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Az elmúlt esztendőben két Ady-cikk gyűj
teménnyel gazdagodott irodalmunk. Örven
detes jelenség ez, mert 1954 óta, mikor Föl-
dessy Gyula a Magyar Klasszikusok sorozat
ban közreadta Ady válogatott cikkeit és 
tanulmányait, egyetlen Ady-cikk válogatás 
sem jelent meg. Mintha az Akadémiának az 
a nagyszabású vállalkozása, mely a teljes 
Ady-oeuvre kritikai kiadását tűzte ki célul, 
a további válogatásokat megakasztotta volna. 
Csakhogy időközben kiderült, hogy a kritikai 
kiadás elkészítése Ady esetében sokkal bo
nyolultabb feladat, mintsem első pillantásra 
látszott. Ady nagyváradi újságírói korszaká
ban több névtelen cikket közölt. Ezeknek 
hitelesítése csak sokrétű filológiai, nyelvi, 
stiláris kutató munkával lehetséges. Meg
nehezíti a helyzetet az is, hogy Ady, míg a 
Nagyváradi Napló belső szerkesztői gárdá
jához tartozott, rengeteget írt a lapba. Olyan 
hatalmas anyaggal van tehát dolgunk, hogy 
az Ady-publicisztika kritikai, kiadása már 
ezért is hosszú éveket igényel. Mivel azon
ban ezekben az években sem nékülözhetjük 
Ady cikkeinek forradalmasító hatását, fel
tétlenül hasznos és szükséges, hogy minél 
gazdagabb válogatásokat kapjunk addig is 
Ady prózájából. 

Az első cikkgyűjtemény a Móra Ferenc 
kiadónál jelent meg Koczkás Sándor váloga
tásában. Célja nyilvánvalóan az volt, hogy 
a magyar ifjúsággal megismertesse Ady pub
licisztikáját. Ezt a célt jól szolgálja a válo
gatás. Valóban a legjelentősebb Ady-cikkek 
találhatók a kötetben. Kitűnő ötlet volt a 
kötet ciklusos tagolása : minden ciklus Ady 
egy-egy jellegzetes témája körül kerekedik 
ki, s egy Ady-vers vezeti be, mely egyben 
a ciklus frappáns címét'is adja. Ez a mód
szer kiválóan érzékelteti Ady költői és újság
írói motívumainak kölcsönhatását, az egyes 
ciklusok pedig szinte jelszószerűen summáz
zák Ady cikkeinek valóban legfontosabb 
tanulságait. Az ifjúság számára ennél szeren
csésebb megoldást nem is választhatott volna 
a szerkesztő. Ha valamit kifogásolnunk lehet, 
az csak az, hogy A magyar ugaron és A téli 
Magyarország c. ciklusok kissé egybemosód
nak. Némi hiányérzetet kelt továbbá, hogy 
a Magyar jakobinus dala köré nem gyűjtött 
a szerkesztő egy csokorra valót Ady nacio
nalizmus-ellenes cikkeiből. Tévedés ne essék, 
ilyen cikkek szép számmal vannak a kötet
ben, de Ady világnézetének egyik jellegzetes 
vonása, forradalmi patriotizmusa sokkal mar
kánsabbá vált volna ezzel a kiemeléssel. 
Tekintettel arra, hogy a gyűjtemény első
sorban az ifjúság részére készült, néhány 

polemikus jellegű cikket elhagytam volna, 
minthogy ezeknek megértéséhez komplikált 
magyarázatra volna szükség. Ilyen pl. A poéta 
élete c. cikk. Ez a néhány megjegyzés azon
ban semmiképpen sem homályosíthatja el 
azt a tényt, hogy végre Ady publicisztikájá
nak legszélesebb skálájából árinak témagaz
dagságát átfogó, reprezentatív válogatást 
kaptunk. 

Ami a szövegközlést illeti, a jegyzetek 
bevezetésében azt olvassuk, hogy a közölt 
cikkek szövegét a szerkesztő nem vetette 
össze az eredetinek számító sajtóközlésekkel. 
Minthogy azonban szöveghű kritikai kiadás 
csak a korai cikkekre nézve áll rendelke
zésünkre, ez a módszer komoly hibaforrást 
rejt magában. Néhány szúrópróba tényleg 
azt mutatja, hogy több cikk lényeges szöveg
romlással került a gyűjteménybe, így pl. a 
Mágnások és püspökök uradalma, Ismeretlen 
Korvin-kódex margójára, Városos Magyar
ország, A robbanó ország stb. 

A cikkgyűjteményt Koczkás Sándor szép 
esszéje fogja össze a költő és publicista Adyról. 
A válogatott cikkek alapján rövid fejlődés
rajzot ad Adyról és a- válogatás legjobb 
próbája, hogy ez a fejlődésrajz teljesen 
reális. Rámutat Ady költői arcának néhány 
olyan vonására, mely éppen publicisztikája 
nyomán válik világossá : felfokozott egyé
niségkultuszára, humanizmusára, életszerete
tére, intellektuális igényességére : mind
megannyi olyan vonás, melyek a demokra
tikus forradalmár arcát plasztikusabbá, kon
krétabbá teszik. Koczkás Sándor tanulmánya 
világossá teszi azok előtt is, akik ebben 
kételkednének — mert a múltból áthozott 
káros hagyomány Ady publicisztikáját le
becsülni — hogy Ady életművében próza 
és vers teljes egységbe fonódik, hogy pl. az 
antiklerikális cikkek és „istenes" versek 
semmifele ellentmondást nem jelentenek Ady 
világnézetében. Sajnos, a szerző nem kerüli 
el a téma gazdagságának azt a veszélyét, 
hogy sok kifejtetlen, ötletszerű gondolatot 
is papírra vet. Olyanokat, melyeknek ki
fejtése egy utószó keretei között nem is 
volna lehetséges. így a didaktikus cél, ti. 
az ifjúsággal megértetni és megkedveltetni 
Ady publicisztikáját, úgyszólván elsikkad. 
Ezt nyilván a szerző is észrevette, mikor 
tanulmánya alcíméül odaírta : „az Ady-
életmű problémáiból". 

Az Ady-szövegeket aránytalanul nagy ap
parátus egészíti ki. 14 ív szöveghez 7 ív 
jegyzet. Vitathatatlan tény, hogy Ady cik
keinek megértéséhez széleskörű műveltségre, 
a korabeli politikai és irodalmi élet biztos 
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ismeretére van szükség, ezért — különösen 
az ifjúság számára — elkel a magyarázat. 
Nem is könnyű feladat a mai magyar ifjú
sággal megértetni a század első évtizedének 
bonyolult politikai és irodalmi jelenségeit. 

Bessenyei György lelkiismeretes kutató 
munkával többnyire világos és jó magyarázó 
jegyzeteket készített, ha néhol túl részlete
zőeket is. Kár azonban, hogy a gazdag anya
got tartalmazó magyarázó jegyzetek nem 
egységes elvek szerint készültek. Helyenként 
kritikai kiadáshoz illő filológiai igényesség
gel jár el a szerző, pl. a konkordanciák fel
derítésével, másutt viszont semmitmondó, 
sematikus magyarázatokkal is beéri. Fölös
legesnek érezzük a terjengős névmagyaráza
tokat, különösen olyan ismert embereknél, 
mint Eötvös József, Gyulai Pál, Ibsen stb. 
Ugyanakkor néhány ma már valóban kevéssé 
ismert név, mint Baksay Sándor, Lengyel 
Zoltán, Weltner Jakab stb. hiányzik. A jegy
zetek értékét rontja a nagyszámú tény- és 
adatbeli tévedés, melyeknek részletes fel
sorolására itt nem térhetünk ki. Nem sok 
örömünk telik az ilyenféle idegenszó magyará
zatokban sem, mint Literary gentleman = / 
irodalmi úriember, vagy Sturm und 
Drang = vihar és törekvés stb. Általában a 
négyféle jegyzet és mutatb inkább nehéz
kessé teszi a jegyzetek használatát. 

Nemcsak Ady népszerűsítése, de az Ady-
filológia szempontjából is értékes kötet jelent 
meg Romániában Vallomás a patriotizmus
ról címmel. A kiváló munkát végzett sajtó-
alárendező nem nevezi meg magát. A kötet 
azokat a cikkeket gyűjti egybe, melyekben 
Ady a nacionalizmus, a sovinizmus ellen 
harcol, az internacionalizmus, a forradalmi 
patriotizmus mellett tesz hitet. Az e tárgy
ban ismerteken kívül 8 olyan cikket is 
tartalmaz a válogatás, mely kötetbe gyűjtve 

most jelenik meg először. Ilyen pl. a címadó 
Vallomás a patriotizmusról, melynek ere
detije még pesti könyvtárakban is alig 
található. 

A gyűjtemény 181 cikket tartalmaz. Ilyen 
nagyarányú tematikus válogatás akkor is 
jelentős volna, ha nem ennyire húsunkba 
vágó témát választott volna a szerkesztő, 
így azonban valósággal izgalmas olvasmány, 
amint a ! cikkekben nyomon követhetjük 
Ady harcát a nacionalizmusnak úgyszólván 
minden válfaja ellen. Mert nem kerüli el 
figyelmét a nacionalizmusnak egyik meg
nyilvánulása sem: bármennyire különbözzenek 
is ezek egymástól látszatra, retrográd lénye
gük azonos. Egyformán érzékenyen reagál 
a nemzetiségek elleni uszításra, antiszemitiz
musra, mindenféle faji büszkeségre, bús
magyarkodásra, csaholó hazafiságra, kuruc-
kodásra, a magyar impérium, vagy a Regnum 
Marianum ábrándjaira. Felismeri a naciona
lizmus „internacionális" gyökereit : a francia 
vagy német nacionalisták ugyanolyan kerék
kötői a haladásnak, mint a magyarok. így 
együtt olvasva ezeket a cikkeket, új, árnyal
tabb értelmet kap Ady forradalmi demokra
tikus patriotizmusa. De nagy segítséget nyújt 
a kötet a mai nacionalizmus elleni harcunk
ban is. 

Amit az előbbi gyűjtemény szerkesztő
jének hibául rótunk fel, ti. a szövegek pon
tatlan közlését, azt a sokkal nehezebb könyv
tári körülmények közt dolgozó romániai szer
kesztő esetében csak a filológiai hűség ked
véért említjük meg. Sajnos a jegyzetek sem 
méltók a válogatás kiváló munkájához : 
hiányosak, sok tévedést tartalmaznak. 

Nagy kár, hogy a gazdag gyűjtemény 
egyáltalán nem került könyvárusi forga
lomba Magyarországon. 

Vezér Erzsébet 

MÓRICZ MIKLÓS: MÓRICZ ZSIGMOND INDULÁSA 

Bp. 1959. Magvető K. 519 1. 

Móricz Virág kitűnő és közkedvelt köny
vének, az Apám regényének megjelenése 
után hat évvel, az író családjának egy másik 
tagja újabb értékes művel gazdagította a 
Móricz-irodalmat. Az író testvéröccse több 
mint félezer oldalas könyvet írt Móricz Zsig
mond indulásáról. Móricz Miklós nevével 
eddig főként közgazdasági, statisztikai, szo
ciográfiai szakcikkek alatt találkoztunk és 
hasonló tárgyú könyvek címlapjain. írásai
ból az látszott, hogy a szakembernek ahhoz 
a típusához tartozik, amelyik szívesen viszi 
tudománya kérdéseit, vitáit a nagyközönség 
elé. Nem véletlen, hogy számos szakcikke 
a Nyugat és a Kelet Népe hasábjain jelent meg. 

Az új könyv,, amely a hetvenhárom éves szer 
zőnek alighanem élete főműve lesz (ideértve 
persze a könyv remélhető folytatását is 
Móricz Zsigmond későbbi éveiről) sajátos és 
ma már nem mindennapi polihisztor-erénye
ket mutat. A könyv első lapjain a levéltári 
kutatásokban is jártas történész biztonságára 
figyelünk fel, a későbbi fejezetekben, pl. a 
kispesti évek kitűnő környezetrajzában pedig 
a művészi atmoszférateremtés jelentős írói 
eredményeivel lepi meg az olvasót. Irodalom
történészek között is kevés akad, aki ilyen 
alaposan ismeri Móricz Zsigmond hatalmas 
életművét, le egészen a fiatalkori zsengék 
televényéig és az egyes műveket össze-
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kötő hajszálerekig. A szerző sok mindenben 
már eleve tájékozottabb valamennyiünknél, 
mert élő tanúként jelen lehetett fontos Móricz-
művek születésénél, az író családi hátterét 
is jobban ismeri a legszorgosabb biográfus-
nál. De munkáját elsősorban az teszi jelen
tőssé és módszerét nagyon rokonszenvessé, 
hogy nem ebből az eleve rendelkezésére álló 
tőkéből él csupán. Könyve nemcsak az élmé
nyeiből és emlékeiből táplálkozik, sok esz
tendő alapos kutatómunkája érezhető min
den fejezete mögött. A Móricz-kutatás leg
frissebb publikációiról is tudomása van : ha 
nem is hivatkozik ezekre a tanulmányokra, 
eredményeiket, adataikat beolvasztja köny
vébe. Még azokban az inkább irodalmi, mint 
életrajzi részekben is, ahol az irodalom
történésznek gyakrabban akad vitatkozni-
valója Móricz Miklóssal egy-egy elemzés, 
vagy esztétikai megállapítás kapcsán, ott is 
sok olyan új észrevétele van a szerzőnek, 
amelyen érdemes elgondolkodni. A Móricz 
Zsigmond indulása egészében mint szépírói 
mű is megállja a helyét, ha nem is olyan 
érett és harmonikus alkotás, mint az író 
lányának nagysikerű könyve volt. 

Az író életének első három évtizedét 
dolgozza fel Móricz Miklós munkája. Az 1910-
es esztendőnél ér véget a könyv, amikor 
Móricz már a Nyugat munkatársa és első 
nagysikerű kötetei már részben megjelentek 
vagy éppen megjelenőben vannak. 

A könyv első fejezeteiben Móricz apai 
és anyai őseit nyomozza ki a szerző, vissza
nyúlva egészen a tizennyolcadik század ele
jéig. A távoli ősök ilyen makacs nyomozása 
egy író életrajza kapcsán bizonyos mértékig 
persze öncélúnak látszó munka, mert az író 
egyéniségének megközelítése szempontjából 
nem sok fogódzót ad valamely messzi előd
jének néven nevezése. Móricz Zsigmond ese
tében mégis érdemes volt elvégezni ezt a 
munkát. Móricz Miklós kutatásai nyomán az 
író családfájának tisztázásával bepillantást 
nyerhettünk egy tiszántúli vidék paraszti, 
kisnemesi, illetve honorációr rétegeinek tör
ténetébe. A házasságok révén egymással kap
csolatba kerülő és keveredő családok — a 
Móriczok, a Nyilasok, a Pallagiak — föld
rajzi és társadalmi mozgásának adatai is 
fontos dokumentumokat szolgáltatnak olyan 
történeti és szociológiai problémákhoz, ame
lyek tisztázása terén eddig nem sok történt. 
A szerző őskutató munkájában az a leg
feltűnőbb, hogy a legszorgosabb igyekezettel 
sem tudja igazolni azt a legendát, amelyet 
Móricz otthonról hozott és az Életem regé
nyébe is beírt, hogy az anyai ősök között 
bárónők is akadtak. Móricz Miklós egész 
könyvén egy szerényen visszahúzódó, de 

rejtve mindig ott lappangó polémia vonul 
végig. A történész, a kutató legendaromboló 
objektivitása kerül szembe e könyv lapjain 
az író legendateremtő fantáziájával, aki a 
valóság elemeit a maga érzései, a maga 
igazságai és hitei szerint rendezi el. Móricz 
Miklós csendes „leleplezései" az író legenda
alkotó képzeletének titkaira is fényt deríte
nek. E legendáknak mélyebb indítékait, cél
jait is jobban megértjük a szerző tisztázó 
munkája nyomán. Annál a kérdésnél, hogy 
Móricz anyai ősei között voltak-e bárónők, 
vagy nem voltak, sokkal érdekesebb az a 
tény, hogy az író erre az* eléggé ingatag 
családi mendemondára mennyit épített. Per
sze nem valamiféle sznobságból áhítozott 
Móricz Zsigmond a bárónő ősökre. A Bán-
hidy bárónők emlegetésére azért volt szük
sége, hogy egyik központi gondolatához, 
demokratizmusának magaválasztotta önkén
tességéhez meg legyen az erkölcsi alapja. 
A szerző így fogalmazza meg Móricznak ezt 
a sokszor kifejtett fikcióját : „ő szabad aka
ratából választotta magának örök szövetsé
gesül a szegénységet, holott vér szerint a 
nemzetnek minden rétegével rokon" (345.1.). 
Ehhez hozzátehetjük, hogy ennek a felfogás
nak a szálai is alighanem Adyhoz vezetnek. 
Ady a Móricz Hét krajcárját üdvözlő cikkében 
elragadtatott gyönyörűséggel ír azokról a 
paraszttá vedlett, „hitvány, koldus, de szép
nevű" familiákról, az egykori kisurakról, 
akik így beszélnek : „ősi rokonságban vol
nánk a gróf Károlyiakkal, de mi nem tartjuk 
a rokonságot." 

A könyv sok apró életrajzi kérdést, vitás 
problémát dönt el, igazít ki, néhol polémikus 
formában, néhol meg a tények puszta köz
lésével. Több pontban korrigálja azt a hely
rajzi képet, amely az Életem regénye alapján 
Móricz szülőfalujáról, Tiszacsécséről alakult 
ki az olvasóban. Nem kapcsolódik be abba 
a vitába, hogy az 1952-ben elhelyezett tisza-
csécsei emléktábla valóban Móricz szülő
házára került-e, de a könyv alapján való
színűnek látszik, hogy Móricz világrajötte
kor szülei már nem laktak abban a házban, 
amelyet az emléktábla az író szülőházának 
jelölt. Az egykori sárospataki tanárokkal 
kapcsolatban is van helyreigazítani valója. 
Nem tartja valószínűnek, hogy a pataki 
tanárokat osztályelfogultságuk ragadtatta 
arra, hogy három tárgyból megbuktassák 
Móricz Zsigmondot, mert már megsokalták 
volna, hogy egy „koldus" ácsmester minden 
fiát taníttatni akarja. Ha a legnagyobb 
fiúnak, Zsigmondnak ezért adtak volna sze-
kundákat, akkor az utána következő Móricz-
fiúkkal is éreztették volna ellenszenvüket. 
Egy másik régi történet szerint az író gim
náziumi igazgató nagybátyja, Pallagi Gyula 
egyik volt magántanítványa „főúri és dús
gazdag" apjának írta alá a váltót, amelyet 
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az nem fizetett ki soha, mert a kötelezett
ségek teljesítése elől öngyilkosságba mene
kült. Még Móricz Virág könyve is így említi 
ezt az esetet. A történet magva valóban 
így igaz, Pallagi Gyula fizetéséből haláláig 
levonták a nem teljesített váltó részleteit, 
de Móricz Miklós most azt is tisztázza., hogy 
Pallagi a váltót egyik legközvetlenebb barátja 
és tanártársa apjának írta alá, aki nem éppen 
főúri, de tekintélyes állású ember volt : tan
kerületi főigazgató. Pallaginak már e kínos 
eset után közös munkái is jelentek meg 
ezzel a barátjával. Móricz legelső cikkével 
kapcsolatban, amely húsz éves korában került 
közlésre az egyik debreceni napilapban Ref
lexiók Schopenhauer olvasása közben címen, 
a szerző meggyőzően bizonyítja, hogy nem 
fordítás, mint Juhász Géza gyanította, ha
nem önálló írás. 

Móricz Miklós rendkívül aprólékos, minden 
részletre kiterjedő és pontosságra törekvő 
életrajzi műve több esetben már azzal is 
sokat érzékeltet, hogyha valamiről nem szól 
külön, ha valamit szó nélkül elhagy a korábbi 
mondakörökből. Nem valószínű, hogy vélet
lenül maradt el pl. a könyvből Móricz Zsig
mond első két gyermekével, a korán elhalt 
kisfiúkkal kapcsolatban a Móricz-életrajzok-
ban, cikkekben visszatérő megjegyzés, hogy 
mind a két kisfiú Ady után kapta a Bandi 
nevet. Valószínűleg még Móricz életében 
keletkezhetett ez a kedves legenda, de nem 
sok alapja lehetett. Az első kisfiú J905 
decemberében született, a másik 1907 júliu
sában. Személyes barátság még nem volt 
ebben az időben Ady és Móricz között és 
ha Móricz fel is figyelt már ekkor egy-egy 
magávalragadó Ady-versre, csak 1909-ben 
kerül igazán a költő hatása alá. Mint maga 
vallja, 1909-ig egy-két megdöbbentő vers
élmény mellett inkább ellenérzés volt benne 
Adyval szemben. Az új Móricz-könyv a két 
elhalt gyerek anyakönyvi adatait is közli : 
az első kisfiú nevét így jegyezték be : 
„András, Zsigmond, Levente". (Tehát az 
azonos névnek nem az Ady-névvel össze
forrt változata szerepel itt.) A második 
Bandika névbejegyzése pedig : „Andor, 
Bálint". 

* 

Persze Móricz Miklós könyve nem szorít
kozik arra, hogy az eddigi Móricz-életrajzok 
korrekciója és az író élettörténetéhez tapadó 
téves elképzelések cáfolata legyen. Az író 
életének első harminc évéről akar teljes 
képet adni, magábaolvasztva az eddig ismert 
adatokat éppúgy, mint az újonnan tisztázott 
részleteket. Ebből következik, hogy a kész 
mű és a forrásmunkák viszonya szempont
jából a könyv két különböző félre oszlik. 
A Móricz gyermekkorának színterét jelentő 
három falu (Tiszacsécse, Túristvándi, 

Pthrügy) és az írót nevelő három város 
(Debrecen, Sárospatak, Kisújszállás) rajzá
ban jobbára csak az Életem regénye, a Forr 
a bor és a Bál nyomán tud haladni Móricz 
Miklós is. Ezekben a fejezetekben inkább 
összefoglalja, kivonatolja, idézi és megjegy
zésekkel kíséri az író remekbeszabott önélet
rajzi vallomásait. Hálátlanul nehéz feladatra 
vállalkozott azzal, hogy teljes életrajzot ad 
ezekből az életszakaszokból is : mint író
nak, sőt mint szépírónak is Móricz Zsigmond
dal kell versenyt futnia. 

Később a kispesti évek rajzában már ki
szabadul ebből a kellemetlen szerepből, még 
a stíluson is érezhető, hogy nem feszélyezi 
már a nagy művek nyomása : szabadabban, 
önállóbban alkot. A könyv második felében 
az új mű és a korábbi forrásmunkák aránya 
teljesen megfordul. Móricz Zsigmond kis
pesti éveiről az eddigi irodalom alig tudott 
valamit, Móricz Miklós viszont már érett 
fiatalemberként ismerte meg bátyja kispesti 
életét. Sok emléke maradt ebből az idő
szakból és az író kispesti környezetének 
egyik legfontosabb, még élő tanújától is 
részletes visszaemlékezéseket sikerült kap
nia. Az irodalomtörténész számára a Móricz 
Zsigmond indulásának azok a legérdekesebb 
lapjai, amelyeken a szerző bátyja kispesti 
éveit eleveníti fel. A kispesti időszakot követő 
évek történetét, amikor a fiatal író meg
nősül és Pestre költözik, a Ferencvárosba, 
szintén már jobban ismerjük, részint az író 
önéletrajzából, részint Móricz egyik gyönge 
regényéből, Az asszony beleszól címűből, 
amely (ugyan más időszakba helyezve) sok 
emléket elevenít fel házasságuk kezdő évei
ből, amikor mint újságíró kereste még a 
kenyerét. Az író életrajzának, fejlődésének 
nagyon fontos, döntő időszaka volt az a 
néhány esztendő, amit Kispestén élt le. 
Móricz Zsigmond 1900 őszén eleveníti fel-
kapcsolatait egykori debreceni iskolatársá
val, aki ebben az időben mint egyetemi 
hallgató az anyjával és a húgával Kispesten 
él. Ő is kiköltözik Kispestre, volt iskolatársa 
családjában meleg környezetre lel. Itt írja 
első nagyobb irodalmi tanulmányait, itt 
ismerkedik meg későbbi feleségével, Holies 
Jankával és a kerek másfél évtized múlva 
megszülető regényének, A fáklyának is szá
mos motívuma szintén a kispesti környezet
hez kapcsolódik. A fiatal Móricz Zsigmond 
nagy gonddal és szorgalmas könyvtári kuta
tások alapján készülő dolgozatai mellett 
pályájának ezt a korai, mindeddig homály
ban maradó szakaszát a versírás és az 
operettszövegek készítése jellemzik.. Számos 
meglepően gyenge verset ír ebben az időben. 
Ugyanilyen buzgalommal írja ez idő tájt az 
operettszövegeket is, egy kisújszállási zene
tanárban társat is szerez az operett-librettók 
megzenésítésére. Egyik operettjét, a Tasziló, 
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ŰZ aranyost egyszer elő is adták ekkortájt 
Kispesten. 

A kispesti évek 'feltárása mellett iroda
lomtörténetírásunk elsősorban Móricz Zsig
mond diákkori jegyzőfüzetének, a híres 
Fehér könyvnek a feldolgozásáért lehet hálás 
Móricz Miklósnak. A Légy jó mindhaláligb&n 
tesz először említést az író erről a féltve 
őrzött könyvecskéről, amelyben kisdiák kora 
óta írta feljegyzéseit. A Fehér könyv őrizte 
meg első elbeszélését, a Karácson estéje c. 
fiatalkori zsengét, valamint színműkísérleteit 
és számos korai versét is. De ugyanígy beírta 
a könyvecskébe Jókai két költeményét, 
továbbá a Marseillaise szövegét franciául és 
magyarul, pthrügyi tájszavakat, amelyekre 
már diákkorában is felfigyelt, egy bizonyos 
Siposs Mária verseit, De Amicis Szív c. köny
vének egyik elbeszélését — emlékezetből, 
hogy a szülei és a testvérei is megismerhessék 
a neki annyira tetsző történetet. Ha nem is 
volt a Fehér könyv szabályos napló, a jövendő 
író kapcsolata ezzel a kis könyvecskével 
rendkívül bizalmas jellegű : ami megragadta, 
ami fontos lehetett élete során, annak a 
könyvecskében többnyire nyoma van. Főként 
azoknak a mozzanatoknak, amelyek már a 
jövendő író útját egyengetik. Az is jellemző 
a Fehér könyv fontosságára, hogy már érett 
fiatalemberként is folytatja a beírásokat, a 
gyerekes betűkkel felrótt kísérletek után első 
nyomtatásban megjelent munkáinak lap-
kivágatait is ide ragasztja fel, vagy legalábbis 
feljegyzi a nyilvánosságra jutó vers, vagy 
cikk címét és a megjelenések dátumait, sőt 
menyasszonyához írt verses levele, a huszon
három éves korából való Kedves Janka Nagy-
sám szintén a Fehér könyv lapjaira került. 
Mindent pontosan jegyzékbe foglalt, így a 
Fehér könyv a fiatalkori művek időrendjének 
megállapításában is biztos támpontokat adott 
Móricz Miklósnak, továbbá néhány álnéven 
megjelent írás azonosítását is lehetővé tette. 

Arra is Móricz Miklós könyve hívja fel 
a figyelmet, hogy a fiatal Móricz a Pesti 
Hírlap számára francia tárcákat fordított, 
illetve a hiányos nyelvtudása alapján nagy
jából megértett elbeszéléseket újra írta. 
Bizonyára abban is igaza van a szerzőnek, 
hogy ezek az elbeszélések, a korabeli francia 
irodalom alsóbb szintjét képviselő divatos, 
rutinos írók erotikus tárcái sem maradtak 
hatás nélküliek a fiatal íróra. Elbeszélő
technikát tanulhatott belőlük, és a kénye
sebb problémák irodalmi tálalásának mód
ját. Kár, hogy közelebbi tájékoztatást nem 
találunk a könyvben arra vonatkozóan, hogy 
kitől mit fordított Móricz. 

Több terjedelmes részletet közöl Móricz 
Miklós az Életem regénye egyik legfontosabb 
forrásából, anyai nagybátyjuk, Pallagi József 
kéziratos önéletrajzából is, amely az író 
Icérésére és biztatására készült a harmincas 

években. Az elénk kerülő részletekből lát
szik, hogy Pallagi József, a sok vidéken meg
fordult és sokfelé hányódó cipészmester ki
tűnő elbeszélő lehetett a szónak persze nem 
literátori, hanem népi értelmében. Pallagi 
József közreadott feljegyzéseinek és Móricz 
életregénye megfelelő részleteinek futólagos 
összevetése is figyelemre méltó adatokat szol
gáltat az író alkotómódszerének megközelí
téséhez, ahhoz a problémához, hogy az írói 
nyersanyag milyen metamorfózisokon ment 
át Móricz írói pályájának legérettebb sza
kaszában, az Eletem regénye megformálása 
során. 

Móricz Miklós munkájának éppen ebben 
a vonatkozásban van igen nagy jelentősége. 
A tárgyi és történeti valóságnak és az írói, 
művészi valóságnak az egész köteten át
vonuló makacs szembesítése fontos tanulsá
gokkal szolgál. A könyv egyik legérdekesebb 
részlete az a néhány lap, amely az író leg
híresebb novelláját, a Hét krajcárt elemzi 
abból a szempontból, hogy az elbeszélésnek 
melyek azok az elemei és mozzanatai, ame
lyek végképp nem felelnek meg az eredeti 
életrajzi tényeknek. Márpedig ez a novella, 
éppen lírájának varázsa folytán annyira össze
nőtt írójával, annyira szimbólumává vált 
magának Móricz Zsigmondnak is, hogy az 
olvasók az elbeszélés hősét teljes egészében 
írójával azonosították. A néhol már kicsi
nyesnek látszó tárgyi, ténytörténeti korrek
cióknak is megvan az értelmük, arra figyel
meztetik az irodalomtörténészt és általában 
az elemző hajlamú olvasót, hogy a tárgyi 
valóság és a művészi valóság viszonya még 
az ilyen vérbeli realista író esetében is, mint 
Móricz Zsigmond, rendkívül bonyolult reláció. 

* 

Ahogy Móricz Miklós az író életrajzának 
megírása terén az eddigiekhez mérten sok 
esetben új csapáson igyekszik haladni, épp
úgy irodalmi, esztétikai, irodalomtörténeti 
észrevételeiben is több kérdésben külön
véleményt fejez ki, az eddigi Móricz irodalom 
néhány megállapodottnak látszó, kikristá
lyosodott álláspontjával szemben. Módszerére 
ebben a vonatkozásban általában az jel
lemző, hogy egy-egy nagyobb Móricz-írásról 
(ebben az időszakban elsősorban a tanulmá
nyokról van szó) ritkán sikerül erőteljesebb 
átfogó jellemzést adnia, de szeljegyzetszerű 
megállapításai között sok figyelemre méltó 
észrevétele van. 

Miközben a Móricz-életrajz néhány hamis 
legendáját sikeresen tisztázza, irodalmi, esz
tétikai vonatkozásban ő maga is olyan fel
tevéseket fogalmaz meg, rendkívül határo
zott formában, amelyek néha nagyon is 
vitathatóak. A biográfiai kérdésekben any-
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nyira körültekintő, a legapróbb életrajzi 
adatot is józanul mérlegelő kutató, irodalmi 
megállapításaiban kevésbé látszik aggályos
nak, gyakran teremt fikciókat. 

Móricz Zsigmondról alkotott felfogásában 
bizonyos mértékig még érvényesül egy régebbi 
elképzelés hatása, amely szerint Móricz ős-
zseni volt, aki elsősorban a korabeli kultúra 
vívmányai ellenében alkotta meg sajátos 
életművét. Való igaz, hogy Móricz gondolat
világában jelentős szerepe volt annak a 
törekvésnek, hogy független maradjon a 
kortárs-irodalom és általában a korabeli 
kultúra már avult vagy éppen divatos áram
lataitól. De ez nem jelentette a fiatal Móricz 
olyan gyors és határozott elfordulását a 
tudomány különböző területeitől, mint Mó
ricz Miklós feltételezi. Fikciója támogatására 
előveszi a kezdő Móricz három nemirodalmi 
jellegű írását : rövid filozófiai cikkét Scho
penhauerről, néhány hasábos lélektani tárgyú 
fordítását Wundttól és a Bibliáról szóló 
teológiai dolgozatát. Móricz Zsigmond a 
továbbiakban nem írt sem újabb filozófiai, 
se pszichológiai, se teológiai cikkeket, más
részt el is utasítja a kis cikkben Schopen
hauer tanait, a teológiai dolgozat nézőpontja 
is inkább teológián kívüli, a Wundt-részlet-
ben is az eddigi lélektani kutatásokkal szem
ben megnyilatkozó szkepticizmus érvényesül. 
Móricz Miklós mindebből azt következteti, 
hogy a fiatal írójelölt már Debrecenben, 
huszonegy éves korában végleg becsukta az 
ajtót filozófiának, lélektannak, teológiának 
egyaránt. „Ki, ki ebből a könyvtárból! — 
írja Móricz Miklós a fiatal írójelölt vélt érzel
meiről. (235. 1.) — Eldobni a 'teológiai 
szecskát'. El a filozófust, aki azért hirdet 
egyetemes balsorsot, mert nem tudja leküz
deni a magáét. A lélektan meg görbe szegeket 
egyenesítget, amikor ő várat akar építeni 
és hadsereget felszerelni, embereket hajlék
kal ellátni. Élete végéig mindig olvasott, de 
soha többé könyvtárnak s avult bölcsesség
nek nem volt a rabja." A tények és a szöve
gek viszont ellene mondanak annak a fel
tevésnek, hogy Móricz már ekkor szakított 
minden szaktudománnyal, filozófiával, lélek
tannal, teológiával. Schopenhauer filozófiá
ját nem azért utasítja el a húsz éves Móricz, 
mert már általában megelégelte a filozófiát 
(furcsa is lenne ez a gesztus egy művelődni 
akaró fiatalembertől), hanem részben azért, 
mert a történelmi fejlődés gondolatának a 
híve, másrészt ekkori vallásos-konzervatív
derűs világképe szemszögéből kiindulva tolja 
félre Schopenhauer pesszimista tanait. A 
„teológiai szecska" valóban Móricztól szár
mazó kifejezés, de sokkal későbbi időkből. 
A Biblia-tanulmányt különben is nem cse
kély logikai engedmény árán tudta csak a 
szerző a huszonegy éves fiatalember jellem
zéséhez felhasználni, azt feltételezve, hogy 

az 1907-ben napvilágot látott dolgozat gon
dolatai már nyolc évvel korábban is készen 
voltak az akkor teológiát hallgató Móricz 
Zsigmond fejében. (Holott a Biblia-tanul
mány egyik hivatkozásából a pesti teológiá
val való 1906-os kapcsolatának a nyomai is 
kimutathatók.) Móricz Zsigmond nyilatko
zata szerint a vallásos mámor érzését tizen
hat éves kora óta nem ismeri, de teológiai, 
vallásfilozófiai, vallástörténeti érdeklődésé* 
nek végleges megszűntéről 1906 előtti idő
szakkal kapcsolatban nem beszélhetünk, sőt 
ezek a problémák még A fáklyában is vissza
térnek. A Wundt-féle szövegnek a felhaszná
lása ebben az érvelésben meg éppen Móricz 
Miklós tárgyi tévedésén alapul. Móricz Zsig
mond — a szerző feltételezése szerint — ala
posan áttanulmányozta Wundtnak A lélektan 
alapvonalai c. művét, amely abban az időben 
jelent meg egyik volt tanára fordításában : 
„ezt forgatta egészen addig — írja Móricz 
Miklós —, amíg végére nem járt, s meg nem 
találta benne a maga igazát." (234. 1.) Rész
letesen ismertéti a szóban forgó cikket, 
amely A lélektan feladata címen a Debreceni 
Ellenőr 1900-as évfolyamában jelent meg a 
tárcarovatban, „Wundt Vilmos után Móricz 
Zs." jelzéssel. A szöveget Móricz Miklós 
Wundt könyve rövid summázásának, sőt 
kritikájának véli. „A tárca megírója jól ki
vonatolja Wundtot — írja Móricz Miklós — 
és érthető, ha az érzetek nagy elemzőjénele 
művében aztán valóban nem talál semmit, 
ami neki, az írónak, de ami akár neki az 
embernek közvetlenül a hasznára lehetne." 
(234. 1.) De ez a „tárca" nem a fiatal Móricz 
kivonata és bírálata Wundt könyvéről, ha
nem a Wundt-féle mű előszava első szaka
szainak hűségre törekvő, bár gyarló fordítása 
Móricz Zsigmondtól, még a címben is ragasz
kodva az előszó címéhez. A szövegnek a 
korabeli lélektani módszerekkel szemben 
megmutatkozó szkepszisében nem a húsz 
éves Móricz kiábrándulása nyer hangot, ha
nem Wilhelm Wundt bírálata szólal meg 
pszichológus-elődjeivel és kortársaival kap
csolatban. 

Túlzott, túl korai és részben alaptalan 
a szerző következtetése a különböző tudomá
nyokkal szakító, Debrecenből távozó huszon
egy éves Móricz Zsigmonddal kapcsolatban : 
„ez a fiatal óriás —• írja Móricz Miklós — 
összetépett maga körül minden köteléket, 
kitört maga körül minden könyvtári ablakot 
és ajtót." (237. 1.) Ezzel szemben éppen ez
után jönnek majd a nagy tanulások és a 
nagy tanulmányok évei, a Reviczky-dolgozat 
és a Bajza-tanulmány, amelyet Gyulai Pál 
is elfogadott volna szakdolgozatnak, a Faze
kasról, Csokonairól, a magyar színpad tradí
cióiról szóló dolgozatai és a Biblia-tanul
mány, amelyek mögött az alapos könyvtári 
munkák nyomait nem nehéz felfedezni. 
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Móricz egyetlen teológiai dolgozatával, a 
Biblia-tanulmánnyal kapcsolatban is első
sorban az önálló alkotószellem érvényesülését 
hangsúlyozza a szerző (persze nem alapta
lanul), és Renant említi ugyan, de nem jelzi 
azokat a párhuzamokat, amelyek Móricz 
korai dolgozatát a korabeli szabadelvű bib
liakritikus irányzatokkal összekapcsolják. 
Ebből következik, hogy jelentőségén felül 
értékeli az egész tanulmányt. Megbírálja a 
Móricz cikkeiből összeállított Válogatott iro
dalmi tanulmányok c. 1952-ben megjelent 
kötet szerkesztőit, mert nem vették fel a 
gyűjteménybe a Bibliáról szóló tanulmányt. 
Felületességet és tudatlanságot tételez fel 
róluk. „Kétségtelenül a címe miatt tették, 
a szótól rémültek meg — véli a szerző. — 
Honnan sejthették volna, hogy Móricz Zsig
mond besorolja itt a bibliát az emberi mű
vek közé, az irodalomtörténet lapjaira." 
(226. 1.) A szóban forgó kötetből elsősorban 
azért maradt ki a tanulmány, mert Móricz 
nem mint irodalmi művel foglalkozik a 
Bibliával, hanem a Bibliában revelálódó 
istenfogalom történelmi alakulását vizsgálja 
teológiai, vallásfilozófiai és vallástörténeti 
szempontból, nem illett volna ez a dolgozat 
az irodalmi tanulmányok közé. 

Móricz Miklós gondolatmenetéből követ
kezik, hogy a fiatal Móricz két évig tartó 
jogi tanulmányai megszakításának is nagyobb 
elvi jelentőséget tulajdonít. „A jogi tudo
mány neki, — írja — aki leszámolt a vallás
sal, a filozófiával, a lélektannal, olyan szak
ma, mint a többi': csak annyi értéke van, 
amennyi segít az embert kifejezni" (246. L). 
Valószínűleg Móricz sem kezdte nagyobb 
illúziókkal a jogi tanulmányokat, mint a 
többi vele induló „mezei" jogász, a tanul
mányok megszakításának az okai is inkább 
gyakorlatiak lehettek, nem pedig nagyobb 
elvi csalódásból hagyhatta félbe jogi stúdiu
mait. 

* 

A Móricz-irodalom a múltban nem sokat 
foglalkozott a Hét krajcár előtti novellák, 
elbeszélések elemzésével. Ma már az utolsó 
évek bibliográfiai, szövegkiadási és irodalom
történeti elemző munkáinak eredményekép
pen tisztábban látjuk ennek a közel 
egy évtizedes időszaknak a termését, a maga 
egyéni hangját kereső és próbálgató fiatal 
író fejlődésének különböző rétegeit. Az el
beszélő technika legkezdetlegesebb fokát a 
századforduló évében, a Móricz huszonegy 
éves korában a debreceni lapokban megjelent 
tárcái képviselik (A bicska, A Dóczi, Esztike 
az utcán, A mi szobaurunk, A művész-tanul
mány, A Ns 3, Rózsika beteg, valamint A 
bécsi bútor első változata). Ezek olyan gyenge 
írások, az elbeszélő készségnek, az írói lele

ménynek olyan csekély jelei sem fedezhetők 
fel bennük, hogy nem az érett Móricz Zsig
mondot, de egyáltalán a későbbi írót sem 
lehet bennük megérezni. Olvasásuk alapján 
igazolva látszik Pallagi Gyula kritikája 
(amely persze nagyobb távlatban alapos 
melléfogásnak bizonyult), amit az érettségi 
előtt álló Móricznak mondott, hogy „ilyen 
írói tehetséggel, mint a tiéd, bárkiből író 
lehetne". Már egy következő fejlődési fokot 
jeleznek az 1903 és 1905 között megjelent 
elbeszélések (Az atyafiság, Az utolsó betyár f 
a Borúra derű, A pincekurátor, A biblia 
fedele, a Házasodik a tiszteletes úr stb.). 
Ezekben már fejlettebb az elbeszélőtechnika, 
van némi cselekménybonyolítás is, egyikben, 
másikban némi korfestő jelleg is. Ugyan
akkor az is szembetűnő ezekben az elbeszé
lésekben, hogy az igényesebb elbeszélőmód 
kialakításában itt még jelentős szerepük van, 
az irodalmi mintáknak. Különösen Jókai 
hatása feltűnő ekkor még, de Mikszáth 
anekdotizmusának és anekdotikus ember-
látásának a nyomai is felfedezhetők. írói 
próbálkozásainak hatodik évében, 1905-ben 
jelennek meg első érett, szép elbeszélései : 
— Az Újság gyermekrovatában — a Misiké, 
a Pityóka iskolába megy, a Rektor bácsi, a 
Rojtos Bandi, majd a következő évben a 
szintén kitűnő Fülentő, a Karcerben, a Kedves 
tanító úr. Ezek közül a legtöbb hiteles gyerek
kori életkép, önéletrajzi elemekkel, a gyer
mekkorból hozott figurák megrajzolásával. 
Aligha véletlen, hogy az erősen lírai alkatú 
Móricz Zsigmond ezekben a már bizonyos 
mértékig önvallomásszerű írásokban alakítja 
ki először művészetének egyéni vonásait. 
A következő év — 1907^— termésében már 
olyan hibátlan remek elbeszélés is található, 
mint az Aranyos öregek és a Kézfogó lesz. 
Ekkor az író már kilép az ifjúsági rovat 
kereteiből. 1908-ban a Hét krajcár szomszéd
ságában is olyan erőteljes novellák vannak, 
mint a Csipkés Komárominé vagy a Judith 
és Eszter. 

Móricz Miklós könyve is foglalkozik ezek
kel az elbeszélésekkel, nagyjából ő is így 
vonja meg az egyes fejlődési szakaszok 
határvonalait. De a második periódust, mint 
jelentős visszaesést tárgyalja. Abban teljesen 
igaza van, hogy a második időszakban, ami
kor az író Pestre kerül, nem azt folytatja, 
amit Debrecenben elkezdett, az is igaz, hogy 
a nagyon kezdetleges debreceni tárcáknak 
vannak olyan vonásai is, amelyek némi rokon
ságot mutatnak a kiforrott író karakterével 
(a témákat a saját környezetéből választja, 
közvetlenségre, természetességre törekszik az 
előadásban stb.), de mindez nem lehet elég 
ok arra, hogy túlértékeljük ezeket a zsengéket. 
A második periódus sokszor romantikus-
témaválasztása, keresettsége, néhol ünnepé
lyes feszessége, valóban idegenebbnek tűnik 
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Móricz írói alkatától, de az író fejlődéséhez 
szükséges volt ez a kitérő. A második perió
dusban igényesebb a témaválasztása, tisz-
tultabb, elevenebb, érdekesebb az előadás
módja, ha mindezt oly módon éri is el, hogy 
jobban hasonul az íróelődökhöz. A szerző 
úgy véli, hogy Móricz Zsigmondnak „nem 
voltak írói eszményképei, sem írói mintái." 
(248. 1.) Móricz Zsigmond fiatalkori művei 
ebben a vonatkozásban éppígy ellene mon
danak ennek a véleménynek, mint az író 
sokszor idézett önvallomásai az útkeresés 
'nehéz éveiről. Móricz Miklós a debreceni 
kísérletek idejét az író naturalista korszaká
nak nevezi és szerinte a debreceni esztendő
vel le is zárul Móricz naturalizmusa. Móricz 
Miklós nem ad pontos meghatározást a foga
lomról, de szavaiból mégis kiderül, hogy mit 
ért naturalizmus alatt. „Naturalista módon 
tanít a rajztanár, — írja — aki gipszmintát 
tesz a növendék elé, s naturalista a jegyző
könyvvezető. A riporter is az. Debrecenben 
Zsigmond is naturalista még" (251. 1.). A 
szerző naturalizmusa tehát nem azonos a 
naturalizmus hagyományos esztétikai, iro
dalomtörténeti értelmezésével. A másolásra, 
az anyag alakítás nélküli közlésének techni
kájára szűkíti le Móricz Miklós a fogalmat. 
De a szerzőnek ezzel a módszerével nem 
jutunk előre annak a problémának a tisztá
zásában, hogy a naturalista irányzat hol és 
miben mutatkozott meg Móricz Zsigmond 
életművében. Ha a naturalizmust a szó 
irodalomtörténeti és esztétikai értelmében 
használjuk, akkor természetesen nem fogad
hatjuk el azt a véleményt, hogy a natura
lizmus hatása a debreceni kezdő évben, tehát 
a századforduló esztendejében véget ér már 
Móricznál. Közhely, hogy a Sáraranyban, a 
Fáklyában, a tízes évek erotikus novelláiban 
is jelentős szerepe van ennek az irányzat
nak, és talán csak a húszas években oldódik 
fel egy szélesebb, nyugodtabb előadású rea
lista prózába Móricz naturalizmusa. Az író 
esztétikai nézeteiben éppúgy megmaradnak 
élete végéig a naturalista teória bizonyos 
elemei, mint ahogy szépírói alkotásaiban sem 
szakít végérvényesen a naturalista mód
szerekkel. 

A fiatalkori írások közül Móricz Miklós 
különös jelentőséget tulajdonít az író 1908-
ból való népies életképének, a Dorkónak : 
„a sejtelmes Dorkó, a maga nemében talán 
mindvégig páratlan móriczzsigmondi írás 
— vallja Móricz Miklós. — írói stílusa, ember
látása, egyénisége olyan teljes itt, hogy 
bizonyos értelemben azt kell rá mondani : 
ez már a csúcs. Ennek az alakjának a gaz
dagságát, hitelességét, a gyermekemléknek 
ezt a megelevenítését, az írásnak mindent ma
gába foglalását sohasem múlta felül." (407.1.) 
Az eddigi Móricz-irodalom valóban nem for
dított különösebb figyelmet erre az elbeszé

lésre, amely szintén némi Mikszáth-hatás 
nyomát viseli magán és a vad táncot járó 
eszelős parasztasszonyról szól, de ezt Móricz 
Miklós véleményének ismeretében sem érez
zük mulasztásnak. Móricz Miklós abban is 
hibásnak érzi a korabeli kritikát, hogy nem 
a Dorkó alapján ismerte fel Móriczban a nagy 
írót, hanem a Hét krajcárban, „A felfede
zést . . . nem a Dorkó hozta meg, hanem a 
Hét krajcár — írja. — A felfedezők a Dorká
ban nem érthették meg a rendkívülit, mert 
ők a Hét krajcárban is csak a hamis roman
tikát ünnepelték. Vajon mit jelent egy ilyen 
észre nem vevés és egy ilyen felf edeztetés 
egy fiatal- íróra nézve?" (82. 1.) Zsurnalisz
tikánkban évtizedek óta gyakran visszatérő 
fordulat a botfülű kritika emlegetése, a 
magyar kritika summás elítélése. Ha sok 
esetben van is ebben valami igazság, gyakran 
a rosszul értesültségből származó indulat 
érvényesül ezekben a kifakadások ban. A Hét 
krajcárt üdvözlő és elemző kritikusok közül 
ki volt az, aki csak a hamis romantikát üdvö
zölte a Hét krajcárban? Ady vagy Koszto
lányi? Barta Lajos vagy Elek Artúr? Lukács 
György? Schöpflin Aladár? Egyik se. A 
Dorkó megjelenésé után a felfedezés sem 
késett soká : nem egészen hét hónap múlva 
meghozta a sikert a Hét krajcár, amelyet 
— változatlanul azt valljuk — a Dorkó úgy 
sem szerezhetett volna meg. A későbbiekből 
aztán kiderül, hogy Móricz Miklós a Hét 
krajcárral kapcsolatban is különvéleményt 
képvisel a több évtizedes Móricz-irodalom 
kritikáival és sok ezer olvasó véleményével 
szemben. Persze Móricz életművének elemzői 
nem egyszer — a közelmúlt években is — 
úgy mutatták be a sikert hozó Hét krajcárt, 
mint váratlan csodát, elfeledkezve arról, 
hogy az írót diadalra juttató elbeszélésig is 
a fejlődésnek egyenes sora vezetett az egyre 
értékesebb elbeszéléseken át, másrészt a. 
sikert hozó nagy novella közvetlen szom
szédságában (ha pár hónappá} későbbi idő
ből is) vannak hozzá méltó, sőt talán még 
erőteljesebb novellák is (pl. Judith és Eszter, 
A cica meg a macska, Bent a kupéban, Vera, 
Tragédia stb.), de azzal aligha lehet egyet
érteni, hogy a Hét krajcár sikerében a hamis 
romantika jutott diadalra, mint erről Móricz 
Miklós vélekedik. Szerinte „a Hét krajcárnak 
abból lett sikere, amiből a bukásnak kellett 
volna következnie," és felteszi a kérdést : 
„vagy éppen az ragadta el a szerkesztőket 
és az olvasókat, hogy ez a két élő, az anya 
és a fia, ilyen papírszagú romantikára is 
alkalmas?" (110. 1.) Az lehet, sőt valószínű, 
hogy „a Hét krajcár sikerében még együtt 
hatott az új és a régi" (415. 1.), de a líraiság 
még nem feltétlenül romantika és a romantika 
nem mindig hamis. 

* 
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Végül kisebb életrajzi és irodalomtörté
neti kérdésekben kell néhány észrevételt 
tennünk : 

1. Érdekesek a könyvnek azok a meg
állapításai, amelyek A fáklya egyes részle
teivel és alakjaival kapcsolatban felhívják a 
figyelmet az életrajzi vonatkozásokra és az 
egykori modellekre. De A fáklya nem kulcs-
regény. Nem helyes a regény minden alakja 
mögött egykor élő modellt keresni, például 
Ardayban, a regény kártékony életű földes
urában Szász Károlyt vagy Rákosi Jenőt 
mint modellt feltételezni. (Vö. : 338. 1.) 

2. Annak a Jókai-elbeszélésnek, amely 
nagyon megragadta a gyermek Móricz Zsig
mond képzeletét, nem A csodálatos kastély 
a címe, hanem : Történetek egy ócska kastély
ban és a novellának nem egy őrült gróf a 
hőse, hanem egy egészséges gróf, aki bizo
nyos meggondolásokból beteg lányát bolon
dokkal véteti körül. (Vö. : 116. 1.) 

3. „Volt-e valaha pere? Nem tudok róla" 
— írja Móricz Miklós az íróval kapcsolat
ban. (242. 1.) Több peréről is tudunk. 1926-
ban írja Móricz Ady Lajosnénak, hogy most 
folyik a pere a Mikszáth családdal, akik 
egyik cikke miatt beperelték. Móricz Virág 
arról ír, hogy apját egyik írása miatt sze
méremsértés címén perelték be. 

4. A szerző bizonytalanul utal arra, hogy 
a kultuszminisztériumban elhelyezkedő fiatal 
Móricz Zsigmond talán a számvevőségben 
dolgozott. (Vö. : 270. 1.) Móricz erről több 
esetben pontosan is nyilatkozik. Egyik 
1928-as cikkében írja : „Ezerkilencszáz őszén 
a kultuszminisztériumban voltam, mint egye
temi hallgató, számvevőségi gyakornok." 
(Rippl Rónai az örök fényben.) 

5. Móricz rövid kishivatalnoki múltjáról 
írja a szerző : „Ott ült a kishivatalnok elem 
közt, végezte munkáiknak ráeső részét, de 
nem élte életüket ; nem vitt innen magával 
alakokat." (354. 1.) Ezzel az észrevétellel 
vitázva, elég a Reggeli kaszinózás című novel
lára utalnunk, az első világháború idejéből, 
amely kitűnő kishivatalnok-figurákat mutat 
be. Erre a remek elbeszélésre a korabeli 
kritika is felfigyelt. „A minisztériumi kisi 

hivatalnokokról szóló Reggeli kaszinózás döb-
bentően élő, meggyőző, művészi valóság" 
— írja 1917-ben Laczkó Géza, sőt szerinte 
ennek a novellának az alakjai valószerűbbek 
is, mint Móricz népies figurái. 

6. Móricz Zsigmond mesegyűjteményé
vel kapcsolatban olvassuk a könyvben ; 
„A Boldog világ második kiadása még ugyan
abban az évben, amelyikben az első — 1912-
ben — 'Móricz Zsigmond Könyvkiadó Vál
lalat' impresszumával jelent meg. Ennek a 
vállalkozásnak semmi más jeléről nem 
tudok." (384. 1.) Minden bizonnyal tévedés

ről van szó. A Boldog világ a Móricz Zsig
mond Könyvkiadó Vállalat impresszumával 
1945-ben jelent meg, három évvel az író 
halála után. 

7. A szerző arról írva, hogy Ágai Béla, 
Az Újság szerkésztője nem kedvelte Móricz 
írásait és mellőzte a fiatal írót a lapnál, a 
következő megjegyzést teszi : „Ebben az 
évben (1908) is csak a gyermekrovatba 
irkál : oda se sokat, egy mese a Medvekirály, 
meg az oly kedves, üde Himes tojások zen
genek az új íróművészetről." (408. 1.) Egy
részt a megfogalmazás nem pontos, mert 
1908-ban Az Újság hasábjain e két íráson 
kívül egy verses meséje, három bírálata és 
még négy jelentős elbeszélése is közlésre 
került (Judith és Eszter, Mari néni, A nagy 
fundus, A Véghék Júliája), másrészt a 
Medvekirályban nemigen lehet felfedezni az 
„új íróművészet" nyomait. Nem is mese ez az 
írás, hanem a Villand-cirkusz előadását szel
lemesen népszerűsítő, gyerekeknek szóló kis 
reklámcikk és beszámoló a cirkusz egyik dél-
előttjéről, a medvék próbájáról. Minden
esetre a fiatal Móricz újságírói működésének 
figyelemre méltó kuriózuma ez a kis reklám
cikk. 

8. Magyarázatot keres a szerző arra is, 
hogy miért adott Móricz két esetben is 
novellát Tisza István Magyar Figyelőiének. 
Ezzel kapcsolatban írja: „A Csatát adta 
oda nekik ; hatalmas mű ez, a történelembe 
való visszamarkolásnak első próbája." (462.1.) 
A szerző bizonyára a Csata napja című, a 
szabadságharc idején játszódó elbeszéléssel 
cseréli össze a novellát (az viszont a Világ
ban jelent meg), mert Móricz a Csatában 
nem nyúl vissza a történelemhez, elbeszélé
sében nem a fegyverek vívják a csatát, ha
nem két parasztlány pergő nyelve csatázik 
benne ugyanazért a legényért. 

* 

A kötet végén világos, könnyen áttekint
hető időrendi táblázatokat talál az olvasó 
az író életrajzi adataiból 1910-ig bezárólag, 
valamint őseiről, rokonságáról. A könyvet 
az 1910-ig megjelent Móricz-művek biblio
gráfiája zárja le Kozocsa Sándor összeállí
tásában. Ebbe a nagyon hasznos bibliográfiá
ba, amely már a legújabb kutatások eredmé
nyeit is közli, helytelenül került bele az 
1951-es, Prágában megjelent cseh nyelvű 
novellagyűjtemény, amelynek ugyan Hét 
krajcár a címe, de nem Móricz első elbeszélés
kötetének a fordítása, hanem az író egész 
novellatermését reprezentáló válogatás. 

Vargha Kálmán 
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