
MÓRICZ ZSIGMOND : A KIS VERESHAJÚ 

Elbeszélések. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Nagy Péter. Szépirodalmi Könyvkiadó 
Budapest, 1954. ^ 

Móricz Zsigmond életműve olyan gazdag, 
mint a mesebeli bőségszaru, amelyből ki-
fogyhatatlanul kerülnek elő az ú jabb és ú jabb 
kincsek. A 12 éve halott író még most is 
értékesebbnél értékesebb írásokkal ajándé-
kozza meg olvasóit. Csak az utolsó két évben 
is olyan tar ta lmas köteteket lehetett össze-
állítani folyóiratokban és napilapokban lap-
pangó írásaiból, mint az »Árverés a nádason«, 
»Újvilágot teremtsünk«, »Gyalogolni jó«, s a 
Válogatott irodalmi tanulmányai . 

»A kis vereshaj ú« kötet anyaga is — csaknem 
teljesen — eddig folyóiratokban és napilapok-
ban porosodó Móricz-írásokból került ki : egy 
kisregényt és 54 elbeszélést tar talmaz. »A kis 
vereshajú« című kisregénye a Színházi Élet-
ben jelent meg 1922-ben, — a novellák pedig 
a »Nyugat«-ban, a »Pesti Napló«-ban és a 
»Magyarország«-ban — 1923 és 1933 között, 
de túlnyomó többségükben 1931—1932— 
1933-ban. . 

» A kis vereshajm cselekményét felesége szű-
kebb pátr iájába helyezte az író. Egy fel-
vidéki kisváros if júságának sokatigérő nyá-
ron játszódik a tö r téne t . Kraudy Margit 
— a k i s „prepa"—műkedvelő előadásra való 
•készülődés okán bekerül a város társasági 
életébe, és egyszerre fénypontja lesz a város 
i f júságának. (A műkedvelő előadásra való 
készülés — a népszínmű tanulása — közben 
alkalom nyílik az írónak a népszínmű finom 
ironizálására is.) Az előadásra való készülődés 
jó alkalom a kisváros ifjúságának az egy-
máshoz való közelebb kerülésre. Már-már 
úgy látszik, hogy a társadalmi előítéleteket — 
amihez az idősebbek mereven ragaszkodnak 
— a fiataloknak sikerül legyőzniök : az elő-
adásra való készülődés közben a kisváros 
egész ifjúsága közelebb kerül egymáshoz, — 
a segédjegyzőtől a leggazdagabb vaskeres-
kedő fiáig. Az eseményeknek ezen a pont ján 
—- épp, amikor a fiatalság csaknem teljesen 
együtt van — jön a hír, hogy két fiatalember 
pá rba j t vívott egyfriással a női becsületen 
esett sérelem megtorlásáért, és ez a párbaj 
okot adot t a főjegyzőnek, hogy betiltsa a 
fiatalok előadását, s ezzel kihúzza az alapot 
a közös együttlétek alól. S lám, az »öregek« 
mindnyájan helyeslik e lépést, mert társa-
dalmi kasztgőgjükben lelkükben mindig is 

. helytelenítették a fiatalok e nagy barátko-
zását. 

Úgy indult ez a történet , mint egy 
boldog idill : már-már úgy látszott, hogy a 
nagy emberi érzelmek, a fiatal szívek egymás 
iránti vonzódása fölibe tud kerülni az elvakult 
osztály előítéleteknek, kasztindulatoknak, — 
s a kis regény cselekménye ezen a ponton 

veszíti el idillikus voltát, amikor a társadalmi 
osztályelőítéletek erősebbnek bizonyulnak az 
if jú szívek szavánál. Móricz ekkor és ilyen 
társadalmi környezetben még nem tudo t t 
idillt teremteni. Számba kell vennünk azt 
is, hogy az író 1919 után írta e kis regényét, 
miután előzőleg már megírta a »Légy jó 
mindhalálig«-ot. »A kis vereshajú«-ban is ot t 
érezzük a »Légy jó mindhalálig«-ot megírt 
iró egyik fő problémáját : a gyermekek, 
illetve a fiatalok és a felnőttek életszemléle-
tének antagonizmusát . Mindezeket emléke-
zetünkbe idézve, nem lep meg bennünket , 
hogy az idillikusnak induló történetet ezzel 
a keserű bölcsességgel zárja az író : »Dehát 
ez az, valóban csak ez az élet : szép s nagy 
dolgok hosszú készülete s várat lan és gyors 
halála a virágos bokréta.« 

Mint már említettük, a kisregény a »Szín-
házi Élet« számára készült. Ez a tény, hogy 
először folyóiratban jelent meg, elsősorban 
bizonyosmérvű vázlatosságán, kidolgozatlan-
ságán érződik. 

A korábbi kisváros ábrázolásai u tán is 
megkapó az a biztonság, amivel a kisváros 
világában tájékozódik az író. Ahogy a sa já t 
legszűkebb hazájában, — ahol gyermekként 
és i f júként gyű j tö t te társadalmi élményeit, 
— első írói jelentkezésétől azonnal pontos 
társadalmi elhelyezkedésükben tud ta látni 
alakjai t , ekkor már ugyanolyan pontosan 
tájékozódott ebben a számára eredetileg ide-
gen környezetben, s meg tud ta teremteni 
a felvidéki kisváros színes társadalmi képét . 
Ez a kisváros — Klopacska — nem a harco-
san haladni akaró öntudatos polgárság lakó-
helye, hanem polgárai sokban Mikszáth felejt-
hetetlen kisvároskáinak — Bábaszéknek 
avagy Körtvélyesnek — lakosaihoz hason-
lítanak : »S bizony alig is látszott meg a 
város képén, hogy az utolsó században két 
nagy revolución is á tment a világ ; itt még 
mindig a rendi kiváltságok korát élték az 
emberek s egy lakodalom alkalmával oly 
hevesen összeakadtak a patrícius családok, 
hogy a megtisztelő megszólítás u tán : »Euere 
Weisheit 1 . . .«, mindjár t a leggorombább te-
gezésre tértek á t és kölcsönösen lemocskolták 
egymást, hogy gőgtől elkapatva jobb csa-
ládból valónak képzelik magukat a szom-
szédnál . . . Már arra került a sor, hogy a 
keményre kikovácsolt 'kapák s ásók ember-
telen munkára lesznek felhasználva, mikor 
Noll Kristóf Jánosnak az a szerencsés ötlete 
jöt t , hogy a tűzoltó t rombitákat megfúvat-
ván, szerencsésen elterelte a figyelmet efféle 
hiábavaló törekvésekről.« Móricz ilyen 
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mikszáthi ízekkel eleveníti meg a kisváros 
társadalmi légkörét. 

Klopacska sok emlékezetes f igurája közül 
is talán egyike a legemlékezetesebbeknek 
a kis prepa apja, az öreg Kraudy, — akiben 
a hivatalnokká kényszerült dzsentrit raj-
zolta meg az író, — mesteri vonásokkal 
keltve életre az öreg Kraudy fel-fellobbanó 
úri önérzetét. A Kraudy-család ábrázolásának 
sok vonásában ráismerhetünk Jankáék csa-
ládjára. 

Különösen szerencsés eszköz az alakok 
életrekeltésére, a kis felvidéki város atmosz-
férájának f elidézéséreMóricz nyelvi leleménye: 
úgy tud ja felhasználni Klopacska lakóinak 
eltérő' nyelvi sajátosságát, hogy nem lesz 
érdekesség —• kuriozumhajhászó, hanem ez 
is alakjai jellemzésének lesz az eszköze. 

»A kis vereshajú« nem ér fel a nagy Móricz-
regényekkel : a folyóirat porladó hasábjairól 
való kiemelése azonban nemcsak irodalom-
történetileg volt érdemes, hanem azért is, 
mert ma is élő próza, amely művészi élményt 
ad az olvasónak. 

* 

Az elbeszéléseket t émájuk alapján négy 
nagyobb csoportban közli a kötet . (»Családi 
kör«, — »Kibírhatatlan. . . 1«, — »Az Úr a 
tornácon«, —• »Életnek vize«.) 

»A Családi kör« cím alat t összefoglalt írások 
témájá t nagyobbrészt a saját , illetve felesége 
családjának életéből vette. Különösen négy 
elbeszélés emelkedik ki : »Tüzes gép«, — »A 
mama levelet ír«, — »Az ebédlő és a háló«, 
— »Öt tojás«. 

A »Tüzes gép« témája az egész Móricz-
Pallagi-családot megrázó esemény : a cséplő-
gép felrobbanása és annak következtében a 
család tönkrejutása. Móricz — csaknem 50 év 
távolából — úgy eleveníti fel ezt a nagy 
eseményt, hogy felejthetetlen emléket állít 
apjának, a merészen nagyratörő paraszt-
embernek. Az író apjának ezt a jellemvonását 
csodálta legjobban. Ahogy írta róla : »Apám 
nagyon jószívű ember volt, erős ember, aki 
nem ijedt meg se a maga árnyékától, se a 
más öklétől.« Az állandóan kísérletező apa 
mellett kissé hát térbe szorul ugyan az anya 
alakja, de Móricz nem kevesebb szeretettel 
kelti őt is életre : benne, a törékeny asszony-
ban a gyermekeiért hőssé válni is tudó és 
mindent vállaló embert szerette és tisztelte. 

»A mama levelet ír«, — »Az ebédlő és a háló« 
és az »Öt tojás« cselekménye Jankáék vilá-
gában játszódik. Arról is vallanak ezek az 
elbeszélések, hogy ez a világ milyen új társa-
dalmi élményeket adott Móricznak : az író 
i t t ismerkedett meg a hivatalnokká s így 
lényegében kispolgári életformába kénysze-
rült volt kisnemeseknek az életével : de 
mennyivel más ez a világ, mint a »fenn 
az ernyő, nincsen kas« elvét alkalmazó al-

földi dzsentri élete, mely még a lecsúszásában 
is t a r t j a a külső csillogást. Ezek a felvidéki 
kis urak krajcáros gondokkal küzködnek, a 
gazdasági válságot létükben érzik meg (Az 
ebédlő és a háló), feleségüket embertelenül 
kihasználják, akik a hajdan való szép álmai-
kat már csak egy-egy pillanatra idézhetik 
fel, (»A mama levelet ír«) — s szűk horizontú 
világukban attól is rettegnek, hogy a vendég 
ebédre náluk marad ; a kultúra iránt semmi 
érzékük sincs, s azt már nem tud ják értékelni, 
hogy a festő megörökítené egyetlen leányukat 
(»Öt tojás«). 

A »Kibírhatatlan. . . 1« fejezet cím alat t 
foglalta össze a szerkesztő a nagy gazdasági 
válságot, s egyáltalán a Horthy-rendszer 
»kibírhatatlan« polit ikáját vádoló Móricz-írá-
sokat. Jellemzőjük az ekkor keletkezett elbe-
széléseknek az erős drámaiság : a társadalmi 
feszültség vad emberi indulatokban csapódik 
le. Ilyen különösen a »Karácsonyi ének«, — 
de »A házmester« — és »A kapupénz« is sok 
ilyen vonást muta t . Móricz művészetének 
nem új eleme ez a vonás : emlékezzünk csak 
»A fejsze« felejthetetlen házmesternéjára, aki 
— miután hírülvette az ura hősi halálát, — 
úgy áll bosszút a fér jét elpusztító úri világon, 
hogy az uraktól vet t hálószobabútort vágja 
szét a fejszével. — Vagy milyen sokat elárul 
ezeknek az éveknek nyomasztó atmoszférá-
járól az »Este, tűz mellett« és »A gép belépett 
a hivatalba« c. írás is. 

E csoport több elbeszélése t émájában és 
atmoszférájában rokon a szintén 1931-ben 
írt »A fecskék fészket raknak« című kisregény 
problémakörével. (»Előleg munkára«, »A füst« 
stb.) 

A következő csoport »Az Cr a tornácom 
írásai a címadó novella t émájá t variálják, 
de már nem annak szellemében : sokkal 
inkább úgy, hogy az úr a munkásoknak a 
sa já t megrövidítésére irányuló szándékát 
csendes szemhunyorítással veszi tudomásul. 
Érződik már ezeken az írásokon, hogy az a 
Móricz Zsigmond írta, aki a »Uri-muri-ban, 
de különösen a »Forró mezó'k«-ben és a 
»Rokonok«-ban leszámolt a dzsentrihez fűződő 
illúzióival ; à »Ritterfalu«-ban alig leplezett 
iróniával ábrázolja a nemesi múlt még élő 
anakronizmusait, — s a »Sustorgás«-ban így 
foglalja össze véleményét erről a letűnő világ-
r ó l ; »Vége egy világnak. Még i t t vannak a 
jelek, hogy volt. De már a nagy nyárfák 
susurlása, meg a nyelvek suttogása énekel 
róluk csak.« 

E két utolsó csoportban összefoglalt elbe-
szélések egy jelentős részének legfőbb műfaj i 
jellemzője, hogy az elbeszélés .és a riport 
határán állanak : az alakok annyira az élet-
ből lépnek be az írásokba, hogy az olvasó 
gyakran nem is t ud ja : az író eleven pár-
beszédet írt-e le, vagy pedig maga bonyolí-
to t ta a mesét. 
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A kötet utolsó csoportjának címe : »Életnek 
vize«. E ciklus elbeszélései az örök témával, 
a szerelemmel foglalkoznak különböző' élet-
korú és társadalmi helyzetű emberek körében. 
A »Tavasz« arról vall, hogy a szerelem a leg-
egyszerűbb ember szívében is milyen nagy 
változást hoz : egy idill csírája van ebben 
az elbeszélésben. Van példa a tragikus kime-
netelű szerelemre is a kötet elbeszélései között: 
az »Orgonanyíláskor történt« és »A kislány 
kisujjáért«. 

Az író által kimondott tanulság mindket-
tőben kérdéses : de az elsőben lényegében 
azt muta t j a meg Móricz, hogy a háború 
hogyan deformálta az emberi lelket és a 
katonaviselt ember mindenáron való boldog-
ságra törekvésében a gyilkoláshoz, —- ehhez 
a háborúban megtanult eszközhöz — folya-
modot t . »A kislány kisujjáért« címűben sem 
az a lényeges, hogy a falu végül az erkölcsi 
rend támaszait lá t ja a csendőrökben, hanem 
az, amit a novella első fele a tömegindulat 
ábrázolásán át nagyszerűen megmuta to t t : 
a legkisebb alkalom is elegendő, hogy a falu 
jogos indulata a csendőrök ellen csaknem 
lázadásban törjön ki. Ebben az elbeszélésben 

a tömeg indulatainak mesteri megeleveníté-
sében remekel az író. 

Joggal merül fel a kérdés : mivel gazda-
gít ja ez a kötet a Móricz-portrét? Új, csak 
e kötet elbeszéléseiből elemezhető vonásokkal 
semmiesetre sem. Az elbeszélések Móricz fej-
lődésének második és harmadik korszakából 
valók : túlnyomó többségükben az utóbbiból. 
A kötet írásai Móricz e korszakokbeli fejlő-
dési képét teszik árnyaltabbá, sokszínűbbé. 
Móricz életművében egyébként is csak kevés 
olyan írás van, amelyet nem kellene új életre 
keltenünk. E kötet minden darabja meg-
érdemelte, hogy a napilapok és folyóiratok 
csak kevesek számára megközelíthető hasáb-
jairól egy Móricz-kötet maradandóbb lapjaira 
mente t te á t őket Nagy Péter. Különösen, 
ha azt is szem előtt t a r t j u k , hogy — mint az 
ismertetésből lát tuk — néhány egészen kiváló, 
Móricz java novelláival felérő — írás van kö-
zöttük. 

A kötetet Nagy Péter válogatta s rendezte 
sa j tó alá, — s bevezető sorainak a kalauzo-
lása mellett jól tá jékozódhat az olvasó az 
elbeszélések között is. 

Varga József 

GONCSAROV: OBLOMOV 

(Orosz Remekírók) Fordí tot ta Németh László. Új Magyar Könyvkiadó, 1953. 

1859-ben, az »Oblomov« megjelenésének 
évében, rövid hír közölte a Magyar Néplap 
olvasóival, hogy Goncsarov orosz írónak 
irigylésreméltóan hatalmas szerzői díjat fize-
te t t kiadója ú j regényéért. Hol vagyunk 
mi még ettől — sóhaj t fel a Bach-korszak-
beli Magyarország újságírója irigykedve. 
Ezzel jó időre napirendre tér t irodalmunk 
Goncsarov regénye felett . Évtizedek múlva, 
1887-ben pedig a Fővárosi Lapok közöl 
orosz vonatkozásokat ismertető tárcaírója, 
Jancsó Benedek tollából néhány egyéni 
lelemény híján való sort az oblomovizmusról. 
A cikk az akkor már közkeletű fogalmat 
magyarázta meg olvasóinak, eleget téve 
ezzel az általános műveltség követelményé-
nek. Ezek voltak az Oblomov-ról szóló első 
magyar megnyilatkozások ; és lényegében 
ezek is maradtak mindmáig. Mikor Szabó 
Endre fordításában, 1906-ban az »Oblomov« 
megjelent a »Klasszikus Regénytár« soro-
zatban, irodalmi visszhangja nem volt. 
A Nyugat sem foglalkozott érdemlegesen 
ezzel a regénnyel.1 Lukács György a nagy 
orosz realistákról írott kötetében nem tár-
gyalja az »Oblomov«-ot. Illő volt tudni, 

1 A bibliográfiai adatokat Kozocsa—Radó 
orosz bibliográfiájából merítet tem. 

hogy Oblomov a tunya ember tétlen életének 
irodalmi szimbóluma, afféle világirodaim i 
Pa tó Pál úr, aki ezt tudja , ismerni vélte az 
egész regényt is. Most, hogy Németh László 
fordításában, a mű jelentőségéhez méltó 
köntösben megjelent, lehetővé vált, hogy 
közönségünk olvassa és meg is' szeresse a 
világirodalomnak ezt a remekét: 

Ha az »Oblomov«-ot fellapozzuk, első 
benyomásunk, hogy a dolga után lótó-futó 
világban az öncélú semmitevés megtestesí-
tőjét ismerjük meg. Tevékeny emberek 
sürögnek-forognak fontosságuk tuda tában 
Oblomov lakásán, miközben a házigazda 
nem is díványán, de öltözetlenül, ágyában 
heverész. Ez a jómódú, jobbágytartó föld-
birtokos képtelen egy levelet megírni inté_ 
zőjének, szerelmét képtelen annyira reali_ 
zálni, hogy házasság legyen belőle ; végű 
is szállásadónőjét veszi feleségül, és boldcgan 
élnek, míg meg nem halnak. Dobroljubov 
nevezetes és immár klasszikus tanulmányá-
ban alaposan elemezte a regénynek ezeket a 
vonásait, és meg is állapította azokat a 
találó és azóta közhellyé vált következteté-
seket, melyek szerint Oblomov, ez a tétlen 
földesúr rémekbesikerült típusa a pusztuló-
félben lévő feudális társadalomban élősködő 
embernek. Kimuta t t a Oblomov irodalmi 
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