
Mindent összevetve : a kötet megjelenése 
nemcsak a Mikszáth iránt érdeklődő olvasó-
közönség, hanem az irodalomtudomány szá-
mára is hasznos, mert összegyűjtött anya-

gával jó képet ad Mikszáth irodalmi véle-
ményeiről, bevezetőjében pedig u ta t m u t a t 
egyéb irodalmi tárgyú cikkei, nyilatkozatai 
megismerésére is. Orosz László 
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A Szépirodalmi Könyvkiadó sorozatot indí-
to t t el Móricz műveiből. A nagy regények 
mellett kiadásra kerülnek az elbeszélések is. 
A már megjelent kötetek igen jelentősek a 
nagyközönség, de az irodalommal bővebben 
foglalkozók számára is. 

Az eddigi gyakorlattal szemben a szer-
kesztők időrendben állí tották össze a kötetek 
anyagát . Ez a módszer mindenképpen elő-
nyös : világosabb képet kapunk a nagy író 
eszmei és művészi fejlődéséről, megfigyel-
hetjük az igazi Móricz-elbeszélés műfaj i 
sajátságainak kialakulását, aminek részle-
tesebb megvizsgálásával mindmáig adósak 
vagyunk. 

Àz elbeszélés kisebb igényű műfaj , mint a 
regény. Terjedelménél fogva sem vállalkoz-
hat szélesebb társadalomrajzra, egy kor 
képének átfogó megrajzolására, hosszabb 
fejlődési folyamat bemutatására . Egy-egy 
eseménylánc érdekesebb pont ja érdekli vagy 
gyakran csak egy emberi arc, egy jellem. 

És mégis : a Móricz-elbeszélésekből, mint 
apró mozaikokból kikerekedik a kor arca. 
Az élesszemű olvasó könnyen észreveszi, hogy 
az apró, gyakran minden különösebb érde-
kesség nélküli események, egy-egy típusról 
adott portrészerű rajz milyen szorosan kap-
csolódik a kort mozgató erőkhöz, mennyire 
a belőlük fakadó jelenségeket ábrázolja. 
Az élet felületén megfigyelt emberi arcok, 
események érezhető összefüggésben vannak 
a kor mozgatóerőivel. A Móricz-elbeszélések 
mélyre muta tnak . 

Persze, a pályakezdő Móricz még botorkál, 
súlyos művészi örökséggel küszködik. 

A mult század végi, a XX. század eleji 
próza Jókai és Mikszáth ragyogó tollából él. 
De a megváltozott viszonyok, a kapitali-
zálódás, dzsentri-halál, paraszt-nyomor, ki-
vándorlás . . . kifejezésére ez már mind-
inkább alkalmatlan. Hamisnak látszik a 
jókaias pátosz, ha a nyomorgó munkásról, 
kivándorolni készülő zsellérről beszél az író, 
és keserű lesz a humoros csattanóra épített 
történet, ha a kapitalizmus létrehozta súlyos 
kérdésekről van sztf. A Jókai és Mikszáth 
utánzók hada ezért inkább nem érintette a 
kor komoly problémáit és több évtizeddel 
azelőtti t émákat dolgozott fel. Azok pedig, 
akik tollúkat a közönség szórakoztatása 
mellett magasabb célok, az igazságosabb 

társadalmi rend megteremtéséért fo ly ta to t t 
harc szolgálatába állí tották, megpróbál ták 
lerázni magukról a nyomasztó örökséget; 
hogy az új élet problémáihoz megteremtsék 
a megfelelő kifejezőeszközöket. 

Ezek közé tar tozott Móricz Zsigmond is. 

H a az olvasó végiglapoz az Elbeszélések I. 
kötetében, szinte pontról-pontra végigkísér-
heti az igazi IVJóricz-elbeszélés kialakulásának 
ú t j á t . (Ezt megkönnyíti az is, hogy a kötet 
összeállítói ennek figyelembevételével végez-
ték a válogatás munká já t . Kár azonban, 
hogy csak a második, bővített kiadásban.) 
A magáratalálás, a sa já t hang kialakítása 
szorosan együtt jár Móricz mondanivalójá-
nak erősödésével. Tartalom és forma egysé-
gének ragyogó bizonyítéka ez az írói fejlődés. 
Egyik erősíti a másikat . Az új problémák és 
az erre adott móriczi vélemény sürgeti az új 
formát ; ez pedig, szinte születése közben, 
lépésről-lépésre szorít ja ki az örökséggel 
együtt járó témákat , álproblémákat. 

Az I. kötet darabjainak egy elég nagy 
hányada még érezhetően az elődök keze-
nyomát muta t ja . Gyakori a humoros életkép, 
anekdotára épített elbeszélés. Ilyenek többek 
között : A bécsi bútor, A pincekurátor, 
A biblia, fedele . . . Ez utóbbi pl. még sajá-
tosan mikszáthi izű. Egy humoros ellentétre 
épül a történet. 

Borcza Áron, tiszaháti tiszteletes az iro-
dalom rajongója. Leányait azonban sorra az 
irodalommal hadilábon álló férfiak viszik el 
feleségnek. Nem úgy azonban a legfiatalabbat, 
Boriskát, aki a szomszéd község daliás lelké-
szébe, a kitűnően táncoló Miklósba szerelmes. 
A fiatalember ellátogat a lányos házba, de 
megborzad és elálmosodik a Rimay-versek-
től, amelyeket végig kell hallgatnia. És mégis 
mi történik? Miklós ot thon bosszúsan vágja 
öreg bibliáját az asztalra, s íme: a feírepedt 
fedőlap alól eredeti Rimay sorokkal teleírt 
lapok bukkannak elő. Á felfedező nevét 
még a pesti lapok is közlik. Az öreg tiszteletes 
pedig boldogan ad ja lányát egy ilyen nagy 
tudóshoz. 

Jókai elbűvölő mese-stílusa, eszményített 
alakjai láthatók pl. a »Borura derű« c. elbe-
szélésében, amely a szabadságharc utáni évek 
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eseményeit dolgozza fel. — Egy szegény 
lelkész lányának és a földesúr f iának naivan 
egyszerű és t iszta szerelme adja a keretet. 
Ez még egészen Jókai nyelve : 

»Andor lepat tant a pejről s Eszt ike ön-
feledten borulhat a karjába. 

Végre, valahára, 
. — Vártál r ám? 

— Mindig! 
A magyarok istene egy aranysugárt bocsá-

to t t reájuk, mely fényességgel von ta be a 
boldogság szigetét, az öröm oázisáf.« stb. 

A földesúr és a gazdag parasztok össze-
játszanak, meg akar ják akadályozni a föld-
osztást, Az öreg földbirtokos szembekerül 
a saját fiával. A drámai pillanatban azonban 
a helyzet komikumba csap át és a közhan-
gulat az osztrák elnyomást képviselő' Hrcspka 
cs%h katonatiszt ellen fordul. A közös ellen-
ség egyesíti az eddig szembenálló magyaro-
kat , a földesúr megenyhül és győz az igazság. 
— Jóízű humor, drámai pillanatok, eszményi 
szerelem, idealizált hősök és valószínűtlen 
megoldás a Jókai mesevilág minden kellé-
ke jelen van ebben az 1904-ben írt elbeszélés-
ben. 

Gyakoriak ezekben az években (de még 
majd később is fel-felbukkannak) a divatos 
betyártémák és a kedves humorral átszőtt 
életképek, Böhm Pál megelevenedett fest-
ményei. Fiatal házasok együttélésének első 
napjai (Kokas, Csitt-csatt . . .), derűs kis 
történetek (Mari néni, Aranyos öregek, 
Dohányosok . . .), amelyekben azonban las-
sanként már megcsillan a részvét, együtt-
érzés, a könnyes humor. A legszebbek talán 
ebben a csoportban a régi iskoláról, diák-
életről szóló elbeszélések. Tankönyveink ki-
tűnően használhatják a ; Misiké, Pityóka 
iskolába megy, Rektor bácsi, Roj tos Bandi, 
A karcerben, Fillentő . . . és egyéb munkáka t . 

Az anekdotikus csattanótól a mély és 
őszinte líraiság felé való tolódás, amely 
igen alkalmas a társadalom aljára kerültek 
iránti együttérzés kifejezésére, nagy nyereség 
Móricz fejlődésében, nagy lépés a »Hét 
krajcár« felé. 

Pedig nehéz és küzdelmes lépés volt ez, 
hosszú évekbe került, míg megte t te ; s azu-
tán is hányszor csúszott még vissza egy-egy 
rövid időre. Széttépett , ki nem ado t t elbeszé-
lések, regénytöredékek jelzik a kor uralkodó 
írásmódjával folyta tot t birkózást : 

»Egyáltalán érthetetlenül lassan jö t tem rá 
a saját írásom módjára. S ennek Jókai 
volt a legfőbb oka. Már huszonnégy, 
huszonöt éves voltam, s már csaknem 
egy évtized óta elvetettem magamtól 
érzésben a Jókai világszemlélését, amely 
bennem, egy élettől elvált, valahogy az 
élet fölé emelkedett, színes, ragyogó kép-
alakítás volt és még mindig nem bírtam 
a gyakorlatban elszakadni a hosszú idő 
óta megszokott, beidegzett módszertől. 
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Az írásaimon magam éreztem az üres, 
felületes, a dolgoknak a felszínével foglal-
kozó vergődést s nem tudtam r a j t a vál-
toztatni . Kétségbeesve s undorral néztem 
a leírt szóra, amely nem volt az enyém.« 
(Jókai tanulmány, Nyugat 1922) 

Megvoltak a témái, fiatalkora tele volt 
élménnyel, a szegények életével, de nem 
t u d t a megírni. Ehhez ú j tollra volt szükség, 
új szavakra, új módszerre. Ha a régivel nyúlt 
hozzájuk, elsikkadt a lényeg, megszépült a 
rossz, enyhe humor borított be mindent. 
Megrekedt a felszínen. 

1908—1909-ben jön a változás. Megírja 
a »Hét krajcár«-t. 

A »Hét krajcár«, amelyről maga Móricz 
mondja , hogy fordulatot jelent a művészeté-
ben, központi helyet foglal el a kötetben is. 
Az elbeszélés fájón mosolygó hangja az első 
igazi kísérlet az új forma, új kifejezőeszközök 
felé, amelyekkel már igazi parasztot, igazi 
szegény embert lehet megfesteni. Benne van 
ebben a műben a későbbi Móriczra annyira 
jellemző drámaiság is. Persze egyelőre még 
feloldva, enyhítve, de benne van : 

»Fuldoklás jöt t rá a kacajtól. Keserves, 
öldöklő fuldoklás . . .« Ez a fél mondat "egye-
síti a régi és az új Móricz hangját . 

Ugyanezekben az években (1907—1910) 
egyre gyakrabban találkozunk Móricznál a 
nagy polgári elbeszélők egyik kedvelt formá-
jával —- a portréval. Nem a cselekmény 
érdekessége, váratlan fordulat, vagy a tör-
ténet tragikussága utal bennük a korra, ha-
nem a megrajzolt emberi arcok, jellemek. 
Rendszerint egy-egy párbeszéd tölti ki eze-
ket a munkákat , ami azonban elég Móricz 
kezében arra, hogy érdekes, a korra nézve 
t ipikus vonásokat mutasson be. A falusi és 
kisvárosi élet érdekesebb alakjai jelennek 
meg előttünk (Mári néni, Aranyos öregek, 
Inter pocula stb.). A finom humorral meg 
rajzolt portrék mellett azonban komorabb 
színek, feszült emberi kapcsolatok is meg-
jelennek (A koszorú, Bent a kupéban, Éjjeli 
szállás, stb.). Ez lesz később a vidéki, unalmas 
élet, kispolgári eseménytelenség bemuta tá-
sának egyik leggyakoribb formája. 

Ki tűnő példa erre, többek között , a II . 
köte t kezdő novellája, az »Interieur« (1913). 
Miről szól? Szinte mottóként í rhatnánk fel 
a kezdő sorokat : »A nagyvendéglő ét terme 
ma végtelenül szomorú. Kis borús téli nap-
ban gunnyasztanak a kisváros csüggedt 
szárnyú házai s az utcán százával álldogáló 
bundás parasztok a bennszülöttek szívós 
megszokottságával tűr ik a gyászos, ónszín 
napot.« 

Ez a kisváros. A házakból ugyanaz az 
eseménytelenség, kicsinyesség árad, mint az 
emberekből. Vájjon mi történhet egy ilyen 
helyen? Ketten térnek be a vendéglőbe : 
Miiller úr és Orosz úr. Ebédelnek, semmi-
ségekről beszélgetnek. Az albíró jön : »Lő-



távolból, egy hang nékiil fogadja az urak 
diszkrét köszönését s megy a helyére, mint 
a nemesvérű paripa . . . . A ku tyá ja kövéren 
és lustán heveredik be a sarokba.« Ugyan-
csak háttérnek megjelenik a lecsúszott föld-
birtokos. Néhány vonás, és máris el tud juk 
képzelni magunknak : » . . . ó' az, aki hajdan 
négy lovon járt be mulatni ide, s ma díjnok • 
a járásbíróságon. Csöndesen, illedelmesen, de 
közönnyel emeli meg a kalapját ; felteszi a«., 
fogasra s alá akasz t ja a bundáját .« Benne 
van ebben, hogy most egyszerű hivatalnok, 
függ a följebbvalóitól, de ugyanakkor mégis 
fölöttük áll, egy régi világ emlékeiben él. 
Müller úr és Orosz úr továbbra is fecsegnek, 
a két másik vendég szinte némán üli végig 
az ebédet. Aztán hazamennek. 

* 

A változás, a feszültség, tragikum előtérbe-
lépése szükségképen történik. A gyermek- és 
diákkori tapasztalatok kibővülnek. A fiatal 
író bejár ja az országot, népdalokat, nép-
meséket gyűj t . És közben figyel, hallgatja 
a szegény ember panaszát, apróbb bajai t . 
(»Éjjeli szállás«). 

Egyre világosabban lát ja a gazdag-szegény 
ellentétet, észreveszi a falu rétegződését, az 
ellentétes érdekek ütközését, az osztály-
harcot. Választ keres, magyarázatot akar. 
Különösen a háborús években lesz erős ez a 
keresés. Matolcsy Miklóssal, a Fáklya (1917) 
főszereplőjével monda t ja ki : »0 uram ad j 
nekem erőt a legnagyobbra, hogy megtalál-
jam az i g a z s á g o t . . . . hogy lássam már mi 
itt a dolgom, mi a szerepém, mi a rendel-
tetésem.« A valóban helyes választ az osz-
tályharc tudományos ismerete nélkül nem 
ta lá lhat ta meg. Innen van hőseinek sokszor 
olyan tragikus tépelődése, útkeresése. Ez már 
a Fáklya megírása előtti években, a háború 
alat t is erősen meghatározza elbeszéléseinek 
jellegét. A változás persze nem egyszerre 
történik. 

A már említett humoros életképek, ha 
ri tkábban is, de vissza-visszatérnek a háború 
alat t is. Néhány művében érdekesen talál-
kozik a kedves, néha fájó humor a komoly, 
tragikus tar talommal. Ilyen volt a »Hét 
krajcár«. De más művében is megtalálható 
ez a kettősség. A férfi-nő kapcsolatának 
gyakran tragikus foj tot tságát »A cica meg 
a macska« c. elbeszélésében még nem tud ja 
teljesen a tar ta lomnak megfelelő formába 
önteni. A fülledt, izgalommal teli légkört 
többször enyhíti mosolyra késztető, lágyabb 
hangulatú részlet. 

A mondanivaló komolyságát azonban sok 
minden elárulja : az ispán lelkiállapotának 
részletes rajza, a pár soros tá j ra jzok, sőt az 
egyes szavak is. Pl. Az ispán kérleli a feleségét 
és »kimeredt szemmel, vágytól szétbuggyant 
ajakkal néz belé a szemébe, a lelkébe.« Ez a 

fél mondat jellemzi talán legjobban azt a 
mély, ugyanakkor feszült emberi kapcsolatot, 
amit a helyenként kedveskedő forma elrejt . 

A későbbi művekből eltűnnek az enyhí tő 
motívumok, s a férfi-nő kapcsolata szinte 
brutális őszinteséggel, túlzón nyers formában 
jut kifejezésre: Csipkés Komárominé, 
A százszínselyem keszkenő, Epizód s tb . 
Ezekben a munkákban a feszült, nyomot t 
légkört (it t-ott még később is) a naturaliz-
musra emlékeztető nyerseség, fulladt, ero-
tikus kapcsolatok adják. 

A »Csipkés Komárominé«-ban például min-
den a szerelemről beszél Még a t á j is : 
»Gyönyörű nap volt. Kemény, buja, vakí tó 
színek. Vadzöld a fű, a falomb, élesen fehér 
a meszes út ; szemetszúróan çsillog a tócsák 
vize.« A képek rendkívül erősek, meglepőek 
(»Mintha bunkóval vágtak völna a f iatal-
ember homlokára . . .«), a szavak szinte ki-
ugranak a sorokból. Fokozások, szokatlan 
jelzők (»Asszonyéhes férfiak«) adják a m ű 
nyomott , fullasztó hangulatát . 

A régi és az ú j forma még sokáig együt t 
él, egymás mellett, gyakran ugyanazt a 
témát dolgozva fel. A változás mégis gyors, 
szinte hónapok alatt történik, mintha csak 
az első láng, az első szikra kellett volna, hogy 
robbanásszerűen elinduljon. Ez a szikra volt 
a »Hét krajcár«. A gyermekkori emlékek, 
küzdelmes ifjúkor, az igazság keresése rá -
kényszerítették az írót az új szóra, a szavak 
ú j kapcsolására, egy új művészi formára. 
És ennek az új formának egyik legjellem-
zőbb vonása a drámaiság. 

Ebben a típusban is megtalájuk a por t ré t . 
Móricz nemcsak az események tragikus ki-
menetelével bír drámai, feszült légkört 
teremteni. Az ő számára elég egy párbeszéd, 
néhány érdekes arc és az emberi kapcsolatok 
foj tot t , nyomott hangulatát , máris képes 
érzékeltetni : Csata, Ki a tanyára . . . s tb . 
Gyakoribb persze az a típus, amelyben maga 
a cselekmény drámai : Tragédia, I t thon s tb . 

Nagy u ta t járt be Móricz. A pályakezdő' 
művek, ma jd a későbbi szelid együttérzés-
líraiság u tán megtalálja a saját hangját , s 
ezzel közelebb ju to t t a társadalmat moz-
gató erők helyes bemutatásához. 

« 

Mi jellemzi a sajátos, drámai erejű Móricz 
elbeszélést? 

Nem rajzolja részletesen az előzményeket. 
Általában az esemény-lánc utolsó részletét, 
a t ragikus befejezés előtti jelenetet ragadja 
meg. A jól ismert »Tragédia« c. elbeszélésben 
közvetlenül a halál előtti napon indít ja el 
a cselekményt. »Ki a tanyára« c. munká j a 
egyetlen párbeszéd. Megtudjuk, hogy a 
gazda elhatározta, kölcsönt vesz fel, o t t -
hagyják a falut és kimennek a t anyára . 
De a fiatalasszonyban felborzad a jövő képe : 
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«gyedüllét, piszok, műveletlenség, nehéz 
munka . . . és nem tud ra j ta segíteni. Menni 
kell. Az ő életében ez volt a t ragikus fordulat. 
Ami jön, azt már könnyen elképzelhetjük. 

A szűkszavúságot, az előzmények, vagy 
gyakran a következmény elhagyását pótolja 
a rendkívül erős, tömör jellemzés. Ebből 
következik az események valószínűsége. 

. Mindig valamilyen éles ellentétre építi az 
elbeszéléseit. Élesek, feltűnőek voltak az 
anekdotikus csattanók is, de jelentőségük, 
befolyásuk a hős életére korántsem olyan 
döntő. Általában az életben gyakran meg-
jelenő formában adja ezeket az ellentéteket ; 
nem egyszer megtoldva a politikai általáno-
sítással. Az élet közvetlenségével hat, de 
úgy vezeti az eseményt, úgy formálja meg 
a jellemeket, hogy az olvasó megérzi az 
ellentét társadalmi gyökerét, okát. A II. 
kötet különösen bővelkedik ilyen művekben. 

»Az asztalos« a legsikerültebbek közül való. 
Egy falusi asztalos tanító-családból nősül. 
A feleség azonban nem t u d j a megérteni a 
férfit. Uralkodik raj ta , durva és lekicsinylő 
vele szemben. Egy heves összecsapás végén, 
a különben szelíd lelkületű asztalos hirtelen 
haragjában leszúrja az asszonyt. A tragikus 
esemény bekövetkezése az előző jelenetekből 
érthető. Egy-két oldalas beszéltetés elég volt 
Móricznak arra, hogy megmutassa : milyen 
válaszfal rejtőzik a falusi intelligencia (pl. 
tanító-család) és a kisiparosság között. 
Ebből vezeti le a férj-feleség ellentétét. 

A kötet záró elbeszélése : »A birkaitató 
válu«. Rövid jelenet : meghalt az öreg 
zsellér és a fiai osztozkodnak a szegényes 
örökségen. Az osztozkodás a la t t halálosan 
meggyűlölik egymást. Miért? 

» . . . megjelent köztük, amit eddig i t thon 
nem ismertek, a magántula jdon, min-
den borzalmas szenvedélyével s átkával 
és kést tudtak volna verni egymásba 
a rossz motyókért, ami t még felkaj tat-
tak.« 

A rendkívül erős egyénítés mellett gyakori 
Móricznál az ehhez hasonló politikai általáno-
sítás, típus megfogalmazás, ami nagy mérték-
ben elősegíti az ellentétek mélyebb társa-
dalmi jellegének megértését. A típusalkotás 
tudatosságára vall a »Miháj« főhősének 
egyik vallomása : 

» . . . hát te azt hiszed, én egy kivételes 
Miháj vagyok, egy Miháj, mi?« 

Különösen gyakori ez a portréban. Nézzük 
meg pl. a »Qeöjthe bátyám« c. munkájá t . 
A rövid elbeszélés fanyarul humoros beszél-
getésből áll, amelyre egy találkozás ad alkal-
mat. Egy bizonyos Iván beszélget erről-arról 
az öregúrral. Az egyik adoma után 

»Iván felnézett az öregúrra, aki kur tára 
rágott , sörtekemény szőke bajusza alat t jó-
ízűen rágcsálta az adomái t és igen csodál-
kozott azon, hogy egy ember, aki hetven 
éves, élni és vidáman érezni tud ; hogy 
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adomák álarca alá tud ja leplezni életének 
nagy nyomorúságát. Oeöjthe bácsi úgy 
sétált előre, mint akinek vidám, boldog és 
gondtalan az élete.« 

Az idézet, amellett , hogy a felület mögötti 
lényeg megértéséhez közelebb visz bennün-
ket, még egy szempontból érdekes. Móricz 
r i tkán ad leíró lellemzést, még a hős külsejét 
sem írja le részletesen. Az ő sajátos, drámai 
lüktetésű elbeszélései nem engedik meg a 
hosszabb leírásokat, nem szakítja meg hosz-
szabb .időre a párbeszédet, hacsak nem egy 
bonyolultabb lelkiíolyamat megmagyarázá-. 
sáról van szó. Általaban rögtön belevág az 
eseménybe. A hősök jellemvonásait, külsejét 
szűken rajzolja, s azt is szorosan beleillesztve 
az elbeszélés mozgásába. Az író közvetítő 
bemutatása helyett ezért gyakori nála pl. 
az, hogy a hős belenéz a tükörbe és nézi 
magát . Ezt aztán már le kell írnia az írónak 
is, hiszen a hős nézi magát ! Ugyancsak 
gyakori, hogy az egyik szereplő szemügyre 
veszi a másikat. I t t találjuk pl. a »Kinek hogy 
szolgál a szerencse« c. elbeszélését) amely-
ben a kapi tány egy honvédet faggató az 
otthoni eseményekről : »A kapi tány j j á m u l -
va nézte az embert, ahogy ott ál lott két-
háromhetes borotválatlan,' maszatos kép-
pel, szomorúan, lógva, a szeme meredt s a sap-
kája ellenzője hétfelé volt] már kunkorodva, 
mint régi harcosoknak szoko t t . . .« 

És ezek a szűkreszabott, az események 
sodrában adot t rövid képek mégis elegendők 
ahhoz, hogy az egyes szereplőket jól elkép-
zelhessük magunknak. Nem is elsősorban 
ebből, hanem a beszéltetésből. A móriczi 
elbeszélésben, akárcsak a színpadi drámában 
a legfontosabb jellemzési eszköz a mozgás és 
a beszéltetés. Maga az író, mint harmadik 
személy, igyekszik láthatat lan maradni . Ha 
csak lehet, még a szereplők bemuta tásá t , az 
annyira fontos általánosítást is a hőseivel 
mondat ja el. Neki elég, ha néhány szóval 
megmagyarázza hőseinek mozdulatá t , kéz-
tar tását vagy pillantását. Ezek a néhány-
soros közbeszúrások szükségszerű kiegészí-
tései a mozgásnak, párbeszédnek, • meet a 
hősök érzéseit, lelkivilágát ismerteti velük, 
amit színpadon a játék pótol. 

Vegyünk példát a felsoroltak igazolására. 
Az »Áthelyezés« (1915) egy hivatalnok életé-
nek fontos mozzanatát örökíti meg. Bam-
berger úr kihallgatásra megy az igazgatóhoz. 
Megtudjuk, hogy megcsalta a felesége és ő 
ezért más vidékre szeretné áthelyeztetni 
magát. Kérését teljesítik, de amikor éppen 
menni készül, jön egy telefon-jelentés : a 
felesége agyonlőtte magát. Ez az esemény 
Lamberger úr életében talán a legnagyobb'; 
a szürke kis hivatalnok pillanatra az érdek-
lődés középpontjába kerül. Móricz olyan 
élesen rajzolja meg, néhány vonással, a 
jellemét, hogy az eddigi és ezutáni életét 
könnyen elképzelhetjük. A jellemrajzban a 



beszéltetésé az elsőség. A külsejéről mind-
össze ennyit tudunk meg : 

»Vastag, tövig nyírt, kerek feje izzadt, 
a galléra fölött két mély ráncba gyűrődött 
a ta rkóján a háj, szalonkabátja megfeszült 
a gomboknál . . .« 

Most belép az igazgatóhoz : 
»Az igazgató mereven ránézet t . Szúrós 
barna szemeit ahogy beles2;egezte a testé-
be, mintha nyílást szúrt volna raj ta , 
amelyen kifütyül a gáz, az öntudat.« 

Már ismerjük is. Olyan ember, aki a 
hivatali hatalmasságok előtt összehúzza ma-
gát , nincs önálló véleménye. Az igazgató 
pillantásán keresztül adot t jellemzést a 
továbbiakban konkretizálja Lamberger úr 
beszédmódjával és viselkedésével. Figyeljük 
meg, mennyire ezt fogja igazolni mindkettő. 
Bamberger* úr most az igazgatóra n é z : 

»A szemei szinte odafeküdtek a vezér-
igazgató elé az asztalra, úgy néztek föl a 
hatalmasra farkcsóválva, rettegve, fél-
szóval f£lig vakkantva.« 

A tekintetben rejlő, azon keresztül meg-
nyilvánuló jellemvonások még messzebbre 
muta tnak : egy alázatos, re t tegő kutya-
gazda viszonyt elevenít meg Móricz a kapi-
talista bányavállalat igazgatója és egyik kis-
hivatalnokà közötti jelenetben. 

Lamberger úr el is veszti a fe jét , zavarban 
van, keresi a szavakat, szinte gondolkodás 
nélkül, ide-oda kapkodva beszél : 

»Kéremalássan az este kiküldetésbe men-
tem Rudolftelepre, az új salakhányó „ . . 
Mikor a vonatra felültem, kérem még 
mit sem gondoltam. Azonban úti tár-
sam nem lévén, gondolataim . . . Szóval 
eszembe ju to t t , hogy a feleségem! . . . 
Én azonban megjegyzem, soha nem 
hittem, mert én férfi vagyok s én felőlem 
beszélhetnek, amit akarnak . . . még azon, 
hogy a feleségem szeret zongorázni, sem-
mit se találok!« stb. 

Hogy mit tud Móricz belesűríteni egy 
mozdulatba, arra nézve álljon itt egy másik 
példa. 

A II. kötet egyik ki tűnő elbeszélése a 
»Nemezis«. (1913) Kisvárosi kép a jó feleséget 
kereső mérnökről, a férjhez menni akaró 
vénlányról, a diákkori emlékeknek élő öreg 
doktor ró l . . . Péter beleszeret egy fiatal, 
több férfivel is játszó csinos kislányba. 
Meglátogatja, dé együtt létüket a lány nő-
vére, a vénlánynak maradt Böske zavarja 
meg. A fiatal lány beszalad a szobába és 
Péter egyedül marad Böskével. Kézfogással 
üdvözlik egymást : 

»Péter egy pillanatra megfogta s tisztelet-
teljesen el is eresztette. A lány alig 
akarta elvenni, s mintha a levegő fenn-
ta r to t ta volna, lassan süppedt le a karja, 
csöggedten és végleg.« 

Egy egyszerű kézfogás. De mit mond? Azt, 
hogy Péter hűvös és érzéketlen (alig fogta 

meg a kezét) és bizonyos sajnálkozó, tiszte-
lettel vegyes tar tózkodás él benne a vén-
lánnyal szemben, ami még a megzavarás 
miatt i bosszúságot is legyőzi. És Böske? 
Nem akar j a elvenni a kezét, szeretné a 
férfit, de amint megérzi annak hidegségét, 
lemondás (»lassan süppedt le a karja«), ma jd 
teljes reménytelenség tölt i el (»csüggedten 
és végleg«). Vájjon hogyan fognak beszél-
getni egy ilyen kézfogás u tán? Semmiségről 
és unot tan : 

— »Hogy van Böske kisasszony? 
— Köszönöm. 
— Szép este van. 
— Igen. 
— I t thon van a bácsi? • 
— Igen. 
Üjra csönd lett.« 
Ezek a példák egyben fényt vetnek 

Móricz írásművészetének egyik fontos voná-
sára : a mozgás és beszéltetés összhangjára, 
következetességére. 

Ez az összhang ki terjed a magyarázó 
betoldásokra, stíluseszközökre, képekre is. 
Móricznál annyira a hős él, hogy a képek, 
magyarázatok az ő érdeklődési köréből, fog-
lalkozásából, helyzetéből valók. Mintha mindez 
csak az ő gondolata, ki nem mondot t érzése 
lenne. A sok szép példa közül vizsgáljuk meg 
egyik háborús elbeszélését, az »Erdei kis 
piros virágok«-at (1915). 

Egy borzalmas menetelés leírása az egész. 
Frontra mennek a katonák, csak.éppen ők 
nem tud j ák . Nekik mást mondtak. Végre 
mikor megérkeznek, megkérdik a hadnagytól : 

—» Hol vagyunk? 
— A fronton. 
A f ronton! . . . Egy pillanat alat t ez a szó 
végigrobbant, mint ezernyi patron. Min-
denkinek kifordult a lelke a sarkából.« 

A válasz hatásának a leírása szinte már 
a nemsokára meginduló harcot vetíti előre, 
vagyis kitűnően alkalmazkodik a helyzethez 
és egyben elárulja a katonákra te t t ha tásá t . 

Hová j u to t t Móricz 1904-től! A már egy-
ízben említet t jókaias ízű »Borúra derű« c. 
elbeszélése arányta lan . A kis, ár ta t lan, sze-
relmes Esztikének alig van szerepe a tör té-
netben, mégis két és fél oldalon írja le a 
lánynak fá jda lmát , ahogy a kedvesére vá r . 
És a képei! Nem a hősből, annak lelkéből 
valók. I t t még az író beszél, aki egyelőre 
a közönség megszokott igényei szerint ' rója 
a sorokat. íme Esztike szívének ijedt dobo-
gását ilyen ri tmikus ismétléssel próbál ja 
rögzíteni : 

—»Csi t t ! ne dobogj ! Beteg van a háznál! 
Csitt! ne dobogj ! kedvesed apja rossz dok-
tora ennek a betegnek! Csitt! ne dobogj! 
mert ebből sok baj lehet, égszakadás, 
földindulás!« • 

Mire lesz képes Móricz tolla 1915-ben. 
Az egyszerű ismétlés, felsorolás a tö r téne t 
eszmei t a r t a lmát is meg tud ja sejtetni az 
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olvasóval (Lásd később a háborús elbeszé-
léseknél). 

A kedveskedő, népszínmű-képek elég gya-
koriak az 1905—6—7, sőt r i tkábban még 
a későbbi években is. A »Sustorgós ropogós 
tafotába« (1909) c. elbeszélését is ilyennel 
kezdi : 

»Az alsóvégen van egy kis házikó. A mesé-
ben sincs különb. Hófehérre, fényesre me-
szelve, magas szalmatetején gólya— az 
eresz a la t t fecske vert t a n y á t . A kedé-
lyes tornác gerendáján cserepes virá-
gok . . . I t t lakik maga a boldogság.« 
Az olvasó a régebbi művekhez hasonló 

humoros, kedves történetet vár. De mást 
kap. Kerek Péter, a gazdag- paraszt házába 
megérkezik a legkisebb lány, aki Pesten 
ment férjhez egy tisztviselőhöz. A kevés 
szavú, zsugori gazda csak vár ja , várja , hogy 
lánya bejelentse, mennyit fizet a vendég-
látásért. Mikor ег nem szól, ő támad rá : 

»Nem sül ki a szemed? Idegennek, aki-
hez semmi közöd, tudsz fizetni, az apád-
nak meg nem? Ez a gyermeki szeretet? 
Mi?« 

Megdöbbentő a zsugori paraszt jelleme. 
Majd így zárja a történetet : 

»A bogárhátú, gólyafészkes kis ház úgy 
mosolygott fehér falaival a meleg, ra-
gyogó napsütésben, mint az emberi bol-
dogság, jóság, a mese utolsó kedves em-
léke.« 

A történet , jellemek és a keret éles ellen-
téte szinte azt példázza, hogy mennyire 
hamis volt az idilli forma, a problémanélküli 
boldogságfestés. íme régi képek, de új szerep-
ben'. Később is fogja még használni ezt az 
ellentétet pl. a Fáklvá-ban (1917), Árvácská-
ban (1941) stb. 

A stílus is nagy változáson ment keresztül. 
Az igazi Móricz kép úgy belesimul az esemény 
menetébe, annyira a mozgó, vitázó hős 
pillanatnyi érzése, hangulata, hogy szinte 
már nem is az író adja . 

* 

A sajátos móriczi elbeszélés kialakulásá-
nak ú t ja felismerhető а II. kötetből is. 
Persze már nem olyan élesen, mint az I. 
kötetből. Van itt is humor, adoma, meleg 
líraisággal rajzolt életkép (Lopják a szőlőt, 
Selyemhernyó, Lucerna, Macska . . .), de a 
súlypont már eltolódott. Sőt gyakran a 
hymor is keserűízű, halálszagú. A régi világ, 
az adomázva pusztuló dzsentri világ ez. 

»A kappan«-ban (1913) elmondja Móricz, 
hogyan ugra t ják be az elszegényedett', le-
züllött földbirtokost a parasztok. Bizony már 
ez is megtörténik : 

» . . ahogy az urak egymás arcára tévedt 
szemmel felügyelték, mintha a halálra-
váltság fakó színét lá t ták volna meg 
egymás arcán ..« 

Ugyanerről beszél a »Qeöjthe bátyám« 
A lírai pátosszal rajzolt történetek közül 
messze kiemelkedik a szegény végvári vité-
zek életéről szóló »Mese'a zöld füvön« (1913). 
A Balassi-versek hangulata, színe kel életre 
benne. 

De a kötet nagyobbik felét már a kitűnő, 
jórészt drámai feszültséggel rajzqj t portrék 
és az erős drámai cselekményű elbeszélések 
foglalják el. 

Az esemény nélküli portrék közül kiemel-
kedik az : »Interieur«, »Papnék a vásáron«, 
»Reggeli kaszinózás«, »Piros már a szőlőlevél« 
. . . a cselekményükben is drámai, sokszor 
tragikusan végződő elbeszélések közül pedig 
a : Miháj, Nemezis, Az asztalos stb. 

A kötet utolsó harmadát már a háborús 
elbeszélések töltik ki : Gyermeksírás, Erdei 
kis piros virágok, Két tűz között . . . stb. 
Az ember szeretete, majd egyre inkább a 
háború értelmetlensége, borzalma vádol ezek-
ből a művekből : 

»Miért is marsol i t t háromezer ember, 
hová marsol, minek is halad előre a gyö-
nyörű hegyek alatt , ahol u ta t vágott 
magának, ahol felmérte az egész termé-
szetet maga alá az Ember. Bizonyára 
valamely grófé az az erdő ; valahol a 
vezérkarban . . . azoknak jó dolguk van ...« 

(Erdei kis piros virágok) 
1914-től kisebb tévedéseken keresztül egyre 

egyenesebben visz az út a »Szegény emberek« 
felé. 

Persze vigyáznia kell. Háborúellenes el-
beszéléseket a lapok nem közölnek, főleg az 
első években. A mondanivaló így aztán pl. 
a roham leírásának félelmetességéből, vagy 
nem egyszer egy-egy rövid képből adódik. 

Az »EYdei kis piros virágok«-ban a hegy-
csúcsok bemutatása is elárulja, mi az író 
véleménye a kapitalista érdekekért kirobban-
to t t világháDorúról : 

»Mély durranás, a hegyek kétszer-
háromszor visszaverik. Ágyúdörgés volt. 
Kis csend, újra durranás, kis csend, megint 
újra durranás. Csak figyelni kell, távol, , 
pontosan, min táz óraütés, az ágyúdörrenés 
és a hegyek csúcsa fáradhatat lanul , gyen-
gén mind utána mondja, fennhangon 
számolja, zokogva ismétli, könnyesen 
újra a hangot, amit soha még hegy-
csúcsok nem hallottak.« * 

A Móriczra annyira jellemző mély líraiság, 
amit gyakran az ehhez hasonló ritmikus 
ismétléssel ér el, itt is a szegény bakával 
való együttérzést fejezi ki. 

Egy "év múlva már pontosabban és erő-
sebben fogalmazza meg ezt az együttérzést. 

* 

Gazdag gyűj temény az Elbeszélések I- II. 
kötete . Megismertet az író kezdeti nehéz-
ségeivel, művészetének kibontakozásával és 
emellett rengeteg tanulságot ad. Sok-sok _. 
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jellegzetes emberi arcot, jellemző történetet 
ismerünk meg, amelyek mind a korabeli 
társadalom mozgatóerőinek megnyilvánulásai, 
megjelenési formái. 

Az elbeszélések kiválogatása gondos 
munka. Csak helyeselni lehet az időrendi 
összeállítást, mint legmegbízhatóbb tám-
pontot, ami megkönnyíti az író eszmei-
művészi fejlődésének áttekintését . A válo-
gatás azt mu ta t j a , hogy a szerkesztők tuda-
tosan is szemelőtt ta r to t ták ezt a szem-
pontot. Kár , hogy az I. kötet első kiadása 
aránylag szűkre méretezett, így ebben még 
nem érvényesülhetett eléggé. A második 
kiadás pótolta) helyrehozta ezt a hiányt. 

Móricz kezdő műveinek, főleg a meséknek 
a kihagyása helyes volt, (egyet ad a kötet 
mutatóba). 

A jelentősebb elbeszéléseket tekintve a 
két kötet csaknem teljesnek mondható. Van 
azonban még néhány olyan mű, amit helyes 
lett volna bevenni. Főleg a háborús évek 
alatt , de már az azt megelőző években is 
sok karcolat, riport jelent meg Móricz tollá-
ból. Egyik-másikról azonban nehéz eldön-
tenünk, melyik műfajhoz tartozik. Elbeszé-
lésnek, karcolatnak is vehető. De nem is ez 
a fontos. Néhányuk bekerült a II. kötetbe 
(pl. »Aki úr, az úr«,) több más viszont nem 
( p l ^ P é n z a bánat- flastroma«). A hiányt 
egy önálló riport-karcolat kötet kiadásával 
lehetne pótolni. 

Erősen megrostálták a szerkesztők a 
háborús elbeszéléseket. Nem látszik eléggé 
az a nagy út, eszmei fejlődés, amelyet 
Móricz a háború kitörésétől 1916-ig, a 
»Szegény emberek«-ig megtet t . Pedig egy 
ilyen folyamat rendkívül tanulságos és meg-
győző. 

Különösen sokat mond az író nézeteinek 
változásáról »A kárpáti vihar«, amely 1915-
ben jelent meg az Érdekes Újság ingyenes 
mellékleteként. Az aránylag terjedelmes el-
beszélés (vagy akár kisregény) nem szerepel 
a II. kötetben (sőt a már azóta kiadott III.  
kötetben sem). Pedig jelentős. Ebben a mű-
ben találkoznak az író régi és új nézetei. 

Móricz és az akkori haladó magyar értel-
miség vár t valamit a háborútól, egy pontosan 
el nem képzelt és csak homályosan látot t 
nagy változást : 

» . . . ez fogja meghozni az egész magyar 
fajnak a méltó jövőt.« (63. old.) 

Ez a nézet több helyen átcsap a haza 
féltésének érzésébe, hiszen a határon áll a 
muszka és özönlenek a menekültek. Vagyis 
harcolni kell. 

De váj jon nincs-e a háborúnak egy még 
mélyebb, r e j t e t t t o k a ? És váj jon a fentiek 
ellenére érdeke-e'a harc a földtelen paraszt-
nak? Kínlódva, újra és ú j ra felteszi magá-
nak a kérdést. Legalább tízszer szögezi 
szembe katonáinak a mű főhőse, Dóry 
Bandi : miért harcolsz? « 

A gondtalan mulatozások után bevonult 
fiatal hadnagy eleinte így gondolkodik : 
»Háborúba m e g y . . . Harcolni . . . A hazáé r t . . . 
A h a z a . . . Csupa gyerekkori emlék és érzés.« 

Debrecenben harctériekkel találkozik. 
Morcosak, fáradtak, unottak. Kiütnek az 
újoncok lelkes csoportjai közül. Dehát miér t? 

Már a határon van, fegyverrel a kezében : 
»most gondolt először arra, hogy embert 
ölni, emberre vadászni indulnak.« 

Egy sovány kis paraszt ajánlkozik tiszti-
szolgának. Beszélget vele : Van földed? 
— Nincs ; házad? — nincs ; mibül élsz? 
— a két kezembiil. 

»Elnézte a suta szőke bajszú embert . 
Az arca piros volt, a szeme kék. Nap-
számos ember. S hogy áll itt a haza 
határán, hogy áll itt a nagy bércek a la t t . 

Védi a hont, melynek Árpád vére 
győzelemmel csorga szent f ö l d é r e . . . 
S ugyan mit nyerhet, ha a nagy csaták 
g y ő z e l m e s e n ' f o r d u l n a k ? . . . Azt, hogy 
haza mehet tovább kapálni a földet, 
tovább ásni, szántani, forgatni a föld-
nek szentelt h a n t j á t s tovább éldegélni 
a sovány kenyéren, amelyhez csak azért 
ragaszkodik, mer t gyerekkorától úgy 
szokta s amelyhez csak "azért kanalaz egy 
kis habart levest, hogy könnyebben csúsz-
szék . . . « (29. old.) 

A mű eszmei mondanivalója t ehá t még 
kettős. Benne van Móricz nézeteinek tisztá-
zatlansága, sok konvenció, de ugyanakkor 
az új válasz is, amelyből alig egy év múlva 
kinő a »Szegény emberek« világos, egyértelmű 
nézőpontja. 

Az olvasók olyan műveket is megtalálnak 
a két kötetben, amelyek eddig csak napi-
lapokban jelentek meg. Ez különösképpen 
azért jelentős, mert néhány bányász-téma, 
kivándorlókkal foglalkozó elbeszélés válik 
így ismertebbé. 

Csak helyeselni lehet azt, hogy a szer-
kesztők olyan munkáka t is besoroltak a két 
kötetbe (még ha aránylag gyöngébbek is), 
amelyek színben, gondolattöredékekben már 
a későbbi nagy regényeket Ígérik. Az iro-
dalomtörténészek, de az irodalommal bő-
vebben foglalkozó olvasók is szívesen fogad-
ják ' ezeket. 

Több helyen ta lálunk gondolatot az 1917-
ben írt Fáklyá-ból (Jánoska, Jud i t lelkem). 
Az Úri muri-ra gondolunk »A kappan« 
egyik gondolatánál ; a »Tragédia« az »Egy-
szer jóllakni« korai feldolgozása ; a »Csöndes 
tűz« egyik párbeszéd-töredéke pedig szinte 
szószerint azonos az »Égi madár« egyik 
jelenetével stb. «• 

A két kötet, a felsorolt szerkesztési hibák 
ellenére, jó szolgálatot tehet az iskolai okta-
tásban és Móricz művészetének szélesebb 
körű megismertetésében. 

Mlinárik István 
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