
Hamar Péter
„Már igazán semmi se volt hátra, csak az a 
tüzesgép.”

 
     Molnár Mátyás emlékének ajánlom
 

Móricz Zsigmond sorsában az első fordulat akkor következett be, amikor apja bele-
bukott a tüzesgéppel kapcsolatos vállalkozásába. Ez a megállapítás irodalomtörté-
neti közhely, de ha az eset részleteinek nyomába eredünk, és sorra vesszük az erről 
szóló írásokat, akkor egymásnak ellentmondó adatok egész sorába botlunk.

Az „ősforrás” természetesen az Életem regénye, amelyben Móricz önálló fejezetet 
(A tüzesgép) szentel az egykor történteknek, és részben az ő lelkén szárad, hogy 
az utókor átsiklott azon a lényegtelennek egyáltalán nem tekinthető kérdésen, 
hogy melyik évben robbant fel az ominózus masina. A következmények lekerekí-
tése és poentírozása sem használ a tisztánlátásnak, életrajzírói pedig fenntartás 
nélkül elfogadták tényként mindazt, amit a literátori túlzással (de nem minden 
alap nélkül) regénynek nevezett memoárjában papírra vetett, és átvették tőle az 
ellentmondásos, illetve nem igazolható állításokat is.

Zárjuk rövidre azt a kérdést, hogy felrobbant-e a tüzesgép vagy szándékos 
robbantás történt. Móricz válaszul apja szavait idézi, amelyeket akkor hallott tőle, 
amikor az első világháború idején gyalogszerrel igyekeztek Pestről Budakalászra: 
„De újra kezdtük, újra nem ment. A gép minden percbe megszorult. Hát én egy 
este azt mondom, nekem be kell menni a városba élelemért. Felültem a szekérre, 
megvettem az ennivalót, kiküldtem, de nem mentem vissza, hanem írtam Lacinak 
(Pallagi László gépészkovács, Móricz Bálint sógora – H. P.) egy levelet, hogy csináljon 
valamit a géppel, robbantsa fel. Már én meguntam az egészet.

Ő meg ahelyett, hogy elégette volna a levelet, elvesztette. De a gép felrobbant. 
Ő azt állította, hogy nem csinált vele semmit, felpukkant az magától. Igen, de a 
levél a kezükbe került a betyár népnek…”1

Az igazságot illetően ennél többet nem tudhatunk. Aligha érdemes azonban 
Móricz Bálint szavainak hitelességében kételkednünk. Három évtized multával 
már semmi értelme sem lett volna mást mondania, mint a valós tényeket, s nem 
is mentegeti magát, a szándékot elismeri, a következményeknek pedig nem volt 
szemtanúja, ezért kénytelen az álláspontját ezzel kapcsolatosan lebegtetni.

A bírósági ítélet szándékos károkozásról szól, ezért Móricz Bálint egyetlen fi llér 
biztosítási kártérítésre sem tarthatott igényt. Ezek a tények feketén-fehéren.
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Fordítsuk fi gyelmünket inkább arra, mikor történt az eset!
Móricz az édesanyját idézi a családi tragédia időpontjára vonatkozóan: „1884 

őszén hazajött Laci. Már látta, hogy levélben nem tudja a tüzesgépet apádra 
ráveszíteni, hát élőszóval lelkesítette fel, hogy a legjobb a gépet ócskán venni, 
kijavítani, ő már gépészkovács.”2 Majd az emlékezetfutam (negyven év távlatából!) 
így folytatódik: „Laci a gépet elkészítette 1885 nyarára.” Eszerint tehát 1885-ben, 
cséplés idején történt meg a tüzesgép felrobbanása.

Majd így folytatódik az édesanya emlékezése az eset következményeivel kapcso-
latosan: „Egyszer egy este jött csengős szekéren két úr a kapura. Ők Turkevéből 
jönnek (ti. ott robbant fel a masina – H. P.). […] én másnap velük mentem Fehér-
gyarmatra, és másnap mindent lekötöttem, még a gyerekeket is. Édesanyám is 
velem volt, ő is aláírt mindent.”3

Móricz az eset elemzését a következő, az Üzleti sors című fejezetben folytatja. 
Egy szót sem ejt arról, hogy az édesanyja tévedett volna az időpont közlésében, 
amit neki korrigálnia kell, ám itt az alábbiakat  írja: „De már akkorára az apám 
gépje fel is pukkant, el is pukkant.

Ki tudja, ki volt az a két ügyvéd, aki 1884. nyár végén, ősz elején megjelent 
fi akkeren Tiszaújlakról Csécsén.”4

A két jövevény eszerint nem Túrkevéről jött, és nem is 1885-ben. Akkor hát 
1884-ben történt volna a robbanás?

A következetlenség folytatódik az Apokalipszis című, az Üzleti sorsot követő 
fejezetben. Móricz dagadó kebellel írja: „Milyen nagy embernek kellett lennie 1884 
őszén az édesapámnak Csécsén, ha ennyire leborult körülötte a falu…”5 Egy olyan 
nagygazdát tömjénezne Csécse népe, akinek a birtokai felett megkondult a harang? 
Arról mindenki tudott a faluban, hogy a parádéskocsi ott járt az özvegy papné 
házánál, s a rossz hír egyébként is a lehető leggyorsabban terjed.

De lapozzunk tovább az Életem regényében! Néhány oldallal odébb meg ezt 
olvashatjuk: „… nem is vettem észre, mi van a felnőttek körül, engem ötéves ha-
talmamban semmi sem korlátozott. Egészen elvadultam. Határozottan vérszomjas 
lettem. Akkor volt az is, éspedig az utolsó nyáron, már nyolcvanötben […] – mikor 
megszoptam a tehenet.”6 Illesszük ehhez a közleményhez azt a másikat, amelyben 
Móricz arról számol be, mikor hagyták el Csécsét! „Tavaszra bekövetkezett a csőd. 
Tarthatatlan volt a helyzet. A falu kiköpte magából az alkalmatlankodókat.”7

Móricz úgy összekeveri a tényeket, hogy ennél jobban már nem is lehetne! 1885 
nyarán az ő „ötéves hatalma” bizony már hatéves volt, és ha ezt követően tavasszal 
hagyták el Csécsét, mint állítja, akkor 1886 tavaszán kellett Istvándiba kerülnie. 
Ebből pedig az következik, hogy a tüzesgép mégiscsak 1885-ben robbant.

Magyarán: Móricz Zsigmond az Életem regényével jócskán feladta a leckét 
későbbi életrajzíróinak. Érdemes rövid szemlét tartanunk, mit kezdtek ezzel a 
kusza adathalmazzal! Hogy ez a művelet még szemléletesebb legyen, szögezzük 
le, hogy a tüzesgép felrobbanása 1884 szeptemberében történt, az ügyvédek 23-
án jelentkeztek Csécsén, Móricz Bálintné részéről a nyilatkozat aláírása másnap 
történt meg, a Móricz család elköltözésére pedig 1885 tavaszán kerül sor. E tények 
bizonyítására még visszatérek!
 2. ÉR 743.
 3. ÉR 745.
 4. ÉR 751.
 5. ÉR 753.
 6. ÉR 757.
 7. ÉR 760.
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Móricz Virág könyve, az Apám regénye 1953-ban jelent meg. Aki ismeri az író 
lányának apjáról szóló műveit, tudhatja, hogy időrendi tájékozódásra alig alkalma-
sak, nincs ez másként a tüzesgép esetének említése során sem. „…a gép a távoli 
Karcagon felrobbant…”– írja, de hogy melyik esztendőben, arra nézve se közvetlen, 
se közvetett utalást nem tesz. (És hogy miért éppen Karcagon, arra végképp nincs 
magyarázat.)  Aztán így folytatja: „Egyszercsak jön két városi úr s azt mondja, a 
gépet felrobbantották. […]Nyilas Kati meg a lánya, Pallagi Erzsi másnap bement 
az ügynökökkel Balassagyarmatra, és mindent aláírtak, lekötöttek.”8 (A későbbi 
kiadásokban Balassagyarmat helyett már Fehérgyarmat olvasható.)

Néhány sorral lejjebb pedig ez áll: „Milyen különös – tűnődött apám –, csak hat 
és féléves koromig éltem ott (ti. Csécsén – H. P.)…” Tényleg különös, hiszen Móricz 
hatévesen elkezdi iskolai tanulmányait Istvándiban.

Móricz monográfusa, Nagy Péter nem bizonytalankodik, 1953-ban megjelent 
könyvében határozottan kijelenti: „Útra kél hát Móricz Bálint a »tüzesgéppel« 1885 
nyarán a Kunságra. A gép azonban a sógor hozzá nem értése következtében meg-
bokrosodott, hasznot nem hozott, a terhek egyre nőttek, s már csak egy merész és 
határozott tettel véltek segíthetni magukon: felrobbantották a gépet…”9

Móricz Zsigmond testvéröccse, Miklós 72 évesen késztetést érzett, hogy megírja 
bátyja élettörténetét. Mit tud ő az eseményekről? Hát következetességgel aligha 
gyanúsítható! A legszembetűnőbb az, amit az Istvándiba költözés időpontjával mű-
vel. Könyvének függelékében bátyja életrajzi adatai között ezt olvashatjuk: „1884 
nyarán   A család Pthrügyre, ő nagyanyjával Istvándiba megy Laci bátyjához.”10 A 
Móricz család időrendi táblázatában viszont ez áll: „1884 A tüzes gép pusztulása 
nyáron. Ősz elején Móricz Bálint családjával Pthrügyre, özv. Pallagi Józsefné, az 
anyósa Zsigmonddal, unokájával Istvándiba költözik.”11 Nyár vagy ősz eleje – majd-
nem mindegy, de a híradásnak ezzel nincs vége: „A sógorok állták a szavukat, és 
eljöttek értük, mikor kellett. De addig eltelt néhány hónap, és 1885-ben már jól 
kitavaszodott, mikor az egy vagy két szekér [a bátyja világosan megírta, hogy a 
sógorok két szekérrel érkeztek, de így a szegény Móriczék legendája csorbul – HP] 
megindult Csécséről Tügynek, a derék sógorok vezetésével” – írja könyvének 93. 
oldalán. (Vajon miért nem vette észre a többszörös ellentmondást a kötet szerkesz-
tője, akinek a nevét a kolofonban nem is találjuk?)

Majd így folytatódik a szöveg: „Addig Móricz Bálint eladott majdnem húsz hold 
földet (aminek semmiféle telekkönyvi nyoma nincs – H. P.), két házat (holott ekkor 
egyetlen háztulajdona sincs az édesapának – H. P.), sok szerszámot, felszerelést, 
bútort…” Azaz: amit az adatok és tények terén Móricz Zsigmondnak nem sikerült 
összekavarnia, azt testvéri szívességből az öccse megtette.

Nem véletlen hát, hogy Czine Mihály a monografi kus igénnyel megírt könyvében12 
– nyilván zavarosnak ítélve a rendelkezésére álló adatokat –  elegánsan megkerüli a 
problémát, és csak a nyilvánvaló tényeket említi, időpontok megjelölése nélkül. (A 
születés dátumával kezdi a könyvét, a következő évszám pedig csak a 32. oldalon 
bukkan elő: „1887 nyaráig maradt Istvándiban.”) Így aztán nem vét a tények ellen, 
de alulinformálja az olvasót.

 8. Móricz Virág: Apám regénye, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. 9–10.
 9. Nagy Péter: Móricz Zsigmond, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953, 14.
10. Móricz Miklós: Móricz Zsigmond indulása, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1959, 476.
11. Uo. 475.
12. Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960
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Vargha Kálmán az 1884-es költözési dátumot ítélte hitelesebbnek, ezért könyve13 
életrajzi adattárában ezt szerepelteti a Pthrügyre érkezés időpontjául.

Kiss Tamás szerint „1885 a csőd esztendeje lett, a kisvállalkozó terve megbukott.” 
És azt is írja, hogy „Ez a robbanás vitte el minden vagyonukat, házakat, földeket, 
még a bútorokat is úgy kellett elárvereztetni.”14 Ilyen az, amikor a fantázia meglódul: 
Csécsén a Móricz-vagyonnal kapcsolatosan semmiféle árverésre nem került sor.

A tények megítélésében még Cséve Anna is téved, aki pedig több, másutt olvasha-
tó, az életúttal kapcsolatos téves adatot kiigazít a könyvében. „Az 1884-ben hirtelen 
rájuk szakadó nagy szegénység miatt a család Szatmárból a Szabolcs megyei Prügyre 
költözött”15 – írja, de két mozzanatot egybecsúsztat: a szegénység valóban 1884-ben 
szakadt rájuk, de a költözésre csak a következő esztendőben került sor.

Az életrajzi tényeknek ebből a kuszaságából még az sem derül ki, hogy a szer-
zők pusztán csak fi gyelmetlenek, és nem veszik észre az ellentmondásokat, vagy 
észreveszik ugyan, de nem tulajdonítanak neki jelentőséget. Pedig nem mindegy, 
hogy 1884 vagy 1885! A valós tényekből ugyanis másfajta következtetések adódnak, 
mint amiket a prügyi évekről eddig leírtak. Úgy tűnik, hogy a szenvedések mértékét 
Móricz eltúlozta az Életem regényében, s az abban leírtakat fel is erősítették az oda 
kötődő novellái, a Hét krajcár vagy a Judith és Eszter, mert az ezekben olvasható 
körülményeket az irodalomtörténet-írás hajlamos volt egy az egyben autobiografi -
kus tényekként kezelni, s bennük igazolást találni az önéletrajzi visszaemlékezés 
szenvedéstörténetére.

A gyermek Móricz átélte prügyi szenvedések minden bizonnyal kevésbé anyagi, 
inkább lelki természetűek voltak. Az iskolában a többiek nehezen fogadták be a nyá-
pic jövevényt, az édesanyja varrta ruhákat szégyellte, rövidnadrágjáért lezsidózták, a 
tanító elverte, bár nem adott rá okot, megalázónak érezte behajtani a krajcárokat, ami 
az édesanyának járt a varrómunkájáért, s ezekhez jött a „cicmóric” csúfolódás.

Móricz életrajzíróinak nem válik dicséretére, hogy elkerülte a fi gyelmüket Mol-
nár Mátyás egykori vajai múzeumigazgató 1966-ban írt tanulmánya, amely meg-
cáfolhatatlan bizonyítékokat sorakoztatva16 tette tisztába ezt a tüzesgép-ügyet. De 
mintha mi sem történt volna, a téves adatok tovább bolyongtak a szakirodalom 
rengetegében.

Lássuk Molnár Mátyás felderítő munkája nyomán a tényeket!
Móricz Bálint 1883-ban megvásárolja használtan a tüzesgépet. Az eladók: Ke-

lemen Ferenc, Tóth Antal és Kiss Sándorné (született Tóth Zsuzsanna) túrkevei 
lakosok, a vételár 3400 forint. Móricz Bálint minden bizonnyal előleget fi zetett s 
megállapodhattak a törlesztés részleteinek kérdésében. A megvásárolt gépet aztán 
Pallagi László 1883/84 telén használható állapotba hozta.

1884. július 14-én (ekkoriban kezdődött az aratás) Móricz Bálint kötelezvényt 
írt alá az eladóknak, amely alapján jelzálog volt bejegyezhető a földingatlanaira, 
az eladók javára a tartozás erejéig. A túrkeveieket ez az írás megnyugtathatta, 
nyilván ezért nem siettek a mezőgazdasági munkák dömpingje idején a jelzálogot 
bejegyeztetni a telekkönyvi iratokba. Móricz Bálint pedig, aki talán már bizonyos 
jelekből érezni kezdte a veszélyt, 1884. augusztus 28-án minden ingatlanát (azaz 
13. Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond (Arcok és vallomások), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 

1967, 203.
14. Kiss Tamás: Móricz Zsigmond (Így élt…), Móra Könyvkiadó, 1979, 16–7.
15. Cséve Anna: Móricz Zsigmond (Élet-kép sorozat), Elektra Kiadóház, 2005, 11.
16. Molnár Mátyás: Telekkönyvi adalékok a Móricz-család történetéhez, Szabolcs-Szatmári Szemle, 

I. (új) évfolyam 1. sz. 1966. szeptember, 75–78.
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a földjeit) a felesége nevére íratja, ajándékozás címén. Hogy ezt elmondta-e neki, 
vagy sem, nem tudjuk, de hogy a dolog értelmét nem magyarázta el, az biztos. 
Egyébként Pallagi Erzsébet is, Nyilas Katalin is mindig utólag értesült gazdasági 
ügyleteiről.

Amikor a tüzesgép felrobban, s kiderül, hogy Móricz Bálint nevén egy fi a in-
gatlan sincs, az ügyvédek lóhalálában keresik fel az asszonyt, megfenyegetik, aki 
ijedtében aláírja azt a nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy férje július 14-én aláírt 
kötelezvényét magára nézve is elfogadja. Ennek a nyilatkozatnak a birtokában az 
eladók a siker reményében kezdeményezhették a pert.

Időközben Móricz Bálint menti, ami menthető. A cséplőgép épségben megma-
radt, és nyilván a lokomotívból is kerültek ki még használható alkatrészek. Ezeket 
eladja, s az értük kapott pénzzel törleszti az adósságot, ezért a kisújszállási kir. 
bíróság az 1878/885. sz. alatti végzésében már „csak” kétezer forint s annak ka-
matai megfi zetéséről rendelkezik 1885 tavaszán.

Ekkor hagyja el a család Csécsét (a következő fi ú, Gyula 1885. június 27-én 
már Prügyön születik), de az 1884. évi termés még nyilván az övék volt, s 1885-re 
minden bizonnyal kiadták a megmaradt földjeiket, mert a telekkönyvi bejegyzések 
szerint először a Pallagi fi úk nevén lévő szülőház kel el, a község veszi meg (az 
átírás a 114. sz. birtokíven 1885. nov. 19-i dátummal történt), földet csak 1886-
ban adnak el (az 53-as birtokíven szereplő tizenkétezer ölet), majd ezt követően 
1888-ban további két birtokrészt (a 96-os birtokíven szereplő ötezer-hatszáz ölet, 
valamint a 149-es birtokíven szereplő négyezer-kilencszázötven ölet). Újabb földel-
adásról a telekkönyv nem szól, illetve 1893-ban elkél az utolsó, picinyke, mindössze 
huszonöt öles kaszáló (ez is a 96-os birtokíven volt nyilvántartva).

Az adatokból tehát az derül ki, hogy annyira azért nem volt sürgős a dolog, hogy 
egyik pillanatról a másikra megváljanak minden vagyonuktól. Az elköltözésükig 
saját házukban laktak, valószínűleg a gazdasági udvart sem pánikszerűen szá-
molták fel, ezért aztán a hús nélküli töltöttkáposzta története (az Életem regénye 
szerint ezzel kínálta Pallagi Erzsébet az úton a költöztető sógorokat) is a legendák 
körébe utalható. Az a valószínűbb, hogy a rokonság idegenkedett a szatmári töl-
töttkáposztától, amit nem rizzsel, hanem málékásával készítettek.

Kétségtelen, hogy a költözés után a Móricz család Prügyön nem rózsás körülmé-
nyek között élt, de az is tény, hogy Móricz Bálint 1887 végén, nem egészen három 
évvel az odaérkezésük után házat vesz a faluban (olyant, amilyent, de mégiscsak 
házat), és ez némi utalással szolgál valóságos anyagi helyzetükre. A Hét krajcár 
valóban önéletrajzi ihletésű, s az is tény, hogy az élmény prügyi eredetű, de más 
a novella, megint más a szociográfi a vagy az önéletrajz, s ezeket nem szabad ösz-
szekeverni. Jobb, ha bevalljuk, hogy a Móricz-recepcióra a szocializmus idején 
rávetült a politika árnya, s az interpretációkban az is sötétnek látszott, ami ere-
dendően nem volt az. Hiába írta Móricz, hogy „Árverezés nem lett a dologból…”,17 
Kiss Tamás a kultúrpolitika sugallatára, amely a szegényparaszt Móriczot akarta 
láttatni, mégiscsak árverést vizionált.

Vannak tehát intő jelek, amelyek arra fi gyelmeztetnek, hogy a Móricz-életút ko-
rábbi interpretációi  – főként a családi eredetűek, amelyek helyenként ellenőrizetlen 
adatokat és tényeket közölnek, vagy taktikai megfontolások alapján hallgatnak el 
lényeges összefüggéseket – megértek a felülvizsgálatra. 

   

17. ÉR 760.


