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MÓRICZ ZSIGMOND 1918-19-ES CIKKEIBŐL* 

KRISZTUS A KERESZT ALATT 

A magyarság a ránehezedő súly alatt úgy görnyed, mint Krisztus, almikor 
maga vitte a keresztjét. 

A fővárosban egyál ta lán nem kapni képet az ország állapotáról: elhatároztam 
azért, hogy közvetlen közelről nézem meg a magyarság dolgát, s arról , amit 
magam látok, hallok és tapasztalok, tárgyi lagos részrehajlatlan, és leleplezetlen 
igazsággal referálok. Bajban egyetlen parancs van: igazság. Jó, rossz, örvendetes 
és rémítő igazság: csak igazság legyen: az ember tudja magá t mihez tar tani . 

1. A külsö-kép. A vonatok ablakai bezúzva. Kevés fülke van, amelyiknek 
minden ablaka sértetlen. Hideg van, az emberek úgy felöltöztek, ahogy tudnak, 
sokan farkasbundában ülnek be, vagy juhászbundában, mintha kocsin, szekeren 
akarnának nagy utat tenni. Az állomások sárosak, piszkosak, söpretlenek. Bokáig 
dagaszt mindenki a sárban, amely elborítja ŰZ életet. Vonatok lassan haladnak, 
nagy késések vannak. Szárnyvonalakon csak kétnaponként egy vonat. A tömeg 
úgy meglepi őket, hogy dermesztő hidegben a vagonok lépcsőjén lógva teszi meg 
a közönség egy része az utat . Az állomásokon mindenfelé katonák rajzanak, ócska, 
elnyűtt szürke katonák fegyvertelenül. A falvak csöndesek, külső képük olyan, mint 
máskor, csöndes téli kép. A gazdák otthon ülnek, etetik a jószágot, s örülnek, 
hogy nem kell megmozdulni. A.tisztviselők a 'hivatalokban vannak s végzik a dol-
gukat: az elöljáróságok tele vannak katonákkal, akik most szedik föl a leszerelési 
díjat, a 360 koronát. A népkörök folyton tele vannak. Mindenfelé tanácskozások, 
gyűlések. Ha két ember találkozik, már az népgyűlés. 

2. A belső váz. Mindenki s kivétel nélkül minden ember lázzal, nyugtalan-
sággal, izgalommal van tele. Ezt azonban a különböző osztályok más és más 
fokban mutatják ki. A nagy tömeg, a földnélküli, vagyontalan és két kar ja erejé-
ből élő munkásság nyíltan, habozás és takarga tás nélkül mondja ki, ami a szívét 
nyomja. Ruhát, tüzelőt, kenyeret most azonnal s jövőre biztos létalapot: földet. 
A kisbirtokosok hallgatnak, a nagybirtokosok aggódnak, az óriási birtokok 
tulajdonosai és bérlői menteni -igyekeznek, amit lehet. Egyelőre össze-vissza van 
keveredve minden. A vasúti kocsin még mindenki magvált ja rangjának megfelelő 
jegyet, de osztálykülönbség nélkül zsúfolódnak egymásra s örül, aki I. osztályú 
jeggyel egy III. osztályú kocsi előzugában állhat órákhosszáig. A vonat: utazási 
eszköz. A cél: mindenkinek az előrehaladása. A nagybirtokosok még rendelkeznek, 
intézkednek a tanyákon csordáik, méneseik, kondáik, juhnyájaik felől: de már a 
munkások nemzeti tanácsai ellenőrzik őket, hogy el ne haj tsák a birtokról az 
állatokat. A föld nemzeti vagyon. A cél: az egész lakosság ellátása. Mivel azonban 
még nincsen rend, nincsenek tisztázva az irányelvek, nincsen kész a lebonyolítás 
lehetősége sem: emiatt rendkívül feszültség v.an, görcsösen ragaszkodik a magán-
tulajdon szentségéhez, akiknek csak nverniök lehet; a ha lá los nyomor évezredes 
páriái, a felszabadulást hirdetik. 

3. A helyzet mérlege. Azokban a községekben, ahol mostanáig jár tam, Kis-
újszállás, Kaba, Debrecen és Balmazújváros népe eddig nyugodt, a forradalmi 

* Móricz Zsigmond 1918—19-es politikai írásaiból közlünk néhány jellemző cikket. 
A cikkeket Durkó Mátyás gyűjtötte össze és engedte át közlésre az Irodalomtörténetnek. 
Durkó Mátyás nagyobbterjedelmű munkában kívánja összefoglalni és értékelni Móricz 
forradalmak idején megjelent politikai cikkeit. 
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lökés első rohama nyugodtan folyt le. Mind a négy helyen a munkások érdeme 
a rend. A forradalom napján azonnal megalakultak a Nemzeti Tanácsok s min-
denütt a vagyontalan munkásság vezérei vették kezükbe ia vezetést. Beültek a közsé-
gek elöljárósága mellé, s első kézből adtak intézkedést, magának az elöljáróság-
nak. Abban a pillanatban, amikor akadálytalanul érvényesült a népakarat , meg-
szűnt a felgyűlt érzések romboló ereje. Az alföldi m a g y a r munkás-elein rendkívüli 
intelligenciája még sohasem tűnt ki annyira, mint ezekben a napokban. Alkalmam 
volt e négy községiben a nép vezéreivel bő tárgyalásokon résztvenni s olyan kész 
és képzett gondolkozókkal és szónokakkal beszéltem a semmitlen emberek, a 
vagyontalan, iskolázatlan kézimunkások között, hogy nagyobb öröm volt közöttük 
jelen lenni s vitájukat hallgatni, mint a földművelésügyi miniszter ál tal rendezett 
birtokpolitikai ankét szónokait. Az Alföldön legalább az eddig á l ta lam bejárt 
területen rend van. Ez a rend az erő nyugalma. A (munkásság vár. Vár ja , hogy 
megkapja jogos igényét: a jövő igazságos megteremtését. Ezen a téren lehet velük 
tárgyalni, alkudni, s lehet velük megegyezni. Bölcsek é s belátók. Ahogy az tegyik 
népvezér mondta, mi nem vagyunk olyan igazságtalanok velük szemben, mint ők 
voltak mivelünk szemben. Tehát a munkásság külső szervezettség nélkül, a közös-
sors által megszervezve, együtt áll és nyugalommal vár . . . Kormánynak é s birtokos-
ságnak más dolga sincs, mint gyorsan és határozottan s kétséget, taktikát, hátsó 
gondolatot nem tűrő módon végrehajtani azt a földreformot, melynek mai árnyá-
val, a tízholdas parcellákkal, ma mindenüt t meg vannak elégedve, de amelyből 
engedni sehol sem fognak. 

4. A magyarság és a külpolitika. A magyar földművesmunkásság, amely ötven 
hónapig állott a harctéren, az első vonalban, ma teljesen és végikép ki van merülve. 
Ma egyáltalán nem bánja, mi történik a magasabb kérdések körül: csak egyetlen 
dologra koncentrálja minden lelkierejét: a földrefoiimra. Ez a kérdés fascinálja. 
Embereik, akik hazajöt tek a frontról, elnyűtten, rongyosan, э éhezve, itthon a 
feleségük szégyelt kimenni elébük a szobáiból a kis konyhába, mert az volt az első 
gondolata, hogy nem tud vacsorára mit adni szegény párjának: ezek-iaz emberek 
most otthon ülnek és gyűlésre járnak é s várják a nagy fizetést. Közben megesik, 
hogy egyiket-másiikat napszámba híjják. Nem is reagál rá. Nem megy. Hadják 
békén. Majd megy, ha készen lesznek a nagy d o l o g g a l . . . Ez a kidőlt, tönkre-
nyúzott magyarság ima nem veszi tudomásul a külpolitikát. Egy népvezér ezt 
mondta: — 'Eddig a mi községünk 3000 katonát adott a határunkban lévő hitbizo-
mány megvédésé r e . . . Ha e közt a 3000 közt elosztjuk ezt a hitbizományi, akkor 
igen, akkor aztán megegyezünk mind, mert akkor sa já t földünket kell meg-
oltalmazni! . . . Móricz Zsigmond 

Megj.: Pesti Hirlap 1918, dec. 14. 

MEGJELENT AZ" 1919. EVI XVIII. NÉPTÖRVÉNY. 

Megjelent az 1919. évi XVIII. néptörvény a földművelő nép földhözjuttatá-
sáról, s ezzel a forradalom legnagyobb eseményét értük meg. Sőt nemcsak a for-
radalomnak, a magyar történelemnek legnagyobb eseménye ez. A törvény első-
paragrafusa így szól: 

„A népköztársaság az ország termőföldjét a földművelő nép kezébe akarja 
juttatni." 

Ez a paragrafus végre annyi sok-sok ezer törvénycikk után, a rendeletek,, 
parancsok, tiltó s az egész életet nehezítő törvények után, úgy hat, .mint a menny-
ből jött angyal hirdető szava, hogy: „Megszületett a Messiás!" 

Ujjonganunk kellene s hozsannával é9 énekkel fogadni ennek a törvénynek a 
megjelenését: de fogadjuk inkább azzal a kemény akarattal , hogy végre is hajtjuk. 

Ez lesz az ú j honfoglalás: ez lesz az igazi honfoglalás. A nép kezére kell 
jutni minden termőföldnek. A nép tula jdona legyen minden föld, azé a népé, amely 
ezer év óta míveli, azé я népé, amely világteremtése óta a földbe ölte bele egész 
életének minden munkáját . 
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A föld termése mindenkié. Minden élőlénynek egyformán szüksége van a föld 
termésére, mert nincs egy fűszál, n incs egy bogár, nincs egy madár , egy állat 
s nincs egyetlen ember, aki csak há rom napig is élni tudna, ha nem vehetne 
magába erőt és táplálékot .abból, amit a föld ád. 

De a földet annak kell gondoznia, annak kell bírnia, aki élete munkájá t beléje 
fekteti. Áldott legyen a forrgdalom, amely meghozta ezt az évezredek óta áhított 
törvényt s áldott legyen a népakarat, amely azt végrehaj t ja . M. Zs. 

Megj.: Néplap. 1919. febr. 23. 
* 

Kérdés: Milyen birtokok lesznek ezentúl a régi nagybirtokok helyén? 
Felelet: Családi kisbirtokok. Akkora kisbirtokokat kell csinálnunk, amennyiből 

egy földműves család megélhet, э amennyit egy földműves család a maga erejével 
meg tud munkálni. A törvény szerint egy ilyen családi kisbirtok öt holdnál kisebb 
s húsz holdnál nagyobb nem lehet. 

A családi kisbirtokon kívül még csinálni lehet kis szőlőbirtokokat, ezek fél 
holdnál kisebbek nem lehetnek, sem három holdnál nagyobbak. Továbbá családi 
kerteket s kerti kisbirtokokat. Ezeket a városok közelében legfeljebb öt hold nagy-
ságig lehet csinálni. 

Aztán munkásbirtokokat, ezek nem lehetnek fél holdnál kisebbek, sem három 
holdnál nagyobbak. 

És végül családi háztelkeket, a szükség szerinti nagyságban. Ezek a háztelkek 
beszámítandók a birtok nagyságába. 

Fontos azonban, hogy mindenütt igyekezzenek csinálni közös legelőt, ahol 
csak lehet közös erdőt és minél több szövetkezeti földbirtokot, mert ezé a jövő. 

Kérdés: Mi az a szövetkezeti birtok? Mi az a szövetkezeti gazdálkodás? 
Felelet: A szövetkezeti gazdálkodás a jövő gazdálkodás rendszere. Az uradal-

miak előnyben vannak a kisgazdálkodással szemben, mert jobban igénybe vehetik 
a gépeke t . . . ' e g y darabba szántathat ják a földeket szántógéppel, egy darabban 
kapál tathat ják lókapával és egyben arathat ják aratógépekkel. Azonkívül a maguk 
termelte anyagot fel is dolgozhatják, malmot állí tanak a saját búzájuk őrlésére, 
szeszgyárat a m a g u k ' krumplijának feldolgozására, sertést hízlailhatnaik szak-
szerűen s az eladásnál nincsenek kiszolgáltatva a közvetítő kereskedőknek. 

Ugyanezeket az előnyöket megnyerheti a szövetkezeti gazdálkodás is. 
Háromféle szövetkezeti gazdálkodásra mutat rá a törvény: van értékesítő, 

termelő, э városi szövetkezet. 
Értékesítő szövetkezet az, mikor a kisgazdák egyenként megkapják s birto-

kukba veszik a családi kisbirtokukat, 9 mikor a műveléshez hozzáfognak, maguk 
között tetszés szerinti tagszámmal értékesítő szövetkezeteket teremtenek. Ezek a 
szövetkezetek inkább csak a bevásárlásban s e ladásban vannak segítségére a 
gazdáknak. 

A szövetkezetek másik faj tá ja a termelőszövetkezet. ,Ez sdkkal nagyobb s 
igazibb szövetkezés. Ügy alakul meg, hogy a föld szétosztása előtt legalább húsz 
tagból álló csoport együvé szervezkedik s vállalkozik, hogy közösen vesz át olyan 
nagyságú birtokot, amennyi megfelel tagja i igényének együttesen. Húsz tag pl.: 
kétszáz, ötven tag: ötszáz holdat, illetőleg annyit, amennyi azon a helyen egyéni 
illetmény szerint jár . 

Ez a szövetkezet aztán 3 tagjainak munkaerejével dolgozza meg a birtokot. 
Így ötven család kapna egy ötszázholdas közös uradalmat, amelyet szakszerű 
kezelésben művelne. Ezentúl malmot, szeszgyárat, ipari üzemet csak szövetkezet 
fog kapni s már most is csak szövetkezet válthat meg a régi unadalmak tulajdoná-
ból ilyen ipari üzemet. 

A termelőszövetkezet a jövő legjobb vállalkozásának ígérkezik. A terméséből 
elsősorban ellátja a tagok személyes szükségletét. Kifizeti az évközi munkabéreket 
és a fennmaradó összegen a tagok munkanapok arányában osztoznak, vagy saját 
megállapodásuk szerint. 
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A termelőszövetkezet az értékesítő szövetkezetek előnyeivel is bír, így be-
vásár lás és e ladás terén a legolcsóbb és a legjobb módon vásárolhat э lá t ja el 
a tagokat. A termést is könnyebben és jobban tudja eladni, mint a kisemberek, 
akik magukra maradva mindig a kisüzletesek zsákmányai lesznek. 

A 'termelőszövetkezetek mindenkor felhasználhatják a legtökéletesebb gazdaság i 
tudományt, gépeket, módszereket s mindennemű előnyt, amit az állam segítségére 
adhat a gazdálkodásnak. 

Az állam már ia megalakulásnál a lehető legnagyobb mértékben pártolja a 
termelőszövetkezeteket э sok olyan előnyt biztosít nekik, amit magános kisbirtokos 
nem kaphat meg . . . 

Harmadik fa j ta szövetkezet a városi szövetkezet. Ez tízezer lakosnál nagyobb 
helyeken alakulhat legalább ötszáz taggal, ez fogyasztási, vagy ellátási szövet-
kezet, vagy tisztviselői beszerzési csoport. Az ilyen szövetkezet egy tagban kaphat ja 
meg azt a kis családi kertbirtokot, ami abban a községben a tagoknak járna. 
Ez a szövetkezet szintén nagyon hasznos, a városi lakosság ellátására szolgál 
s a törvény 53. paragrafusában részletesen le van írva a reá vonatkozó szervezeti 
eljárás. 

Megj.: Móricz Zsigmond: A földtörvény kiskátéja! (14—18. 1.). * 

Kérdés: Köteles-e minden szegény ember birtokot vállalni akkor is, ha nem 
akar? 

Felelet: Nem köteles. Sőt a bizottságnak sem szabad rábeszélni az embereket 
arra, hogy mindenáron földet vállaljanak. Az ország érdekében csak jó gazdákat 
kell teremteni s csak az lesz jó gazda, aki maga akaratából vesz földet, s aka 
él-hal a földért s a gazdálkodásért . Az ilyen ember az egész életét földbe akarja 
belefektetni, szereti a földet s dolgozni is fog raj ta . 

Az azonban kötelessége a bizottságnak, hogy megmagyarázza a népnek, hogy 
a szövetkezeteket, hogy lehetne megcsinálni a községben. • 

Az a cél, hogy az új kisgazdák ne maradjanak a maguk szegénységében, 
hanem segíteni tudjanak egymáson. Ezt pedig másképpen elérni nem lehet, csak 
szövetkezés út ján. Egy ember annyi, mint a szálka a porban, de az emberek 
szövetsége gerenda lesz, amelyre rá lehet építeni a nemzeti élet hatalmas tetőzetét. 

Ha egy-egy uradalmat fenn lehet tar tani úgy, hogy megfelelő számú birtokos 
közös üzemben műveli tovább s az eredményen munkanapok arányában osztozik, 
az a legszebb s a legjobb megoldás. Ahol azonban ezt nem ismeri s nem akarja 
a nép, ott legalább értékesítő szövetkezetet kell azonnal teremteni. 

De ezt sem a kiküldött bizottság rendeli el, semmit sem rendel el a bizottság, 
csak megkérdi a lakosságot, megszavaztat ja s a többség akaratát végrehaj t ja . 

Megj.: Móricz Zsigmond: A földiörvény kiskátéja 24. 1. 
1919 március 5-én. 

ü j KÖZÖNSÉG 
A Nemzeti Színházban voltam ma este s ú j közönség ült körülöttem. 
Meg voltam hatva és el voltam bűvölve, mikor gróf Széchenyi Béla páholyá-

ban három dohánygyári kisasszony és egy öreg, fekete fejkendős nénit láttam. 
Az egész zsúfolt színházban proletár-érzék izzott. Mi az, ami ia proletárságot 

annyira megismerhetővé teszi? A szemek fénye! Tiszta és nyílt tekintetek, ártatlan 
és őszinte nézés. Mintha leakasztják a függönyt az ablakról a nyári sötét szobán 
s egyszerre beömliik a gazdag aranyfény: a proletár szemekből úgy lobog ma a 
szív hősége, az értelem lénye. 

Jó és szép világ. Legszebb minden világok között: emberi világ. 
Valahogy érzik az emberi lélek. 
Mindig izgató volt és csoda: ezer szempár, ahogy a színpadra figyel, ezer 

szív, ahogy a színpadi hangot fölissza, de ma egészen új értéke van ennek a 
csodának. Ma valahogy életté lett a színjáték, együtt éltem át a publikummal a 
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hajósasszonyok életét, akik a tengeri vihart lesik, mi lesz a hajóval, a vízen szálló 
kedvesekkel. Soha ilyen (közelről nem ütötte meg a szívemet a remény sorsa. 
Valóban a remény dolga volt az ott ma: a jövő, az emberiség élete száll a fekete 
vízen. 

Mikor a nyílt színen tapsolni kezdtek a szegény, szerencsétlenül ittmaradt 
árva leánynak, aki gyermekével szíve alatt maradt el a társadalmi osztályuralom 
boldogtalan siralomvölgyében, a kapitalizmus elesett áldozata — mikor mondom, a 
színésznő kiment, a kedves Ikisi nö, megmarkol ászt a az uzsorás hajósgazda torkát —-
tapsolni kezdtek itt-ott; feláll mögöttem valaki, lepisszegte a tapsot s ezt dörmögte: 
— Micsoda marhák vannak a világon. 

Ez igen: közönség. 
Ennek nem játék a színpad, sem az élet. Ez szívébe veszi az igazságot s nem 

engedi kiütni onnan. 
Ezt áhítattál lehet megközelíteni, ennek lehet értelmes szót mondani: ez mene-

déke a művészet igazságának. Ez nem a kultúrába toelecsömörlött habitué, ennek 
nem kell roszszagú iparművészet: ez ember, ez él, ez igazságítélő lélek. 

Egészen megújhodtam ezen az estén, s valami magas és tiszta érzések keltek 
föl bennem a .művészet feladatáról. Móricz Zsigmond 

Megj.: az „Ember" 1919. április 1-i számában. 

A FEJSZE írta: Móricz Zsigmond. 
A házmesternénk alacsony kis fürge asszony, volt. Nem volt szép; olyan 

szép nem volt, hogy minden férfi ránézzen és hozzádörgölőzzön; azért nem volt 
olyan szép, mert nem is akart szép lenni. 

Dolgos asszony volt. Onnan jött, ia Tiszahátról, ahol harmincéves korára 
már agyon dolgozza magát mindenki. Oly.an serény kis asszony volt, hogy égett 
a keze alatt a munka, ügy sepert a hosiszúnyelű sepríikefével, mint a gereblyével. 
Otthon, a réten egy szál széna el nem maradt utána, itt az udvar, a lépcsők 
ragyogtak a tisztaságtól. 

Mikor Pestre jött, nem volt semmije a két karján kívül s tíz év alatt lett 
egy pár ezer koronája s igen derék, csöndes, jó ura. 

Hogy a háború kitört, bevonult az ura katonának. Ö még jobban magára 
maradt, de nem fogadott segítséget, egyedül végezte a rengeteg ház minden dol-
gát, egyedül nyitotta a kaput, se éjjel, se nappal nem aludt, nem evett, nem ivott, 
nem 'szórakozott, akkor búsult', ha megállott s nem volt dolga. 

Ami pénz hozzágyűlt, az nála is maradt, élire rakta, takarékba hordta. Nem 
is volt vele semmi szándéka, csak a véribe volt, hogy spóroljon. Mint egy kis 
kopott szarka futkosott éjjel-nappal a házban, s szinte látszott rajta, hogy ahány-
szor befut odújába, mindig gazdagabb lesz a fészke egy pehellyel. 

Vasárnap délután kitette a széket az udvarra az ablak alá 6 kiütó. Ügy tudott 
ülni, mint otthon, ha kiülnek estefelé a kapu előtt a kis lócára. Ölbe tette a kezét 
s nézett a nagy kapura, amelyen kívül ezrével nyüzsgött-mozgott a sétáló nép. 

Néha odament hozzá egyik-másik lakóné. -A cipészné, a ká.lyhásné, a kofa, 
megállottak mellette, ő mindjárt fölpattant, székért szaladt és hellyel kínálta meg 
őket. így lassan egész kis traccsoló társasáig szotkott oda hozzá. 

Ilyenkor aztán megnyílt a szíve. Vidám lett és -beszélgetett. Elmondta az 
otthonát, folyton a falut emlegette, a partiakról beszélt, amely tavasszal úgy meg-
dagad, hogy kiönti a Méhes-tanyát, az aratásról beszélt, hogy náluk nem is nézik 
igazii aratásnak kaszával vágni a búzát, ölk még ma is «adóznak, kicsi a határ, 
meggyőzik. Isten ellen való véteknek tartotta géppel vágni az életet, mennyi megy 
abból kárba. Beszélt a fonásról, nyáréjtszakai dörzsölőkről, mikor a falu legényei 
és lányai összegyűlnek egy-egy udvarba э szöszt dörzsölnek. 

Csillogott a szeme és ragyogott az arca, ha erről beszélhetett s úgy bele-
szépült, egész kipirult és fiatal lány lett belőle. 

De nem ment azért haza. Itt maradt a oagy városban. Megszokott, mint 
a cserepesvirág. 
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III. 

Megszokott a nagy magánosságban a kis szürke macska, reggeltől-estig fut-
kosott, hajtotta valami, űzte a belső láz, az ősi, öröklött, vad szorgalom. Már 
olyan vékony volt, teste sem volt, csak az akarait 'hajtotta. Hová, miért, maga 
sem tudta. Sose csillant föl előtte semmi cél. Mintha a mélységes múlt, az ős 
nyomor dobta volna ki a parittyából э most repülne,, mint a földobott kő. 

Egyszer mégis történt valami. 
Egyszer egy nagy lakásból ki kellett tenni a lakót, mert nem tudott fizetni. 

A bútorát lefoglalták s mindjárt eladóvá tették. A házmesternének megakadt 
a szeme a bútoron. Gyönyörű szép hálószoba volt, habos kőris, fényes volt és 
ragyogott s vadonatúj. Megkérdezte az árát. Nagy pénzt kértek érte, de neki 
volt már majdnem annyija. *•» 

Akkor éjtszaka ném tudott egy pillanatig se aludni. Csalk ült, ült és látta 
a bútort. Kihányta a szobájából a ringy-rongy lomokat s látta a gyönyörű bútort. 
A lelke megdagadt, alig fért sovány ikis testében s tudta, hogy a bútornak két 
vevője is van. Alig várta a reggelt, hogy felmehessen a lakóhoz. Nem is akarta 
megvenni. Nem merte. Istenem, tíz év óta él itt és dolgozik, s nem volt soha 
semmii öröme és szórakozása. Színházba menni? Pénzbe ikerül. Ligetbe menni, 
pénzbe kerül. Az orrod dugod ki Pesten, már pénzbe kerül. Es most valami láz 
és kín fogta el: iszonyú nagyon megkívánta a bútort. 

Már nyolc órakor ott volt a lakónál. A cselédek takarítottak, ajtó-ablak 
nyitva volt, beszemtelenkedett és engedelmet kért, hogy megnézze a hálót. Nem 
aludt ott senki, mert már szét volt szedve, eladóra. Meg se merte nézni, meg se 
merte simogatni, csak éppen megérintette, miint a szerelmes lány a legénye haját 
titokban. Megvette. 

Nagyon gyönyörű szép volt a bútor. Megvette. Nem is alkudott, nem is nézte 
meg, nem is töprengett, nem beszélt: megvette. Nem tudta mind kifizetni, írást 
adott, hogy három fertálykor lefizeti a hiányzó összeget. 

Ettől kezdve lázban és boldogságban élt. Ügy élt a hálószobában, mint egy 
bolond. A gyönyörű ágyra nem mert lefeküdni, a régi kis rongyos priccsen aludt. 
A szobába senkit nem eresztett s vasárnap nem ült ki az ablak alá, hanem 
csukott ablak mellett a bútorok közit maradt. Soha többet senkit nem eresztett be 
a szobába s mikor negyedévkor jött a háziúr, hogy fölvegye a lakbért, kétségbe 
volt esve, hogy nem tilthatta meg neki, hogy belépjen a szobába. 

Es dolgozott tovább, mint az őrült. Futott-fáradt, sepert, mosott, vasalt 
(a háziasszony minden két hétben vele mosatta ki a nagymosást ingyen, még 
ebédet se kapott soha) és lesoványodott, mint egy rossz macska. De a bútor 
megvigasztalta. 

Mikor eltelt a harmadik negyedév, lefizette az utolsó részletet is. 
Büszke volt és nagyszerűen járt-kelt ekkor a házban. 
De márciusban levelet kapott, hogy az ura elesett. Ez 16 márciusban volt. 

Már másfél éve nem kapott tőle egy sort sem s most megjött a hivatalos érte-
sítés, hogy elesett. 

ö már két éve nem törődött az urával. Nem volit ideje rá. Nehéz volt ugyan, 
hoigy nem volt itthon az ő csöndes jó kis embere, de annyi dolga volt, hogy nem 
búsulhatott. 

Most, hogy elesett, megrémült. 
Elesett az ura! 
Nem is tudta mi történt, csak üres lett a világ. 
Magában maradt. 
Egyedül maradt a világon. 
A levelet délelőtt tizenegykor kapta, mikor a levélhordó rendesen hozza a 

leveleket, neki ugyan tíz év óta hármat sem hozott, ha csak nem házmesterit. 
Akkor csak egy kis ideig állott meg és folytatni kellett a főlépcső fölmosását. 

Estig, este 10 óráig dolga volt, de közben kétszer-háromszor végigolvasta 
a néhánysoros értesítést s valahogy nem is vette a szívére. Nyomtatva volt, hát 
nem hisz benne. 
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De éjfél felé, mikor már ritka lett a kapucsengetés, lassan el kezdte látni az 
urát, a finom kis szerelőt. Milyen peckesen járt és milyen komoly volt. Sose 
nevetett. Most se nevet, komolyan fekszik, holtan. Holtan. De hogy is, miért is? hol? 

Alig éltek együtt három esztendeig s már két éve oda volt. És most meghalt. 
Oh! Egyszerre csak felugrott s fölemelte a két kezét magasra: megha l t ! . . . Meg-
halt! . . . Belelőttek egy golyót a szívébe, hogy meghaljon! 

Meghalt a jó ember. Az a csöndes, dolgos ember. Nem is ivott, nem is károm-
kodott, egy rossz sziava nem volt. Meg tudta csinálni a csengőt és felszerelte a 
villanyt az egész házban, úgy, hogy minden lakásban, minden helységben égett 
a lámpa . . . Hogy csodálta akkor a tudományát s most elesett. 

Végigesett a földön, mikor a golyó belement a testibe, beleütött az oldalába 
és egyenesen a jó szíve közepibe és nem csinál többet csengőt, se motort ц е т 
igazít, pedig ahhoz is értett. 

És ő itt van egyedül a szobában. Egyedül. Egyesegyedül itt egy idegen szoba 
közepén. 

Idegen, idegen már. Es iszonyodva nézte a fényes, tükrös szekrényt, a fényes 
ragyogó ágyat. 

Ës akkor el kezdett visítani, elébb csak kicsit, azután nagyon s úgy látta, 
hogy ez ölte meg az urát, ez a fényes bútor. Hoigy azért kellett meghalni az ő jó 
kis emberének, hogy ilyen fényes bútor legyen a világon és villanycsengő és 
cifrarácsos vaskapu, amely börtönt csinál a házból. 

Es úgy érezte, lidérckarok nyúlnak ki a falakból és kacag najta a lakkozott 
bútor és úgy érezte, hogy most körül van fogva ellenséggel, ez a nyomorult úri 
cifraság: ez az ellenség és ez vette meg az ő s z í v é t . . . 

És megfeszült nyakkal meredt a ragyogó bútorra és háta mögött érezte, távol 
elvágva tőle, a mezőt, a patakot, a tiszaparti füzest és a csicsergő madarakat, és 
előtte volt a hideg, kemény, gyilkos, idegen, kegyetlen bútor és б fogta a fejszét 
-a kályha mellől és belevágta a szekrénybe, hogy a tükör összecsörömpölt és bele-
vágta újra, hogy az a j tó beszakadt és belevágta az ágyba, amelyben sohasem 
aludt és belevágta az asztalba, amelyiken sohasem evett. 

Akkor betörték rá kívülről az ajtót és ijedten és bámulva nézték, hogy a 
házmesterné megőrült. És ő elkezdett rikácsolni: 

— összetöröm, mind összetöröm! Üssétek agyon, hogy a fene egye meg, 
aki kitalálta a büdös úri nyavaját. 

És újra meg újra vágta fejszével és az emberek nem értették, csak iszonyodva 
nézték a fejszecsapásokat. 

És nem látták a vékony kis asszonyt és nem látták annak sorsát, az elkínzott 
üres sorsát, nem látták a végtelenség erőinek lobogását, csak a fejszét látták, 
amely vágta és vágta az úri életet. 

Megj.: Világszabadság, 1919. ápr. 1. 

TÖKE 

A kapitalista ezt mondta: — Fiam, gyűjts tőkét. Ha pénzed van, mindened 
van. Pénzen vehetsz kényelmet, élelmet, szerelmet. Pénzed pótolja az észt, erőt, 
munkát. A pénzen fel van akkumulálva minden érték, ami a világon van, kaparj 
össze pénzt, ülj rá, és akkor a festők odamennek hozzád s boldogok lesznek, ha 
lelkük minden értékét beleadhatják a te szépséged megörökítésébe, a költők versük-
ben a legdrágább dicsérettel igazolnak az örökkévalóság előtt: muzsikusok koncer-
teznek a téli éjszakán a szalonodban s a lakájok mély alázattal sürögnek körülted, 
míg a vendégek a baráti szeretet minden értékét előtted halmozzák fel. Gyűjts 
pénzt, mert lehetsz undok, gonosz és förtelmes: a pénzedért jobb leszel Jézusnál, 
bölcsebb Salamonnál és szebb Apollónál. Végy magadhoz pénzt, pénzt, pénzt. 

A kommunista ezt mondja: 
—' Fiam, gyűjts tőkét. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. 

Ha erős szövetségben élsz embertársaiddal, akkor mindazoknak az erejè, akikkel 
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társulsz, a tiéd is. Ha az egész emberi közösség veszi föl a materiális potenciát, 
akkor te" fölszabadulsz és emberiséged belső tartalmát boldogan kiélheted. Ha 
művész vagy, nein kell emberi hiúságok előtt megnyomorodnod; ha tudós vagy, 
nem kell a kenyérhiarc sekélyességében vergődnöd; ha munkás vagy, nem kell a 
kizsákmányolás géprészévé válnod. Bármi vagy, követheted életed belső parancsát: 
ember lehetsz, nyílt arcú, égi tisztaságú, angyali ártatlanságú élet. Kiélheted azt 
az életformát, amelyet a természet rendelt. 

Gyűjts hát igazi kincseket, • akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább 
értékeit. Ember légy э légy ember. Igaz és hamisság nélkül való. Légy sugár, 
amely az emberiség örök napjából tisztán szökell elő, hogy a végtelenség felé 
lőjje ki az emberiség örök sorsának büszke vonalát. Móricz Zsigmond 

Megj . : Pes t i Futár , 1919. IV. 4. 

A SZENTJAKABI ISKOLA 
Tegnap az angolok nagyon csodálkoztak, hogy az óriási Eszterházy-uradalom 

közepén, Szentjakabon olyan iskolát láttak, amilyen ott van. Először a csírás-
istállókat látták s azzal nagyon meg voltak elégedve, a nagy vörösszakállú hol-
landus újságíró egész otthon érezte magát: 

— Egész hollandi rendszer — mondogatta s nagyon bólogatott a beton jász-
lakat, az erőtakarmányt, a pompásan tiszta kezelést megfigyelve. 

De miikor az iskolába mentünk, nagyon el volt képedve. Kíváncsian néztük 
a téglával kirakott szobát, az iskola zsúfolt apró padjait, a piszkos faliképeket, az 
osztálynaplót. Nagyon elégedetlenek voltak; az amerikai újságíró mondta, hogy 
a legkisebb amerikai farmokban is egészségesebb és okosabb iskolát találni, 
mint ez. 

Hát még mikor átkocsiztunk Dénes-majorba, ahol a pirosarcú kis gyerekek 
azt mondták, hogy itt nincs iskola és ők két órajárásra mennek mindennap gyalog 
Szentjakabra. 

Én azonban, mintha hazamentem volna; gyermekkorom emlékei újultak fel 
ebben az iskolában. En jól emlékszem, hogy ez a ház, amely most sötét, zsúfolt, 
piszkos, ez ú j iskola volt nálunk. Én még a régi iskolában kezdtem tanulni 35 évvel 
ezelőtt. Az pedig földberagadt ki9 viskó volt, náddal fedve, akkora ablakai voltak, 
mint egy zsebkendő s az eresz alatt a tornácon olyan gödrök, hogy beleülhettünk, 
mint a kótlós a kosárba. 

Ennek a most összeomlott társadalomnak volt egy kedves jelszava: a tudo-
mány hatalom! 

Ez egy nagy igazság s az uralkodó osztály ezt a hatalmat, a tudományt nem 
is adta ki a kezéből soha. 

Csak gondoljunk arra, hogy egy Eszterházy herceg mi mindent nem csinált, 
hogy a gyerekét megtanítsa arra, hogy ezzel a hatalommal bírjon. Ha hülyének 
született is a fia, lánya, még akkor is parányi korától kezdve ia világ minden 
iskoláját, tudósát, orvosát, nevelőjét, cnind odaszedte hozzá, hogy embert faragjon 
belőle. Iskolába egy óráig sem küldte Szentjakabra, de Pestre, Bécsibe, Londonba, 
Oxfordba. 

A béreseinek a gyereke pedig lehetett olyan lángész, mint Napóleon, mégis 
kétóráig kellett gyalogolnia, míg egy kis iskolát talált . Hatéves gyerek esőben, 
sárban menjen Dénes-majorból Szentjakabra, hogy megtanuljon egy kis írás-
olvasást. No, többet nem is tanult, ez is elég egy béresnek, mondta a herceg 
ő főmiagassága. 

fgy történt, hogy a gazdag ember gyereke okosabb lett az apjánál, a szegény-
nek muszáj volt olyan tudatlannak maradni, amilyen a szüléje volt. 

Nem így lesz ezután. 
Mindén gyerek egyformán fog tanulni. A felső iskolába pedig nem a gazdagok 

gyerekei mennek, hanem a jó tanulók, a jó fejű gyerekek. 
Addig pedig, míg a nevelés mindenestől átalakítja az emberiséget, addig i9 

gondoljon magára a szegény proletár-nép. Gondolja meg azt minden szegény-
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ember, hogy a gazdagok ezer és ezer esztendeig uralkodtak raj'tuk a tudomány 
segítségével. Most tehát, ha elvettük tőlük a gazdagságot, el kell venni a 
tudományt is. 

Már most is a papírra leírt igák gyújtották fel a világot. Irásból-olviasásból 
_ kerekedett ez az egész világforradalom. Folytassátok hát a tanulást, olvassatok, 

hogy tudjatok. !j 
Mindig olvassatok és mindent elolvassatok. 
De ne olvassátok el a régi könyveket, amelyek a butaságban és türelemben, 

alázatban akartak örökre leragasztani benneteket, csak újakat, csak a mai új írá-
sokat olvassátok. 

A régi könyvek, újságok, nyomtatványok a régi, kapitalista világ zsarnok-
ságát szolgálták. A mái újságok, füzetek, röpiratok, tudományos könyvek a világ-
szabadság új boldogságát építik fel. 

A régi tudomány fekete volt, az új tudomány vörös. 
A fekete tudomány fekete zsarnoki hatalom volt. 
A vörös tudomány vörös felszabadító hatalom lesz. 
Gondoljatok tehát róla, hogy azok is részesüljenek belőle, akiket a régi zsar-

nokok írni-olvasni se tanítottak meg. Móricz Zsigmond 
Megj.f a Somogyi Vörös Uj.ság 1919. évf. ápr. 15., 87 számában. 

REGÉNY A TERMELŐSZÖVETKEZETEKRŐL 
Móricz Zsigmond somogyi regénye. 

Ugyan belemarkolna mindég hosszas üstökömbe Móricz Zsigmond bátyánk, 
a magyar nép utolérhetetlen magyar mesemondója, ha mellettem állna most, 
amikor elárulom, hogy Somogyban jártában milyen szép regénytéma szülemlett 
meg szívében, fejében. Most már bevallhatom, amikor ő az egyik kávéházi asztal-
nál nagy lelkesedéssel elmondta egyik bizalmas ismerősének legújabb, azóta már 
biztosan munkában lévő regénytémáját; én a másik asztalnál csupa füleskedtem 
és jegyeztem. 

Móricz Zsigmond regényt ír a termelőszövetkezettel kapcsolatos életről, ő már 
ma látja a tanyai magyart, mint szövetkezeti tagot, ő már ma látja a szövet-
kezeti eszme diadalát a tanyákon a faluban, nemcsak gazdasági életben, de a 
szívek gyöngéd érzelmei fölött is. 

A regény meséje a következő: Hazajön az orosz fogságból egy legény, átitatva 
a proletáruralom szellemével. A fogságban szerzett tapasztalatai révén élére kerül 
a termelőszövetkezeti mozgalomnak. Èbbe a nagy munkájába beleszól a szíve is 
és háború alatti kedvesét, egy kisgazda leányát megkéri az apától. Az apa típusa 
a földéhes parasztnak, nem tud még róla, hogy a legény ellensége a földosztásnak. 

Abban a hitben van, hogy leendő veje 10 hold földet hoz a házhoz, hát hajlandó 
a leányát odaadni. De amint megtudja, hogy a legény a termelőszövetkezet híve, 
sőt előharcosa, visszavonja ígéretét s rábírja leányát, hogy kosarazza ki a legényt. 
A kérőnek most a leány és a szövetkezeti eszme között kell választani. 

Bántja, hogy a leány föld nélkül nem lenne az övé, kételkedik a leány szerel-
mének őszinteségében s most már szívvel-lélekkel a termelőszövetkezet mellé áll. 
Közben győz a proletárdiktatúra. A földműves belátja, hogy a fiúnak van igaza, 
a szövetkezetben vezetővé növi ki magát. Elnöke a munkástanácsnak, belső tagja 
a földművesszövetkezetnek. Most már az apa volt azon, hogy a fiatalokat ösze-
hozza . . . kimagyarázások után egymásé legyenek. 

fgy persze nem látszik nagyon érdekesnek a dolog. De Móricz Zsigmond . . . 
tolla ebből lebilincselő r egény t . . . S ha mi somogyiak elolvassuk, fö l - fö l . . . viagy 
kacagunk, amint a" regény . . . jében elénk toppan, meg-megjelenik ismerős alakunk. 

Megj.: Somogyi Vörös Újság. 1919. IV. 20.* 

* A cikk végén a pontozott helyeken a szöveg kiolvashatatlan, vagy hiányos. 
A cikk írójának neve szintén hiányzik. (D. M.) 
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