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Antonioni Nagyítás című fi lmjének fényképész főhőse felvételeket készít egy szerelmi 
(vagy annak látszó) játékot űző párról egy parkban, s amikor ezeket előhívja, úgy 
tűnik számára, hogy az egyik bokorban megbújva egy harmadik személy látható. 
A képet felnagyítja, majd egyre nagyobb méretű nagyításokat készít, s rádöbben, 
egy ponton túl a nagyítások már homályosabb képet mutatnak, mint az előzőek.

A fi lmművészet világából vett példa azért jut eszembe, mert valami hason-
lót vélek felfedezni a Móricz-recepcióban. Az intertextualitás jegyében született 
újabb elemzések, amelyekben háttérbe szorul, elhanyagolódik a realizmus alapú 
megközelítés, és a művek döntően az egymással vetélkedő irodalmi diskurzusok 
összeütközési terepévé válnak, a túlnagyított képek benyomását keltik. Aligha 
valószínű, hogy éppen ezek a néha a tudományos önérdek határát súroló meg-
közelítések lennének alkalmasak a Móricz-művek iránti érdeklődés felkeltésére. 
Kétségkívül fontos, hogy az író teljes életműve a korábbi ideológiai előfeltevésektől 
mentesen és a retusálatlan életrajzi háttérrel összefüggésben kerüljön áttekintésre, 
de ebben a folyamatban a hagyományos irodalomtörténeti szemlélettől radikálisan 
elszakadni kár lenne.

A Forró mezők  már régóta kívülesik a Móricz-kutatás érdeklődési körén, ami 
magyarázható avval, hogy a regény nem tartozik az életmű legjelentősebb darabjai 
közé, de mivel akad néhány, fontosnak ítélhető szempont, amelyek alapján soha 
nem vizsgálták, s mert dzsentriábrázolása a többi, hasonló témájú Móricz-regény-
hez képest új összefüggéseket is feltár, érdemes fi gyelmünket, mégha korszerűt-
lennek vélt módszerekkel is, felé fordítani.

Mivel Móricz mindig modellek és modellhelyzetek alapján dolgozott, műveinek 
világában pontosabban tájékozódhatunk, ha ismerjük a „forrásvidéket”, amely az 
inspirációkat adta. Néha a háttérismeretek olyan kérdések megválaszolásában is 
segítenek, amelyekre egyébként hiába keresnénk a feleletet. Ez a helyzet a Forró 
mezőkkel kapcsolatban is.

 Bár Nagy Péter azt írja, hogy egy „kunsági úri tanyán”1 történt az a gyilkos-
ság, ami a mű bonyodalmát adja, de elég nyilvánvaló, hogy téved. A történet 
szálai ugyanis Szabolcsba vezetnek. Ezt Móricz egyértelművé teszi egyrészt azzal, 
hogy a mű elején alakjaival kapcsolatosan „nyíri elegánciáról” beszél, és további 
árulkodó jeleket is belesző művébe, amelyek földrajzi meghatározottságot adnak 
cselekményének. A nyíregyházi Kossuth-szoborral kapcsolatos elmarasztaló véle-
1. Nagy Péter: Móricz Zsigmond, Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1953, 211.
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ményének máshol is hangot ad („az ország legrosszabb Kossuth-szobra”), a főtér 
és a regényben  Hungária-hotelnek nevezett épület bemutatása is arra utal, hogy 
a meg nem nevezett „székváros” a szabolcsi megyeszékhely. A vendéglő leírásában 
ráismerhetünk az egykori Korona Szállóra.2 Továbbá amikor a regény egyik szerep-
lője, a lábatlan hadirokkant a „gyűrőt” említi, akkor ez a Szabolcs község melletti 
földvár gyűrű alakú építményére tett konkrét utalásként dekódolható.

Az író 1928-ban többször is járt Nyíregyházán és környékén.3 Látogatásai jól 
nyomon követhetők a Jármy Bélánénak, egy laskodi földbirtokos feleségének kül-
dött leveleiből, az akkoriban közölt riportjaiból4, és az 1930-ban írt, de két évvel 
korábbi élmények alapján született novelláiból. Az Ebéd forrása az a Mudrány-
kúriában tett látogatása, amelyet A szabolcsi földvárban írt le, és a vendégeskedő 
úri társaság jobbára ugyanazokból áll, akik a Forró mezők lapjain felvonulnak 
az olvasó előtt; és az Egy fütty sör cselekményének színtere ugyanaz, amellyel a 
regény nyitó fejezetében megismerkedhetünk.

Élménygazdag volt Móricz számára az 1928-as nyíri nyár: felsorolt írásai mellett 
innen és ekkortájt vitte magával a Nyíri adoma és az 1929-ben megírt Szépasszony 
kocsisa című darabjának meséjét is5.

Meglepő lenne, ha Móricz szövegeiben bárhol is előbukkanna olyan adat az 1928 
júniusa előtti időkből, ami arra utalna, hogy az író már korábban is foglalkozott a 
Forró mezők megírásának gondolatával. Biztosra vehető, hogy az ekkoriban tett nyíri 
látogatásai során szerzett tapasztalatok kínálták az ötletet a regény megírásához. 
Olyan jellegzetes embereket ismert meg itt, akiknek a karakterében – írói szem-
pontból legalábbis – szerencsésen vegyültek a dzsentritípus vonásai a fi gyelemre 
érdemes egyéni személyiségjegyekkel, vendéglátói pedig olyan helyi történetekkel 
traktálták, amelyeket kitűnő regénymatériának ítélt, s ezért úgy gondolhatta, ér-
demes mindezt azon melegében papírra vetnie.

Az adomázásra hajlamos vendéglátók társaságában hallhatott Móricz arról 
a gyilkosságról, amely a Nyíregyházához közeli Csobaj községben történt 1926. 
augusztus 7-én. Csobaji József földbirtokost az ablakon keresztül lőtték agyon. 
A haláleset körülményeit nem sikerült pontosan tisztázni. Egy Begre Albert nevű 
személyt tettesként elítéltek, Begre Bélát, a testvérét pedig a társtettesség vádja alól 
bizonyítottság hiányában felmentették. Az eset még 1928-ban is szóbeszéd tárgyát 
képezte, és felfrissítette az emlékeket a Nyírvidék című napilap 1928. augusztus 
18-i száma, amely A csobaji gyilkosság vádja alól jogerősen felmentett Begre Bélát 
szándékos emberölés kísérlete miatt letartóztatták címmel közölt hosszú cikket az 
újabb, de a régivel csak a gyanúsított személye miatt összefüggő bűnesetről. Mó-
ricz fantáziáját az egykori gyilkosság részleteit idéző visszaemlékezések hozhatták 
mozgásba, s ebből született a Forró mezők bűnügyi szála. A nyomozás körülmé-
nyeit jól ismerő nyíregyházi rendőrfőkapitány, Kiss Sándor nyilván kevésbé ismert 
fordulatokkal is szolgált, végül ő lett a regénybeli Papp Benjamin modellje.

2. Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák – Fejezetek a régi Nyíregyháza életéből, Nyíregyházi Városi 
Tanács V. B., 1984, 96.

3. Margócsy József: Móricz Zsigmond 1928-beli útjai Nyíregyházán és környékén, Szabolcs-Szatmári 
Szemle, 1965/2.

4. Nincs távolság, nincs idő – Nyíregyháza, június 2. keltezéssel, megjelent a Pesti Naplóban június 5-én; 
A szabolcsi földvár – Az Est, június 22.; Halásztanyán – Tiszapart, július 13. keltezéssel, megjelent Az 
Est-ben július 15-én, és ugyanezen a napon a Nyírvidék is közölte.

5. A Nyíri adoma Az Est, 1928. július 31-i számában jelent meg; a Szépasszony kocsisa szabolcsi élmény-
világáról Móricz Virág ír a Móricz Zsigmond szerkesztő úr-ban, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1967, 10.
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Egy másik eset is foglalkoztatta ekkoriban a szabolcsi közvéleményt. Móricz azt 
tapasztalta, hogy a megyében a tönkrement dzsentrik úgy próbáltak menekülni 
szorult helyzetükből, hogy birtokukat bérbe adták, többnyire vállalkozó zsidó 
tőkéseknek. Ám a bérlők között is akadt csaló, például egy Meisler Zoltán nevű, 
aki a Laskod környékieket tette tönkre. Az esetről a Nyírvidék a címlapján adott 
hírt6. A bűntény csekély változtatással került át a Forró mezők cselekményébe, a 
tettes neve pedig Meislerről a hasonló hangzású Kraizlerre módosult. Az epizód a 
társadalmi körkép teljessé tétele miatt vált fontossá Móricz számára.

Ezek a biztonságosan kimutatható összefüggések a korabeli konkrétumok és 
a Forró mezőkben ábrázolt események között, de gyaníthatóan ennél több olyan 
mozzanat van a regényben, amelyek visszavezethetőek lennének akkoriban élt 
személyekre (van feltételezés arra nézve, hogy Fábián főszolgabírót Móricz Mikecz 
István nyíregyházi alispánról mintázta), megtörtént esetekre, de ennyi is elegendő 
annak bizonyítására, hogy az átjárás a személyes tapasztalatok és a regény világa 
között nyilvánvaló.

Móricz levelezésében bukkanunk az első jelekre, amelyek a Forró mezők megírá-
sára utalnak. Mikes Lajosnak írja 1928. augusztus 2-án: „… a főszerkesztő úrral 
[ti. Miklós Andorral – HP] megbeszéltük, hogy Ezer pengőt kapok Forró mezők c. 
regényemre, amit szept-okt. hónapban közölhet már a Pesti Napló. Kérlek, intézd 
el.”7 Szeptember 4-én Juhász Gézának küld levelet Debrecenbe ezzel a szöveggel: 
„… az Ady Társaságban hajlandó volnék felolvasni Adyról való emlékeimet, azon-
ban csak január februárban. Most a Forró mezők megölnek. Aratáskor a paraszt 
nem mehet a mezőről.”8

A Pesti Napló azt ígérte olvasóinak, hogy szeptember 15-én kezdi közölni a 
regényt, ám az említett napon az első rész helyett interjú jelent meg Móricz Zsig-
monddal9, amelyből kiderül, hogy az írót betegség hátráltatta, majd feleségét, 
Simonyi Máriát kellett megoperálni, ezért a Forró mezők közlése némi késéssel, 
csak szeptember 30-án kezdődik.

Móricz új regényéről szólva elmondja az interjúban: „Mostanában jártomban, 
keltemben találkoztam közvetlen közelről a szenzációval – egy puskalövéssel, amely 
egy igen nagy vidéknek jóformán minden társadalmi rétegét felkavarta. Az ügy 
titokzatos volt, a tettest nem lehetett megtalálni. Itt egészen furcsának éreztem 
azt, hogy valahogy mindenki detektívvé lett.”

Nem tudni, miért állítja az író, hogy a tettes személyére nem derült fény, hiszen 
a Nyírvidék említett cikkében ez áll: „Begre Albertet azonban életfogytiglani fegy-
házra ítélték, amely ítéletet azonban a Kúria megváltoztatta s a büntetést 15 évi 
fegyházbüntetésre szállították le.” A riporter rá is kérdez: „– Mi volt ez az ügy?”, 
de Móricz ezt válaszolja: „– Jellemvonásom, hogy nagyon jól tudok titkot tartani.” 
Nincs jelentősége, hogy az író rosszul emlékszik-e a részletekre, vagy így akarja 
dezorientálni a kíváncsiskodókat, az ügy szálai akkor is a csobaji gyilkossághoz 
vezetnek.

A Pesti Napló az 1928. szeptember 30-i számában kezdi közölni a regényt, az 
utolsó folytatás a november 18-i számban jelenik meg, kötetformában pedig 1929-
ben jut az olvasók kezébe. 
6. Több mint másfélmillió pengő elsikkasztása után cseh megszállott területre szökött Meisler Zoltán laskodi 

nagybérlő, akit ma reggel óta egész Európában köröznek., Nyírvidék, 1928. junius 27.
7. Móricz Zsigmond Levelei, Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta F. Csanak Dóra, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1963. I. 283.
8. MZSL I. 284.
9. B[álint] Gy[örgy]: Beszélgetés Móricz Zsigmonddal új regényéről, Pesti Napló, 1928. szeptember 15.
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Féja Géza, Kárpáti Aurél, Németh László, tehát a kortársak, akik közvetlenül a 
Forró mezők megjelenése után méltatták a regényt10, kifejezetten elismerő hangon 
szóltak róla, viszont az utókor tekintélynek örvendő irodalomtörténészei közül 
Czine Mihály – bár nem tagad meg minden értéket tőle – nem lelkesedik érte, Nagy 
Péter pedig kifejezetten „fi askó”-nak minősíti11, és a szerző motivációját pusztán a 
könnyű, gyors pénzkereseti lehetőségben látja.

Hogyan oldható fel ez az ellentmondás? Feloldható-e egyáltalán? Végső össze-
függésben: milyen értéket képvisel ez a regény a Móricz-oeuvre-ben? 

A szocialistának nevezett korszak említett ítészeinek véleményében nyilván 
szerepet játszik az a tévedés, amit a regény műfaji minősítésében elkövetnek. 
Mindketten „detektívregénynek” nevezik: Nagy Péter szerint „a műfaj klasszikus 
szabályai szerint”12 formálódik a cselekménye, Czine véleménye pedig az, hogy „a 
műfaj minden formai és szerkezeti sajátságát”13 felvonultatja benne Móricz.

Szinte érthetetlen a tévedés! Detektívregény detektív nélkül?
Szerepel ugyan a történetben egy Makkos nevű detektív, aki azonban mellék-

szereplő, és összes igyekezete arra irányul, hogy Papp főkapitány intenciói szerint 
eltüntesse a gyilkosságra utaló nyomokat. A műfaj „törvényei” szerint a detek-
tívregény főszereplője a profi  vagy amatőr nyomozó, aki szívós és következetes 
munkával, különleges logikai készsége segítségével eljut az elkövető/k személyé-
hez és leleplezi őt/őket. Ilyen fi gura azonban nincs a Forró mezőkben! Nyomozati 
lépéseket tesz az oporai jegyző és a bíró is, tétován keresi a megoldást Fábián, 
a főszolgabíró, logikai alapon akar eljutni a tettes személyéhez Bátky, az áldozat 
sógora, s a nyomozás látszatát kelti a főkapitány, akivel kapcsolatosan világos 
az olvasó számára, hogy a bűntényt öngyilkosságként óhajtja kezelni, csak az 
nem, hogy lovagiasságból vagy gazemberségből. Nem képviseli egyikük sem azt a 
határozott, célra irányuló, következetesen végigvitt akaratot, hogy fény derüljön 
a gyilkos személyére, így egyikük sem válik a regény főszereplőjévé. Ennek a re-
génynek nincs is főszereplője! Valamennyi szereplő egy rendkívül széles és gazdag 
társadalmi pannó egy-egy részlete, mindegyikük a helyén van, bármelyikük hiánya 
következtében sérülne a kép teljessége és jelentése, és bár nyilván van különbség 
a fi gurák helyiértékében, de egyikük sem kap kitüntetett helyet vagy szerepet. 

A műfaj jellemző jegye az is, hogy a leleplezéshez közeledve felgyorsulnak az 
események, nő a feszültség, fokozódnak az izgalmak. Ezzel szemben a Forró mezők-
ben a regény végére kifejezetten lelassul a tempó, s olyan mellékszálak kerülnek 
előtérbe, mint a vadász keresése,  a zöldköves gyűrű sorsa és a bérlő csalássorozata, 
a nyomozásnak alig nevezhető tájékozódási kísérletek pedig háttérbe szorulnak.

Valójában leleplezés sincs, csak lelepleződés Papp főkapitány öngyilkosságával! 
Elmarad a klasszikus detektívregény hagyományos esettisztázása is a történet vé-
gén, és az olvasó számára jó néhány kérdés megválaszolatlan marad. Mindazonáltal 
a válaszok hiánya alig kelt hiányérzetet, inkább a bűnügy társadalmi hátterének 
kiáltó ellentmondásai felé tereli a fi gyelmet.    

   Minden detektívregény bűnügyi regény, de nem minden bűnügyi regény de-
tektívregény! Kárpáti Aurél és Féja Géza műfaji minősítése ezért elfogadhatóbb: ők 
10. Féja Géza: Magyar mérgezettség (a Móricz Zsigmond című kötetben, az Athenaeum kiadása, é. n.  

95–100.); Kárpáti Aurél: Móricz Zsigmond: Forró mezők, Nyugat, 1930. 4. szám; Németh László: Móricz 
Zsigmond: Forró mezők, (a Két nemzedék című kötetben, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest, Ezerkilencszázhetven, 102–105.

11. Nagy Péter: I. m. 213.
12. U. o. 211.
13. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 190.
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bűnügyi regénynek aposztrofálják a Forró mezőket. Kétségkívül számottevő bűn-
tény áll a cselekmény középpontjában: egy gyilkossági kísérlet és egy gyilkosság, 
amelyek másodpercre azonos időben esnek meg, azonos helyszínen, és az oksági 
relációk is kapcsolatot teremtenek közöttük. Elegendő ok-e ez arra, hogy Móricz 
regényét egy, a szakmai elit által alacsony árfolyamon jegyzett műfaji kategória 
keretei közé szorítsuk?

A bűnügyi regény romlékony műfaj. Az idők múlásával átértékelődik a bűnügyek 
nagyságrendje, megváltozik szociológiai beágyazottságuk, fi nomul a nyomozás 
módszere, fejlődik a felderítés technikai háttere, ezért a mai olvasó számára a 
műfaj régi darabjai már nem tudnak teljes élményt adni.

Dőreség lenne azt állítani, hogy a Forró mezők Bűn és bűnhődés nagyságrendű 
regény, de valami közös mégiscsak van bennük: mindkettő középpontjában bűn-
tény áll, s az eset felderítése nem a hagyományos bűnügyi-, pláne nem a detektív-
regény szabályai szerint alakul. Az nem képezheti vita tárgyát, hogy Dosztojevszkij 
számára Raszkolnyikov tette nem a kriminalisztikai izgalomkeltés céljára kell, 
hanem egy erősen vitatható fi lozófi ai tézis igazságtartalmának feltárására: azaz a 
bűnügy a cselekmény apropója, de nem műfajkonstituáló tényező. Ha sikerülne 
bebizonyítanunk, hogy Móricz számára az Avary László halála körüli bonyodal-
mak megvilágítása nem elsődleges cél, hanem alkalom arra, hogy az író mély és 
átfogó képet adjon az 1929-es, modellértékű, szabolcsi társadalmi viszonyokról, 
s ráfi gyeltessen azokra a dzsentriréteg körében felerősödő negatív tendenciákra, 
amelyek a századfordulón játszódó Kivilágos kivirradtigban és az Úri muriban még 
teljes kifejlettségükben nem voltak megmutathatóak, akkor egy másik regénytí-
pus kereteibe utalhatnánk és kedvezőbb pozícióból vizsgálhatnánk a Forró mezők 
értékeit.

Olvasásszociológiai vizsgálatok hiányában csak feltételezésekbe bocsátkozha-
tunk, milyen hatást gyakorol a Forró mezők a mai olvasóra. Úgy tűnik, hogy a 
regény több pontján „kiütköznek a rozsdafoltok”, de egy alaposabb vizsgálat azt 
igazolja, hogy ezek szinte kizárólag a bűnüggyel közvetlenül összefüggő részeken 
jelennek meg. A „székváros”, Nyíregyháza társadalomképe, a környékbeli nemesség 
életének, az őket kiszolgáló parasztok világának a bemutatása hibátlan, és pá-
ratlan éleslátás jellemzi a gazdasági életben lezajló folyamatok rajzát, s a bűnügy 
sem bűnügyként érdekes, hanem a dzsentriréteg egy részének bűnözővé válását 
igazoló szimptómaként. Mindez megerősíti azt a feltevésünket, hogy a Forró mezők 
inkább rokonítható Móricz korábbi dzsentriregényeivel, mint a bűnügyi műfajnak 
az életművön kívüli darabjaival.

Találóan írja Németh László, hogy a Forró mezők alapjául szolgáló bűnügy „a 
kivonatolhatóság határán túl komplikálódik”, mégis kísérletet kell tennünk leírá-
sára, mert enélkül a mű kriminalisztikai szálának minősítése nem oldható meg.

Avary László, 36 éves földbirtokos oporai kastélyából hintón beutazik a „szék-
városba”, szállodai szobát foglal, majd az ismerős megyei urak asztalánál a kert-
helyiségben elfogyasztja vacsoráját. Itt értesül arról, hogy egy szépreményű fi atal 
hivatalnok, Baltazár Pista autót bérelt röviddel ezelőtt, s ahogy egy úr megjegyzi: 
„cserkészni” indult. A féltékeny Avary szó nélkül otthagyja a társaságot, bérautóba 
ül és hazaindul, mert korábban hallott róla, hogy az említett fi atalember kerülgeti 
a feleségét. Titokban közelíti meg a kastélyát, s azt látja, hogy Vilma, a felesége és 
Baltazár a kerti verandán beszélgetnek. Amikor az asszony valamiért belép a házba, 
Avary az egyedül maradt fi atalembert revolverével célba veszi. Azt nem tudhatja, 
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hogy a mögötte lévő bokorban ott áll a „székváros” rendőrfőkapitánya, aki régtől 
fogva szeretne Vilma kegyeibe jutni, hiszen az a hír járja, hogy osztogatja bőven, és 
elbújva fi gyeli, hogyan alakulnak a dolgok. (Az olvasó a regény végéig csak annyit 
tud, és azt sem közvetlenül a bűncselekmény után, hanem némi késéssel, hogy egy 
magas úr rejtőzött a bokorban.) Papp rendőrfőkapitány pisztolya Avaryra szegező-
dik. Majd mindkét fegyver eldördül, annyira egyidőben, hogy a fültanúk egyetlen 
lövésnek érzékelik. Avary golyója szétroncsolja Baltazár vállát, a főkapitány pedig 
kioltja a földbirtokos életét, majd eltűnik a helyszínről, és a lucernásban hagyott 
autójával visszajut a „székvárosba”.

A főkérdés az, hogy az egymással összefonódó két bűntény abban a formában, 
ahogy Móricz megkonstruálja, kiállja-e a logikai szempontú vizsgálat próbáját, 
és dramaturgiai szempontból az sem közömbös, hogy milyen drámai potenciált 
teremt a folytatás számára.

A két lövés fáziskülönbség nélkül, egyazon pillanatban dördül el. Ez a véletlen 
számlájára írható. A véletlen a valószerű határán belül marad, de kétségkívül 
gyengíti a cselekmény hitelét. Miért volt szüksége Móricznak erre a megoldásra? 
Nyilván azért, hogy Avary öngyilkosságának verziója felvethető legyen. 

De gondoljuk végig az esetet Papp Benjamin szempontjából! Ha hagyja Avarynak 
lelőni Baltazárt, ő pedig előlép és letartóztatja a gyilkost, két szerelmi vetélytárstól 
szabadul meg egyszerre, s jelenlétét minden további nélkül igazolhatja azzal, hogy 
a botrányt megakadályozandó eredt a két autó nyomába, de legnagyobb sajnála-
tára elkésett. (A szándék kifejezésével akár még Vilma jóindulatát is elnyerhette 
volna.) Ám a kézenfekvő és logikus megoldás helyett a nyakába vesz egy rendkívül 
kockázatos gyilkosságot.

Mint ahogy Móricz is kockázatos megoldást vállal, mert kétségtelen, hogy így a 
további események számára nagyobb drámai potenciált teremt, de túl nagy árat 
fi zet érte. A bűnügyi műfajban minden logikai hiba súlyos következményekkel jár. 
Márpedig az író itt elkövette az első logikai hibát.

Vilmát sokkhatásként érhette a dörrenés, és azonnal még nem tudhatta a kö-
vetkezményeket sem, de azzal az első pillanattól kezdve tisztában kellett lennie, 
hogy ugyanaz a lövedék nem teríthette le a férjét, ami a vendége vállába fúródott. 
A veszteség fájdalma nyilván megakadályozta abban, hogy pontosan mérlegelni 
tudja a helyzetet, de arra rákényszerült, hogy döntést hozzon a továbbiakról. A 
legkézenfekvőbb megoldás az lett volna, hogy a Baltazár Pistára várakozó bérau-
tó sofőrjével azonnal értesítést küld a csendőrségre, s bevárja, míg a vizsgálatot 
végzők megérkeznek.

Miért nem döntött így? Az indoklást (ami egyébként gyenge lábakon áll) Móricz 
a vendéglői urak egyikével mondatja ki: „S különben is… ottmaradni egy hullá-
val?...” De ha nem érzett elég lelkierőt ahhoz, hogy ottmaradjon halott férje mellett, 
támaszért miért nem Bátkyékhoz folyamodott? Az ismert környezetben húgától 
őszinte részvétet, ügyvéd sógorától szakszerű segítséget várhatott volna. Ehelyett 
a főkapitányt keresi, holott számíthatott rá, hogy ilyen késői órán Pappot nem ta-
lálja a hivatalában. Móricz a legvalószínűtlenebb megoldást választja, és meg sem 
próbálkozik az asszony döntésének indoklásával. Ez hiba, mert elbizonytalanítja 
az olvasót.

Különösképp annak minősül két megnyilvánulás miatt. Az első hivatalos 
személy, aki a gyilkosság színhelyére érkezik, az oporai jegyző. Neki mondja el a 
szobalány, mit tapasztalt azt követően, hogy asszonya a lövés után felsikoltott:
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„– A kertbe nézett, s azt kiáltotta: Ki az?
– És?
– A kertből senki se felelt.”
Vilma nyilván azért kiáltott, mert látott valakit a kertben. Ezt az asszony később 

elhangzó, a főszolgabíróhoz intézett szavai is igazolják:
„– Valami retteneteset láttam, Fábián – kiáltotta. Valami iszonyút láttam akkor 

éjszaka. Nem bírom, nem bírom kimondani!... A főkapitány… jaj nem bírom!... 
jaj, iszonyú…”

Mi volt az az „iszonyú” a főkapitánnyal összefüggésben, amit Vilma látott? Csak 
arra gondolhatunk, hogy az asszony észlelt a bokrok között a holdfényben egy el-
suhanó árnyat, s bizonytalanul ugyan, de a főkapitányt vélte felismerni benne. De 
ha ez volt a gyanúja, végképp érthetetlen, miért éppen hozzá fordult segítségért.

Ez a második komoly logikai hiba, amit Móricz számlájára írhatunk.
Az író nyilván azért választja a harmadik, a legvalószínűtlenebb döntést az 

asszony számára, hogy beléptethesse a cselekménybe az öngyilkosság hamis te-
óriáját, mert azt reméli,  hogy ezzel a történet nagyobb feszültséggel töltődik fel 
és nagyobb vargabetűkkel vezethető a megoldás felé. Csakhogy így egyre beljebb 
tereli az eseményeket a valószínűtlen világába.

Annak ugyanis, hogy Papp érvényesen el tudja fogadtatni az öngyilkosság-verzi-
ót, semmi realitása nincs, még akkor sem, ha ismerjük a korabeli, velejéig korrupt 
és a szinte feudális függőségek láncolatán alapuló közigazgatási rendszert, és te-
kintetbe vesszük az akkori, primitívebb nyomozási lehetőségeket. Hiába igyekszik 
az író a főkapitányi tekintély mindenhatóságát sugallni („… de a főkapitány! Az a 
nagyisten, az öregisten! A magyarok istene!” – mondja egy mellékszereplő; vagy egy 
másik: „…nagyon tudott tekintélyt tartani.”), valószínűleg már a kortárs olvasók 
is fenntartással fogadták ezt az érvelést.

Túl sokan ismerik a regény szereplői közül az eset körülményeit ahhoz hogy 
mindenkit el lehessen hallgattatni, s a durva megfélemlítések, fenyegetések, az 
erkölcsi zsarolások mind-mind csak fokozzák az olvasó kételyeit. Nem véletlen, 
hogy Móricz „elfelejtkezik” Baltazár Pistáról, mintha nem is ő lenne az eset koro-
natanúja.

A bűnügyi szálat elindító események közül logikailag a legingatagabb mozzanat 
Vilma meggyőzése az öngyilkosságot „bizonyító” jegyzőkönyv aláírása. A főkapitány 
érvelésének középpontjában az asszony jóhírének megőrzése áll. De Vilma pontosan 
tudja, hogy neki nincs jóhíre, hiszen rengeteg pletykát szőttek köréje, tehát igenis 
használna neki a dolgok tisztázása. Móricz Avaryné öngyilkosságának motiválá-
sával meggyőzően igazolja, hogy az asszony a rosszindulatú szóbeszéd áldozata, s 
minden ellenkező híreszteléssel szemben hűséges volt a férjéhez. Ennek tudatában 
miért kellett volna egy kockázatokkal teli hazugságot vállalnia? Baltazár Pistát sem 
a házban, hanem a teraszon fogadta, a háznép teljes nyilvánossága előtt, ezért ez 
az eset sem szólhat ellene.

Akkor miért írja alá mégis a jegyzőkönyvet? Móricz a gyengébbnél is gyengébb 
érvet tud csak felvonultatni: a főkapitány börtönbe zárással fenyegeti. De mi oka 
lenne annak a börtönbe zárástól félni, aki tudja magáról, hogy vétlen? Ez a har-
madik számottevő logikai hiba a Forró mezőkben. Németh László joggal említi, hogy 
a cselekmény „olykor hihetetlen valószínűségeken gördül tovább”.

Ettől kezdve hiába keveri az író rendkívüli kézügyességgel a lapokat, olyanná 
válik, mint a leleplezett hamiskártyás, a „játék” pedig elveszíti tétjét. A regény bűn-



322 Hamar Péter

ügyi szála eljelentéktelenedik, tehertétellé válik, és eltereli a fi gyelmet a háttérben 
kibontakozó társadalmi folyamatokról, amelyekben Móricz lényeglátó pontosságal 
mutatja meg a kor Magyarországának legégetőbb gondjait.

A Forró mezők olvasója számára a meglepetés erejével hat a regény 6. fejezete. 
Aki a bűnügyi műfaj kedvéért vette kezébe a könyvet, nem érti, miért fékezi le 
Móricz a cselekmény sodrát a befejezéshez közeledve, miért kanyarodik le a bűn-
ügy tisztázása felé vezető útról. Aki pedig a korábbi regényeiből ismert, kritikus 
szemléletű Móriczot kereste az előző fejezetekben, az itt kezdi otthonosan érezni 
magát. Az ellentmondás feloldására, ha feloldható egyáltalán, a magyarázatot abban 
a különbségben kereshetjük, amely a folytatásokban közölt változat és a végleges 
formát öltő regény között mutatkozik.

Móricz  – ahogy azt tette korábban is más regényeivel – először folytatásokban 
adta közre a Forró mezőket, majd a kötetforma számára átdolgozta, kibővítette. 
Voltak ennek bizonyára az esztétikai szempontokon túli, praktikus okai is, de az 
azért túlzás, amit Nagy Péter állít, hogy tudniillik a regény megírását pusztán anyagi 
okok motiválták. Kétségtelen, hogy 1928-ra már anyagi gondok nehezítették az író 
életét, és megkezdődött eladósodásának folyamata, de olyan megalkuvást, mint 
például Gárdonyi a Göre Gábor-regényekben, aligha vállalt volna.

Egy tény: a kötetben kiadott mű bő két nyomdai ívvel terjedelmesebb, mint a 
folytatásokban közölt változat, és a mennyiségi különbség döntő hányadát ez a 
bizonyos 6. fejezet adja, amely a Pesti Naplóból teljességgel hiányzik. Mi lehetett 
az oka, hogy Móricz ezt a részt hozzáillesztette a korábbi fejezetekhez?

Konkrét támpont híján csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk a választ illetően. 
Móricz érzékelhette, hogy változtatás nélkül túlságosan karcsú kötet válna a Forró 
mezőkből, s nem zárhatjuk ki, hogy megfordult a fejében: a kiadó a honorárium 
megállapítása során a terjedelmi szempontokat is fi gyelembe veszi. De fontosabb 
mérlegelnünk azt a lehetőséget, hogy Móricz időközben rájött, a bűnügyi história 
mögé egy sokkal árnyaltabb, rétegzettebb társadalomképet lehet felrajzolni, s ezáltal 
újabb dimenziót adhat a történetnek. Ha ezt kisebb egységekre tagolva, az egyes 
fejezetekbe beépítve teszi meg, annak a regény több szempontból is hasznát látta 
volna, de arra már nyilván nem volt ideje, hogy ilyen mélységben átdolgozza a Forró 
mezőket, ezért önálló fejezet formájában mutatta be egyrészt a szabolcsi társadalom 
legelesettebb rétegét, a veremlakásban élőket, másrészt – krúdys színeket is meg-
csillantva – Penészleghy Lenke és Igazvölgyi Zizy alakjában a végromlás előtt álló 
dzsentrit. S itt, ebben a részben nyílt alkalma, hogy részletezze a Krajzler-ügyet, 
amelyet az első folytatásban megelőlegezett egy félmondattal, de később elfelejt-
kezett róla. Félmegoldásig jutott el így, de az utólag beiktatott fejezetnek talán 
valamivel mégis több a hozadéka, mint a regény szerkezetében okozott kára. 

A regény Pesti Napló-beli változatában a zöldköves gyűrű csak a Vilma öngyil-
kosságát közvetlenül megelőző vacsorán bukkan elő. („Milyen gyűrű ez? – kérdezte 
[Bátky] hirtelen, s megfogta Vilma kezén a zöldköves gyűrűt! […] – Mamáé volt 
– mondta csöndesen.”14) Az ékszerre vonatkozó utalásokat, immár Avaryhoz kötve, 
utólag dolgozta bele a történetbe Móricz. Elképzelhető, hogy a letűnt idők roman-
tikus álom- és hiedelemvilágát őrző dzsentrit akarta ily módon megmutatni, de az 
epizódikus témának túl nagy teret szentel, anélkül, hogy a bűnügyi szál felfejtése 
során funkciót adna neki.

14. Pesti Napló, 1928. november 17. szombat, 40. folytatás
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S ha már szóba hoztuk a regény két változatának különbségeit, az érdekesség 
kedvéért említsük meg a Pesti Naplónak a közlés során elkövetett kapitális téve-
dését, amit Móricz természetesen korrigált a regényváltozatban. Az történt, hogy 
a szerkesztő összecserélte a 4. és az 5. folytatást. Ezért a történetet a napilapban 
követők előbb értesülnek a Hungária-szálló kerthelyiségébe érkező újságíró beszá-
molója nyomán Baltazár Pista balesetéről, és hallanak a bekötözött fejű sofőrről, 
mint ahogy ezeknek a megtévesztő információknak a terjesztésére a főkapitány 
parancsot adott volna. 

Az markánsan kirajzolódik, hogy a regénybe utólag beillesztett részletek mind 
azonos célt szolgálnak: a társadalomrajz gazdagítását, a dzsentriréteg körében 
bekövetkező változások hangsúlyosabbá tételét, de magát a bűnügyi szálat alig-
alig érintik. Ennek következtében számottevő hangsúlyeltolódás jön létre, s nem 
indokolatlan, hogy Czine Mihály az akadémiai irodalomtörténet Móricz-fejezetében 
a Dzsenti-regények alcím alatt tárgyalja a Forró mezőket15.

A szocialista korszak irodalomtörténet-írása hajlamos volt az író e körbe tartozó 
regényeit aszerint értékelni, hogy milyen éles a bennük foglalt kritikai szellem. 
De mintha a történeti szempontot kirekesztették volna a vizsgálódás köréből. A 
Rokonok dzsentribírálata nem azért keményebb és elítélőbb, mint a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül-é, mert Móricz szemlélete vált tudatosabbá és szigorúbbá (bár 
természetesen ez is közrejátszik), hanem mert a társadalmi folyamatok mélyültek 
el. A dzsentriréteg egzisztenciális és morális mélyrepülése a huszas évek végére vált 
oly mértékben nyilvánvalóvá, hogy közszereplésükhöz, gazdasági felemelkedésük-
höz már nem lehetett semmiféle illúziót fűzni. A folyamat a trianoni országvesztés 
után gyorsult fel veszedelmes mértékben. 

A helyzetet Féja Géza Móriczhoz hasonlóan ítéli meg a Forró mezőkről szóló 
tanulmányában, amikor azt írja, hogy a „dzsentri nem azért indult rohamos pusz-
tulásnak, mintha a fajtája elfáradt volna, hiszen jelentékeny rétege volt annyira 
friss, szívós, reményteljes, mint a parasztság. Inkább hosszantartó társadalmi 
kényelme ártott meg neki…”16 Ám a folyamatot generáló okok tekintetében jelentős 
a különbség szemléletükben. Féja naturalista szellemű magyarázatában nehezen 
értelmezhető „önmérgeződésről”, biológiai tendenciáról elmélkedik, szemben Mó-
riczcal, aki úgy látja, gazdasági-társadalmi okok láncolatának következményeként 
süllyedt a dzsentri ilyen mélyre. 

Kettejük közül Móricz az, aki jobban ismeri a kor Magyarországának valósá-
gos viszonyait, mert szenvedélyes érdeklődése közel viszi őt az eseményekhez, a 
mindennapi élet fordulataihoz és a példaértékű személyiségekhez. A meggyilkolt 
Avaryt, a keretrészben bemutatott Ábris bácsit, Penészleghy Lenkét és Igazvölgyi 
Zizyt személyes ismeretségek, valóságos modellek alapján formálja meg, és sor-
sukban nem elmélyült közgazdasági elemzések alapján fedezi fel a közös lényeget, 
hanem a kívülálló hűvös józanságával ismer rá a tapasztalati tényekben annak a 
tendenciának a természetére, amely a dzsentri romlásához vezetett.

Az okok mérlegelése során az író felveti a zsidótőke expanziójának szerepét a 
dzsentri gazdasági térvesztésében. Fábián értekezik erről a kérdésről Igazvölgyi 
Zizyvel, de társalgásuk afféle álpárbeszéd, mert valójában Móricz a maga állás-
pontját tolmácsoltatja szereplőivel, s bár kételkedhetünk benne, hogy a perifériális 
léthelyzetbe szorult nő eljuthat-e a tudatosságnak arra fokára, amit a főszolgabíró 
számára kifejtett helyzetelemzése tükröz, maga az érvelés azonban félelmetesen 
15. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, 190–191.
16. Féja: I. m. 95.
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pontos. A jelenség mértékére vonatkozóan a regény egyik mellékszereplője azt 
mondja: „megcsinálták, hogy a megyének nagyobbik fele az övék. Kérem már nem 
lehet végigmenni a megyén, minden faluban minden kastély az övék…”

Móricznak a zsidósággal kapcsolatos nézetei az elhallgatott kérdések közé tar-
toznak, holott elég sok nyoma van műveiben annak, hogy e csoport térnyerése 
folyamatosan foglalkoztatta. Amit erről Zizyvel megfogalmaztat, az hangsúlyos 
eleme az író saját álláspontjának:

„Én nem tudom, mi az, hogy zsidó. Ember. Éppen úgy emberek, mint mi. Én még 
azt sem tudom, mi az a zsidó szolidaritás. Ezek éppen úgy harcolnak egymással, 
mint mi, gyűlölködnek, torzsalkodnak, pletykálnak, ártanak egymásnak.

A szolidaritás ott van bennük, ahol a zsidó faji érdekről van szó.
De csak akkor és ott.”17

A dzsentri egyébként maga is hajlott Féjával együtt arra, hogy sorsának ala-
kulásában a biológiai végzetet tegye felelőssé. Ez tükröződik Papp főkapitánynak 
Avarynéhoz intézett szavaiból: „A maga ura, az egy beteg ember volt. Értse meg, 
hogy degenerált típus volt. Régi betegség volt benne. Elrothadt, tudja a vére. (Ez 
utóbbi mondat csak a hírlapi változatban szerepel, a végleges szövegből Móricz 
kihúzta – HP.) Egy ősi dolog ez. Az ősei bűnei itt voltak benne.”

Móricz azonban nem végzetszerűnek, hanem törvényszerűnek látja mindazt, ami 
bekövetkezett. Európa gazdasági életében olyan folyamatok zajlottak le, amelyek 
a magyar mezőgazdaságot meghatározó módon érintették, s az új kihívásoknak a 
dzsentri nem tudott megfelelni, ezért a történelem átlépett felettük. Amit Fábián 
főszolgabíró gondol, abban Móricz álláspontja ölt testet: „…ez az ő nyomozása va-
lóban nem egy megfejhetetlen puskalövés földerítése: egy lövés, két halott – hanem 
egy egész társadalmi réteg agóniájának leleplezése.”

Requiscat in pace! – mondja ki felettük Móricz az igét a regény befejezésében: 
„Mindnyájan megérezték a véget, amely itt lebegett a fejük fölött.”18

A Forró mezők két szempontból is kivételt képez Móricz regényei között. A 
bűnügyi regény műfajával ezt megelőzően sem, ezt követően sem kísérletezett az 
író, annak pedig végképp nincs nyoma az életműben, hogy valamelyik alkotásá-
nak ne lenne főszereplője. Az az életanyag, amelyet az író feldolgoz szóban forgó 
regényében, alkalmas lenne arra, hogy akár Papp Benjamint, akár Avarynét a 
középpontba állítsa, esetleg a történésekben kevésbé érintett Fábián Dezső, a 
főszolgabíró szemszögéből láttassa egyrészt a bűnügy fejleményeit, másrészt az 
ezernyi problémával terhelt szabolcsi világot. Móricz azonban megtartja magának 
a központi narrátor szerepét, s nem a fi gurákat tekinti fontosnak, hanem a folya-
matokat, amelyeknek ezek a szereplők egyszersmind a létrehozói és elszenvedői, 
ritkábban haszonélvezői.

A három főalak közül Vilma fi gurája kívánkozna leginkább a cselekmény kö-
zéppontjába, hiszen ő katalizálja az eseményeket, és magatartása a végkifejlet 
szempontjából is meghatározó. Móricz valamilyen oknál fogva mégsem teszi meg 
őt a regény főszereplőjévé.

Mit tudunk meg Avaryné személyiségéről?

17. Móricznak a zsidósággal kapcsolatos nézeteiről részletesebben írtam a Móricz Zsigmond és az antisze-
mitizmus című tanulmányomban. (Hitel, 2009/1.)

18. Annak, aki akár önálló tanulmányban, akár a nagyon hiányzó, korszerű Móricz-monográfi a számára 
részletezően feltárja az író és a dzsentri viszonyát, feltétlenül ki kell térnie arra, hogy a szabolcsi dzsent-
riről a Forró mezőkben festett kép miért válik „rózsaszínűvé” a Halásztanyán című riportban.
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Móricz arra szigorúan ügyel, hogy még a szabad függő beszéd segítségével se 
ismerjünk meg semmit az asszony gondolataiból. Csak amit mond, s amit cselek-
szik, azokból következtethetünk belső életére. Így azonban helyenként vázlatos, 
nem eléggé árnyalt kép formálódik róla, s vonásai nem is adnak ki igazán koherens 
fi gurát. Jellemével kapcsolatosan az körvonalazódik, hogy nem intellektuális sze-
mélyiség, gyermektelen, tudatában van férje féltékenységének, jól tolerálja Avary 
gyengeségeit, s van benne valami konfúzus jelleg. (Az egyik pillanatban azt mond-
ja: „Semmi egyebet nem akarok többet, csak mindent tudni…”, de ugyanebben a 
jelenetben azt is: „Nem akarom, nem akarom! Jaj, csak ne nyomozzanak.”)

Egyelőre tekintsünk el külső vonásaitól, s csak a felsorolt jellemző jegyekre 
legyünk tekintettel! Mennyi a kísérteties azonosság Avaryné és Simonyi Mária 
között! A színésznőt sem fűzte rajongás Móriczhoz (viszonyuk kezdetben inkább 
fordított volt), jobbára csak az elfogadás jeleit mutatta. Az írónak arra is rá kellett 
döbbennie, hogy második feleségében nem talált szellemi partnerre. Kapcsolatuk 
Simonyi Mária  akaratának megfelelően gyermektelen maradt, s bár az asszony 
a házasságban korrekt feleségnek bizonyult, Móriczot – naplója tanúsága szerint 
– féltékenység gyötörte19, tudván, hogy korábban Máriát sokan körülrajongták.

Ennyi közös jegy alapján nyugodtan kimondható, hogy Vilma alakjának megfor-
málásához Móricz a feleségét tekintette modellnek. Ha ez így eddig nem hangsúlyo-
zódott a Móricz-irodalomban, annak az lehet az oka, hogy az író több alkalommal 
is felrója Simonyi Máriának, nem volt olyan impulzív alkat, mint Janka, az első 
feleség, s ezt fenntartások nélkül elfogadták tőle. Ezt írja a naplójában, 1929-ben: 
„…ha most végiggondolok azon, hogy miket írtam e három év alatt (házasságuk 
első három évéről van szó – HP), - valóban igen kevés sorom van, ami kettőnk 
egymáshoz való testi-lelki viszonyára vonatkozik…”20 Egy 1930-as levélben pedig 
ez áll: „Négy és fél éve, hogy együtt vagyunk, egy sorom nincs azóta, amiben Magát 
írtam volna meg.”21 

Ezek a megjegyzések akkor is igazságtalanok lennének, ha a házasságukat 
megelőző néhány mű (Pillangó, Odysseus, Amor és Psyché) számára az ihlető for-
rás nem Simonyi Mária lett volna (mint ahogy ő az egyik „főszereplője” a Míg új a 
szerelem című, későbbi, a különélésük idején születő kulcsregénynek is), de ott 
van a Forró mezők, ezért nem áll meg a vád a színésznővel szemben, hogy ne adott 
volna elég élményforrást vagy ösztönzést Móricz munkássága számára. (Ahhoz, a 
budapesti bohémvilág ábrázolásához, amit az író várt tőle, valóban nem, de ez a 
többivel kapcsolatos „hozzájárulásának” értékét nem csökkenti) 

S ha a regénybeli Vilma megjelenését, külső jegyeit vesszük számba, akkor is 
döbbenetes hasonlóságot vélhetünk felfedezni Simonyi Máriának a fényképeken 
és a fi lmvásznon megőrzött vonásaival, nem beszélve azokról a bizonyító érvényű 
megjegyzésekről, amiket ezekkel kapcsolatban Móricz a naplójában tett.  

Vilma szépségét Móricz először a főkapitányi kihallgatás alkalmából részletezi 
(„vérbő, dús ajak”, „fi nom kis ráncok”, „barna volt a haja, s vörös fények voltak a 
barnaságban. Hennázott haj volt”, „ki van most is festve”, „orra kicsiny”, „két nagy 
üreg az orrlyuk”, „a szeme is kicsiny”), de mintha Simonyi Mária arcképét rajzolná 
meg. A ráncok ügyében ezt írja egy alkalommal: „… már akkor (a házasságkötéskor 

19. „Féltékenységem keveset szűnt…” Móricz naplója, 1926. okt. 9., közli: Cséve Anna, Holmi, 2001/7.; 
„A szívem őrülten vert, féltékeny voltam…” Móricz naplója, 1926. okt. 24., u.o.

20. Móricz naplója, 1929. június 8., u.o.
21. Levél Simonyi Máriának, Pozsony, 1930. szeptember 13., közli Cséve Anna: Modell és társ, Holnap 

Kiadó, 2005, 251–253.
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– HP) is bizonyos hervadással kaptam őt.”22; az írót a hajfestés kifejezetten zavarta: 
„…nem bírom tovább a nagyon is vörös szőkére festett haját…”23; miként zavarta 
a túlzásba vitt smink is: „Megcsókoltam az arcát,de nagyon ki volt festve, s soká 
kerestem a nyakán egy helyet, ahol undor nélkül meg tudom csókolni.”24 És ha 
megnézzük Simonyi Máriának azt a kitűnő fényképét, amely Móricz Lili Kedves 
Mária! című kötetének25 borítóján látható, akkor bizonyságot szerezhetünk a meg-
teremtett regényhős és a modell arcának rendkívüli hasonlóságról. A kicsiny szem 
kivételével minden pontosan egyezik!

Másodszor akkor kapunk külső képet Vilmáról, amikor utoljára találkozik Papp 
főkapitánnyal: „A szépség maga volt ez a nő. Rőt barna haja aranyosan csillogott, 
arca kendőzetlen volt, s mégis úgy tűnt fel, mintha az egész nő csupán szépség vol-
na. A vonalai, a formái, az árnyékok a szeme alatt, fehér bőre, a kivágott ruhában, 
elefántcsontszerűen tündöklő nyaka és melle, gyönyörű lába a körömcipőben, a 
selyemharisnya testszínű fénye, színe, illata, az egész teremtés, mintha arra volna 
szánva, hogy ennek ne legyen szíve, ne legyen lelke, ne legyen benne semmi, ami 
más, mint maga a szépség, a fi zikum csillogó édes gyönyörűsége.”

Ez a leírás akkor kapja meg igazi életfedezetét, ha összevetjük Móricz naplójá-
nak Máriára vonatkozó egyik-másik bejegyzésével: „M. testileg fejedelmi jelenség 
volt…”26; „… ahogy legelőször megláttam, szépsége fogott meg, ahogy csak női 
szépség tud hatni egy férfi re.”27; „… mást nem kívántam, s nem akartam, csak 
erotikus szépségét vágytam élvezni.”28

Modell és regényhős ennél jobban már nem is kopírozódhatnék egymásra! Ennek 
ellenére nehéz lenne magyarázatot találni, miért nem lett Avaryné a Forró mezők 
főhőse. S ebben a kérdésben még a feltételezéseknek sincs értelme.

A Forró mezőknél jelentősebb regény akad több is a Móricz-életműben, de ne 
feledjük, a katedrálisok nem teszik feleslegessé vagy haszontalanná a kápolnákat. 
Egy letűnőfélben lévő életforma és gondolkodásmód bemutatása a Kerek Ferkótól a 
Rokonokig ívelő sorozatban, e réteg történelmi szerepvesztésének témává emelése a 
dzsentri-regényekben az író munkásságának egyik jelentős eredménye. A vagyonát 
felélő, a hivatali állásokba menekülő, vagy ügyeskedéssel a régi életforma látszatát 
fenntartó nemesség legtovább Szabolcsban dacolt a történelmi viharral, amely vé-
gül elseperte őket, de éppen ezért a nyírségi világ személyes tapasztalatok alapján 
megrajzolt képe nélkülözhetetlenné vált egy gyászos folyamat végső stádiumának 
megmutatásához. Nem véletlen, hogy a Forró mezők megjelenése után Móricz már 
korántsem volt olyan kedves vendég a megyében, mint annak előtte.

   

22. Móricz naplója, 1935. okt. 10. du 5. Bp. szerk., Petőfi  Irodalmi Múzeum, M. 100/3958
23. Móricz naplója, 1935. október 9. du. 6 Bp., közli Cséve Anna, Holmi, 2001/7.
24. Móricz naplója, 1936. december 11. 10 L , u.o.
25. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979
26. lásd: 23. jegyzet
27. Móricz naplója, 1936. szeptember 15. 15.35, közli Cséve Anna, Holmi 2001/7.
28. lásd. 22. jegyzet


