
Móricz Zsigmond Nagykunságja
Móricz társadalomszemléleti fejlődése talán sehol sem oly erőteljes, mint
amikor a Nagykunság festi a hátteret az írói penzum mögé. A Kerek Ferkó
megjelenésekor 34 éves s amikor a Bált megírja, 57. Egy negyedszázadon át
foglalkoztatta e föld és népe szünet nélkül képzelőerejét, alkotó ösztöneit. A Ke-
rek Ferkő írása idején még hisz, még bízik: meg lehet fordítani, irányát vál-
toztatni annak, ami törvényszerűen csak egy irányba mehet. Mint hegyoldalról a
patak. A dzsentrire gondolunk. Figyeljük csak e látásmód alakulását.

A konok Kunságban még az öreg Kerekegyházy sok ezer holdján is „millió
érdekszállal volt összefűződve a néppel" s fia, Ferkó arcizomrándulás nélkül
veszi tudomásul, hogy kitagadták. Móricz talál, legalább is vél találni kiutat
abból, amiből nincs kiút.

Négy év múltán szigorul a hang. A Vidéki hírekben a nyomorgó kisvárosi
újságíróban csak az tartja a lelket, hogy egy napon íróként kivághatja magát a
gondtalan és jóllakott urak közül, akik nemcsak ,,a lelki komplikációkat" nem
ismerik, de akiknek csak ők maguk az emberek, az idegen senki.

Több mint egy évtizednek kell ismét elmúlnia, hogy az Űri muriban az egyre
sötétebb látás már ítélkezéssel is vegyüljön. Az író azonban ekkor sem hang-
goskodik, nem vitázik,, „csak" ábrázol, — aminthogy Móricz a magyar és a vi-
lágirodalom legnagyobbjai között épp hihetetlenül magasfokú, teremtőerejű áb-
rázoló készsége révén van jelen.

Itt már a vastag, pénzzel és egészséggel teli urak, akiket az isten is úrnak
teremtett, esznek-isznak, szántanak, vetnek, s valami elviselhetetlen lomhaság-
ban élik le kis életüket. így röpülnek egymás után a szép magyar délutánok a
fehér asztal mellett. Amíg az alkohol el nem önti az agyat, a kis magyarság ti-
tokzatos, különös és reménytelen életét szabdalják, a magyar vér átkát, a há-
romszáz esztendős nemzeti bánatot. S aztán megkezdődik egy olyan vad mula-
tás, „amilyet a rómaiak sose ismertek, se a görögök, mert ehhez pogány, vad,
barbár vér kell."

Az így szertefolyó életekben egyedüli értelem még a szerelem, de ez a mo-
nogám hajlamú szenvedély is a végzet árnyékában fogan, kiútnélküli, Szakhmá-
ry halálba táncoló tragédiájából látjuk. Nincs megváltás, csak sivár pusztulás.

A kunsági galéria negyedik darabja, az Esőleső társaság az Űri muri után
három évvel jelenik meg. Ha elég figyelmesen olvastuk az Űri murit, észreve-
hettük Csörghő Csuli „elszólását": a gyerekekből sem lesz semmi. Naiv érve
szerint pedig azért nem, mert anyjuk nem hagyja bántani őket. Hogy másképp,
mint veréssel lehet nevelni gyermeket, meg se fordul az asztaltársaság fejében.
Nemcsak nemzedéki, de egy osztály tragédiájának kénes lángját lobbantja föl
az író.

Lényegében ezt a nihilbe torkoló kilátástalanságot bontja ki Móricz a cím-
ben — „esőleső társaság" — kegyetlenül és félreérthetetlenül. A pöffeszkedő
úrság itt már elviselhetetlen. A Borbély-nagyapa a vágyott ideál, ő az, aki ko-
csijával nem tér ki senkinek, de aki ugyanezt tenni merészelné ővele, az máris
magán érezhette a karikás rátekeredését, mert az ostor örökösen ott volt mel-
lette az ülésben.

Nemcsak a gyermeknevelésben lelkiismeretlenek — velük is úgy bánt az
apjuk, mint apró ebekkel s mégis itt vannak... —, nemcsak utódaikban dob-
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ják el maguktól a jövőt, de fenntartójukban, a földben, az áldott jó fekete kun
földben sem hisznek többé. A földben, amelyből sem a régi tulajdonosok, sem
az új földesurak nem tudnak többé megélni. S az olvasót megkörnyékezi
a gondolat, a banki kölcsönökkel agyonterhelt birtokok gazdái mintha nem is
bánnák túlzottan, hogy az eső egyre késik, tán ez magyarázza majd az árverést
is, pillanatnyilag pedig mindenképpen ok arra, hogy nekibúsulásukban egy kis
jó kanmuri kerekedjék ebből is. A végítélet lélekharangkongása elől be kell
dugni a fület, elaltatni a lelket, boros pohárral, mint őseik tették s ők már
többel is: öngúnnyal, szinte kérkedve vetik oda, nagyapáik még királyok voltak
ezeken a földeken, ők meg csak esőiesők. (S mik lesznek fiaik?) Abban egye-
zik a szó, alakítsanak esőleső társulatot. Az alkoholtól színesül a képzelőerő: van
aki „Kisiklott emberek klubja", a másik „Eljár az idő klub", a harmadik „Te-
metőkerülők és kriptaszökevények szentegylete" elnevezést javasolják ...

Nyilas Mihály Kisújszálláson a nagy öblösökkel, gőgösekkel szemben az egé-
szen kicsi parasztházakat kedvelte, de azt is látta, lakói virradatkor az ember-
vásár felé igyekeznek, a válogató köpcös gazdák elibe. A Vidéki hírekben így
tudósít: egyszerű, életükkel jól megelégedő nép lakott itt. Igénytelenül s mégis
emberi módon éltek a maguk szegénységében. Sem kalapot nem emeltek, sem
elvet nem cseréltek üres erszényű urak előtt. De az Űri muri szerzője ezek mö-
gé is odapillant s látja, koronatanúként, a sovány, csontos fekete parasztokat,
akiket a jóisten is szegénynek teremtett s azt sem tudják, mi a szép meg a jó s
ha úgy hozza az alkalom, a szükség, hátulról, a hományból sötéten és fenyegető
sunyisággal szüremkednek elő . . .

És akik lentről kapaszkodtak föl és most a „középen" állnak? Móricz jellem-
zése itt is telibetaláló, amikor a réteg egyik figurájának a szájába ezeket a sza-
vakat adja: „A más dolgáról fölösleges véleményt nyilvánítani egy szabad
nagykun vendégfogadósnak." Fölfelé tehát „diszkréció", lefelé semmibevevés.
S egyáltalában mindenütt a desztillált, finomra mosott közöny. Móricz tudhatta
csak igazán, az isten is kiköpi a langyosakat.

Az értelmiség? A Forr a bor és a Bál tanárhősei maguk vallanak. A Vidéki
hírek nyomorult skriblerjét a polgármesterné annyira lenézi, hogy el se tudta
képzelni, esetleg kényszerűségből is szót válthasson vele. Közben férje mell-
döngetve vallja: a magyarnál erkölcsösebb, józanabb, éplelkűbb nép kevés lakik
a földkerekséges. Az úri kaszinóba az utolsó könyvet a múlt nemzedék vette.
S ha értelmiségi Pestről vagy az ország bármely sarkából került ide, ha pró-
bált is föllobogni, egy-kettőre letört, „szépen otthon ült és lefeküdt".

Ugyanezek a figurák fogyatékosságaikkal az Űri muriban tovább tenyésznek.
Egy árnyalattal még sötétebb rosszban. A polgármesternek a körmére néznek
s ezalatt a főügyész nyugodtan zsebelhet a közvagyonban. Nem is szabad meg-
váltani, azaz sarkaiból kifordítani ezt a világot. Az erény is visszájára fordul
itt: a főkapitány azért érzi magát kisembernek, mert hiányzik belőle „az a
szép nagy könnyelműség". Ez az értelmiség meg tud bocsátani a grófoknak, bá-
róknak, utóvégre ők az uraik, de a parasztnak nem, — az alattvaló.

Fehér holló a liberális gondolkodású ügyvéd, aki csak az orvossal meri kö-
zölni társadalomkritikáját: korcs feudális alapon nyugszik ez az élet. Mit je-
lent, hogy ezer éve itt van ez a nép? „Azt jelenti, hogy a földbirtokosé a föld,
a munkásé a munka . . . "
Móricz nagykunsági leckefölmondása tökéletesnek bizonyult. A történelem bó-
lintott rá.

65



A két ,,diákregényben" Móricz valóságábrázoló igénye igen magas csúcsokra
jut föl. Illés Endrével szólva Móricz a Forr a borban egyetlen példamutató fi-
gurát sem teremtett. Nem voltak hát — így nézve — oktalanok a regény nyo-
mán támadt sértődések, haragvások. 1929-ben A nagy fejedelmet befejezve
faggatta volt gimnáziumi osztálytársait s fogott a regényhez.

Móricz Virág szerint az ország minden társadalmi rétege képviselve volt ap-
ja gimnáziumi osztályában. Amit ma is ellenőrizhetünk: a tanulók vallás szerinti
megoszlása. S ez se lebecsülendő adat, ennek is meglévén a maga társadalmi
vetülete. A nyomtatott értesítőben a tanulók neve mellett föltüntették vallásu-
kat is. Nos, a számok csökkenő sorrendjében: a 27 nyilvános tanulóból 14 volt
az izraelita, 9 a református, 3 a római katolikus s 1 ág. evangélikus. Az érettségi
tablót ekkor a maturandusok csoportképei pótolták, a gimnáziumban most
kézhez kapom azt, amelyből Móricz közismert ekkori arcképét kinagyították.
Majd nézem a közös nyilatkozat szépírásos szövegét, — érettségikor mindany-
nyian aláírták, megfogadva, hogy tíz év múltán ismét összejönnek majd talál-
kozóra. Mondják, Móricz egyetlen ilyen találkozón se vett részt...

A Móricz Zsigmondról elnevezett gimnázium és szakközépiskolában eliga-
zodni a Nyilas Mihály-i idők szerint a regényekbeli ismeretek alapján gyerekjá-
ték. 1968. júniusában még inkább az volt. Ekkor írt útinaplómból kívánkozik
ide: „A nyolcadosztály terme a földszinten volt, a jobb oldali folyosón, ott, ahol
a folyosó megtörik s a hátsó udvarra nyílik" — olvassuk a Forr a borban. Nem
nehéz rálelni. A fehérre meszelt falak ilyenek lehettek a nagy események ide-
jén is. A padok már modernek, de megvannak azok is, a pincébe rakták le őket.
Rálelünk a kis irodára, ahol Nyilas, a Segélyegylet elnöke a rászoruló deákok-
nak ceruzát, tollat, irkát osztott. A hivatalsegéd készséggel invitál be, most az
ő rezidenciája.

A regényekben eleget bosszankodik Móricz az igazgatói iroda túlzott mérete-
in: ötször akkora volt, mint a debreceni kollégiumé — írta. Azóta egy válasz-
fallal kettéosztották. íme, a hatalmas íróasztal. Ebből csempésztettek hát ki az
érettségi tételek s róla lopatott ki a gumiarábikumos üveg . . . Átmegyünk a koc-
kaalakú, ma is modernnek tetsző igazgatói lakásba. Mihály is itt járt a tanítás
végeztével a párlépcsős hátsó lejárón. Három utcára néző szoba? Annyi. Válto-
zás: a nyitott tornác üveges folyosóvá előkelősödött. Belépünk, jobbra a kicsi
szoba, a Misié. Itt készült a Sertorius. de milyen izgalmak árán! Bátyja, ha be-
nyit, észre találja venni a kéziratot. E négy fal között tanult hát annyit, mint
„életében sose, de tanulása csak rabmunka volt". A szobával szemben a folyosó
másik oldalán a konyha. Ma is az. Ha kész volt az ebéd, vacsora, nagymama innen
mozgósított: Bátyád már bent ül, kisfiam, eredj te is, de nézd meg előbb, van-e
szivar?..."

A nagybácsi, Isaák Géza-Pallagi Gyula különleges képességű ember volt.
Matematika és természettudomány éppúgy érdekelte, mint az irodalom s a
nyelvek. Tudománynépszerűsítő, szépirodalmi-kritikai írásai fővárosi folyóira-
tokban rendre jelentek meg s főként anyagi okokból egy csomó, köztük kétes
értékű külföldi írók munkáit fordította. Szerkesztette a helyi lapot, érdekessé-
ge, Móricz szárnypróbálgatásainak nyomát sem találták a lapban, jóllehet, az
a szomszéd szobában szerkesztődött, íródott. A nagybácsira egy népes család
fönntartásának gondja-baja s egy fiatal fővel aláírt váltó súlyos következmé-
nye nehezedett rövid élete végéig. Van méltatója, aki Bolyai Farkashoz hason-
lítja: hatalmas tehetségét ugyanúgy váltja aprópénzre . . . Mindenképpen méltó
volt, hogy a fiatal Móricz eszményképének, éveken át egyetlen világló fároszá-
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nak tekintse. Ezen az sem változtat, hogy a már nagy diák Móricznak komoly
vitái voltak nagybátyjával az ebédlőasztal mellett.

Móricznak szabad bejárása volt a tanári könyvtárba. Jókaiból ekkor ábrándul
ki s egyáltalában a figyelme az irodalomtól a történelem felé fordul.
Itt lel Momsennél Sertorius alakjára is, akiből aztán tragédia-hőst csinál.
Móriczot, a rá jellemző módon az vonzotta, ami mint tananyag nem volt kötele-
ző. Rendkívüli tárgyként kitűnő eredménnyel tanulja a francia nyelvet, nyolca-
dikos évvégi bizonyítványában kettese német és görög nyelvből volt, — a töb-
bi tárgyból pedig jeles. Álláspontja a magyar közoktatásügyről — a helyiről s az
országosról egyaránt — már itt kialakul. Véleményét kurtán-furcsán ennyiben
összegezi: Tanárja, tanítványa egyformán kedves, vastag paraszt. S e tanítás
csak arra jó, hogy később elfeledhessék, mint valamit, amihez e kerek világon
semmi közük sincs . . .

Mi kötötte érettségi után Móriczot gimnáziumához? 1900-ban a nagybácsi
lapja, a Kisújszállás és Vidéke versét közli s amikor az intézet helyettes kisegí-
tő latin-magyar tanára, itt írja ,,Kossuth Lajos 1848-ban", meglehetősen erőtlen
című drámáját. A darabot 1902. szeptember 17-én a „helyi színház" elő is adta.
Bizonyára ez volt utolsó tevékenysége a városban, a következő év február ele-
jén Pallagi Gyula is elhunyt...

KISS GYULA
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