sajátszerűségére. 
Már a csecsemő első válaszoló mosolya utal a kölcsönös elis-
mertetésre. Az önészlelés elválaszthatatlanul összefonódik a 
társadalmon belüli elismertséggel, ami együtt adja az ember 
belső és társadalmi folytonosságának biztonságos érzését. Iden-
titásunk kifejlődése és megőrzése feltételezi annak tudatát, 
hogy számítanak ránk, megvan a funkciónk és pozíciónk; kör-
nyezetünk tagjainak szemében létünknek - lényünknek értel-
me van.8 

A kivívott, megvalósult identitásélményt pszichoszociális 
jóérzésként éljük át. Úgy érezzük, uraljuk saját testünket és 

sUo. 94-95 . 
6Uo. 145. old. 
7Elbeszélések, 1934-1936. Bp. 1955. 241. 
"Erikson, E. H.: Identifikáció és id entitás. In: Huszár T. és Sükösd 

M. szerk.: Ifjúságpszichológia, Bp. 1969. 6 8 - 8 4 : 
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számíthatunk azoknak elismerésére, akiktől igényeljük ezt. És 
a kisgyerek, kivált a Móricz kora- és helyzetbeli mindezt apja 
funkciójától és pozíciójától függően élvezi: 

„Csécse ebben is valóságos tündérország számomra, ott nem volt 
semmi más, csak ámulatos, gyönyörteljes istenülés. ,Karon vitték az 
iskolába' - emlegették . . . az én előkelőségemhez. . . tartozott 
hozzá . . . ' " 

A jóérzés, az elismerés drasztikus elvesztésével együtt az 
addig jókedvű, egészséges gyerek magányossá, félénkké és bete-
gessé is válik, azaz a társadalmi identitását megrendítő csapás 
egészen testi identitásának megbontásáig hatol. 

Bár nyolcévesen visszakerül Tügyön élő szüleihez, az első-
szülött fiűt távollétében született újabb kisöccsének látványa is 
„roppant nyugtalansággal" tölti el. Ez a változás a család 
helyzetében, amire úgyszintén nem készült fel (nem készítet-
ték fel), szintén hozzájárul egyensúlyzavarához. A „társasélet 
örömeitől" meg van fosztva: el kell zárkóznia a „parasztgyere-
kek fertőzésétől". Azzal, hogy anyja nem engedte és ő nem 
akart megváltozott társadalmi pozíciójukba beleilleszkedni, a 
„kiközösített élet" prolongálásával identitásválsága társadalmi 
élmény-összetevői is fennmaradtak. Erről a maga módján a 
meghökkentő tetteivel, viselkedésmintájával apja is gondosko-
dott. A bukás után újabb vállalkozásba kezd, ács lesz, de sem 
iparengedélye, sem szakképzettsége nem volt hozzá és olykor 
az éhség sem kerülte el a családot. Viszont, amikorra már-már 
a szegénység mélypontjára értek, apja megtanulta a mester-
séget és újabb felvirágzás kezdődött, hogy azután ismét meg-
töije valami a felemelkedés lendületét. 

Ilyen előzmények után Móricz nem könnyen juthat túl a 
serdülőkor törvényszerű identitásválságán. A már tízévesen 
mizantrópnak mutatkozó diák később is félrehúzódó, magá-
nyos. Testi adottságai is megnehezítik önmaga elfogadását. 

9Életem regénye, 128-29. 
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Apjától örökölt kis termetét nagy tehernek érzi — mint a Légy 
jó mindhalálig, a Bál és a Forr a bor több utalása jelzi. 
Miközben úgy érzi, „különb a többi fiúnál és mindenkinél", 
miközben „első volt, vagy az elsők közt érezte magát az 
osztályban",10 alacsony növése és testi gyengesége miatt gyak-
ran a sor végére került az iskolában. Külsejével más szempont-
ból sem tud kibékülni: a tükörbenézés „újra nagy csalódás 
volt neki. . . nem ilyennek szeretné magát látni".1 1 Meghason-
lottságában, illetve kiszolgáltatottságában gyakran elérzé-
kenyül, könnyezik. 

Feszültségkeltő és fokozó a sokgyermekes, sőt sokfiúgyer-
mekes falusi család elsőszülöttjére nehezedő nyomás is. A 
hagyományos parasztcsaládban elsőszülöttnek lenni kifejezet-
ten előny: a biztonság garanciája, hiszen ő lesz az, aki apja 
helyébe lép, átvéve földjét, házát. Számára viszont ez a lehető-
ség: a „rend konzervatív őrzőjének szerepe"12 eleve ki van 
zárva. így az elsőség valami olyannak megszerzését, valami 
olyanban való kiválást követel tőle, ami egyáltalán nincs a 
család birtokában. 

Rengeteget olvas és tanárai között keresi identitása táma-
szául szolgáló példaképeket. „A felnőtt a gyerek szemében a 
fejlődés csúcspontján áll" — vallotta a Légy jó mindhalálig 
egyik kiadása elé írott bevezetőben. De a tanárok sem fogadják 
be, nem értékelik kvalitásait, viszont merev formális követel-
ményeiknek a rideg környezetben nem tud eleget tenni. Tizen-
hat évesen több tárgyból megbukik. 

„Ha ezután egy szerencsétlen konfliktusban lelepleződnek a gyerek 
előtt a felnőttek,. . . nemcsak nem tökéletesebbek, jobbak, belátóbbak, 
mint gyermektársai, hanem ellenkezőleg, közönyösebbek, lelketleneb-
bek".1 3 

10 Légy jó mindhalálig. Bp. 1964. II. 190, 29. 
11 Forr a bor. Bp. 1963. 200. 
12 Adler, A.. Emberismeret. 1933. 106. 
1 3 Idézi: Vargha Kálmán:Móricz Zsigmond Bp. 1967. 28. 



Móricz Zsigmond. 749 

Ez idő tájt anyjától - akivel korábban maradéktalanul azo-
nosult — szintén eltávolodik. „Hasadást okoz lelkében", hogy 
anyja és nagyanyja „magukat nemes családból származónak 
tüntették fel, az apját egészen közönséges parasztnak". És a 
serdülő ráébredvén anyja kisajátító törekvéseire, most „hozzá-
fogott átmenekülni az apja pártjára, a parasztvilágba.'" 4 

Identitásának társadalmi összetevői azonban továbbra is 
bizonytalanságban tartják. Hogy mennyire, azt gyerekkori 
állapotát nem kis önellentmondással felidéző sorai mutatják: 

„Könnyű volt megérteni, ki vagyok . . . Falusi parasztgyerek? Nem 
paraszt, mert hisz édesapám nem paraszt . . . az édesanyám meg pláne 
nem parasztlány . . . És mégis falusi voltam."1 5 

Ennek az elnyúló és 18 évesen is megújuló identitásválság-
nak a következményeként mélyül el fogékonysága és érdeklő-
dése az emberek társadalmi ranglétrán elfoglalt helye, illetve a 
„falu törvényei és erkölcsei" iránt. 

Az egymással való szembenállás szülei beállítódásának, 
szokásainak, jellemének számos egyéb megnyilatkozását is 
meghatározta. 

„ . . . édesapám és édesanyám igazán tipikus példáját mutatják 
annak a házassági felfogásnak, hogy mind a két fél ugyanazzal a heves-
séggel követeli saját kiszolgálását a másiktól. Irgalom és könyörület 
nélkül.'" 6 

A gyerek Móricz az ellentétek, a feszültségek jellegzetesen a 
férfi és a női viselkedéshez kötött helyzeteit is gazdagon átél-
hette. A hozzá legközelebb álló két emberről szerzett benyo-
másai, a társadalmi funkciók és pozíciók súlyának, társadalmi 
konfliktusoknak énközeli megtapasztalása egybefonódtak a 
nemi szerepekre, a nemek konfliktusára vonatkozó élmény-

" Forr a bor i. m. 340. 
1 5 Uo. 366. 
1 6Életem regénye. I. m. 88. 
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mozzanatokkal; mozgásos, érzékleti, gondolati és érzelmi ele-
mekből álló sémákkal. Hol tudatos, hol tudattalan szimbólu-
mokként szemlélete meghatározóivá váltak.17 Megvetik alapját 
annak is, ahogyan a későbbi élményeket feldolgozza; mintegy 
megadják azokhoz a mintákat.* 

Egyszersmind segítségére vannak az önfelismerésben és 
önmeghatározásban : 

„Gyermekeikben tehát egy olyan világérzési kereszteződés kellett 
hogy létrejöjjön, amely megfelelt az ő általuk képviselt nagy távolságok-
nak. 

A két pólus problémája ez".1 " 

A közvetlen környezetét jellemző ellentmondásokat magá-
ba építi, mígnem az ami eleinte külső ok, belső következ-
ménnyé szerveződik át. Egyúttal tovább gerjeszti a benne 
sűrűsödő feszültségeket** a kevertség tudata, a hibriditás 
élménye, hogy ő sem annak a rendnek nem folytatója, amihez 
apja és apai ősei tartoznak, sem az anyai ágé. Személyisége e 
krízis drámai eredője, szűnni nem akaró késztetéssel a társa-
dalmi válságok (forradalmak), a nem ritkán kegyetlenül drámai 

1 7 Vö. Piaget, J.: Szimbólumképzés a gyermekkorban, Bp. 1978. 
323-352. 

18 Életem regénye, i. m. 88. 
*A séma, a sémaképzés pszichológiai fogalma ellentétben a sema-

tizmus művészetelméleti fogalmával semmi pejoratívet nem jelent. A 
bensőségesen egyéni szemléleti jegyeket megalapozó sémák kimondot-
tan szemben is állnak a sematizmushoz vezető sémák használatával. 

**Nyilvánvaló, hogy ebbe a roppant tehertétellel járó állapotba 
helyrehozhatatlanul bele lehet roppanni, amint elfojtással, tompultabb 
felfogóapparátussal ki lehet térni a kihívás elől. Hogy ez nem így tör-
tént, abban figyelemre méltó a szerepe kényszerű és korai magányá-
nak, a kudarcok ellenére újabb teljesítményekre, a ki- és lelemelke-
desre motivált, szellemi értékeket tisztelő apa mintájának, anyja tartást 
adó makacs hitének abban, hogy legidősebb fia nem mindennapi tehet-
ség, de mindennél döntőbb a szülők legértékesebb genetikai adottságai-
nak rendkívüli és megismételhetetlen találkozása. 
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összecsapások megfigyelése, átélése és kiélezett ábrázolása 
iránt. (Ezen a ponton találkozik gondolatmenetünk Móricz 
„írásmódjának drámaiságára" vonatkozó irodalomtörténeti 
elemzéssel.)19 

„Én eddig az életet csupán actioban láttam.. . . Két ember egymás-
sal szemben való viszonya csak az összetűzés pillanatában világosult meg 
eló'ttem. Harc. Ez volt az elemem. A harcban minden karaktert, s egész 
múltat, minden milió't s minden lényeget ki tudtam fejezni." (1926. 
március 5-i levél)20 

Úgy is mondhatnánk, hogy látásmódja, az a pszichológiai 
forma, ahogyan megismeri és megjeleníti a világot — nevezzük 
konfliktusfogékonyságnak —, valamint az őt legmélyebben fog-
lalkoztató tematika bensőségesen illeszkednek egymáshoz, köl-
csönösen erősítve egymás hatását. Ugyanaz a — vázolt — 
élményháttér táplálja a szemléletet, feldolgozási mintát, ami a 
feldolgozott tartalmat, alapmotívumot. így valóban szerves a 
kapcsolat közöttük. 

II. 

Közelítsük meg a móriczi műhely e jellegzetességét a 
kegyetlenség — amely a harc velejárója és az akciók netovábbja 
— ábrázolásának példáján. Elbeszélései közül is egyik legrövi-
debb írása A kicsi Főhőse Péterke, aki kiscsecsemő testvérét 
felügyeli a tornácon. Hirtelen egy csomó fiú toppan be óriási 
zajjal. Kitépik a kakas tollát és hamarosan serényen végzik a 
gyermeki kegyetlenség érzékeltetés során úgyszólván kötelező 
műveletet: a macskaakasztást. 

A kisgyerek sokirányban perverz lény — tanítja Freud.21 

Egymástól függetlenül működő részösztönök hol a saját testén, 

"Nagy Péter -.Móricz Zsigmond. Bp. 1975.3 79. 
20M. Zs. Levelei. Szerk. Csanak D. Bp. 1963.1. 245. 
2 1 Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Somló B. é. n. 313-330. 
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hol különböző tárgyakon keresik és találják meg az élvezetet 
anélkül, hogy a nemi ösztönnek alá lennének rendelve. Ilyenek 
a szadisztikus mozzanatok: törés, tépés, gyötrés, leteperés, 
zajos indulatkitörés. 

Szorongásra ezek is kellő okot adhatnak, de mit kell akkor 
éreznünk, amikor a fiűk megunván a csecsemő sírását, kosarát 
a kut fölé függesztik? Puszta fantáziatermékként is der-
mesztő, amint melléültetett kis bátyja készségesen ringatja őt 
az udvaron röhögő-rohangászó fiúk kórusában. És ha a való-
ságba, illetve az éppen érkező szülők szeme elé vetítjük a 
jelenetet, akár az inkvizíció is megirigyelhetné. 

Végül is csecsemő, kosara meleg védettségében semmit sem 
láthatott és vajmi keveset érezhetett a szörnyűségből. Péterke 
is kevéssé tudta felfogni, ami történt, de a felnőttek drasztikus 
fellépése nyomán a büntetéstől való rettegés az események 
utólagos feldolgozására és megértésére készteti. A késleltetés — 
a feszültség fokozatos halmozódása következtében — növeli 
megrázkódtatását. Személyiségváltoztató hatása életre szóló. 
Péterke az agresszív csapások viharában veszti el ártatlanságát, 
hogy a tudás (a tudatra ébredés) és a szadizmust elutasító 
emberség (jóság mindhalálig) együttesen lépjen a helyébe. 

A nagy érzelmi töltésű, ízig-vérig drámai képlet alapján arra 
gondolhatunk, hogy az író egy vele történt kora gyerekkori 
eseményt örökít meg. Már a névválasztás is elgondolkodtató; 
az ember neve énjének elválaszthatatlan eleme. Márpedig az író 
Péter-Pál napján született és édesanyja sírva lázadozott, mert 
fiát „mindenki Péternek vagy Pálnak akarta keresztelni." És ha 
ebben „benne volt az irtózás annak a világképnek legkisebb 
jelétől is, amit a férje hozott az életébe", ha ez a „parasztízlés-
től való távolságot jelentette"2 2 ,úgy az elbeszélésbeli névhasz-
nálat a rákényszerített identitás elleni késői jelképes szembe-
szegülésnek tekinthető. 

2 2Életem regénye, i. m. 79. 
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De A kicsi felidézi egy másik — ezúttal közvetlenül önélet-
rajzi — elbeszélésének egy jelenetét is: 

„Úgy ütöttem az öcséimet, ahogy csak bírtam . . . 
— Édesanyám, Zsiga bánt! 
Erre még jobban megőrültem és még jobban vertem. 
- Nem igaz, hazudsz, nem bántalak! — és ütöttem." (A levél-

hordó)13 

És a rokontörténés önéletrajzából egy jelentékeny többlet-
mozzanattal: Pista kisöccsével kettesben az udvaron vannak, ö 
négyéves. Megveri kistestvérét és a bőgés odahívja édes-
anyjukat, aki „Az embereknek az a kötelességük, hogy szeres-
sék a testvért! Akik nem szeretik egymást, megölik egymást. 
Hát meg akarod ölni az öcsédet? " felkiáltás és kérdés kíséreté-
ben keményen megbünteti.2 4 

Figyelemre int egy másik elbeszélése is, amelyben azt íija le, 
ahogyan a nála néhány évvel idősebb, anyáskodó rokonlány 
kezét indulatában megharapta: 

„Az nagyon csodálatos volt. A fogaim görcsöt kaptak és egyre 
jobban haraptam . . . 

Már ömlött a vér. Csurgott az Erzsike vére és én még jobban 
haraptam . . . Akartam, hogy sírjon és segítségért kiabáljon . . . 

A szájam, az arcom, a kezem, a ruhám tele volt vénei, olyan voltam, 
mint egy kis fenevad. De belül már ijedt voltam és irtóztam magamtól." 
(Erzsikét megharaptam)7 5 

„Őrjöngő zsarnok . . . Egészen elvadultam. Határozottan 
vérszomjas lettem" — állapítja meg ugyanennek az eseménynek 
a kapcsán önéletrajzában.2 6 

Az édesanya a gyengébbre irányuló agresszió legátlása érde-
kében erős bűntudatot törekedett kialakítani elsőszülött fiá-

2 3Elbeszélések. 1934-1936. i. m. 222. 
2 4 Életem regénye, i. m. 101. 
2 5Elbeszélések. 1934-1936. i. m. 255-56 . 
2 6 Életem regénye, i. m. 129. 
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ban. Етге az egyre-másra születő kistestvérek oltalmán kívül 
hamarosan okot adott Zsiga féktelensége is, ami viszont fokoz-
hatta bűntudatát. Megnyilvánulhatott ez abban, ahogyan tény-
legesen megpróbálta levetkőzni késztetéseit és imádott anyja 
igényeinek megfelelően akart jó lenni, de abban is, ahogyan az 
ismerős gyerekek viselkedését figyelte, értékelte és elraktározta 
eniékezetében. 

Bár mindez fontos támpontot jelenthetett az elbeszélés 
megírásában, nincs jele, hogy A kicsi története Móriczcal esett 
meg. Hátha furcsamód Péterke és a felnőtt író között kell 
keresnünk azt a szoros rokonságot, amit nem találtunk meg 
Péterke és a négy-ötéves Zsiga között. Már az elbeszélés vége 
felé feltólult bennünk a Légy jó mindhalálig életparancsa. 
Hogy nem ok nélkül, azt a két mű keletkezési évszámai egy-
értelműen jelzik. Az elbeszélésé 1921, a regényé 1920. Ennek 
megszületésében pedig „a kommün alatt s után elszenvedett 
dolgoknak" kulcsszerepe van. „Valami olyan naiv a gyermekes 
szenvedésen mentem át, hogy csak a gyermeki szív rejtelmei 
közt tudtam megmutatni azt, amit éreztem." (1930. dec. 12-i 
levél?1 

A felvázolt indítékháttér és szemlélet a felnőtt írót (helyze-
tét és énjét) jellemzi. A kora gyerekkori évek már-már feledésbe 
borított élményrétegét (szemléletét és tartalmát egyaránt) a 
sokkal későbbi sebzettség teszi elérhetővé és az író úgy nyúl 
vissza hozzájuk, hogy a közelmúlt történelmi tapasztalatait 
vetíti beléjük. Nem tudná azonban bensőséges hitellel meg-
tenni, ha egyrészt a tügyi hányattatások és megalázások alatt 
„a kínok és zúzott, vágott és mart sebek" egész életre szóló 
készletét nem gyűjtötte volna össze, ha erre nem rakódtak 
volna rá serdülőkori identitásválságával járó csalódásai, más-
részt ha a felnőttek „állati kegyetlenségének" alapelemeit ne 
fedezte volna fel egykori gyerekönmagában is. 

21 Levelei, i. m. II. 59. 
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Ë kölcsönös folytonosság átélése magyarázza, hogy amikor 
a gyermektársaság még nem humanizálódott magatartását ábrá-
zolja, a felnőttek antiszociális megnyilatkozásainak drámai elő-
képét látja benne. Mi történik azokkal, akiknek kíméletlen 
erőszakosságát nem sikerült a kis Zsigához hasonlóan szocia-
lizálni? És azokkal, akiknek körülményei nem tették — nem 
tehették lehetővé, hogy gyermekkori találkozásuk a kegyetlen-
séggel a barbárságtól való megtisztulás alkalmává és eszközévé 
váljon, és egész életük a sivár elvaduitság állapotában folyik? 
Akiket az tesz féktelenné, hogy a társadalmi elnyomás túl sok 
féket rakott rájuk? 

Még az általános érzéketlenségen átcsillámló emberi fogé-
konyság, a szépség szeretete is embertelenné torzul és borzal-
mas öldöklés indítéka lesz. így válik a veres juhász közönséges 
nyáj-elhajtó rablógyilkossá, aki a fényes szép szíjat a benne 
való gyönyörködés helyett áldozata elintézésének segédeszkö-
zévé degradálja. És az emberi már csak a teljes reménytelenség-
ben izzik fel benne. Fojtó szégyent, testébe hasító megrendü-
lést érez (még a szája is habot vet), amikor a rézszíjat vallatója 
szobájának kilincsén megpillantja és vállalja a legkézenfekvőbb 
indítékot: háromszáz birkáért és két szamárért gyilkolt. Nem 
tud és nem akar magyarázkodni az értetlen bírónak, aki egyéb-
ként nem veszi észre, hogy egyszavas végkövetkeztetése — 
azonos az elbeszélés címével — (Barbárok) az általa képviselt 
társadalmi rendre is visszaszáll. 

Hiába van Turi Dani sikerei csúcsán, elég a gróf kérdőre 
vonó hangsúlya, hogy felidézze, ahogyan őseit deresre húzat-
ták. És amikor a felfegyverzett gróf úgy akaija Danit elker-
getni, mint egy kutyát, a sok emberöltőnyi kiszolgáltatottság 
dühe kirobbantja belőle az eddig kordában tartott fenevadat. 
Puszta kézzel nem csak megfojtja a grófot, hanem lesújt 

„ . . . a puha, szakállas és véres és szétlapított fejre és ütötte-vágta és 
cafatokban verte le róla a húst és mállasztotta le a lógó porcogóst. És 
ütötte-vágta, és amikor ez is kevés volt, felugrott, két karba kapta a 
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lábszáraknál fogva és úgy csapta a kapuállványhoz a fejét, hogy szét-
ment és újra kanyarított a nyomorult tetemmel és paskolta vele a 
kőfalat."28 

Ezután valósággal feszültséglevezető gesztusnak hat, amikor 
a gróf fegyverével saját sógorát is elpusztítja. 

Turi Dani embertelen és végeredményben önpusztító-ön-
sorsrontó tettéhez — formális pszichológiai szerkezetében — 
hasonló elemek jellemzik azt a pusztai embert is, akit szokott 
dolga egy hétre ismét elszólít családjától és útközben észre-
veszi, hogy felesége elfelejtett tarisznyájába szalonnát csoma-
golni. Amit ezután tesz, csak úgy érthető meg, ha feltételez-
zük, hogy legfőbb táplálékának hiánya kizökkenti kerékvágá-
sából és ebben a rendellenes állapotban szembe kell néznie 
egész élete nyomorúságával-sivárságával. Elkeseredésében 
visszafordul és — ebben különbözik vad indulati cselekvése 
Turi Daniétól — kizárólag az övéi ellen lép fel. Addig üti 
feleségét, amíg hazaérkező anyósa meg nem állítja. Ekkor 
nekimegy, kiveri összes fogát és kisbaltával majdnem agyon 
csapja. Miután ebben megakadályozzák és a sebesültekkel 
orvos foglalkozik, őt felébredő gyerekének szelíd ringatása köti 
le (Düh). Emlékezhetünk, hogy az öldöklésből hazatérő Turi 
Dani is megcsendesül és nagy nosztalgiát érez a gyereki ártat-
lanság láttán. 

A vihar elmúltával a kegyetlen cselekedetek elkövetőiről 
újfent kiderül, hogy más útja is lehetett volna életüknek-jelle-
müknek. De az adott körülmények között ellágyulásuk-
önmagukba nézésük sem ok az illúzióra. A frontról szabad-
ságra hazatérő zsellér gyerekeiről és feleségéről csak úgy tud 
gondoskodni, hogy betör egy házba. A váratlanul ott talált két 
kislányt olyan könyörtelenül öli meg, akár lövészárokban az 
ellenséget, de a bölcsőben fekvő kisbabának látványa az apát 
ébreszti fel benne, akinek kötelessége a csecsemő szeretetteli 
megnyugtatása (Szegény emberek). 

2 'Sárarany. Bp. 1966.262-63. 
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Miután a tanyára kiadott kis Csőrét nevelőanyja alaposan 
megverte, amiért dinnyét szakított le a földről és megette azt, 
beárulja féijének. Az asszonynak segédkeznie kell, amikor férje 
parazsat tesz a kislány kezére. Ügyetlenségből, szánalomból, 
bűntudatból úgy fogja a kislány kezét, hogy a sajátja jobban 
megég, majd megrendülésében áldozata sérülését tejfelesruhá-
val gyógyítja. Ám ez sem tartja vissza, hogy Csőrét kisemmi-
zettségének hangoztatásával („neked sehol a világon semmit 
sem szabad elvenni, mert neked nincsen semmid")2 9 nyomban 
ne bántsa meg; hogy a következő percben már sűrű goromba-
ságokat vágjon a fejéhez és vadul rázza a lányt, mivel az azzal 
vágott vissza, hogy van egy ingje, amit nevelőanyja saját gyere-
kére adott rá. 

A korábbi egyedtörténeti és az aktuális társadalomtörténeti 
' tapasztalatok folytonos egymásra rétegződésének nem kevésbé 

nyilvánvaló a szerepe abban, ahogyan az író e művekben konf-
liktusfogékonyságát és a vizsgált alapmotívumot szembesíti, 
mint A kicsi és a Légy jó mindhalálig esetében. Míg azonban 
bennük — különösen a gyerek és ifjúkori — önéletrajzi mozza-
natok szembeszökően átütnek, az imént tekintetbe vett elbe-
szélések és regények determinációs tartománya mintha mentes 
lenne tőlük. 

Már módunk volt vázolni, hogyan jöttek létre Móricz szem-
léletét meghatározó élményfeldolgozási sémák és hogyan fonód-
tak össze a nemek kapcsolatáról kialakuló képével. Ezekből az 
élményvázlatokból, szimbolikus mintákból egyenesen követ-
kezett, hogy bármennyire erős szálak kötötték is első felesé-
géhez („nekem más nő nem volt az egész világon"), az idő 
múlásával egyre inkább a „negatív pólust", a szembeszegülést 
látta benne. „ . . . egyre vadabb ellenkezés nőtt köztünk . . . 
gyűlöltük egymás hátterét, hogy ne kelljen egymást gyülöl-
nünk "(1926. febr. 14-i levél)30 

2 9Árvácska. Bp. 1956.21-22. 
30 Levelei l m. 1. 225. 
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A házasság az író kitörési kísérletével, új szerelemmel és 
vádaskodások, fenyegetőzések iszonyatos sora után felesége 
öngyilkosságával végződik. 

„Az én szent Margitom idegenné vált számomra, több mint húszévi 
házasság után s a legkisebb fájdalom nélkül engedtem, hogy elsorvadjon 
és megsemmisüljön . . . Nem létezett többet" 

— vall erről alteregója, akinek keresztneve természetesen 
Péter, a Míg új a szerelem című regényében,31 amelyet már 
második házassága csődje váltott ki. 

Függetlenül attól, hogyan vélekedünk, ki miben mennyire 
volt felelős, az bizonyosan állítható, hogy Móricz érett férfi-
korán átívelő mindkét kapcsolatának konfliktusaiban, kivált 
konfliktuslezáró próbálkozásaiban többször átélte az emberi 
természet, illetve saját természete végleteit. Drámai helyzetek-
ben kellett feltennie a kérdést, mi fér meg egy emberben, 
milyen ember is ő maga? 

Második feleségétől elköltözve írja: 

„Magamban kell maradnom, hogy kifújjam és kipihenjem 
magam . . . Ne higyje, hogy ez egyszerűen elintézhető' azzal, hogy a 
jellemem gaz, hogy durva vagyok, mint egy paraszt. Hogy állat 
vagyok . . ( 1 9 3 6 . 1 . 6-i levél)32 

A következő évben viszont azt tanácsolja feleségének, aki 
kizárólag miatta mondott le ígéretes színészi pályájáról, hogy 
„menjen el egy színházhoz pénztárosnőnek. Vagy menjen el 
cukorkát árulni." (1937. VI. 19-i levél)33 

Az író tehát bőséges és megújuló tapasztalatot szerzett, 
hogy törekedjen bármennyire is jónak lenni, csak a benne élő 
barbárral vívott harcban győzedelmeskedhet. És megesik, hogy 

31 Míg új a szerelem. Bp. 1938. 166. 
3 2 Móricz Lili: Kedves Mária! Bp. 1-973. 282. 
3 3 Uo. 308- 309. 
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alkalmasint maga is kíméletlenül jár el. Saját kegyetlenségével 
való szembenézés kínos feszültsége elengedhetetlen gerjesztője 
volt a hivatkozott műveknek, amint formálója is a bennük 
tükröződő emberképnek: legyen egy ember bármilyen barbár, 
az ő lelke is végletek drámai küzdőtere. 

III. 

önmagából építi fel azon hőseit is, akiknek helyzete, erköl-
csi arculata, életfelfogása mélyen eltér az övétől. Konflik-
tusfogénysága saját belső késztetéseinek kiélezésével és fel-
nagyításával jár. Első felesége figyelmeztető szavai vezették rá, 
hogy 

„ . . . arra való az írás, hogy túlozzam saját életérzésemet, mégha 
rossznak mutatom is be magam, olyan nagyarányúnak, hogy azzal 
imponáljon . . . ellenállhatatlan kényszert érzek, hogy a nagy élményt 
közöljem, hogy az ne múljon el velem." (1926. II. 12-i levél)3 4 

Egyszerre gondoskodik már alapjában is erős és kisarkított 
élményei drámai sűrítéséről, eltolásáról és a tőlük való pillanat-
nyi megszabadulásról. „Nekem óriási könnyebbségem, hogy 
mindent kiírok magamból." (1936. VI. 15-i levél)3s De a 
levélforma kevéssé ad módot a kiíráshoz szükséges átalakítá-
sokra, az egyrészt felfokozó, másrészt eltávolító stilizáló műve-
letekre, a magánjellegűen személyes egyetemesebbé formálá-
sára: „nem tudom levélben oly őszintén kiadni magamat, mint 
a regényben." (1936. IX. U-i levél)36 

A levél túlságosan szubjeKtív, mert az író közvetlenül és 
azonnal vall benne önmaga állapotáról. Móricz pedig abban az 
értelemben inkább „vallató" mint „valló", hogy a legfonto-

3 4 Levelei i. m. I. 220. 
"Levelei, i. m. II. 191. 
3 6Uo. 213. 

3 Irodalomtörténet 
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sabbat és a leghitelesebbet önmagáról is a másokkal szembe-
sítés, összehasonlítás, összemérés eredendően drámai alaphely-
zeteiben tudta elmondani. És ez ismét identitása kifejlődésé-
nek vázolt jellegzetességeiben leli legfőbb magyarázatát. 

Akinek énazonossága a szokásosnál erősebben vagy tartó-
sabban (volt) kérdéses, akinek ebből fakadó bizonytalansága 
nagyobb, beteges önmagábafordulással is reagálhat. De elő-
segítheti önmeghatározását azzal, hogy fokozottabban él tám-
pontkereső-eligazító társas összehasonlításokkal. És amennyi-
ben identitásválságai olyan rövidrezártan társadalmi fogantatá-
súak, mint Móriczé, úgy kimondottan szükségszerű, hogy 
fokozottabban figyelje vele egyívású és tőle -elütő helyzetű 
társait. A „Ki vagyok én? " kérdésre a feletet a „Milyenek ők? 
és hozzájuk képest milyen vagyok én? " nyomatékos közbe-
iktatásával keresi, azoknak a határoknak, különbségeknek a 
kijelölésével, amelyek az éppen szembesítettől őt elválasztják. 

E kétpólusú sémaképzés közben, mintegy egymásnak 
feszülve kapják meg az alakok térben világosan kitagolt, plasz-
tikus formájukat. Az író tehát M ig új a szerelem-beli alteregójá-
nak nem lélektani alap nélkül választotta a szobrász hivatását. 
A kétpólusú sémaképzés egyébként e regényben egész munkás-
ságából kirívó csekély áttétellel látható, akár a szobrász és 
színésznő felesége, akár a szobrász és előző felesége megmin-
tázására gondolunk. Egész életművét intonáló első nagysikerű 
regénye a Sárarany erővonalait is e bipoláris sémák szervezik: 
Turi Dani és felesége, Dani és Bora, Dani és a grófné, Dani és 
Takács Gyuri, Dani és a gróf. Turi Dani jelleme, helyzete attól 
rajzolódik ki egyre sokoldalúbban, hogy az egyik póluson 
mindig őt találjuk. De e modellálás azt is magával hozza, hogy 
a szembesítés létrejön Turiné és Bora, Turiné és a grófné, Bora 
és a grófné között is, függetlenül attól, hogy erre a regény szó 
szerinti szövege mennyire teremt alkalmat. 

Móricz ön- és társészlelésének e központi vonása, önlélek-
rajzának és ábrázolása tárgyának megtermékenyítő egymásba-
oltása számos regényét jellemzi. De semelyikben nem éri el azt 



Móricz Zsigmond. 761 

a mértéket és kidolgozottságot, mint a Tündérkertben. Szemlé-
lete és eljárása műveleti egységeihez, azok működéséhez is 
közelebb férkőzhetünk e mű néhány rövid részletének fel-
idézésével. 

A fejedelemasszony kihallgatásra hívja Bethlent. 

„Soha senkit, nőt, nem talált csak a feleségét, aki ilyen mélyen 
érdekelte volna. A felesége azonban sokkal objektívabb s tárgyilagosabb 
volt. Emberekről, tényekről, egész világról oly pontos, szemléletes és 
érdekes képet tudott adni, hogy egyetlen pillantásra ismeretlen emberek 
jellemével s egész élettartalmával meg tudta őt ismertetni. Ö maga egy 
cselekvő s kemény ember szilaj rohamával ment neki az élet elvégzendő 
dolgainak, nem állhatott meg a jellemek boncolásánál: neki mindenki 
figura volt, aki cselekvésben csak mint hasznos vagy hasznavehetetlen 
tényező szerepelt. A felesége kitűnő segítő társ volt, hogy azt találja 
meg, ami. legfontosabb: a karakter erejét s vonalát valakiben. Ö teljesen 
ösztönszerűen kapott az emberek után, s a szükség gyakran vitte bele, 
hogy valóságnak vegye azt, ami csak szükséges volt számára: de ha a 
felesége szeme segítségére jött, úgy érezte, csalhatatlan s meggyőzhetet-
len . . . A fejedelemasszony valami más, sokkal zártabb és absztraktabb 
lény volt. Annyira, hogy ő a nyílt cselekvés embere, nem is értette."3 7 

Miközben Palotsay Anna elmagyarázza, miért került sor 
erre az újabb találkozásra, a „feszülten figyelő" Bethlenben 
tehát a következő megy végbe: 

1. megállapítja, hogy mennyire érdekli a nő, aminek a 
mércéje az az érdeklődés, amelyet felesége váltott ki benne, 

2. felesége valóság-, közelebbről emberismerő és megjelenítő 
képességét összehasonlítja (= szembeállítja) a fejedelem-
asszonyéval, hogy feleségének bizonyos tulajdonságait meg-
ragadhassa, 

3. összehasonlítást (= szembeállítást) végez önmaga és fele-
sége a) amberekre irányuló attitűdjeiről, b) együttműködésük 
módjáról, hogy önmaga bizonyos tulajdonságait kidomborít-
hassa, 

37Tündérkert. Bp. 1958. I. 104. 

3* 
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4. ismét összehasonlítja (= szembeállítja) feleségét a fejede-
lemasszonnyal, hogy ezúttal az utóbbi személyiségét jellemez-
hesse, 

5. összehasonlítja (= szembeállítja) magát a fejedelem-
asszonnyal. 

Miután Bethlen végighallgatta Palotsay Anna élettörténeté-
nek egyes mozzanatait, amelyeket a fejedelemasszony azért 
tárt elé, hogy önmagát pontosabban megismertesse, az ered-
mény nem is marad el. „Magamrul ítéltem Kegyelmessége-
det . . . mert én vagyok az a vad s kegyetlen, aki túlrohan az 
élet minden eseményein, életen s halálon s embere-
ken . . ,"3 8 . Tehát a másikról kialakított képének korrek-
ciója is a saját magáról kialakított képpel való összehasonlításra 
(= szembeállításra) alkalom, hogy pontosabban megragadhassa 
ki is ő, milyen is ő. És ehhez önmaga és a fejedelemasszony, 
önmaga és felesége, a fejedelemasszony és felesége bizonyos 
tulajdonságai alapján benne képződő kétpólusú sémákra 
támaszkodik. Azaz képzeletében egy háromszögbe fogható 
pszichológiai erőteret feszít ki, amelynek mindegyik oldalán 
összeméri a két csúcsot. 

És a feleség, Bethlenné, amint a fejedelemmel találkozik? 

„Bethlenné ránézett; most olyan kócos és jó kis fiú volt s egyszerre 
úgy érezte, a kettő közül ez inkább a sajnálni való, a maga rákényszerí-
tett vad élet hajszájában . . . E pillanatban közelebb érezte azt a szeren-
csétlen bolond fiút, mint azt a hideg, magán uralkodni bíró kemény 
embert;. . . úgy szerette volna baglyas nagy puha haját megsimí-
tani . . .". De elég egy további pillantás a részeg, nemtörődöm Báthory-
ra és „Bethlenné megérezte, müyen más az ő ura s már sajnálta percnyi 
szerelmét, mit rávesztegetett: ez nem ember, ez egy égen tündöklő 
csillag; tesz s mivel, mit akar: nincs ennek a lelkében senki más, csak ő 
saját maga . . ,"3 ' 

3 ' Uo. 109. 
3 9Uo. 262. 
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A Báthoryt figyelő Bethlenné tehát 
1. megállapítja «milyen hatást tett rá a férfi, 
2. összehasonlítja (= szembeállítja) férjével, hogy a) annak 

bizonyos tulajdonságait kihangsúlyozza, b) Báthoryra irányuló 
késztetéseit tudatosítsa, 

3. újabb összehasonlítást (= szembeállítást) végez Báthory 
és Bethlen között, miközben revízió alá veti Báthoryra irá-
nyuló késztetéseit. 

A Bethlenben kioldódó társas összehasonlításoknak az a 
funkciója, hogy önmaga újrameghatározásával helyreállítsa az 
idegen nő hatására ideiglenesen felborult lelki egyensúlyát; 
Bethlennénél az összehasonlító műveletek középpontjában a 
két férfi tulajdonságai állnak, hogy férjéhez fűződő érzései 
megerősítésével találja meg ideiglenesen felborult egyensúlyát. 
De a különbségek ellenére alapvető a szerkezeti megfelelés. 
Ismét megjelenik a háromszögbe fogható pszichológiai erőtér, 
egy-egy oldalon egymásnak feszülő pólusokkal. 

Tengelyükben Bethlen és Bethlenné áll, akik mögött az 
áttételek ellenére sem nehéz felfedezni — mint oly sokan 
tették — az írót és első feleségét, pontosabban az írónak a 
másik nemhez, s kivált akkor még élő első feleségéhez való 
viszonyát. Hasonló sémákkal kell számolnunk, amikor az író a 
két férfi kapcsolatát kívánja bemutatni. 

„Bethlen lehajtotta fejét: lelkében igazat adott a fejedelemnek, aki-
nek mindenkor elismerte szellemi felsőbbségét, vagy inkább mindenkor 
meglepte s új világításba helyezte eló'tte a dolgokat a Báthory gondo-
lata; ő a meglevő dolgokról tudott helyes és bölcs képet adni magának, 
Báthory a jövőről. . . Neki haditervei erősek és készek voltak s az 
ország állapotát, a pártok helyzetét pontosan érezte, sőt, a távoli 
országokról is a legtisztább képeket tudta felállítani, amelyeket aztán a 
bekövetkezett események sorra igazoltak; a fejedelem azonban a jövőbe 
vetette nagy lobogó tekintetét s mindaz, amit képzelőereje fölvetett, 
rendkívüli s nagyarányú volt. 

Bethlen sajnálattal látta, de mindig mint második ember állott 
Báthory mellett: ennek ragyogó fantáziájáról ő is kigyúlt s szíve mély 
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fájdalommall érezte, hogy milyen kár, hogy ez az ember sohasem fogja 
egyetlen koncepcióját sem végrehajtani. 

Ö nem tud tévedni: ez nem tud nem tévedni. De ez a saját biztonsá-
gában való meggyőzó'dés szegényesnek s másodrendűnek tűnt fel eló'tte; 
a saját józanságának terhét szívesen odaadta volna a repülő' szédületnek 
ama mámoros pillanataiért, amelyekben Báthory fölibe emelkedett az 
életnek."40 

Most már szükségtelen pontokba foglalni, ami Bethlenben 
végbemegy; elég ha megállapítjuk, hogy Báthory szellemi kvali-
tásait a sajátjáéhoz, illetve az övét Báthoryéhoz mérve 
(= szembeállítva) több lépésre bontható társas összehasonlítás 
eredményeként íxja le saját szellemi arculatát — kettejük ítélő-
képességének, valósághoz való viszonyának különbsége alapján. 
És az író által (re)konstruált hősben lejátszódó történések 
most sem csak a hős saját önjellemzésének kellékei, egyben az 
író hús-vér személyisége önmeghatározásának is részei. 

„Laczkó Géza hamar meglátta, első kritikájában megírta, hogy itt 
egy Ady-Móricz allúzió jelenik meg. Ez így van. Én magamat sohasem 
tartottam Ady jelentőségűnek. Hiányzik belőlem a vátesz, ami Adyban 
megvolt."4 1 

Az író — kivételesen nagy távlatot hagyva élményei feldol-
gozására — élete végén is megrajzol egy háromszögbe fogható 
erőteret. Babits Mihállyal a Garda tón. Két pólus eleve adott: ő 
maga és első felesége. Először a jó tanuló és a jó tanító 
viszonyában feleségét és Babitsot méri egymáshoz — akiknek 
társadalmi eredete, értékrendje, ízlése is hasonló —, majd saját 
személyének mindkettőjüktől való távolságát regisztrálja. Ez 
alkalmat ad, hogy az összehasonlítások sorába egy jelen nem 
levő negyediket: Adyt is bevonja, aki viszont feleségéhez és 
Babitshoz képest hozzá hasonlóbb. De egyik is, másik is vala-
miképp része énjének: 

4 0 Uo. II. 188. 
4 1 Idézi Móricz Virág: Apám regénye. Bp. 1953. 411. 
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„ . . . az ember élete olyan vastag, olyan erős, olyan dús, ahány más 
emberélet van beleszőve. Az én életemben egész kövérségében benne 
van mondjuk Ady is, Babits is."4 2 

Csak az engedhet be másokat ennyire magába, aki hatásosan 
védekezni is tud az ellen, hogy identitása elvesszen, össze-
folyjon a hozzá közelállókkal. Móricznak erre — láttuk miért 
és hogyan — jól működő sémái vannak. írása további része 
változat az elhatárolódásra és szembeállításra. Az esti opera-
előadás, a róla eszébe jutó népzene, Dante, az irodalom mind 
eszköz, amely a két pólushoz vezet : 

„ - Én csak újat hozhatok; mert nem ismerek semmit a régiből. Én 
csak az életből kaphatok benyomást. Ha megérzem, hogy irodalom, 
amit velem közöl az élet, azt már ki is vágtam magamb.ól, és a kutyák-
nak vetettem. 

Babits nevetett, mulattatta. Öregebb volt nálam. Négy évvel fiata-
labb, négy ezer kötettel öregebb."4 3 

Eszünkbe ötlik a naiv és szentimentális költő ellentétpárja. 
A naiv alkotó maga a természet, aki győzedelmeskedik a mes-
terkéltségen, ő az érzéki realitás spontán áradása, aki utánozza 
a valóságot; a szentimentális viszont inkább a belső eszmevilág, 
mintsem az érzés nyomására alkot, ő tudatosan keresi a termé-
szetet, amit elvesztett, aminek hiányát konstatálja. Kultúr-
filozófiai és esztétikai elemzés keretében így dolgozta fel 
Schiller44 azt az élményt, amit Goethe, a naiv zseni — szá-
mára, a szentimentális alkotó számára jelentett. 

Ezt a bipolaritást éli újjá Móricz a másik pozícióból, a naiv 
alkotó szempontjából. Regényeiben a „tolla alatt megszólaló" 

4 2Esszépanoráma. Bp. 1978. I. 737. 
4 3 Uo. 744. 
44Schiller, F.: Válogatott esztétikai írások. Bp. 1960. 285., 305., 

342-350. 
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képzeletbeli figurák kapnak már-már „valóságos élőlényeknek" 
kijáró dimenziókat, e legemlékezetesebb esszéjében „valóságos 
élőlények" lépnek elénk éppúgy, mint legkiemelkedőbb elbe-
széléseinek teremtményei. A másokkal szembesítés, össze-
hasonlítás, összemérés drámai alaphelyzetében való „életes 
emberábrázolás" teszi mindőjüket a móriczi pantheon egyen-
rangú lakóivá. 


