
Móricz, Zsigmond és a Jászság
Móricz Zsigmond, a legnagyobb magyar kritikai realista regényíró, „a magyar

demokratikus kultúra nagy klasszikusa", — éppen huszonegy esztendővel ezelőtt,
1934-ben járt Jászberényben. Szakadatlan az országot járta ekkoriban, küszködve
ekkor még kezdődő, de végül is halált hozó betegségével. Februárban Debrecent,
Kisújszállást, Kecskemétet, Nagykőröst és Hódmezővásárhelyt ejtette útba, ősszel
pedig, valószínűleg november 23- és 24-én Jászberénybe látogatott el „Mindenünnen
jajszót hozott... s cikkeket, novellákat. A Rádióban körképet olvasott fel vidéki
városokról" — írja apjának ez éveire emlékezvén Móricz Virágj

Jászsági élményeiről, megfigyeléseiről is rádióelőadásiban s a fővárosi lapokba
írott cikksorozatában számolt be. De nemcsak egyszerű beszámolók, riportok ezek
a cikkek, felolvasások. A gyakran látszólag egymásnak ellentmondó érveléseket
kifejtve, csaknem önmagával vitázva, — új tényékhez, a társadalom törvényszerű-
ségének szélesebb felismeréséhez jutott el az úti tapasztalatok nyomán. Éles szem-
mel s csak az igazi nagy íróikra jellemző írói lelkiismerettel vizsgálta a nép, ez idő-
bein már elsősorban a parasztság életét, sorsát. Meleg emberi szeretettel fordult a
jászsági ember felé is. A Magyarország c. napilap 1934. novemberi és decemberi
szamaiban „A föld és az ember" c, három részből álló cikksorozatában. így össze-
gezte a jászsági tanulságokat:

„A Jászságiban voltam néhány napig s a jászok föMbiftokrendszerével fog-
lalkoztam." — kezdi el cikkét. A különféle nézeteket hirdető írókkal és közgazdá-
szokkal vitázva először is kimutatja, (hogy a néhány éve lezajlódé látszat-földreform
(a Nagyatádi-féle) semmi lényeges változást nem eredményezett a parasztság szá-
mára. A parasztság fő kérdései, elsősorban is a földkérdés éppen olyan megoldat-
lan, mint azelőtt. „Ott vannak, a nagy embermedencék, a munkásproletariátus szé-
dületes halmai az Alföldön a nagy proletárközségekben; (A Kunságban és a Hajdú-
ságban látta e falvakat. — Cs, I.) ezeket földhöz kell juttatni minél előbb és min-
den áron, hogy az emberi munkaerő, minden nemzeti érték között a legbecsesebb, a
maga munkahelyére jusson."

A gyökeres földreform azonban, jóllehet a 30-as évek derekán éppen ez
jelenti a legsürgősebb és legfőbb tennivalót, nem oldja meg végérvényesen a paraszt-
ság életének s a mezőgazdasági termelésnek minden kérdését. Világosan látja-e ezt,
vágy csak ösztönösen érzi, nem tudni, de bizonyos, hogy éppen a Jászság földbirtok-
viszonyai mélyen elgondolkoztatják az írót. Hiszen „ezen a vidéksn háromszáz hold-
nál nagyobb föld egy tagban nincs évszázadok óta. Sőt nincs 700 év óta. Ennek a
földnek az Árpádok telepítése óta nincs földesura. Itt. oligarchák az 1200-as évek
óta nem voltak. A Jászság ezt a földet egy tömegben kapta egységes tulajdonba s
egészen 1102-ig vagyonközösségben éltek... Ma ez a kétszázezer holdnyi terület...
a földművelő lakosság családjai között szétosztva" java részében. „És mégis, ugyan-
olyan nehézségek vannak, mint ott, ahol aránytalan a földelő szilás. Nem termelnek
jobban s többet, mint más vidékek,... a föld hozama nem kiválóbb, mint akárhol
másutt". Több oldalról megvilágítva exponálja ezt a kérdést, s világosan kifejti,
hogy „nem elég csak a földműves-termelők igazságos és egyenlő kielégítésére gon-
dolni, hanem egyidejűleg arra is vigyázni kell, ihogy a földműves társadalom minél
nagyobb többletet termeljen s ezt a földművelés tudományos és gyakorlati emelésé-
vtil lehet elérni... A földkérdés összefügg a gondolkodási lehetőségek kérdésével;
atz instrukció, a kultúra, a piac kérdésével. Hogy földművesnek legyen hol 'termel-
nie, tudjon termelni és terményeit könnyen és azonnal értékesíthesse" — írja a
Magyarország 1034. november 29-i, csütörtöki számálban.

A cikksorozat számos végső megállapítása közül a legjelentősebbek:
a) A paraszti termelés nem lehet öncélú, hanem az egész társadalom terme-

lésének szerves része. „A földnek nemcsak az a rendeltetése, hogy eltartsa azokat,
akik túrják s művelik, hanem azokat is táplálnia kell, akik tőle elszakadva- más
foglalkozási körben s például városokban, kövön élnek" — érvel.
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b) Meglátja és megmutatja, hogy a harmincas évek elején Magyarországon
már a kisárutermelő paraszti birtok is szerves függvénye a nagy kapitalista világ-
piacnak, s a nemzetközi mezőgazdasági világpiac rendkívül nehéz, veszélyes helyzet
elé állítja a kisparaszti birtokot.

Ez utóbbi tényezők felismerésére valószínűleg Kecskeméten és Nagykőrösön
döbbent rá. Ez évben járt ott, s látta, hogy a homokon „Kánaánt varázsolt" a pa-
raszti munka, s messze földön híres export-teirmékeket termelnek itt a parasztok.
Látta azonban, éppen Nagykőrösön, mint a „Barbárok" c. kötetében megjelenő,
körösi élményekből fakadó, ezidőtájt írott „Ugorka és paradicsom" c. novellája is
mutatja: a kapitalizmus behatolása a parasztság körébe s a kisáruterrnelő paraszti
birtoknak a világpiac egyetemes körébe való bekapcsolása a tőkés társadalom
viszonyai közepette könyörtelenül széttép a paraszt-családok életében mindent, ami
idilli, szép és emberséges, s a családi élet legintimebb mozzanataiban is — (hogy
szülessék-e gyermekük a fiataloknak?) — a világpiac függvényévé válik a család.
Döbbenetes erejű ez a karcolatnyi terjedelmű kis írás!

És mégiis, talán .érthetetlen az első pillanatban, a cikksorozat december 1-én
megjelenő részében ezt az utat — Nagykőrös, Kecskemét útját — javasolja a Jász-
ság népének is. A homokon „Kánaánt varázsló" mezőgazdasági termelés útját, a
Három Város jellegzetes példájának követését javasolja az e vidéknél külterje-eb-
ben gazdálkodó jászsági termelőknek. Talán nem is a közgazdasági szakismeret,
hanem az írói lelkiismeret hangja ez: érzi, hogy a belterjes, világpiaci exportcikke-
ket produkáló kisparaszti birtok a paraszti termelésnek mégis csak magasabb
fokát jelenti a hagyományos külterjes paraszti gazdálkodással szemben. A követ-
kező lépés pedig e kisparaszti gazdaságoknak beszerzési és értékesítési, majd pedig
termelési szövetkezetekbe vaíló szerveződése a minőségi termelés s a könnyű érté-
kesítés érdekében, örömmel üdvözli, mint „az új út" első látható eredményét, a
Jászberényben megalakult tejszövetkezetet, s további hasonló lépéseiére buzdítja a
Jászság népét. „A földműves lakosság-nőik első jótevője az, aki a föléét <a kezébe
adja, második az, aki megtanítja az új utakra... Szervezet és szervezkedés •nélkül
ma már lehetetlen « gazdáiknak ihelytállniok" — írja.

Természetes, ezt világosan látnunk kell, Móricz Zigmond a harmincas évek
derekán — (hasonlóan a makói hagymások Erdei Ferenc által szervezett s vezetett
hagymás-szövetkezeteihez) — kisparaszti, kispolgári szövetkezetek hálózatát kép-
zeli el. Nem látja, később meg már nem volt alkalma felismerni, hogy a paraszti
tömegeknek földhöz juttatása s a mezőgazdasági termelésnek ily magas fokra való
emelése csak a munkásosztály vezetésével érhető el. A parasztság mindezeket a fel-
adatokat, önmaga számára is teljes felszabadulást víva ki, csak a proletariátussal
szövetségben, annak vezetésével oldhatja meg. De kétségtelen, s ez számunkra igen
becses irodalmi hagyomány, hogy Móricz Zsigmond éppen a Jászságban járva s a
jászsági parasztság életkörülményeit vizsgálva kezdi feszesetni ezúttal ismét önön
„paraszti szemléletének" korlátait, s keresi a paraszti problémák megoldásának
útját. Különös, de talán nem véletlen, hogy éppen albban a megyében, amelyben
tizenhét esztendő multán, mint zászlóvivők, az első magyar szocialista mezővárosok
alakultak.

Más szempontból is érdekes és tanulságos az író látogatása a Jászság „főváro-
sában". Miként a jászberényi élményből fakadó novellája, a „Barbárok" c. kötetben
megjelent „Kamukéra"-ból is kitűnik, az említett cikksorozata is bizonyítja: az író
vidéki látogatásai során egyre Világosabban látja a parasztság körében húzódó, a
parasztságon belül is egyre élesebbé váló osztályellentétéket. A szóbanfongó cikk-
sorozat befejező részében rámutat arra, hogy Jászberény város parasztsága pénz-
ügyileg is teljesen a klérustól függ. ,jNirvcs isi a városbam, bank, csak egy, az Egri
Egyházmegyei Takarékpénztár fiókja" — idézi egy jászberényi középparaszt szavait.
S az író éles szeme észreveszi azt is, hogy a Jászságban a zsírosparasztság földjén
a termelés külterjesebb, mint a kis- és középparasztokén, ahol a föld kicsinysége, a
családban sok éhes száj s a kapanyél nélkül való munkáskezek belterjesebb, maga-
sabbfokú termelést követelnek meg, mint a minél kevesebb niapszámbér kifizetésére
törekvő, munkaigényes növények termelésétől idegenkedő kulákbirtokon. De külö-
nösen az állattartás terén mutatkozik meg, Móricz Zsigmond szerinit. a kis- és
középparaszti gazdálkodás korszerűbb volta a kulákság gazdálkodásával szemben.
Emellett, s ez igen jellemző, a jászberényi vagyonos paraszt nem adja a herényi,
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ígeti magas színvonalú gazdasági oktatást meghonosító gazdasági iskolába fiait
tanulni, még a tanítóképzőbe sem nagyon, hanem á gimnáziumba küldi, hogy ott
urat neveljenek belőle. Közülök „nyolc szülő 'küldi csaik fiát a gazdasági iskolába."
— panaszolja s veti szemükre az író a Pesti Naplóban megjelent egyik cikkében.
Márpedig ma már hiába a föld, szaktudás nélkül nem lehet eredményeket elérni,
mint még Pintér polgármesternek, a zsírosparasztból lett városfőnek a maga ide-
jében még sikerült, — kiről Móricz Zsigmond a „Kamukéró"-|ban is maró gúnnyal
emlékezik meg. Űj idők érkeztének! „Ma már csak tudományos ötletekkel és mun-
kával lehet megbirkózni az élet nagy föladataival" a mezőgazdaságban is, — írja
tanácsként Móricz.

És éppen ezért érdeklődik annyira a Jászberényben folyó iskolai-oktató munka
iránt is. Elismerően ír a berényi gazdasági iskoláról, s külön cikket ír a jászberényi
tanítóképzőben szerzett tapasztalatairól. A cikk „Verseny az iskolában" címmel a
Pesti Napló 1934. december 2-i, vasárnapi (!) számában jelent meg. A tanítóképzés
ügye azért érdekli ennyire,- mivel a falusi értelmiséget képező iskolatípust látja a
képzőben. „Jászberényben jártam s megnéztem ott . . . a főiskolát" — kezdi cikkét,
dicsérően főiskolának nevezve a berényi tanítóképzőt. Hosszan, szemléletesen leírja
a képző külső képét: „A tanítóképző... hatalmas alkotás. Huszonkilenc ablakot
olvastam meg a homlokzaton, hármas tagozatban. A mező szélén álló putrik vele
szemben és a jász föld bokros, lombos téli képe. Éppen most rakják ki előtte kövek-
ből az úttestet. Vasrácskeríités, parkozott kör, valóságos kastély. A folyosók, termek
a mai építési technika legmagasabb követeítményei szerint. Az egész intézet beren-
dezve a, higénia és kultúra követelményei szerint... Ebben a csatornázatlan város-
ban saját vízvezeték, villanyvilágítás és a termek, tanulószobák végtelen sora.
Tizenkét munkaterem az ifjúság számára a tantermeken kívül és csak zongora-
szoba kilenc. Díszterem, és tornaterem, linóleummal bevonva, a legtökéletesebb fel-
szerelés mindenütt." Az író azonban maga írja, hogy mégsem ez volt a legnagyobb
meglepetés itt számára, hanem az 'a légkör, az a szellem, amit itt talált. Valóban,
ha meggondoljuk, hogy a tanítóképzők légköre, közvetlenebb, a testület egész habi-
tusa őszintébb és demokratikusabb s a növerídékek társadalmi rétegződése is egész-
ségesebb, mint az a korabeli gimnáziumokban általában ismert és szokásos volt,
akkor nem csodálkozunk, ha az író „az iskola tanárainak szellemében valami pél-
dátlan lelkes versenyző szellemű munkát" talált, s a diákok, ez „erős, e\gészség»st új
generáció ... egy új világ eljövetelét éreztette" vedé.

Több tanítási órát is meglátogatott, ezekről részletesen beszámolt a Pesti
Napló olvasóinak. „Végighallgattam például egy pedagógiai gyakorlattal foglalkozó
órát. A fiúk az akarat nevelésének kérdésével foglalkoztak. Szakkönyveket olvas-
tak hozzá a tanár vezetésével... Álmélkodva láttam, hogy szinte teljesen megszűnt
a régi feleiltető-kikérdező, magcMató módszer." (Tanay Antal, pedagógia-szakos tanár
órája.) Külön kiemeli az értelmi és testi nevelés példás összhangját, melyet itt az
iskolában szemlélt. „Tornaórán a pompás, trikóba s fekete dresszbe öltözött fiúk
egész látványosság voltak, kisportolt kitűnő testekkeit s brilUánsan s hallatlan vak-
merőséggel végezték a szer gyakorlatokat, amelyetekéi a Testnevelési Főiskolán is
becsülettel megálUák volna helyüket, ... a legnagyobb csoda azonbam a fizikai
szertár volt. A fiúk maguk készítik el az öíszes fizikai műszereiket s oly tökélete-
sen ... a természetrajzi szertárban ugyanaz. Pár év alatt a táj minden állatát és
növényét fölgyűjtötték s oly tökéletesen preparálták, mintha üzemszerűen készíte-
nék. Amellett élő kísérleteik, s felszívódás és anyagcsere kísérletei..."

De a dicséretek mellett nern fukarkodik a segítés szándékából fakadó bíráló
észrevételekkel sem. Az iskola, jóllehet a néppel s a való 'élettel való kapcsola-
tának számtalan feltétele adva van, mégsem használja ki e lehetőségeket. „A Umító-
iképezdében egy hiányt konstatálok, — írja — főcélul az van kitűzve, 'hogy falusi
tanítókat, tanyai pedagógusokat neveljenek, s évente összesen négyszer mennek ki
kétórás vizitába a gazdasági iskolába. Szeretném indítványozni, 'hogy a magas kul-
turális nevelés mellett kapcsolják be a tanítóképzésbe a gazdasági nevelést a jövő
érdekében... Az iskola a 'legjobb úton van, ...csak azt a szempontot kell még erő-
sítenie, hogy az életre neveljenek" — fejeződik be a cikk. Az értelmiségieknelk, a
tanároknak s a leendő tanítóknak nem szabad elfeledniök, hogy „most folyik min-
den téren az új felvétele, a meglévőnek rendszerezése és a jövő előkészítése" — írja
a berényi iskoláról szólva a Magyarországba írott cikksorozat záró bekezdéseiben is.

A Horthy-rendszer főkorifeusai feilobbanó dühvei, majd szervezett acsarko-
dással reflektáltak az írónak a berényi képzőről szóló soraira. Nem tetszettek a
szavak Pintér Jenőnek, Kiss József tankerületi főigazgató „úr" meg hossaabb cikk-
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ben kívánt vitába szállani Móricz Zsigmonddal. Több helyi méltóság is sértve
érezte magát. A berényi látogatás kedves emlékének felidézése mellett főként
ezekről szólanak Móricz Zsigmond levelei, melyeket vendéglátójának, Blénesy János
tanárnak írott a látogatás utáni hetekben.

Az első levél (az eredeti levélek írógépen írottak, aláírás tintaceruzával, ül.
tintával) teljes szövege a következő:

Budapest 1934. XII. 10. Fővámtér 3.

Kedves Barátom,

csalk ma tudtam ezer dolgom közt befejezni a rádió elődaást
[gépelési hiba] s azonnal küldöm barátságod s bizalmad jelét, korrek-
tura kéziratodat Jászberény városának istóriájáról. Fogadd érte
őszinte köszönetemet. Sajnos, az előadás oly rövid, hogy félóra alatt
alig lehet valamit elmondani s így könyvedből sem tudtam annyit
venni, mint előre reméltem, sőt igen fontos szempontok kimaradtak,
így a kafhoUcizmus kérdésére való rávílágítás.

Meleg emlék maraidt bennem a rövid jászberényi látogatás.
Szeretném, ha meg fognának elégedve lenni a Kamukérák előadá-
sommal. Mindenesetre megkérlek, hogy jelentsd tiszteletemet és me-
leg barátságomat azdknak, akiket iWet.

Itt Pestien sok irigységet kelt, hogy a tanítóképzőt, s a gimná-
ziumot annyira felidicsőitettem: az este Pintér Jenő beszélt róla. Kiss
József barátimk, tk. ig. állítólag cikket akar róla elkövetni. Nálatok
hogy fogadták? Abból, hagy semmi reflexiót nem kaptam, azt követ-
keztetem, hogy nincs semmi baj. Mert ha az embereknek kifogásuk
van, azt nem igen titkolják.

Mócár igazigató urat külön üdvözlöm s gratuMtok neki az isko-
lájához.

Feleséged őna>gyságának hálás kézcsók a remek birka papri-
kásért, még ma is élvezettel gondolok rá. (Most Debreceniből jöttein
meg s iköteliező gyomorrontással: akkor bezzeg semmi baj se volt.)

ölellek benneteket s idemellékelem emlékül a Forr a bort.

Maradok szeretettel, ha Pestre jössz el ne kerülj.

Kézcsók és szíves üdvözlet. A könyvet, iha megjelenik, okve-
tetlcn várom.

Móricz Zs.

Blénesy Jáncs pedig leveleiben köszönetet mondott az írónak azért, hogy
Jászberénybe is eljött, s „az olyannyira szükséges haladási mozgalmat" ösztökélte.
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Kedves Jánosom,

abból hogy nem reklamálod a kéziratodat,

azt következtetem, hogy hiány&al&nul megkaptad. Aggódtam

miatta, mert véletlenül ugy történt, hogy az Athenaeumra

kellett biznom, hegy a Könyvvel együtt ők csonkolják el..,

Jáirinyi napjain nagyon kedvesek voltak a fa-le'tfebb

restellem, hogy oly hiábák csúsztak bele. De hát az ember

gyarlandó: aSíoknak a kérdéseknek nem jártam eléggé utána s

bedültero e fülheggy«l elkapett információknak. De a te

bölcs helyre igazitásod nagyon tcedvea és helyes volt.

Sokat tűnődőt azóta is a jászság Kérdésén a szívesen

ragadom meg az alkalmat, hogy amint lenét, újra elraerfjek,

3 amennyira lenét alaposabb informacióioit, szerezze*. Külön-

ben ia mondanivalóimnak csak igen ki3 részét Eidhü.t tan

ki eddig, talán lesa rá alkalmam még as életben, hogy e

rendkívül érdeites kérdéssel foglalkozzam.

Feleséged őnagyságának kézosókot küldve' táged

szeretettel üdvözölve maraaok igaz barátsággal

Budajest 1934. CII. 11.

Móricz Zsigmond második 'levele Blénesy Jánoshoz.

Móricz Zsigmond két napot töltött csupán Jászberényben, de „meleg emlék"
maradt emlékezetében e néhány nap is, mitnt leveleiben írja. Mindazokat a tapasz-
talatokat, felismeréseket, miket országjáró útján szerzett, igen érdekesen egészítet-
ték ki jászberényi tapasztalatai, megfigyelései. A. Nagyatádi-földreform teljes csőd-
jét leleplezve, nagy, széleskörű népi földosztást követelt, s ezen túlmenően a mező-
gazdasági termelésnek a fejlett agro- és zooteohnikával való folytatását javasolta,
ajánlotta a jászsági parasztságnak. Éreate, látta már a kisárutermelő paraszti gaz-
daság válságos helyzetét is a kapitalista társadalmon belül, kereste itt a Jászság-
ban ás a népi forradalom útját és lehetőségeit (egyelőre még túlértékelve az adott
társadalmi rend keretein belül meginduló kulturális akciókat), — s az értelmiséget
a nép szolgálatára buzdította. Ha nem is a legreprezentatívébb írások, cikkek, no-
vellák, előadások ezek, de igen jellegzetesek, s számunkra, Szolnok 'megyeiekre igen
becses hagyományok, melyek a jászsági élményeikből fakadóan nőttek ki a nagy író
életművének hatalmas fáján.

Császtvai István.
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