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felhalmozott hatalmas nyersanyagot imponálóan érett stílusban, eró's 
szerkezeti fegyelemmel tudják (vagy akarják) elrendezni és kifejezni. 
Egyikük-másikuk tanulmánya ugyancsak nehéz olvasmány. Az idősebb 
nemzedékek számára aggasztó távlat sejlik ki ebből: mintha az átlátszó, 
racionalista és demokratikus francia stíluseszmény helyett (amelyet 
nem utolsósorban az Eötvös Kollégiumból kikerült tudósok és írók 
népszerűsítettek) fiataljaink kezén ismét a bonyolultabb, filozo-
fikusabb, elvontabb német szellem kezdene uralomra jutni. (A Petőfi 
Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda Iroda kiadványa. Bp. 
1979.) 

MAKAY GUSZTÁV 

AZ Í R Ó Ë S A V Á R O S A 

Móricz Zsigmonddal Debrecen nevét, azt hiszem, az is összekapcsol-
ja, aki csak a Légy jó mindhaláligot olvasta; annál inkább mindenki, aki 
az életműnek alaposabb ismerője s nyomon követhette azt a folyamatos 
kapcsolatot, amely az írót a magyar Alföld legnagyobb városához fűzte. 
Ez indokolja a Hajdú-Bihar megyei könyvtár új, sokszorosított ki-
adványát, mely e kapcsolatot kívánja a könyvtáros eszközeivel át-
tekinteni. 

A Móricz és Debrecen Szabó Sándor Géza gyűjtése. A szerző már 
nem érhette meg a kiadvány megjelenését; de posztumuszán is hálásak 
lehetünk neki az elvégzett alapos munkáért. Bevezetője hasznosan tájé-
koztat a különböző debreceni orgánumok jelentőségéről, jellegéről, s 
kijelöli a csomópontokat, amelyek körül a Móriczról szóló írások a 
debreceni sajtóban kristályosodtak. A továbbiakban részben bibliográ-
fia, részben antológia következik: a II. rész gondos és alapos bibliográ-
fiát közöl egyfelől Móricznak a debreceni sajtóban megjelent műveiről, 
másfelől a rávonatkozó cikkekről, hírekről. Némi vitatkoznivalónk ezzel 
a résszel is lenne, mert meglehetősen ötletszerűen veszi bele azoknak az 
írásoknak a megjelenését, amelyeket Móricz Debrecenről vagy Debre-
cennel kapcsolatban írt. De elsőrendűen dicsérni kell és lehet: számos 
ismeretlen apróságot hoz a felszínre, jól árnyalja a képet - puszta 
felsorolásával is - amelyet a város és az író viszonyáról eddig kialakít-
hattunk. A közlés módszere ugyan világos, de nem teljesen kielégítő: 
nem pusztán felsorolás, de nem is egészen annotált bibliográfia; valahol 
a kettő között helyezkedik el. A fejezet címe pedig (Móricz Zsigmond 
napjai Debrecenben) határozottan félrevezető: az olvasó e cím után azt 
várná, hogy Móricznak a városban töltött számos napjának járt utána a 
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gyűjtő s minden ott töltött idejének adja a legkülönbözőbb forrásokból 
származó, lehetőleg teljes képét. Ezt nem kapjuk, erre kísérlet sem tör-
ténik; de amit ad, az hasznos. 

Zavart inkább az okoz, hogy a móriczi művek szerepeltetése ötlet-
szerű. Igaz, nehéz is lenne teljes és hiánytalan képét adni annak, hol, 
hányszor, mely alakban, jelenetben, párbeszédben jelenik meg debre-
ceni emlék Móricz műveiben: a lista határtalan. Ezért talán ezt okosabb 
lett volna elhagyni; mert amit ad, az még az átlagos olvasó igényét sem 
nagyon elégíti ki. A III. rész (Móricz Debrecenről: válogatott idézetek) 
azzal, hogy Móricznak a városról tett kisebb-nagyobb nyilatkozatait 
foglalja össze, hasznos, bár nem nagy horderejű antológiát ad: ezt 
minden helybéli tanár irodalomórán, vagy helyi szónok alkalmi ünne-
pélyeken jól fogja tudni hasznosítani. 

A gyűjtemény legnagyobb fejezete, a 250 lapos kiadvány majdnem 
fele Móricz alakja a debreceni sajtóban címmel ad válogatást a Móriczra 
vonatkozó debreceni közleményekből. Ez sem haszontalan - de elég 
elszomorító, nem valami színvonalas kép alakul ki belőle. Nemcsak azért, 
mert sok a fajmagyarkodás; ez a két háború közötti sajtónyelvezetből 
kitörölhetetlen, s még olyanoknak az írását is megszeplősíti, mint 
Juhász Géza. Hanem azért, mert a zöme az Írásoknak eléggé jobboldali 
- politikailag vagy esztétikailag; s nem jelentéktelen része nem lát túl a 
kálvinista Róma kálvinista palánkján: pusztán abból a szempontból 
nézi és ítéli (meg vagy el) az írót és a művét, hogyan ábrázolja a 
kálvinistákat. Ennek vannak derűs lapjai, mint a segédlelkészek folya-
modványa Baltazár püspökhöz, amelyben ugyan 1918-ban azt írják, 
hogy Móricz a Fáklyával meggyalázta az egyházat - de ugyanakkor 
elismerik ténybeli igazát és erre hivatkozva kérik a püspököt, rendezze a 
segédlelkészek sanyarú anyagi helyzetét. De vannak olyan, elvakult-
ságukban elszomorító lapjai is, mint Csák László írása A nap árnyékáról, 
1936-ból, amelyben szálán szedi a regény alakjait, szembesíti őket a 
legortodoxabb református egyháztörténet nézeteivel, hogy végül el-
szomorodott szívvel állapítsa meg: ez a jó református Móricz milyen 
rossz református. . . 

Ez a része a gyűjteménynek jó mércéje annak: milyen messze 
vagyunk már színvonalban, szempontban attól, amit Debrecen egy 
fél százada még jelentett. De az egésze is hálára kötelez: minden Móricz-
kutató haszonnal fogja forgatni ma, s a jövőben is. 

n.p. 


