
A Nagykunság világa
Móricz Zsigmond művészetében*

Móricz Zsigmond életrajzából és műveiből nyomon követhető az a közel
három esztendő, amit nagy diákként, majd helyettes tanárként 1896—99 között és
1902-ben Kisújszálláson töltött. Anyai nagybátyja, Pallagi Gyula volt akkor a gim-
názium igazgatója, ő vette magához a súlyos válságokkal vívódó ifjút. Kényelmes ott-
hont, sikerrel kecsegtető életpályát nyitott meg számára. Ám az alig húszéves diák
már Kisújszálláson a nehezebb, keservesebb élet: az írói pálya mellett döntött. Kis-
újszálláson írta első kísérleteit, itt döntötte el magában, hogy életének egyetlen célja
van csak: „nagy író lenni!"

Az ifjúság legérzékenyebb szakaszát, az ifjúvá érés idejét tölti a kunsági kis-
városban; maga mondja, művészete dokumentálja, hogy érdekes élmények színhelye
számára ez a város. A Kunság az ő számára később is a magyar élet érdekes darabja
lesz, melyből szívesen merít, írói pályája első két szakaszában különösképpen, s ez
művészetének új színét, gazdagodását jelentette. Itt pillantotta meg először a fél-
feudális Magyarország reménytelen világát legélesebben, s emellett meg-megismétlődve
a társadalom bajait, megírni-javítanivalóit. A városhoz fűződő négyévnzedes kapcso-
latából néhány jelentős regény, életművének sok részlete, -egy sor elbeszélés, riportja,
cikke mutatható ki, ami azt is bizonyítani látszik, hogy az ifjúkor itt szerzett élmény-
anyaga szerves részévé vált annak a tudatos írói programnak, amit még pályája ele-
jén maga elé tűzött. Ezeknek az élményeknek és kapcsolatoknak kis tükre kíván
lenni ez a visszaemlékezés és áttekintés.

Pallagi Gyula korai halála után (1902) még egy kevés ideig családi kapcsolatai is
maradnak Kisújszálláson, két Móricz fiú is tanul a gimnáziumban: Dezső érettségire
készül, Miklós V. osztályos. De ezek távozásával is maradnak olyan szálak, amelyek
az egyre nevesebbé váló írót a városhoz fűzik. Annak népét, társadalmát — s benne
az ország népét, bajait, problémáit —• még csak ezután ismeri meg igazán. Ország-
járásába, műveibe most már szervesen beletartozik a kun kisváros, a maga tipikus-
ságával, sajátosságaival. Érdekes, hogy az egykori zárkózottság iskolatársaival szem-
ben a Hét krajcár megjelenése után teljesen felengedett. Mikor valakivé, országos hírű
íróvá lett, egyszerre visszanyerte társasági egyensúlyát, megtalálta helyét a legszéle-
sebb ismeretségi körben is. Osztálytársaival pedig valósággal keresi a találkozási alkal-
makat, a legbarátságosabb közvetlenséggel beszélget el velük a megszépült diákévek-
ről. Az emberek csodálatos úton-módon lépnek át a sok kínnal megtalált művészet
világába, regényalakokká válva élik megsokszorozódott életüket. Kisújszállás most
már téma is lesz. El nem mulasztja azokat a házakat meglátogatni, ahol valaha járt,
tanárokat, ismerősöket. Megindító az az áhítat, ragaszkodás^ mellyel ifjúsága emlékeit
keresi, ébresztgeti. Elhozza feleségét, családját is „szerelmes Alföldjére". Eljárogat az
országos vásárokra, feltűnik ártatlan kíváncsi arca, amint a parasztokkal beszélget.
Ott ül a süllyedő magyar világban is, a vad, műveletlen, pusztuló birtokos kisurak
közt és jegyezget.

Az alföldi parasztvárosról ugyanis jórészt mint az elmaradottság megtestesülé-
séről rajzol eleven képeket műveiben. Ilyen, sokszor felemlegetett nemzetgazdasági
problémája az először itt látott ..Hortobágyi koksz". Ilyen című, 1923-ban írt riport-
jában olvassuk a következőt: „Az első érzésem az undor volt és mély megvetés ennek
a népnek az ízlésével szemben. Huszonöt évvel ezelőtt, mikor Kisújszállásra kerültem
diáknak, utálattal és rémülettel teljes érzést éreztem, mikor rájöttem, hogy mivel
fűtenek ott a gazdaemberek. A kisújszállási udvarban hosszú sorban szárogatásra ki-
vetett vályogot láttam, amint négy-öt rétegben egymásra volt rakva, likacsosan, hogy
a szél járja..

— Tudja-e úrfi, hogy mi a tőzeg? — kérdezte hamiskásan a háziasszony, igen
derék, értelmes, jóízű parasztasszony. — Mer ha nem tudja, hát ez az. — Közelebbről

•) Részlet a szerző Móricz Zsigmond ifjúsága c. terjedelmesebb tanulmányából.



megnézve ismertem fel, hogy az istállóból kihordott szalmás trágya van vályoggá
gyúrva. — Ebből építenek? — kérdeztem csodálkozva. — Ezzel főzünk! — Elször-
nyedve s hitetlenül néztem rájuk, csak hosszas magyarázat után hittem el, hogy
az egész városban a gazdanép mind istállótrágyával fűt."'

Levonja a tanulságot: Kisújszálláson nem trágyázzák a földet, meg is van az
eredménye, mondja, mert „az utolsó tíz évben, ahányszor Kisújszállásra megyek, min-
den nyáron elpanaszolják a gnzdák keserű érzéssel... hogy a termés minden esztendő-
ben rosszabb, már a határ nagyrésze a vetőmagot sem adja meg...". És harcol az ellen
a káros népszokás ellen, mert ugyanezt a Hajdúságban is megtalálja.

Megelevenednek műveiben e táj jellegzetességei, a szikes tavak, semlyékek, egy-
kori nádasok világának maradványai, a pusztaság, ahol itt-ott áll egy vadkörtefa.
Látjuk a város alatt a szélre váró malmokat, benn a hosszú, poros főutcát, a széles
teret, melybe most fúrtak egy melegvízü kutat. A magas kerítések mögött meghúzódó
rideg házakat, kopasz udvarokat láiunk. A városháza körül frissen felhúzott néhány
emeletes épületet. Ott a bíróság, ahová a fiatal ügyvédbojtárok járnak tyúkpereikkeL,
átellenben a Nagyfogadó („nagypiszkos"), ahol a kevésbeszédü, vastagtréfájú gazdák,
kisiy-ak spriccert isznak a perzselő hőségben, a könyv-vigéceknek, idegeneknek har-
madnapos sert mérnek. Íme, ezt a világot, amit akár Kunterebcísnek, akár Porváros-
nak nevez, itt látja meg: ez a leiig nomád, félig polgarosuló lelresiklott élet itt döb-
bentette meg először.

Móricz ezt a valóságot a maga mozgásában, fejlődésében ragadja meg, s ahogyan
leírja, ábrázolja, amit kiragad belőle, abban benne van egy kissé sajátmagának, mű-
vészetének fejlődése n. Ki^-Vis-allásrol vett témáiban benne rejlik egész fejlődésének
halvány körvonala is. Hogy miként láthatta ifjú diákfővel például, annak érdekes
dokumentuma a Vidéki hírek c. hosszabb elbeszélése. Mán a Fáklyát isi megírta, mi-
kor megjelentette ezt. a derűs, kevés kritikai élű, mégis realizmussal írt, lazán össze-
fűzött kunsági képsorozatot. A kisvárosi vezetőrétegnek, nagygazdáknak az életéből
vette mondanivalóját, alakjai mögött mosolygó, megértő rokonszenvvel áll az író. Itt
még az eseménytelen élet derűje, a kisvárosi vasárnapok verőfénye ragyog a Nagy-
kunság „tűzözen előtti idejé'-ből. A diák emlékei ezek, a „vaskor" kísérletezése, a
móriczi írások későbbi komor drámaiságát, kritikai élét hiába kérésük. „Ránézek
az emberek arcára és lerajzolom őket" — mondja az újságíróval, s ebben egy kis
öniróniát is sejtünk. Ott látjuk az ifjú Móricz Zsigmondot a korrepetitor bumfordi
nagydiákjában a doktorék uzsonnáján. Így láthatta akkor, amikor köztük élt.

A Kunság regényét írja mes itt hallott történetekből, emlékekből a Kerek
Ferkóban. A romantikus múlt éled lel benne, s ahogyan hősét megformál jaj meséjét
kigondolja, a feudális konzervatív irányzat felé tesz e°v lépést, visszafelé a Sárarany,
Hét krajcár után. Fejlődésének ebben az általános demokratikus szakaszában nem
egyedülálló ez. A már felidézett „Hortobágyi koksz" élmény óta szinte foglalkoztatja
képzeletét e ..különös fajtának", ezeknek a „fekete embereknek", a kunoknak az élet-
módja, szokása. Hajlandó még kissé elszigetelten, a magyar társadalom fejlődéséből
kiszakítva látni őket, feloldani azt a rokonszenvvel vegyes ellenszenvet, amely benne
él irántuk. Ezt az idegenséget valóban le is győzi a téma különössége, a miliő táji
sajátossága. Mikszáth után sokkal kevesebb kritikával is hajlandó olvan illúzióra,
hogy a nagybirtok és a dzsentri még megmenthető, ha a néphez közeledik. A nép.
a nomád pásztorvilág, sokkal inkább ethnográfiai érdekességként jelentkezik a Kerek
Ferkóban, mint már eddigi müveiben. Egyik alakját, annak elmondott régi meséjét,
a halasi Dénes bátyóét a Magyar Nyelvőr 1879-es számából vette át szórói-szóra.
Meglátja éles szemmel a dzsentrihez törleszkedó, annak pusztulására leső, ünneplőbe
öltözött zsíros parasztságot, hiteles típusát teremti meg Daruka Lukácsban.

Hogy mennyire foglalkoztatja ennek a tájnak és népnek jelene, múltja, annak
érdekes dokumentuma A nagy fejedelem második könyvének az a fejezete, amikor
a fejedelem verbunkos vitézét, Simonyi Györgyöt hajdúsági útja. közben, nagy kerü-
lővel elviszi a kardszagújszállási rétség rideg kun szilaj pásztorai közé. A „fekete
kunok" ősi lápi életében ott érezzük Győrfly István zseniális ethnográfiai tanulmá-
nyának, a Szilaj pásztoroknak a hatását, ám Simonyi látása és döbbenete ugyanaz
a csodálkozással vegyes idegenség, amellyel először ö, az író szemlélte az udvaron
száradó tőzeget.
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Á kunsági nép típusaiban elsősorban az erőt, keménykötést, nyers hetykeséget
szereti ábrázolni, még a lányokban is a hat kenyeret játszva kidagasztő, boglyahányó
hatalmas szűzeket, —• a tiszaháti ember szemével. De nem érzéketlen a kunsági népi
karakter finomságával, nemességével szemben sem. Az 1916-ban' írt Térzenében is
ott a mindvégig feloldhatatlan csudálkozás, de a rokonszenv is, amellyel a népet
szemléli. Az elbeszélésben — szintén diákkori élmény, — így írja le a parasztfiatal-
ságot: „...az artézi kút körül most kezdtek gyűlni a parasztlányok az esti korzóra:
ezeknek mindennap van térzenéjük, ha a Nagyvendéglőből idehallik a muzsika...
Két bádogkannával jönnek, mennek, csillogóra súrolt kannákkal, a fejük fehér és
puha, színes kendőkkel van bekötve s van bennük valami uras finomság s van más
vidékek lányainál ismeretlen izgató őszinteség, ahogy bátran s kihívóan tudnak a
konok, hosszúlábú, fekete legények szemébe kacsintani. Ezek a piacon ácsorognak,
a nadrág vágásába eresztett öklökkel s nagyokat röhögnek s még nagyobbakat csap-
nak a lányok lapockájára".

A polgári forradalom időszakában, 1918-ban, amikor a beígért földreform már-
már kezd puszta ígéret maradni, tudjuk, elindul az író, hogy magát a népet szavaz-
tassa meg. December 8-án megjelenik Kisújszálláson is. Az ismerősök, iskolatársak
a Kerek Ferkó híres íróját, derűs történetek elbeszélőjét várják benne a Kaszinó
Egyletben. Csalódásukra elbeszélés helyett a földkérdés legizgatóbb problémáját veti
fel. Erre a kérdésre azonban ez az értelmiségi réteg nem-mel felel. Több cikkben ké-
sőbb is megemlékezik arról, hogy mennyire elszakadt ez az értelmiség a néptől. Való-
sággal úgy él közötte, mint az angol gyarmaton élhetnek az angol urak. De gondosan
összegyűjti, lejegyzi ellenvetéseiket és huszonöt pontba foglalva viszi a kunsági, hajdú-
sági parasztság színe elé. így szembesítve őket, adja meg rájuk a választ.

A forradalom idején kerül Móricz szemtől-szembe a kunsági néppel, most látja
meg ennek a városnak az igazi arcát, elmaradottsága mögött a konokságba burkolt
szenvedést, jobbatakarást, a szikes határ, a háború okozta nyomorúság perspektívá-
jából. Nyoma sincs a romantikus „kunszemlélet'-nek: maga előtt látja a kettészakadt
várost. Vasfejű kunok közt c. riportjában már a vasfejűség a kártalanításmentes föld-
osztás konok követelését jelenti. A nép pl. ilyen kézzelfogható logikával felel az ügyész
ellenvetésére: „A Kerek család, a Váradj' család hol szerezte a földjeit? Ajándékba
kapták a királytól a háborúba való tetteikért... A magyar föld a koronáé volt. A ki-
rály feltette a fejére a koronát, arra volt ráaggatva a föld, minden birtok1 ott lógott
rajta. Most nincs király, nincs korona: a föld ittmaradt a népnek. A mienk az, mert
eddig se vöt a koronáé, azért tudott leszakadni rulla..." (Népszavazás, Esztendő, 1919.
január). Ebben a népszavazásban Móricz határozottan a nép mellett áll. Ezt, valamint
a Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartását a város vezető körei sosem felej-
tették el azután. Az a tény, hogy egyesek három évtizeden át dühödten vitatták, tagad-
ták Móricz írói és emberi nagyságát, s érveikben a „gyáva diákra" hivatkoztak inkább,
mintsem művei sorára, főleg ide vezethető vissza. A harmincas évek elején Páp»y
Pál előtt — aki a forradalom idején hadifogoly volt — fanyar hangon emlékezett meg
a kisújszállási intelligencia forradalom alatti magatartásáról s ezt a megjegyzést tette:
— „Meg vagyok győződve, hogy nem azonosítottad volna magad a kisújszállásiakkal".

Móriczban erős lélek lakott, ugyanakkor egy ártatlan gyermek kedélye. Ismerte
embereit és nem sokat törődött nehezteléseikkel. Mintha mi sem történt volna, meg-
kereste őket, leült közéjük, megtalálta velük a hangot az ellenforradalom éveiben is.
írt róluk derűsebb színekkel, apróbb történeteket. Leleményes taktikával építette
tovább figyelő állásait. Néki az élet kellett a maga folytonosságában s modellek hozzá.
Simon Elemér birtokos barátját egyszer arra kéri, írjon le, küldjön néki ízes törté-
neteket, anekdotákat. Küldött is. Egy idő után azonban — mint elmondta — oly
,,ízetlenül kiforgatva"" olvasta viszont az ő történeteit, kiforgatva azoknak éppen a
csattanóit, hogy nem küldött többet Zsigának semmit.

Kritikai realista írói módszerének kibontakozására nem kevés hatással van a
Kisújszálláson és környékén szerzett sok tapasztalat. Nem hagyja ki felolvasó kör-
útjaiból sem. Lemondóan konstatálja, hogy „Kisújszállásra még híre se jut el az új
könyveknek". (Ez a magyar kultúra.) Mikor 1929. decemberében a Nyugat szerkesztője
lesz, és a folyóiratból tiszteletpéldányokat küldözget. Nagy Gézának is küld. Igaz,
éppen ebben a számban jelent meg az Esőleső társaság. A Rokonok alakjai és története



formálódnak itten. „Nagyon gazdag zsákmány volt akkor számára ez a város. Egy-
szerre kapott anyagot a Forr a borhoz és a Rokonokhoz' — írja Móricz Virág az
Apám regényéhen.

A húszas évek végén a nagy gazdasági válság nyomására itt érlelődnek ki má-
sodik alkotói korszakára jellemző mondanivalói, az úri világot leleplező realizmusa.
Ami még idill a Kerek Fer/cóban, az már az Űri muriban a reménytelenség, pusztulás
félelmes képévé sűrődik a kunsági puszták felett. Találóan mutat rá Nagy Péter a
két alkotói korszak szemléleti különbségére, mikor megállapítja: ..Szakmári Zoltán
sok szempontból rokona Kerek Ferkónak... Még Kerek csak érezte korának nyűgét':.,
úri tempóval tiltakozott ellene, Szakmáry Zoltán már tudatában van annak, hogy
valami végtelenül elromlott". (Móricz Zsigmond, 202. 1.) Az.Úri muri már illúziótlan
képe a kisúri érzéketlenségnek, vadságnak, kultúrálatlanságnák. Csupa leleplezés, nem
törődve a modellek véleményével, mint azok sem, soha az övével, ővele. A'Nyugat-
ban megjelent cikkében Kisújszállást, Karcagot említi lűrténete_színhelyéüL (Nyugat,
1929, március ÍJ De a dzsentri pusztulásának annyira tipikus, országos ábrázolásává
mélyül, hogy modelljeit szinte céltalan lenne pusztán itt keresni. A vendégfogadó,
ahogy „elbámulva, elborulva áll az alföldi izzó napsütésben, a ráboruló széles por-
kupola alatt, minden zuga és minden téglája élő tanúja a magáramaradt magyar tem-
peramentum vergődő és verekedő tombolásának..."' — nem is a millenneumi k o r —
amelybe helyezi, hanem a leplezetlen jelen: a Horthy-kor világa. Az Esőleső társaság-
ban, s az öreg pásztor c. elbeszélésben mintha hangban, attitűdben visszalépne egyet,
hogy „ezt a becses, régi. nagyértékű osztályt" megérteni próbálja, de menteni már
soha többé. Hallik minden sorából a végítélet kongása. Nem eső jön ide, hanem vihar.
Ugyanezt a halálos légkört érezzük a Forró mezők Nyírségében is. De a pusztulás
sehol sem lehetett olyan sajátosan és tipikusan érzékelhető, mint ebben a kietlen,
esőtlen, cserepes kunsági tájban.

Móricz típusformáló, ábrázoló művészete mutatkozik tehát itt meg egészen addig
a csúcsig, ahol az alföldi városokból — kicsikből, nagyokból — megteremti a Rokonok
városát, a panamák lápvilágát: Zsarátnokot. Ez már egyikkel sem teljesen azonos,
a táj, a helyi jelleg annyira tartózkodóan háttérben marad, s mégis mindegyik benne
van, Kisújszállás is, egyéni vonásaival is. Méltán becsülhetjük benne kritikai realista
korszakának mesterművét.

A kisújszállási élménykörből legutoljára írta meg a Bált, Nyilas Mihály segély-
egyleti elnökségének történetét (1936), mely Móricz legmarkánsabb, eszmeileg is leg-
érettebb társadalmi regényei közé tartozik. A Bál megjelenése után, írói fejlődésének
harmadik szakaszában, a népforradalom útjának keresése közepeit elszakad ettől a
világtól. Kapcsolatai meglazulnak Kisújszállással. Meghal diákköri barátja, Nagy
Géza is, 1939-ben. mikor a Kerek család egyik tagja, Ferenc, a fiatal orvos meghallja,
hogy film készül a Kerek Ferkóbó\. felkereste Leányfalun, felajánlotta anyagi segít-
ségét, tanyáját a felvételekhez.

Élete utolsó tavaszán, egy déli órában a gimnázium igazgatói lakásának abla-
kából látták az igazgatóék, hogy bejön a kapun, a kertben fel s alá sétál eltűnődve.
Feltartott fővel nézegeti, szinte méregeti, több mint négy évtizeddel ezelőtti ifjú
éveinek színhelyét, Pallagi Gyula egykori otthonát. Várták, hogy bejön, de egyszer
fejét lehajtva visszafordult és bő köpenyét összefogva magán, kiballagott a vasrácsos
kapun. Nem kopogtatott be Janóékhoz, egykori tanítványához, azt hitte új tanár lakik
a házban, akit ő nem is ismerhet. Akkor már nincs senkije, se barát, se ellenség, aki-
nél udvariassági vizitet tehetne, hogy közben meglesse azt a déli fekvésű diákszobát,
amelyben egykor zárt ajtó mögött, lopva a Sertoriust írta. Kiegészítésül még annyit,
hogy egykori iskolája ma már az ő nevét viseli homlokán. Ércszobra pedig ott áll az
egykori városháza parkjában, szemben a Nagyvendéglővel, amely annyi emlékének
színhelye. Ezek is hozzátartoznak ifjúságához, a magyar nép egyik legnagyobb ábrá-
zolójának életéhez. Utólagos kárpótlásként a szétfoszlott balítéletekért.
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