
Kiss Tamás; így élt Móricz Zsigmond

Hét esztendővel ezelőtti elindítása óta
kisebb könyvszekrényre való kötete je-
lent meg a Móra Kiadó „így élt" soro-
zatának. Portrék, életrajzok, sorsvázla-
tok a történelem, az irodalom, a tudo-
mány hajdani nagyjairól. Főleg magya-
rokról, de külföldiekről is; gyakran év-
fordulókhoz, ünnepekhez igazodó meg-
jelenéssel. Gazdagon illusztrált, kicsit
tán túl ünnepélyes köntösű, olcsó köny-
vek, felsőtagozatos és középiskolás
gyerekeknek szánva elsősorban.

Ahány kötet, annyi eszménykép áll
az ifjú olvasó elé. Petőfi Sándor, Tán-
csics Mihály, Kossuth Lajos, Vak
Bottyán, Rákóczi Ferenc, Körösi Csorna
Sándor, Albert Schweitzer, Louis Pas-
teur, Newton — találomra néhány név
a sorozatból.

A legutóbb megjelent könyvben, a
Móricz Zsigmondról szólóban, mintegy
tükröződik, kristályosán benne van a
sorozat minden erénye. Kiss Tamás ír-
ta, aki költő és pedagógus. A hátlap
szövege hasznos és szórakoztató olvas-
mányként ajánlja a könyvet. Valóban
az: a szó legnemesebb értelmében.

Kiss Tamás, az érzékeny poéta, na-
gyon színesen, tömören ír, a nagytudá-
sú művész-tanár pedig biztonsággal ra-
gadja meg Móricz életének, pályájának
azokat a momentumait, amelyekről
szólva fölkeltheti az érdeklődést aMó-
ricz-művek iránt, szinte sürgetve olva-
sásukat.

Rövid, tiszta, szép magyar monda-
tokban szól az olvasóhoz: „Nem vele
történt meg minden, amit megírt, ha-
nem inkább benne. A lelkében, érzé-
seiben, formáló képzeletében. Ö csak
hagyta magára hatni a látottakat, a
tapasztaltakat, és megtelt velük. Mikor
írógépe mellé ült, a lét bőségébe mar-
kolt." Vagy „Ö pedig valami olyat akart
írni, amely hasson, mint a fogfájás. Te-
hát lazítson, azonnal cselekvésre in-
dítson."

Móricz harminc esztendős korára lett
beérkezett író. A kötet egyharmada szól
a gyermek és ifjúkor, majd a pályakez-
dés szenvedésekkel, konfliktusokkal ter-
hes, vívódásokkal teli éveiről. Vérbeli
életrajz nincsen feszültség nélkül. No-
ha a „végeredményt" jól tudjuk, ezeket
a fejezeteket olvasva mégis izgulha-
tunk: nagy író lesz-e a kisdiákból. Köz-
ben — Móricz életének főszereplőiként
— Osvát Ernő, Ady Endre alakja is
megvillan a lapokon.

A befutott írót számtalan színnel raj-
zolja meg Kiss Tamás. Nemcsak a re-

mekművek alkotóját. A szorgos gazda-
ember módjára, rendelésre gyenge da-
rabokat, tárcákat termelő Móriczot is
bemutatja, aki — mint Németh László
írja — „a leggalamblelkűbb kritikát is
elkedvetleníti". Mégsem lesz ebből vala-
miféle szobordöntés, szentségtörés. Sőt
teljesebben áll előttünk az ember, aki
zseni ugyan, de esendő is egyszersmind.
Ugyanilyen szemlélettel, tényszerűen,
ám az árnyalatok finomságára ügyelve,
tárja fel az író magánéletéből azt, ami
fontos a pályarajz, a művek keletkezése
szempontjából. A laza időrendiség mel-
lett ez a másik lényeges rendezőelve a
könyvnek; Móricz vulkánkitöréseiről, a
nagy művek születéséről rendszerint
részletesebben, elemző módon szólni.
Mert mit emeljen ki egy — a hatalmas
életpályához képest rendkívül szűkre-
szabott — portré, ha nem a nagy regé-
nyeket, a novellákat, a történelmi je-
lentőségű riportokat.

„írónál az élet az írásban van" —
idézi a kötet első bekezdésében Mó-
riczot: s ez érvényesül az életrajz egé-
szében is.

írói, baráti kapcsolatait apró történe-
tek, anekdoták teszik színessé, eleven-
né, ezekkel a villanásokkal sikerül a
kor szellemi, irodalmi életét is felidéz-
ni. A már említett Osvát Ernő és Ady
Endrén kívül az egykori iskolatárs, a
jeles szobrász Medgyessy Ferenc, a fes-
tő Rippl-Rónai, a nyugatosok, majd a
népi írók a könyv „mellékszereplői".

Természetszerűen Móricz életének
fontos, munkásságában is mély nyomo-
kat hagyó állomásairól részletesebben
ír a szerző. Többek között a kisújszál-
lási gimnáziumban töltött időről is
szép fejezetek szólnak.

Éppen Kisújszálláson, az ünnepi
könyvhét Szolnok megyei megnyitóján,
a Móricz-ünnepségsorozat keretében
volt a könyv premierje. Ahol Kiss Ta-
más dedikált, hosszú sorban álltak az
emberek: diákok, öreg diákok Kisúj-
szállásról, s máshonnan jöttek. Az alig
tízezer lakosú kisvárosban szinte né-
hány óra lefolyása alatt több mint hat-
száz példány kelt el az „így élt Móricz
Zsigmond"-ból. Volt ebben az érdeklő-
désben bizonyára sok ünnepi, „kincs-
tári" is. De inkább a jó életrajznak,
legfőképp a Móricának kijáró, megér-
demelt tisztelet diktálta. S fölteheitőleg
— a kötet hatvameares példányszáma
erre enged következtetni — nemcsak
Kisújszálláson volt így. (Móra, 1979.)
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