
Ezek szerint tehát az írók eszmei és művészi nevelésének fe ladata a Párt 
és a nép közös ügye. 

Elvtársak! Az írókat és az írók szervezeteit illető bírálat , amely mostaná-
ban a mi címünkre intézve egyre gyakrabban hangzik fel, népünk követelését 
tükrözi vissza az írókkal szemben. A nyílt, igazságos és lelkesítő kr i t ikát , mint 
amilyen erről a szószékről Malenkov elvtárs beszámolójában hangzot t el, mi 
mint a Párt segítségének ú j abb kifejezését fogadjuk, melyet az irodalom fejlesz-
tése érdekében nyú j t , mint munkánk programmját , és minden erőnket egyesít-
jük ahhoz, hogy a dolgok állásán javí tsunk. 

Mi, szovjet írók, büszkék és boldogak vagyunk, hogy minket olyan párt 
vezet, mint a Szovjetunió nagy Kommunis ta Pár t j a , Lenin és Sztálin pár t ja . 
Hálá t mondunk Sztálin elvtársnak a segítségéért és taní tásáér t és biztosí t juk 
őt, hogy lelkünk minden erejével az ú j kommunista világ i rodalmának meg-
teremtésén fogunk munkálkodni, olyan irodalom megteremtésén, mely szövét-
nek lesz a mi szabad népeink és a föld minden népe számára. 

(Lityeraturnaja Gazeta 1952. X. 11.) 
* 

RÉVAI JÓZSEF 

MÓRICZ ZSIGMONDRÓL* 

Tisztelt közönség, kedves e lv társak! 
Azért jö t tünk ma össze, hogy Móricz Zsigmond halálának tizedik évforduló-

ján megemlékezzünk a magyar realista prózairodalom legnagyobb mesteréről, 
hogy kifejezzük a ha lhata t lan írónak, a magyar nemzeti irodalom egyik leg-
nagyobb büszkeségének, népünk há lá já t és tiszteletét. 

Tíz év telt el Móricz Zsigmond halála óta : a háborús összeomlástól a 
magyar dolgozó nép teljes győzelméig, a szocializmus alapjainak sikeres lerakásáig 
hazánkban. E tíz év alatt a magyar nép Móricz Zsigmondot, a magyar demo-
krat ikus kul túra nagy klasszikusát, a demokrat ikus átalakulás egyik legjelentő-
sebb irodalmi előkészítőjét, megismerte és a szivébe zár ta . 

Az az író, akit a régi Magyarország üldözött és k i tagadot t , akit ú j r a és 
ú j ra próbált megkövezni, mert az úri osztályokról megmondta az igazat, Móricz 
Zsigmond ú j életre ébredt a munkásosztály, a dolgozó nép, az épülő szocializmus 
Magyaroi szagában. 

Ki volt Móricz Zsigmond? 
Móricz Zsigmond Ady Endre harcostársa volt abban az irodalmi for radalom-

ban, amely a X X . század első évtizedében bontakozott ki nálunk, mint a polgári-
demokrat ikus forradalom beharangozója és előkészítője. Akkoriban sok szó 
es2tt a magyar irodalom kettészakadásáról : a konzervatív, úgynevezet t 
»népi-nemzeti« és a modern polgári irodalom táborára . Ma már lá t juk, hogy 
vol taképpen nem két , hanem három táborra szakadt akkor a magyar irodalom. 

* (Megnyitóbeszéd Móricz Zsigmond halálának tizedik évfordulóján, 1952 szeptember 
5-én rendezett emlékünnepségen.) 
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Az akkori modern polgári irodalomban is két irányzat volt : a polgári iro-
dalom Ady és Móricz plebejus demokratikus irányzatával sosem alkotott 
igazi egységet. Ady és Móricz képviselte a reakciós, álhazafias irodalommal 
szemben és a kozmopolita nyugatos polgári irodalommal szemben a megújhodó, 
valóban népi-nemzeti, valóban hazafias irodalmat. Ady és Móricz sohasem 
hódolt be a Nyugat terjesztette irodalmi öncélúságnak, ők tud ták és hirdették, 
hogy az irodalomnak politikai hivatása van, ők az irodalmat társadalom átala-
kító, népnevelő erőnek tekintették. Elsősorban nem nyugatosak voltak, hanem 
magyarok, akik a magyar pokollal való harcra tet ték fel életüket, a magyar 
nép felszabadítását szolgálták irodalmi munkásságukkal. 

De Ady Endre és Móricz Zsigmond éle tút ja sokban és alapvetően külön-
bözött is. Ady nem érte meg a proletárforradalmat, nem érte meg az ellenforrada-
lom győzelmét, nem kellett átszenvednie a magyar történelem leggyalázatosabb 
korszakát, a Horthy-uralmat. Móricz Zsigmond átélte a proletárforradalom 
győzelmét és bukás ;* is, írói alkotóereje pedig éppen a Horthy-uralom sötét és 
fojtogató negyedszázada alatt bontakozott ki teljes nagyságában. Ady Endre 
tudatosabb forradalmár volt, politikai hitvallása érettebb és kiforrottabb volt 
Móriczénál, de Móricz közelebb állt a nép igazi életéhez, a mindennapi valósághoz. 
Móricz Zsigmondot mély összeforrása a parasztsággal és ebből származó realiz-
musa őrizte meg attól, hogy a magyar társadalom fejlődésének és harcainak 
döntő kérdéseiben megalkudjék. Móricz 1919-ben egész lelkével odaállt a proletár-
forradalom mellé és bár a forradalom bukása u tán nem volt többé eleven kapcso-
lata a munkásosztállyal, sosem tagadta meg 19-es magatartását , nem szórt 
hamut a fejére, nem zárkózott elefántcsonttoronyba, mint annyi más magyar 
író, élén Babits Mihállyal. Voltak ugyan illúziói az uralkodóosztályok egyik-
másik csoportjának vagy képviselőjének »népbarátságáról«, de a Horthy-
rendszerhez sosem dörgölődzött, sosem alázkodott meg, sosem kínálta fel magát, 
sőt egyre fokozódó erővel leplezte le e rendszer népellenes lényegét. 

Móricz irodalmi munkásságának három tisztán megkülönböztethető 
szakasza volt. Az első: realizmusának általános demokratikus korszaka, amelyet 
a »Hét krajcár« nyit meg és a »Fáklya« zár le. A második : a forradalmak bukásá-
tól a harmincas évek elejéig tar t , ez kritikai realizmusa kibontakozásának 
korszaka, a nagy leleplező regényeké, amelynek sorozata — a »Kivilágos 
kivirradtig«, a »Forró mezők«, az »Üri muri« — a »Rokonok« című regényével 
éri el a csúcspontot. Az író itt kimondja az úri társadalom fölött a halálos ítéletet. 
A harmadik : a népforradalomhoz vezető út keresésének korszaka : a »Betyár«-é, az 
»Arvácska«-é, a »Rózsa Sándor« regényeké. Móricz itt kimondja* a nép és az 
uralkodóosztályok érdekeinek teljes kibékíthetetlenségét. 

Móricz írói pályáján tisztánlátása, leleplező ereje egyre fokozódik, de 
mindhárom alkotói korszakában megmaradt a parasztság irodalmi szószólójának. 
Nagy erényei, de bizonyos gyengéi is ebből fakadnak. Társadalombírálatának 
paraszti kiindulópontja : forrása realizmusának, de forrása bizonyos illúzióinak 
is, annak, hogy a feudális rothadás mellett a kapitalista rothadást kevésbbé 
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vet te észre és bár nem kente el, hanem feltárta a parasztság belső bomlását és 
osztályrétegeződését, a szegényparasztság mellett nem tud ta meglátni és felismerni 
a munkásosztály döntő szerepét. Mégis, Móricz Zsigmond paraszti-demokratikus 
realizmusának nemcsak magyar, hanem nemzetközi jelentősége van. Móricz 
ahhoz a kevés nagy európai íróhoz tar tozott , akik az európai polgári irodalom 
hanyatlása korábanrealisták tudtak maradni és a polgári demokratikus forradalom 
plebejus irányát képviselve, hatalmas erejű társadalomkritikát tudtak gyakorolni. 

Móricz néhány művét lefordították ugyan németre, franciára, angolra, 
de jelentőségét a kapitalista nyugat nem tud ta felismerni. A kapitalista nyugat-
nak Molnár Ferenc kellett, nem Móricz Zsigmond. A polgári Európának a 
paraszti-plebejus magyar íróhoz nem volt semmi köze,.mint ahogy nem volt köze 
a keleteurópai népek többi nagy realista írójához, Osztrovszkijhoz, Scsedrinhez 
Eminescuhoz, Jirásekhez. 

Móricz Zsigmond fő ereje a realista társadalomkritika. De irodalmi munkás-
ságán végigvonul a vágy a pozitív, építő hősök, a harmonikus, boldog élet után. 
Társadalomkritikai regényeinek legtöbbjében tragikus és sötét a légkör : a 
»Fáklyá«-ban, az »Üri muri«-ban, az »Árvácskádban tűzvész pusztítja el a rothadt 
világot, a »Sárarany«-ban, a »Szegény emberekében, a »Forró mezők«-ben, a 
»Rokonokéban gyilkosok vagy öngyilkosok golyója olt ja ki a megromlott életeket 
és mégis, mindhárom írói korszakában ott vannak azok a művek, amelyekkel 
Móricz az élet szépségét és boldogságát próbálja hirdetni, utalok a »Harmatos 
rózsá«-ra, vagy a »Pillangó«-ra. 

Móricz Zsigmond szerette az életet, szerette az embert, békességet, boldog-
ságot szánt az emberiségnek. Legtöbbször ebből a vágyából származnak gyönyörű 
szerelmi idilljei, nempedig abból, hogy a valóság véres ellentéteiről megfeledkezett. 
Ez a vágy az idill, a harmónia, szépség és a boldogság után sokszor aka-
dályozta abban, hogy társadalomkrit ikája mindvégig következetes legyen. 
Másrészt ebben a vágyában éppúgy van előremutató vonás, mint népfor-
radalmi útkeresésében. Móricz a legnagyobb magyar kritikai realista, de meg 
tud ta őrizni, a magyar úri társadalom embertelen világában is, azt az egész-
séges romantikát , amelyet Jókaitól, Mikszáthtól, Gárdonyitól örökölt és ami a 
rothadó úri társadalom bírálata közben is kifejezte humanista optimizmusát. 
Ebben különbözik a magyar kritikai realizmusnak azoktól az alakjaitól, 
akiknek társadalombírálata a pesszimizmusból, a szkepticizmusból fakadt , 
vagy abba torkollott. Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimiz-
musával is, a mi elődünk és útmutatónk, a szocialista realizmus előfutárja. 

Ezen az ünnepélyen fogadjuk meg, hogy Móricz Zsigmond emlékét méltóan 
fogjuk ápolni. Ezzel kapcsolatban három fő kötelességünk v a n : 1. Ki kell 
minél előbb adnunk összegyűjtött műveit, hogy népünk és születő ú j irodalmunk 
még jobban megismerhesse, még többet tanulhasson tőle. 2. Meg kell írni Móricz 
Zsigmond életrajzát, amely művéhez és életéhez méltó, és amelyben értékelnünk 
kell irodalmi munkásságát, a magyar társadalom és a magyar irodalom fejlődésé-
ben elfoglalt helyét és szerepét a maga teljességében. 3. Meg kell mutatnunk 
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Móricz Zsigmondot egész nagyságában a szabad népeknek, hogy műve ne csak 
a magyar , hanem a nemzetközi demokrat ikus kul túrának is szerves részévé vá l jon . 

Ami a Magyar Dolgozók P á r t j á t és a Magyar Népköztársaság ko rmányá t 
illeti, teljesíteni fog juk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkás-
sága iránt. 

Ezzel megnyi tom az Irodalomtörténeti Társaság és az írószövetség mai 
emlékünnepélyét . Meleg szeretettel üdvözlöm külföldi íróvedégeinket, a német , 
a bolgár, a román, a csehszlovák írók küldöt tei t . 

! RÉVAI JÓZSEF 

A D Y E N D R É R Ő L * 

Tisztelt közönség! Kedves e lvtársak! 
Azért jö t tünk össze, hogy megünnepel jük a 20. század legnagyobb magyar 

költője, Ady Endre születésének 75. évfordulóját . A magyar költészet sokszázéves 
tör téne te gazdag nagy tehetségekben, akik ki t u d t á k fejezni népünk érzelmeit, 
fe lvete t ték nemzeti életünk főkérdéseit , megénekelték népünk sorsát és tenni -
valóit . De Ady Endre a magyar költők e nagyszerű sorában nem egyszerűen 
egy a sok közül. Petőf i mellett, Petőfivel együtt Ady Endre a magyar költészet 
valóságos t i tánja , forradalmár-klasszikusa, Prometeusa. Költészete több volt 
puszta költészetnél. A magyar fej lődés egy sorsdöntő évtizedében, 1905-től 
1918-ig : Ady Endre költészete forradalmi fegyver volt, amelynek döntő része 
volt népünk, értelmiségünk, i f júságunk érzelmeinek és gondolkodásának alakí-
t á sában , az akkor napirenden lévő demokrat ikus magyar népforradalom elő-
készítésében. Ady Endre költészete a rothadt úri világgal való leszámolásnak, 
a magyar Ugar, Hunnia úri t r ágyadcmbja , Szittyaország összetörésének, 
elpusztí tásának költészete volt, a félfeudális maradványok gyökeres forradalmi 
felszámolásának költészete. 

Ady Endrénél senki jobban nem gyűlölte és ostorozta az urak , bankárok 
és püspökök régi Magyarországát. És senki nála jobban nem szerette a magyar 
népet, senki nem in te t te , nógatta, buzdí to t ta , lelkesítette, úgy mint ő, forradalmi 
cselekvésre. Ady l í rá ja a legszélesebb skálájú líra volt , de sokszólamú énekének 
a lapmotívuma egyetlen egy volt : bírál ta, nevelte, ösztönözte az elnyomott 
magyar népet új magya r haza megteremtésére. Mint Petőfi Sándoré, Ady Endre 
költészete is — lírai érzelmeinek valamennyi f o r m á j a és megnyilvánulása — 
át meg át van szőve politikával, a magya r nép, a magyar nemzet addigi életének 
gyökeres á ta lakí tására való szenvedélyes törekvéssel. 

Mint Petőfi Sándor , Ady Endre is magasfokú politikai tudatossággal 
ítélte meg Magyarország helyzetét és népének tennivalóit . A maga korában a 
magyar társadalom és a napirendre került átalakulás mozgató erői, feladatai és 
céljai dolgában t i sz tábban látott mindenki másnál. Ady Endre tud ta , hogy 
Magyarországon polgári demokrat ikus átalakulás van napirenden, tud ta , hogy 
ennek az á ta lakulásnak főkérdése a földkérdés megoldása és a magyar független-
ség kivívása, de t u d t a azt is, hogy ebben a polgári forradalomban a magyar 
polgárság a barrikád másik oldalára került és, hogy a parasztság forradalmi 

* Megnyitóbeszéd Ady Endre születésének hetvenötödik évfordulóján. 1952 november 
21-én rendezett emlékünnepségen. 
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