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„MKrt higgyem en el, hogy nines tbbbe Moricz
Zsigmond? Bizony mondom, hogy nem halt 6
meg, csak aluszik. A temetesen a koporsojdt
inkabb bolcsonek neztem, mint koporsonak.
Bdlcsdnek, amiben elringatja 6t szunditani a
magyar ido. Tudom, hogy fia 6 ennek az idonek. Ezutan el majd igazan, s a neve talan
MAGVETO lesz."
(Sinka Istvan)
„Hagyd a politikat, epitkezz!" Ezt a cimet adta a Kelet Nepe cimu folyoirataban
megjelent vezercikkenek. Gondolataval meg szeretett tanitvanyainak jelentos resze is vitazott, nem csak a cikk megjelenesekor, a tarsadalom- es az orszagrombolas idoszakaban, hanem 1945 utan, a haza kultiiraja es gazdasaga tijraepitesenek
— lelkesedestol igazan nem mentes — idoszakaban is.
Nekem az elmult honapokban, a politikai hatalomert folytatott termekeden, felelotlen es erot pazarlo, meggondolatlan vadaskodasokkal teli es illuziokat rombolo
vitainak es kiizdelmeinek idoszakaban jart gyakorta eszemben intelme; eroinket
inkabb az epitesre, a tarsadalom es kozossegeinek erositesere, kulturajanak es gazdasaganak gyarapitasara kellene inkabb forditanunk. Az erok gyarapitasa, a nep
eggye kovacsolasa, az epitkezes lenne inkabb feladatunk, mint a megosztas szitasa.
Az 1970-es evekben, a Moricz Zsigmond Kor letrehozasanak idejen mi, az alapitok, Zsiga bacsi intelmet fogadtuk el: embert formalo, alkoto kozossegeket teremto
egyesiiletek, korok, kozossegek letrehozasan faradoztunk. Olyan szervezeteket
kivantunk letrehozni, ahol hagyomanyainkat apolo, epito tevekenyseg folyik, ahol
es amelyekben erot, hitet merithetiink az eplteshez, hazank kulttirajanak es gazdasaganak novelesehez.
Ezert vallaltuk akkor 1992-ben — az Iroszovetseg Moricz Zsigmond Kore es a
Moricz Zsigmond Tarsasag —, hogy halalanak otvenedik eveben, nevadonk emleke elott tisztelegve emlekbizottsagot hozunk letre, hogy annak tevekenysegekent
az orszag nepenek figyelmet folhivjuk a nagy Iro utmutatasaira, hogy az orszag
nepe emlekezzek a kiemelkedo jelentosegii irora, annak irodalmi es tortenelmi
szerepere. Ismerje meg mindenki hogyan elt, mit alkotott, mit tett irodalmunk es
a nep felvilagositasaert Moricz Zsigmond, a „rangrejtett fejedelem", az utobbi evtizedeknek egyik legnagyobb geniusza.
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Akkor elhataroztunk, hogy az emlekevben elhangzott vagy leirt emlekezesek,
tudomanyos ertekezesek anyagat tagtarsainknak es az erdeklodoknek gyiijtemenyes kotetben bocsatjuk majd rendelkezesere. Nem kutatom most, hogy mennyire
a magam mulasztasa, vezetosegiink erotlensege, vagy csak egyszeruen az anyagiak hianya okozta-e, hogy terviink nem teljesedett be. Igy most az olvaso az „emlekev termese" helyett az utobbi tiz ev termesebol tarthat kezeben egy valogatast.

*
Az otvenedik ev, azaz az emlekev ota sajnos a tarsasag-alapitok es az emlekezok
jelentos resze is kovette mar mesteret. Kitol elobb, kitol kesobb biicsuznunk kellett, de illendo reajuk, mint alapitokra emlekezniink.
Elment az elok sorabol Kopre Jozsef, aki elete utolso muvet is mesterenek
szanta. A „M6ricz Zsigmond mindenese voltam" cimir kotete halala elott egy hettel jelent meg, nehany nappal korabban keriilt ki a nyomdabol.
Elment Szeberenyi Lehel is, akivel — gimnazista korunkban — egyiitt ismerkedttink meg Zsiga bacsival egy cserkesztaborban es akit akkoriban eppen 6
biztatott levelvaltasukban arra, hogy irjon, szanja ra magat a nep irasbeli szolgalatara.
Elment tarsasagunknak tobb mas alapito tagja is: a cibakhazi sziiletesiJ iro-tanitvany, az egykori makoi diak, Dekany Kalman es meghalt a tobbszoros Jozsef
Attila-dijas Jobbagy Karoly is, aki kozepiskolasok szazaival szerettette meg az irodalmat. Elment Szentivanyi Kalman is, az elobbiek ifjiikori es hiiseges baratja,
munkatarsa, akikkel egyiitt szerveztiik tarsasagunkat.
Legnagyobb sajnalatunkra es fajdalmunkra elment Moricz Zsigmond eletmilvenek egyik legjelesebb kutatoja es ismerqje, a fiatal tanar es irodalomtortenesz
nemzedek legjavanak nevelqje, Czine Mihaly is, aki megalakulasa ota eleviilhetetlen erdemeket szerzett elnoke volt tarsasagunknak.
Elmentek idokozben szeretett leanyai is; tarsasagunk tiszteletbeli elnoke, edesapja eletregenyenek megiroja, Moricz Virag, es masik leanya, szinmiiveinek avatott
kozvetitoje, Lili is, aki meg elete utolso eveben is szep szavakkal biztatta kozgyiilesiink resztvevoit edesapja szellemisegenek kovetesere.
Meghalt masik tiszteletbeli elnokiink, az irobarat ozvegye, Ella neni, azaz Nemeth
Laszlone is, tarsasagunk leikes tamogatoja.
Az emlekevben meg az Iroszovetseg Moricz Zsigmond Korenek elnoke, Emlekbizottsagunk leikes vezetoje volt Cseres Tibor, aki az Eotvos utcai emlektablanal
elmondta a kotetiinkben kozok emlekbeszedet, de ma mar 6 sines kozottiink.
A „M6ricz Zsigmond szekeren" cimii konyveben kozos sziilofoldjiiknek halhatadanjara emlekezett Vegh Antal, akit idokozben szinten elvitt mar Szent Mihaly
lova.
Nemeth Laszlo azt irta egykor: ha valaha Moricz Zsigmond emlekhazat kap,
annak helye csak Leanyfalu lehet. A kozseg onkormanyzata es tarsasagunk kezdemenyezte a leanyfalui Moricz Zsigmond Irodalmi es Helytorteneti Miizeum letrehozasat, megpedig abban a hazban, ami egykor a szeretett testvernek, az iro elettortenete
masik megorokitqjenek, dr Moricz Miklosnak tulajdona volt. Erre is utalt — kote6

tiinkben kozolt avato beszedeben — Tasi Jozsef irodalomtortenesz, aki azota ugyancsak kovette mar mesteriinket.
A tiz ev alatt el kellett temetniink Veres Janos tagtarsunkat, aki alapltasatol kezdve
titkara es faradhatatlan munkatarsa volt tarsasagunknak.
Elbiicsiiztattuk zenetudos tagtarsunkat, a Kossuth-dijas zeneszerzot, karnagyot,
Csenki Imret, aki szinten egyik emlekezo szerzoje kotetiinknek. Meg kell emlekezniink a tudomanytortenesz Fitos Vilmos es a bibliografus Hartyanyi Istvan tagtarsainkrol is.
Irodalmi rendezvenyeinknek mindig aktiv resztvevoje volt a csodalatos nyelven
iro es verselo Ratko Jozsef, aki a szinmiiirasban is melto kovetoje volt Moricz Zsigmondnak.
A Szabo Fallal fennallott baratsag apolqja volt az iro veje, Mikita Istvan, aki a
bihari es Sinkai Istvan-i emlekeket orizte es gondozta tarsasagunk eleteben. Tole
is biicsiit kellett venniink.
Tarsasagunknak alapitasa ota Ellenorzo es Szamvizsgalo bizottsagi elnoke volt
az irodalombarat jogasz es kbzgazdasz dr Szijjarto Toth Imre, akitol siilyos betegseget kovetoen, sokak reszvetele mellett blicsilztunk sziilovarosaban, Kecskemeten.
1956 forradalmanak kiemelkedo szemelyisege volt, tarsasagunknak szolgalatkesz tagja a marcius idusan elhunyt Obersovszky Gyula kblto, ujsagiro tagtarsunk,
akinek azota emlektablajat is felavattuk volt lakohazan, Orbottyanban.
1996-ban november 16-an Karpataljan, a beregszaszi szalloda falan allitottunk
emlektablat Moricz Zsigmondnak, ott, hoi egykor olvasoival talalkozott. Akkor "Vkrga
Domokos tagtarsunk mondotta el a kotetiinkben kozolt emlekezo tanulmanyat.
Nem csupan tai'sasagunknak volt ertekes tagja, hanem ajanlasunkra valasztotta 6t elnokeve az Irodalmi Tarsasagok Szovetsege is. 2002 marciusaban meg megerdemelten vette at a Kossuth-dijat, de azt kovetoen hamarosan 6t is biicsuztatnunk kellett.
A Kelet Nepe belso munkatarsai koziil legkesobb Orvos Lajos iro es mfifordito
ment el, akit Moricz Zsigmond osztonzott francia tanulmanyokra, sot 6 fedezte
annak anyagi vonatkozasait is. Temetesen nem csak mi biicsiiztattuk, hanem az
Iroszovetseg mellett a francia allam kepviseleteben annak nagykovetsege is.
Nem halatlansag es nem tiszteletlenseg, ha a fentiek soran valakitol nem biicstiztam szemely szerint, hiszen emlekeinkben a fendek is valamennyien tovabb elnek.
Aldott legyen valamennyiojiik emleke, mindazoke, akik tarsasagunk tagjaikent,
vagy csupan az iro tiszteloikent is, de eletmiivenek megorzesere, emleke iranti
tiszteletre intettek, biztattak embertarsainkat.

*
A fentiek utan az olvasoban joggal felmeriilhet a kerdes: ennyi szemelyi veszteseg
utan eletkepes maradhatott-e egy civil tarsadalmi szervezet? A valaszt csak nevadonk
szemelyisegenek az olvasokra, tagtarsainkra gyakorolt szemelyes hatasa, hiveinek
az iranta erzett tisztelete alapjan adhatjuk meg. Moricz Zsigmond nem elefantcsont
toronyban elo fro volt, szemelyes varazsa nem csupan egy sziik iroi korre terjedt
ki. 6 nem valami zart iroi csoportosulas vagy munkakozosseg vezetoje volt, hanem
koranak egesz tarsadalmara hatast gyakorlo kozeleti szemelyiseg.
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Tarsasagunkat annak alapitasakor ezert mi sem valami sztJk iroi alkotokozossegre epitettiik, hanem Moricz Zsigmond elo olvasoi taborara, tiszteloinek sokasagara. A gondolatai es szemelyisege altal erintett szeles tarsadalmi korre, a kozossegeinkben elo nyilt szemii, irodalmat szereto es ahhoz erto olvasok szeles taborara.
Rajuk szamitottunk es oket vontuk be koreinkbe. A vesztesegek ezert — ha megtepaztak is sorainkat — nem jelenthettek tarsasagunk aktivitasanak csokkeneset, hanem csak noveltek azoknak a szamat, akikre csupan csak mint nevadonk tiszteloire
es kovetoire is emlekezniink kell, mint munkatarsaira.
Tarsasagunk alapitasakor annak feladataul, az egyesiilet celjakent nem epigonok neveleset, hanem az iro es munkatarsai altal megteremtett olvasotabor tovabbeleset, sot annak szelesiteset, hagyomanyainak apolasat es napjaink lehetosegeire
torteno alkalmazasat tiiztiik zaszlonkra.
Alapszabalyunk szerint: „Az egyesiilet celkitiizese Moricz Zsigmond szellemi
hagyatekanak apolasa, az iro eletmiivenek ebrentartasa a mai tarsadalmi, irodalmi es muveszed kozeletben. Celjait az iro szellemehez melto iij formak es keretek
kozott kivanja megvalositani, irodalmi, miiveszed, zenei talalkozasok, bemutatok
rendezesevel, kiallitasok szervezesevel, dijak alapitasaval, palyazatok hirdetesevel
es vetelkedok tartasaval; irodalmi es tortenelmi neVezetessegil helyekre szervezendo orszag]arasokkal, a hatarainkon tul elo magyar anyanyelvil lakossag szellemi
eletenek tamogatasaval."
Tarsasagunk eletet es tevekenyseget a masodik evtizedben is ezeknek megfeleloen igyekeztiink szervezni. Ebben a tevekenysegben termeszetesen hianyoztak az
elhunyt munkatarsaink; a szellemi iranyitasban foreszes Czine Mihaly es a kivitelezesben szinte nelkiilozhetetlen Veres Janos, akinek aktiv szervezoi tevekenyseget
napjainkig se tudtuk potolni. A kiegeszitett vezetoseg azonban kozakarattal es
egyetertesben, az eredeti celkitiizeseknek megfeleloen igyekszik vezetni tarsasagunk
tevekenyseget.
Kozgyialeseinket a hagyomanyoknak megfeleloen az elmult evekben is altalaban
Junius utolso szombatjan — azaz a Moricz Zsigmond sziiletesnapjahoz legkozelebb eso szombaton — mindig megtartottuk. Ilyenkor nem csupan megkoszoriiztuk
szobrat es emlektablajat, hanem tudomanyos ertekil megemlekezeseket es nepszerilsito programokat is rendeztiink. Hasonlokeppen megemlekeztiink evente —
Budapesten, a Fiumei i i u temetoben — halalanak evfordulojarol is.
Vezetosegiink nem formalis iilesezesre torekszik, hanem sziikseg szerint iil ossze,
ha az elkovetkezendo feladatainkat meg kell vitatnia, a tennivalokat meg kell hataroznia.
Tarsasagunk nem legiires terben, hanem a mai kor tarsadalmi viszonyai kozott
elo szervezet, amihez alkalmazkodnia kell. Az utobbi evtizedekben hasonlo
szervezetek sora jott letre es nekiink ezek tevekenysegehez eppen tigy
alkalmazkodnunk kell, mikent a tarsadalmi szervezetek tevekenyseget szabalyozo
torvenyekhez, rendelkezesekhez, melyek a civil szervezetek mozgasteret
szabalyozzak, a veliik szemben fennallo kovetelmenyeket meghatarozzak.

Szervezetiink megalakulasakor — a rendszervaltas elott — onallo tarsadalmi
szervezetek meg nem alakulhattak, ezert hoztuk letre akkor ugy tarsasagunkat,
mint a Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulatnak keretei kozott — mtJkodesi szabalyzat szerint — miikodo barati koret. Eloszor az 1989. evi I I . torveny tette lehetove onallo egyesiiletek letrehozasat. Ennek alapjan akkor alakult at szervezetiink
onallo tarsulatta. Kesobb az 1997. evi C L V I . torveny rendezte az egyesiiletek
miikddeset, mely jogszabaly mar megkiilonboztetest tesz a civil szervezetek kozott
rendeltetesiik es tarsadalmi szerepiik szerint. 2000-ben ennek a torvenynek kovetelmenyeihez igazitotta kozgytilesiink tarsasagunk alapszabalyat, majd keresiinkre
a szekhelyiink szerint illetekes birosag tarsasagunkat kozhasznii szervezette minositette.
Tevekenysegiink kezdeten az egykor volt irodalmi tarsasagok peldaja — mint
a Petofi Tarsasag, Arany Janos Tarsasag stb. — lebegett szemiink elott, de igyekeztiink tanulni a nalunk hamarabb alakult tij egyesiiletektol, hogy az lijonnan formalodo kozeletbe mielobb beepiilhessiink. A legtobb segitseget a kaposvari
szekhelyii Berzsenyi Tarsasagtol kaptuk, a gyakorlati peldat ok szolgaltattak szamunkra. Hamarosan kitiint azonban, hogy a gomba modra szervezodo egyesiiletek versenyeben kapcsolatot kell talalnunk a celjainkhoz hasonlo teriileten
milkodo szervezetekkel, ha feladatainkat eredmenyesen kivanjuk szolgalni. Ezert
lettiink kezdemenyezoi az irodalmi es muveszeti ceM egyesiiletek, tarsasagok szovetsege megteremtesenek. Igy jott letre kezdemenyezesiinkre az 1992. evi leanyfalui kozgyirlesiinket koveto tudomanyos iilesszak alkalmaval az Irodalmi Tarsasagok
Szovetsege. Ennek a szovetsegnek keretei kozott szelesedtek es erosodtek kapcsolataink orszagszerte a rokon szervezetekkel. Szoros kapcsolatunk alakult a Kolcsey
Tarsasaggal, amely szervezet evente rendezi a Szatmari Irodalmi Napokat es gazdaja
a Bereg megyei Tiszacsecse sziilotte Moricz Zsigmondra emlekezo rendezvenyeknek is. Evenkent rendezett konferenciain rendszeresen a legnepesebb kiildottseggel vesziink reszt. Eloadoi kozott szerepelt tarselnokunk, dr Moricz Imre is. Az
Irodalmi Tarsasagok Szovetsege nyarankent megrendezi vandorgyiileset. Tarsasagunk becsuletbeli iigyenek tekinti, hogy ezeken a vandorgyiileseken ugyancsak
tarsasagunke legyen a legnepesebb kiildottseg.
Ott voltunk a kaposvari talalkozon, Fehergyarmaton, Gyulan, ahonnan atmentiink Nagyszalontara is. Kezdemenyezoi lettiink a hatarainkon tiili vandorgyiileseknek es fgy rendezoi voltunk a Gyergyoszentmikloson tartott talalkozonak, majd
irodalmi korutat tettiink Erdelyben. Ott voltunk Kiskoroson, a Balassagyarmaton
es a szlovakiai Nagykiirtoson rendezett konferencian, a Zalaegerszegen, Cseszregen,
valamint a szloveniai Lendvan rendezett sikeres tanacskozason, es vegiil a Moricz
Zsigmond es Nemeth Laszlo kozos irodalmi szerepleseire is emlekezo hodmezovasarhelyi vandorgyiilesen. Tarsasagunk elnoke egyben tiszteletbeli elnoke az Irodalmi Tarsasagok Szovetsegenek.
A Nepi Irok Barati Tarsasaga vezeto szerveiben is ott vannak kepviseloink, ez
a biztosftek az egyiittmirkodesre, aminek alapja a Moricz Zsigmond szerkeszteseben egykoron megjelent Kelet Nepe, ami predesztinalja tarsasagunkat arra, hogy
9

ezzel a Tarsasaggal egyiitt dolgozzunk, hiszen annak egykori munkatarsaibol lettek
alapito tagjaink.
A Miiveszetbaratok Egyesiilete rendezett eloszor iilest Budapesten Moricz
Zsigmondra emlekezve. Egyiittmiikodesiink kiterjed a tarlatok es az orszagjarasok
teriiletere is.
A „Eenyes Szellok" Barati Korrel kozosen rendeztiink Budapesten a Magyar
Kultiira Napja cimil rendezvenyiinket „Beszeljiink, irjunk, tancoljunk, enekeljiink
magyarul" jeligevel. Kozosek orszagjarasaink is. A kollegiumi hagyomanyok apolasa melyen ivodik Moricz Zsigmond hagyatekaba a debreceni, sarospataki evei
reven.
A Leanyfalu szekhelyii irodalmi korokkel is osszekoti Tarsasagunkat Moricz
Zsigmond szemelye: Puszta Sandor Barati Kor, Fabian Zoltan Alapitvany. A
Moricz Zsigmond Irodalmi es Helytorteneti Muzeum pedig helyet ad falai kozott
Gyulai Pal, Szeberenyi Lehel, Karinthy Ferenc es Czine Mihaly emlekenek is. Az
irodalmi emlekpark letrehozasat kozosen kell megvalositanunk a helyi hagyomanyok apolasa erdekeben.
Moricz Zsigmond szellemi hagyatekat akkor apolja helyesen tarsasagunk, ha a
Karpat medenceben elo magyarsag irodalmi, olvasomozgalmi kultiirajat mint
egyseges mozgalmat szolgalja. Ezert tartunk szoros kapcsolatot tobb hatarainkon
tiili irodalmi tarsasaggal.
Alapszabalyunk szerint tarsasagunk apolja kapcsolatait Moricz tevekenysegenek szinhelyeivel. Milyen feladatot ro ez a kitetel tagsagunkra? Tiszacsecsen sziiletett. Elt Priigy kozsegben, Tiiristvandiban, kozepiskolas diak volt Debrecenben,
Sarospatakon, Kisiijszallason. Lakott Kispesten, Budapesten, Leanyfalun, de hoi
nem jart szeles e hazaban? Hiszen az orszag vandora volt! Tudositott — haditudositokent — messze hatarainkon tiilrol es riportjaiban, elbeszeleseiben, regenyeiben szolt a magyar haza minden szegleterol. Mit tekinthetiink hat Moricz Zsigmond
emlekhelynek?
Sziilofold volt szamara a Bereg videki Tiszacsecse eppen tigy, mint a karpataljai Csetve, lakohelye volt Leanyfalu eppen ugy mint az Alfold barmely kozsege,
a Felvidek vagy a Dunantiil falvai. Budapesten szerkesztett, onnan jarta be az orszagot; hoi nem allithatnank hat szamara emlektablat: itt jart, itt talalkozott olvasoival, innen kiildte riportjait? Tevekenysegenek szinhelye az egesz magyar haza, ahol
szegeny emberek elnek, ahol magyar problemak voltak, ahol magyar hagyomanyok
vannak.
Ezert hatarozott iigy tarsasagunk vezetosege, hogy orszagszerte tagozatokat
hozunk letre a regiok Moricz Zsigmond-i hagyomanyainak, szellemisegenek apolasara.
A Tarsasag keletkezesenek szinhelye Leanyfalu es Szentendre, igy termeszetesnek tiint, hogy a Duna jobboldali partjan onallo tagozat tevekenykedjen. Letrejott a leanyfalui emlekhaz, itt zajlottak le hiisz ev ota kozgyiileseink, a szentendrei
es leanyfalui milvelodesi hazakban tudomanyos emlekiileseink, itt voltak kepzomilveszeti kiallitasaink — Rajki Laszlo vezetosegi tagunk szervezeseben — es ez a
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tagozat adta orszagjaroink tobbseget — Balla Benjamin szervezesevel —, itt szerkesztettiik emlekkotetiinket es itt rendeztiik meg a Moricz Zsigmond emlekkiallitast — dr Sin Edit szakertelmevel.
Az is termeszetesnek tilnt, hogy a Szatmar es Bereg videke onallo tagozat legyen. Fehergyarmat szekhellyel Fabian Bela konyvtarigazgato a helyi szervekkel
egyiittmilkodve kiallitasokat szervezett. Tamogattuk a Harmashatar Irodalmi Tarsasag megalakulasat, a Szatmari Irodalmi Napok bonyolitasat, es a fehergyarmati
Moricz Zsigmond KoUegium hanyszor volt szallasadoja orszagjaroinknak! A Kolcsey
Tarsasaggal valo egyiittmiikodesiink sokszor gazdagitotta tarsasagi eletiinket, mindig elmeny volt szamunkra a szatmarcsekei Magyar Kultiira Napja rendezvenye.
Mar tarsasagi eletiink kezdeten ellatogattunk Karpataljara. Tecso szekhellyel
megalakult karpataljai tagozatunk is, aminek kozpontja a Hollosy Simon magyar
tannyelvii iskola, vezetoje Ambrus Pal tanar, az iskola igazgatoja. A tagozat tagjaival egyiitt latogattunk el Vereckere, Rahora es voltunk azok aknaszlatinai sobanyaban. Beregszaszon Moricz Zsigmond emlektablat allitotmnk, ellatogatmnk Munkacsra,
Viskre, Csetvere. A tagozat csoportjanak vendeglatasat viszonoztuk haromnapos dunakanyari vendeglatas soran.
Legnepesebb tagozatunk Budapesten miikodik Foldesdy Gabriella vezetesevel,
aki peldamutatoan miikodik egyiitt rokon szervezetekkel. Havonta rendeznek talalkozokat, ahol nagy magyar szellemi alkotokra emlekeznek a Magyar Milvelodesi
Tarsasaggal egyiittmilkodve.
Csongradi tagozatunk legemlekezetesebb rendezvenye Szegeden volt, amikor
helyi pedagogusok, nyugdijasok es orszagjarok elott dr Moricz Imre, Foldesdy
Gabriella es Rethey Prikkel Lajos emlekeztek Moricz Zsigmondra. Hasonlo rendezvenyiink volt a szegedi kozepiskolas kollegiumban es Makon is. A szegediek dr
Keszthelyi Magdolna vezetesevel ott vannak orszagjarasainkon is.
A Lajosmizsen rendezett emlekiilesiinkon Moricz Zsigmond helyi ihletesii
miiveire emlekeztunk, aki Kecskemetre a hajnali gyumolcspiac elmenyet keresve
utazott. Ezert faradozunk a kiskunsagi tagozat letrehozasaval.
A Jaszsag es Nagykunsag teriileten Zagyvarekas orzi legkiemelkedobben az iro
emleket, ahol a rola elnevezett muvelodesi haz falan elhelyeztek emlektablajat is.
A tagozat lelke Agocs Gyulane tanarno, aki munkatarsaival vallalta a jaszkunsagi
tagozat megszervezeset es szelesiteset.
Tevekenysegeben talan leghatekonyabb a Vac szekhelyii Duna balparti tagozat
Szekelyhidi Ferenc tagtars vezetesevel, akik havonta tartanak irodalmi delutanokat. Rendeztek iskolakban rendhagyo irodalom orakat, bemutatokat Moricz Zsigmond zsoltaraibol, valamint vers es prozamondo versenyeket.
Noha hajdiisagi tagozatunk meg szinte csak terveinkben szerepel, volt mar
rendezvenyiink Debrecenben, az agraregyetemen es orszagjarasaink soran a helybeli tagtarsak vezetesevel adoztunk Moricz Zsigmond helyi emlekeinek. A tagozat
aktivizalasa tarsasagunk fontos feladata.
A Szabolcs-Szatmar megyei Erpatak kozseg Moricz Zsigmond nevil iskolaja az
egesz kistersegre kiterjedoen apolja nevadoja emlekezetet eppen iigy, mikent
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Nyiregyhazan a Megyei Konyvtar. Ezert tettiik meg ottani tagtarsaink bevonasaval
a kezdo lepeseket ott is onallo tagozat letrehozasara.
Osszegezve tagozataink tevekenyseget, azt latjuk, hogy munkajuk ott eredmenyes, ahol egy-egy iigynevezett „hiiz6 ember", azaz olyan elkotelezett szemely van,
aki vallalja — mint erto olvaso — Moricz Zsigmond szemelyiseget es eletmiivet. A
tagozati munka intenzitasa ezert a tagtarsak aktivitasatol fiiggoen helyenkent
emelkedo, masutt csokkeno, de semmikeppen nem mellozheto. Vezetosegiinknek
alapveto feladata a decentralizalas, a regionalis tevekenyseg erositese, a helyi tagozati rendezvenyek tamogatasa.
A Tarsasag legsikeresebb rendezvenyei az elmiilt tiz evben is az irodalmi palyazatok, a vers es prozamondo versenyek, a szinjatszo talalkozok, bemutatok voltak.
Ezeknek soran talalta meg tarsasagunk kapcsolatait a Moricz Zsigmond nevet
viselo iskolakkal, milvelodesi hazakkal, az ifjfisaggal. Az elokeszitesben es a lebonyolitasban a vezetoseg tagjainak nagy ismeretanyagara es aktivitasara volt sziikseg. Ebben Szarvas Rita Utkar, Bedo Szilvia es Foldesdy Gabriella vezetosegi tagok
eppen iigy tevekenykedtek, mint iigyvezeto elnokiink, Biczak Peter, vagy a maga
csaladi elkotelezettsegevel az unoka, Kolos Virag. Ezek a palyazatok a kozepiskolak es a tanulok tomegeit — az alkotas igenyevel — allitottak Moricz Zsigmond
eszmeisegenek szolgalataba, a kiosztott palyadijak es jutalmak pedig a tovabbi
munkahoz adtak lehetoseget es inditekot.
Tarsasagunk megalakulasat kovetoen mar az elso evben orszagjaro utat szerveztiink Moricz Zsigmond sziilofalujaba, Tiszacsecsere. Ezt az utat azota tobbszor
megismeteltiik. Nagy regenye, a Tiinderkert megjelenesenek otvenedik evforduIqjara emlektiirat szerveztiink Erdelybe, felkeresve ott is az irodalmi emlekhelyeket es idezve nevadonk szellemiseget. Ermindszenten ideztiik Ady Endret,
Kolozsvarott felkerestiik Balogh Edgart es atadtuk neki tarsasagunk emlekermet.
Meglatogattuk Matyas kiraly sziilohazat, ahol az 1940-es evek vegen Moricz
Zsigmond KoUegium miikodott Balogh Edgar tamogatasaval, Katona Szabo
Istvan vezetesevel es Siito Andras reszvetelevel. Ellatogattunk Nagybanyara is, a
magyar festeszet egykori fellegvaraba, Nagyenyedre, ahol oly kivalo magyar
szemelyisegek nevelkedtek.
A ket evuzed soran tobb mint hatvan orszagjarast szerveztunk es ezeken mindig a magyar tortenelem es irodalom szemelyisegeire emlekeztiink, elodokre es
kortars fiatal koltokre egyarant. Segesvarott Petofi emlekmilvere helyeztiik el koszoriinkat, Ermindszenten Ady Endre sziilohazara. Nagyszalontan Arany Janos
miizeumaban talalkoztunk az 6 halhatatlansagaval, de felkerestiik Zilahy Lajos
egykori lakohazat es elhelyeztiik koszorunkat Sinka Istvan sziilohazara is. A szlovakiai Komaromban Jokai Morra, Alsosztregovan Madach Imrere, Kassan Marai
Sandorra emlekeztiink.
Hazai orszagjarasaink soran sem elegedtiink meg a Moricz Zsigmond emlekhelyek bejarasaval. Kecskemeten Matyasi Jozsefre es Katona Jozsefre eppiigy
emlekeztiink, mint a zenetudos Kodaly Zoltanra, Kiskunfelegyhazan Mora Ferencre,
Szegeden Dugonics Andrasra es Mikszath Kalmanra, Kaposvarott Csokonai Vitez
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Mihalyra. A kortarsakra torteno emlekezes is mindig szerepelt programunkban:
Szekesfehervarott Jankovich Ferenc emlektablajara tettiink koszorut, Bazsiban
Simon Istvan sziilohazara, Iszkazon Nagy Laszloera.
Termeszetesen ilyen rovid emlekezesben nem lehet minden felkeresett szemely emlekhelyet felsorolni. A leirtakkal csak erzekeltetni kivantam, hogy Moricz
Zsigmond Magveto cimu antologiajanak mintajara igyekeztiink turaink soran
atfogo kepet adni iititarsainknak a magyar tortenelem, irodalom es miiveszetek
emlekeirol.
Mert ugyanigy kerestiink fel tortenelmi emlekhelyeket is: voltunk Alparon,
Opusztaszeren es Muhi pusztan is, meg Nagymajtenyban. Felkerestiik Kossuth Lajos
sziilohazat Monokon, a Rakoczi varat Sarospatakon es sirhelyet Kassan, de voltunk
a Sajo parti Onod varaban is.
Nemeth Laszlo szerint, ha Moricz Zsigmond valaha, valahol emlekhelyet kap,
az csak Leanyfalu lehet. A kozseg onkormanyzataval osszefogva letrehoztuk a Moricz Zsigmond Irodalmi es Helytorteneti Miizeum Kozalapitvanyt. Az epiiletben
emlekeziink Szendrey Ignacra es Gyulai Palra is. Bemutatjuk Moricz Zsigmond
emlekeit es tarsasagunk tevekenyseget, valamint a kozsegben alkoto korabbi es
kesobbi irodalmi szemelyisegeket: Puszta Sandort, Fabian Zoltant, Szeberenyi
Lehelt, Karinthy Ferencet es az irodalomtortenesz Czine Mihalyt, tarsasagunk volt
elnoket is.
Az emlekezes lehet szobeli es vizualis egyarant, ezert az emlekhelyeket illik
megjelolni. Moricz Zsigmond elodeinktol mar szobrot kapott Sarospatakon, Debrecenben, Kisiijszallason, Nyiregyhazan, Leanyfalun. Emlektablakkal jeloltek meg
a halas utodok egykori lakohelyeit is.
Tarsasagunk allitott emlektablat az altala szerkesztett Kelet Nepe egykori
szerkesztosegenek epiileten a budapesti Eotvos utcaban, a karpataljai Beregszaszon, ahol egykor olvasoival talalkozott. Volt iskolatarsa es baratja alkotta relief
hirdeti emleket a rola elnevezett budapesti korteren, de nines egeszalakos szobra
fovarosunkban! Sziiletesenek 125. evfordulojara tervezziik es szervezziik, hogy
egeszalakos szoborkompozicio hirdesse emleket a rola elnevezett teren.
Tarsasagunk vezetosegi tagja — Rajki Laszlo — alkotta Moricz Zsigmond reliefet
adomanyoztunk a kassai magyar tannyelvii akademiai nyilvanos konyvtarnak, a
zilahi Wesselenyi Miklos Reformatus Gimnaziumnak, a kolozsvari magyar egyetem gyergyoszentmiklosi tagozatanak. Balassagyarmaton felavattuk alapito tagunk,
Jobbagy Karoly kolto szobor-siremleket, budapesd volt lakohazan emlektablajat.
Az Irodalmi Tarsasagok Szovetsegevel karoltve emlektablat allitottunk Erdelyi
Jozsef koltonek ugyancsak budapesti volt lakohelyen. Ratko Jozsef kolto a nagykalloi temetoben kapott faragott kopjafa siremleket tarsasagunktol. Az irodalomtudos Czine Mihaly egykori lakohazat is emlektablavaljeloltiik meg ugyantigy, mint
Leanyfalun az ott elt alkotok lakohelyeit, hogy a kozismert kirandulohelyre latogatokat emlekeztessiik reajuk es neveljiik az irodalom szeretetere.
Termeszetesen az emlekhelyek megjelolese onmagaban meg nem elegendo. A
tudomanyos emlekiilesek a tarsasagi tagok es kutatok szamara adnak bovebb, resz13

letesebb ismereteket. Gondolnunk kell azonban az olvasok es az ifjusag tajekoztatasara is. Ez a feladat jelenti tarsasagi tagjaink reszere az apromunkat: irodalmi
beszelgetesek, iskolai rendhagyo irodalomorak, kisebb-nagyobb korben elhangzo
eloadasok szolgalhatjak leginkabb a Moricz Zsigmond-i hagyomanyapolas szolgalatat. Ebben a szolgalatban tarsasagunk tobb tagja vesz reszt folyamatosan. Tartottunk ilyen emlekezeseket orszagszerte, Budapesten, mas nagyobb varosainkban:
Debrecenben, Szegeden, Papan, Vacott, Lajosmizsen, de meg kisebb telepiileseken
is, mint Letkes, Erpatak stb.
Az iro halalanak hatvanadik eveben is rendeztiink tudomanyos iilest Budapesten a Petofi Irodalmi Miizeumban, ahol egyidejilleg emlekkiallitas is volt.
Ebbol az alkalombol szerkesztjiik jelen emlekkonyviinket is, kozreadvan az elhangzott eloadasokat. Felkeresiinkre az orszag szamos telepiilesen rendeztek megemlekezeseket emlektablak, szobrok megkoszoriizasaval. Hozzakezdett tarsasagunk vezetosege az iro sziiletese 125. evfordulojan — 2004-ben — tartando megemlekezesek
elokeszitesehez is. A kiilonfele rendezvenyek kozott kiemelkedo jelentosegiinek
tartjuk a Moricz Zsigmond korteri szobor felallitasat es avatasat. Szeretnenk, ha a
szobor a nemzet kozadakozasabol valosulna meg.
Az iro utolso lakohelye, Leanyfalu, kozismert kirandulohely, ahova iskolai csoportok sora latogat el. E l kell erniink, hogy ezek az utak maradando irodalmi
emlekeket jelentsenek ifjiisagunknak. Ezert dolgoztuk ki a leanyfalui muzeumi
emlekpark tervet, ahol elhelyezziik a helyi alkotokrol kesziilt szobrokat. Szeretnenk elerni, hogy az irodalmi emlekhelyek, emlektablak, szobrok, emlekmuzeumok orszagszerte elmenyt ado emlekhelyekke legyenek ifjiisagunk szamara.

*
Moricz Zsigmond az orszag vandora volt. Ahhoz, hogy realis kepet festhessen aZ
orszag allapotarol, nepiink eletmodjarol, be kellett jarnia az egesz Karpat-medencet.
Akadt megis egy kozseg, amihez kiilonoskeppen kotodott. Ez volt Zagyvarekas.
Ebben a kozsegben toltotte eletenek elso eveit a Csibe novellak ihletojenek, Litkei
— majd Moricz — Erzsebetnek fia, Imre, Moricz Zsigmond nevelt gyermeke.
Hozza jart oda gyakorta latogatoba, ebbe a faluba, ahol nagyon megbaratkozott a
helybeliekkel, akik meg ma is nagy-nagy szeretettel es tisztelettel orzik emleket.
Ezert nevezte el a kozseg 2 001-ben rola milvelodesi hazat es helyeztetett el azon
emlektablat is a nevado emlekere.
A nevado es emlektabla-avato unnepseg alkalmaval kert fel a rendezoseg arra,
hogy magam is irjam meg a Moricz Zsigmond Milvelodesi Haz emlekkonyve szamara, hogy en hogyan ismerkedtem meg Zsiga bacsival es miert szolgalom meg
ma is emlekenek megorzeset. Szinte rakenyszeritettek tehat arra, hogy magam is
megtegyem azt, amire korabban barataimat, tagtarsaimat biztattam ugyan, de amit
magam mindaddig elmulasztottam. Teljesitettem a zagyvarekasiak kereset, es ha
mar barataim, tagtarsaim emlekezeseit kozreadjuk, hadd valljam meg magam is
emlekeimet:
Hogyan is tortent hat? Budapesten a Harshegyi iiton levo cserkeszparkban
taboroztunk akkor — 1940-ben — mi, a Harshegyi Orsvezetokepzo Kor (azaz a
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H O K ) tagjai. Moricz Zsigmond — akirol Nemeth Laszlo azt irja, hogy akkoriban
lett az orszag vandorabol a kozosseg embereve, azaz akkoriban fordult tevekenysege soran az ifjiisag, a nepfoiskolak fele, — eloadast tartott nekiink. Irasaiban,
munkassagaban, szerkesztoi tevekenysegeben ekkor kapou jelentos szerepet a fiatalabb ironemzedek es az ifjusag nevelese. Ekkoriban lett egyre jelentosebb iranymutato szerepe. Igy latogatott el kozenk is. Amikor az irodalomrol beszelt, nem
onmagarol szolt, hanem munkatarsairol, kovetoirol, hiiseges hiveirol, a nepi irokrol. Reajuk iranyitotta figyelmiinket. Mi pedig, az eljovendo, tij, nepi Magyarorszagot almodo regosok — Karacsony Sandor, Gyorffy Istvan, Teleki Pal kovetoi —
Iij mesteriinket ismertiik fel Zsiga bacsiban, aki hamar belopta magat sziviinkbe.
Lelkesen hallgatta 6t az egesz tabor, lelkesedo regoskent az elso becsi dontessel
nem regen visszacsatolt Losonc varosban elo diak, kesobbi munkatarsa, Szeberenyi
Lehel is, na meg a tiszaladanyi Csikai Laci baratom es persze magam is, a Kecskemet Talfaja pusztai kamasz diak. Zsiga bacsi hatasara hivott meg Laci baratom
Tiszaladanyba, hogy legyek majd vendege nyaron, amikor edesapjanak es baratjanak szervezeseben vendegeik lesznek ott a nepi irok: az altalam mar ismert Somogyi
Imre, a hasuragazdalkodas kezdemenyezoje, a „kerekparos apostol", aki az en
apamat is tanitotta a kertgazdalkodasnak erre a modszerere. Persze ott lesz Zsiga
bacsi is, meg az altalam mar szinten ismert es szeretett Veres Peter es tobb mas
nepi iro — akikrol Zsiga bacsi beszelt —, a balladairol ismert Sinka Istvan, a folyoirat-szerkeszto Szabo Pal es tobben masok.
A meghivast elfogadtam, elmentem es ott kertiltem — 1941-ben — Zsiga
bacsival szemelyes kapcsolatba. Akkor lettem olvasojabol es hallgatqjabol hiiseges
tanitvanyava. Tudtam rola, hogy 6 tobbszor jart sziilovarosomban, Kecskemeten
is. Nem veletlen hat, hogy mar abban az evben az akkor megjelent Magveto cimii
antologiat a konyvnapon — Piiski Sandor segitsegevel — a regoscserkeszek altal
allitott satorban mar eredmenyesen terjesztettuk.
Az ev februarjaban, az SDG (Soli Deo Gloria) reformatus diakszovetseg Kabai
Marton Kore Soos Geza ifjiisagi titkar tamogatasaval, a Gyorffy koUegistak —
termeszetesen Piiski Sandor tamogatasaval — szerveztek meg a „munkas, paraszt,
ertelmisegi ifjusagi talalkozot" Budapesten, a Kalvin teri SDG szekhazban. Itt is a
nepi irokat hallgattuk. Szamomra ez azert is emlekezetes, mert ott ismerkedtem
meg a nagydorogi Kopre Joskaval, a Kelet Nepe munkatarsaval es baratjaval, a
balassagyarmati Jobbagy Karcsival, a kesobbi Jozsef Atdla-dijas koltovel, akik —
evtizedek mulva — tarsaim lettek a Moricz Zsigmond Tarsasag megszervezeseben
is. Akkor, ott az eloadasok kozotd sziinetben egyiitt mentiink at Moricz Erzsi konyvesboltjaba, a kozeli Baross utcaban, ahol talalkoztam a talpraesett, eszes es miivelt
boltvezetovel, a Kelet Nepe masik munkatarsaval, Zsiga bacsi Csibe-novellainak ihletojevel es hosevel, a Gyorffy-kollegistak tamogatqjaval.
Ekkoriban kaptuk kezhez, meg levelben, keziratban Gellert Sandornak, a Szatmarnemedben elo tanarkoltonek, Karacsony Sandor baratjanak „A brjanszki nagy
erdoben" cimii verset, amiben arrol ir, hogy iigy erzi magat ott az orosz fronton,
amint Moricz Zsigmond regenyhose, Rozsa Sandor erezhette magat a szabadsag15

hare szabadcsapataban. Se irnom, se mondanom nem kell, hogy hamarosan megszereztiik es elolvastuk Moricz Zsigmondnak ezt a talan legforradalmibb szemleletii regenyet, ami jelentos alakitojava lett eletfelfogasunknak.
Zsiga bacsi temetesen nem lehettem ott, hiszen akkor magam meg kecskemed
diak voltam, de amikor — mar a haborti man — budapesd egyetemistakent a
Csaba Rezso vezette Magyar Miiveszed Miihely nevii alkotokozossegben megismerkedtem Medgyessy Ferenc szobraszmiivesszel, Zsiga bacsi volt iskolatarsaval,
feMjultak emlekeim es elmenyeim, amiknek hatasa alatt lelkesen mozgositottam
a korteri relief avatasara, Feri bacsi alkotasanak leleplezesere.
Amikor — 1946-ben — letrehoztuk a Szabo Dezso Nepi Kollegiumot, aminek
igazgatojava valasztottak, kit hivhattam meg irodalmi szakkoriink vezetesere? Termeszetesen Moricz Zsigmond hivet es kutatojat, az egykori juhaszbojtar Eotvos
kollegistat, Czine Mihalyt, kesobbi j o baratomat.
Ma mar tudom es ertem, hogy Zsiga bacsi es miivei irand lelkesedesem nem
volt csupan kamaszos fellangolas. Hamarosan — mint a Fovarosi Szabo Ervin
Konyvtar munkatarsa — megbizonyosodhattam arrol, hogy azokban az evekben
Moricz Zsigmond volt az orszag legolvasottabb iroja. Konyveit kapkodtak a konyvtarakban, darabjai telthazak elott mentek a szinhazban. Atmenetileg ugyan —
nem a magam hibajabol — csokkent az irodalmi elettel valo kapcsolatom, de amikor az 1950-es evekben iskolaban irodalmat tanithattam es Moricz Zsigmondrol
beszelhettem diakjaimnak, ok a „M6riczka" becenevvel jutalmaztak, nekem pedig
megiijult Zsiga bacsi iranti erdeklodesem es dszteletem.
Ezekben az evekben sokat jartam Leanyfalun. Lathattam az iro dolgozoszobajat, megujultak kapcsolataim egykori munkatarsaival. Az Ismeretterjeszto Tarsulat tagjakent segithettem Moricz Balintne Pallagi Erzsebet pocsmegyeri sirhantjanak megiijitasaban. Amikor meg a Tarsulat helyi dtkarava lettem, kezdemenyeztem a Moricz Zsigmond nevet viselo es szellemi hagyomanyait orzo ertelmisegi
kor letrehozasat, amibol vegul a Moricz Zsigmond Tarsasag lett.

*
„M6ricz ma is elo peldakep. Nem mi ebresztjiik 6t, neki kell ebresztenie minket
magyarsagra, embersegre, hiisegre, igazsagra, magunk es a vilag tiszta latasara."
Igy fogalmazta meg az 1992-es emlekbizottsag felhivasaban Varga Domokos.
„Nem halt 6 meg, csak aluszik. Temetesen a koporsojat bolcsonek neztem... Ezutan el majd igazan..." - irta halala utan Sinka Istvan. Igy ereztiik valamennyien, az
emlekezetet megorizni hivatott tarsasag alapitoi. Es amint a mar elhalt es a meg
elo kovetoi szolgalatkent vallaltuk hagyomanyainak, hagyatekanak apolasat,
ugyaniigy hittel szolgaljak egyre aktuahsabb szellemiseget fiatalabb utodaink, a
tarsasag jelenlegi szolgalattevoi is, hogy valoban ezutan eljen igazan.
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SZEMELYES E M L E K E K M O R I C Z
CSALADJAROL,

ZSIGMONDROL,

MUNKATARSAIROL

MORICZ

IMRE:

E M L E K E Z E S M O R I C Z ZSIGMONDRA

Kiilonos erzes es hangulat kerit hatalmaba most is, mint mindenkor, amikor
Moricz Zsigmondrol, drokbe fogado apamrol kellett, vagy kell beszelnem, megemlekeznem. Arrol az emberrol, akinek iigyszolvan mindent koszonhetek, s aki meg
ma is szinte valamennyi tettem iranyitoja. H a valaki az elettol Moricz Zsigmondon
at sokat kapott, ugy en elmondhatom, hogy rengeteget kaptam, s orokos adossa
valtam. \kjon ad e meg eleg lehetoseget az elet ennek az adossagnak a torlesztesere?
Bizonyara nem mondok iijat azzal, ha tigy mutatom be magamat, hogy Arvacskanak, a Csibe novellak hosenek vagyok a fia. 1935 aprilisaban sziilettem Budapesten,
Litkei Imrekent. Elso otthonom egy ruhaskosar volt Fiiredi Florianeknal, abban a
Bercsenyi utcai lakasban, ahol anyam agyrajaro befogadott volt, s amely a Csibe
novellak egyik szinhelye is lett. Ezt a helyszint nehany ewel kesobb Kalman Kata,
az akkori idok figyelemremelto szociofotosa tobb kepen megorokitette. Ezek a
felvetelek kesobb hiresse valtak. Ekkor azonban en mar a Magyar Kiraiyi Allami
Gyermekmenhelyen keresztiil 1936. majus 28-t61 Zagyvarekason voltam, Kis
Boldizsareknal, akik azert a templom egerenel egy kicsit gazdagabbak voltak,
mert volt ket tagban osszesen 6t vekanyi foldjiik, ebbol haromnyi a Szeles-dillon,
a vasiiton is ttil, ketto pedig a faluhoz viszonylag kozel eso Gyepi-dtllon. Kis Boldizsar
az ligyszolvan orokos munkanelkiiliseg miatt kubikus taligat tolva jarta munkaert
az orszagot, felesege pedig mindig tartott egy-ket menhelyi gyereket, hogy valamibol a nem letezo keresetet kiegeszithesse. Ebbe a Moricz Zsigmondnak szinte
idealisnak tekintheto kornyezetbe csoppentett az elet, ahol Kisek sokszor elmeselt
es mindig egy kicsit maskent megalmodott tortenetei szerint anyam utan Moricz
Zsigmond is hamarosan meglatogatott. Hogy ez pontosan mikor is lehetett, erre
ma mar nehez valaszt adni. Teny, hogy '36 vegen vagy '37 elejen Moricz Zsigmond mar feltiint Zagyvarekason a Fiirdo utcaban, a falu szegenyek altal lakott reszeben a Tabanban, a Kisszogtol a Zagyvahidig terjedo negyedben.
Kisek (reszemre a kesobbi Tata es Mama, mert hiszen az unokaik igy hivtak oket,
engem beszelni pedig tulnyomoan az unokak tanitottak, ezert nekem is Tata es
Mama lettek, mert meg j o l emlekszem arra, hogy amikor szinte meg jarni sem
tudtam, a kesobb 16 eves koraban tiidobajban meghalt Annuska, Mama unokaja
— nehany ewel lehetett idosebb nalam —, ugy cipelt a hatan allandoan, ahogyan
6 az igazi sziiloktol lathatta . . . ) , szoval Kisek egyszoba- konyhas haza, csopp telekkel a Fiirdo u. 520 alatt volt. Itt lett szivesen latott es valoban gyakorta megfordult
vendeg Moricz Zsigmond, aki eloszor is tanyerokat, kanalakat, keseket es villakat
es merokanalat vett Kismamanak, edenyekkel egyiitt, hogy talalni tudjon, mert bizony eladdig Kismamaeknak nemigen volt ilyesmijiik, s ami volt, az is csak fabol,
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vagy igen rossz minosegii masbol. Hire is ment ennek a kornyeken, mert a
mindenre kivancsi falusi szemek lattak, hogy Kisekhez edenyeket es eszcajgokat
vittek, amiket aztan disznooleskor, keresztelok eseten, netan lagzikba kolcson lehetett kerni ...
Kismama, hogy a kelengyere valot megkeresse — hetgyerekes csalad (hat lany,
egy fm) masodik gyerekekent — meg az elso vilaghaboru elott Pestre kerult cselednek, mar 14 evesen. Meg is tanult nagyon j o l es izesen fozni, de talalni is! ... Egy
kis edenytarto stelazsija volt a konyhaban, onnan varazsolt mindent a tisztaszoba
asztalara. Barmilyen szegenyek is voltak, ha 6 feltalalt, vagy felszolgalt valamit,
mindig minden ragyogott a dsztasagtol, s attol a valami plusztol — egy szal virag,
vagy cserep muskath —, amit 6 tett mindig az asztalra. Moricz Zsigmond szinte
beleszeretett ebbe a hamisitadan es dszta falusi vilagba, Kismama hihetedeniil
fmom es utanozhatadan hamishiisleveseibe es haleteleibe.
Kismama fia, a ma is elo es ma mar 83 eves ifjabb Kis Boldizsar a harmincas
evekben a Zagyvan halaszott is, hogy a csalad ehseget csillapitani tudja. Volt kerito
es merito haloja is. Az utobbit halasz-szeken iilve ki- s be meritgette a Zagyvaba,
amiben annak idejen bosegesen volt keszeg, csuka, de meg harcsa is. Ezert aztan
mindig fogott valamit, ha lement a Zagyvara halaszni. Unnep volt, ha Moricz
Zsigmond hozzank jott, s ilyenkor Kismama meg masoktol is vett halat, foleg nemesebbeket, hiszen a Fiirdo utcaban mas is halaszott, Zolei Imre, Domi (Red) Karoly
Gubi Pista, no meg a koma Gorhe (Erdelyi) Istvan is. Hogy engedelyiik volt-e, ki
tartotta szamon?
Moricz Zsigmondot en — miota eszemet tudom — Nagyapanak hivtam, hiszen
6 anyamat mindig Erzsi lanyomnak nevezte, s anyam 6t Apukanak.
Nagyapa a halat fantasztikus iigyesseggel tudta enni. Engem is tanitgatott ra.
Szajanak jobb oldalan kezzel szalkastol rakta szajaba a letdrt haldarabokat, amiket
nyelvevel finoman kette tudott valasztani, s a htistol megtisztult halszalkakat ajkait
mozgatva szajanak bal oldalan tolta ki, amiket aztan a bal kezevel rakott a tanyer
mar iiresse valt reszere. Ezt en tobbszor megcsodaltam, utanozni azonban nem tudtam. Jatekosan, nevetve ismetelte tudomanyat, osztokelve engem is arra, hogy tijra
probalkozzam...
A zagyvarekasi artezi viztol a levesnek kiilonlegesen j o ize van ma is. Igy volt
ez evekkel ezelott is. Azert is volt olyan finom Kismama mindenfele levese, amit
ebbol a vizbol fozott. Szerette ezeket a leveseket Moricz Zsigmond is, aki — ha
arra jart — el nem mulasztotta volna a beterest egy tanyer levesert. Ebed utan,
csak ugy falusiasan heverve, szivesen pihent a kanapen, a szobaban a ket utcai ablak
kozott alio, fabol kesziilt iilo alkalmatossagon. A kanape ma is megvan Kismama
lanyanal, Boske neninel.
Nagyapa sokszor es szivesen kiiilt az idot miilatni az utcara, Kismamaek haza
ele a falusi emberek koze, kezeben jegyzettombjevel es ceruzajaval, s jegyezte,
amit a nepek beszeltek. Igy sziiletett nehany elbeszeles is azokbol az idokbol, s
tobb eloadas is a radioban.
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Annak idejen Kistata vejenek, Boske neni ferjenek, Andris bacsinak meg csak
detektoros radiqja volt, s micsoda csuda volt, amikor a Fiirdo utcai jegyzeteles
utan nehany nappal Moricz Zsigmond a radioban meselte el a rekasi gulyas Duhaj
Joska kalandjait es tortenetet. Andris bacsi a fiilhallgaton a Budapest I-es ado
miisorat hallgatta, amikor is felcsendiilt az ismeros hang a neki meg ismerosebb
tortenetet mondva...
Nagyapa neha teljesen varadanul toppant be hozzank. Igy volt ez 1940 tavaszan is, amikor is sziiletesnapomra jott. Aprilis kozepe volt, de szokadanul meleg,
a Zagyvaban mar horgaszni lehetett, tigy ahogyan mi szoktunk, mezidab a folyo
partjan levo felazott sarba, a pepbe belegazolva es a vizig eloremenve. Igy horgasztam en is pajtasaimmal egyiitt, amikor kiabalva hivtak, hogy „Imi gyere, itt van
erted Nagyapad." E n csak ugy sarosan es felmezteleniil szaladtam fel a gatoldalon
egyik kezemben fogva a porazra ftizott halakat, az aznapi zsakmanyt. Mosolygos
arcat amikor meglattam, szinte reptiltem fele. Teljesen lij ballon felolto volt rajta,
szep vajszinti, minden szennyezodesre erzekenyen. E n ugy ahogy voltam, a nyakaba ugrottam, osszesarozva es osszekenve a vadonattij feloltot is. Szegeny Kismama
teljesen oda volt a ketsegbeesestol! Azt sem tudta, hogy hogyan pirongasson es
hogy hogyan tegye jova szelessegem buneit. Az 6t osszesarozo, s nyakat atolelo
gyereket oleben tartva, Nagypapa talan soha nem latszott olyan felszabadultnak,
mint akkor, abban a nehany masodpercben.
1941 tavaszan nagy arhullam vonult le a Tiszan. A Zagyva a kidntessel fenyegeto
Tisza vizetol visszaduzzadt. A vonat mar nem kozlekedett Szolnok es Zagyvarekas
kozott. Nagyapa Szolnokon jart, onnan tudositott a nagy vizrol, s onnan taxival
jott ertem Zagyvarekasra, a meg jarhato s egyben arvedelmi toltes celjaul is szolgalo kozutat igenybe veve. Szolnokon a Tisza szalloba vitt, ahol megszallt. Ott
laktam vele a szalloban. Haloruha nem volt velem, igy 6 a sajat haloinget adta ram
ejszakara ... Hat ez bizony egy kicsit bo volt. ... E n szokva voltam a koran keleshez, s amikor megvirradt, kilopoztam az agybol mogiile, ki a szallodai folyosora,
ahol — meg haborii elotti szokas szerint — a szallo vendegeinek cipoi mar megtisztltottan sorakoztak az ajtok elott. Nekem persze fogalmam sem volt, hogy a
cipok miert vannak a szobak ele kirakva, igy azokba (kiilonosen a magas sarkii noi
cipokbe) belebujtam, s hangosan kopogva megprobaltam benniik jarni. Nem sok
sikerrel... Teny, hogy a szallodai folyosot a „felmeretes" haloinggel tobbszor is
dsztara toroltem, a kidsztitott cipoket pedig „veledeniil" osszekevertem. Szerencse, hogy a portas a ciposarkok kopogasat hallva, meg idoben vissza tudta allitani
a rendet, engem pedig a fiilkejebe vitt, hogy a tovabbi bajokat megelozze...
1941 nyaran mar elhatarozta, hogy a menhelybol kivesz, s hogy hazavisz engem is Leanyfalura. Megtette volna ezt mar korabban is, de Kismamaek kerleltek,
hogy amfg lehet, ne tegye, mert jol jon a menhely altal adott ruha es cipo es fehernemii, minden evben ketszer az „onokaknak". 1941 augusztusaban azutan ezt irta
az Arvaszeknek:
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„Magyar Kiraiyi Allami Gyermekmenhely, Budapest. — Tisztelettel ertesitem,
hogy Litkei Imre I I 96190 szamti gondozottat, aki 1936. majus 28 ota Kiss Boldizsarne Sz. Valko Anna gondozonal van elhelyezve, Zagyvarekas, Fiirdo u. 520. szam
alatt, — sajat gondozasomba szeretnem venni, s a gyermek jovojerol gondoskodni
kivanok. Vallalom ezt a feladatot, hogy embert nevelek belole Isten segitsegevel.
Kerem ezert, meltoztassek nekem kiadni 6t. Maradok kivalo tisztelettel kesz hive
Pocsmegyer - Leanyfalu, 1941. augusztus 25.
Moricz Zsigmond
iro"
Ugy gondolom, hogy a menhelybol valo kivetelemet az orokbefogadas konynyebbe tetele is indokolhatta. A hivatalok azonban akkor is a biirokracia fellegvarai voltak, s igy a valasz sokaig varatott magara. Csak '42 elejen sziiletett meg a
16760/1/1942. sz. veghatarozat:
„Az anyat megilleti az a jog, hogy allami gondozasban levo gyermeket a sajat
gondozasaba vegye. Az anya es a kiskorii gondozasat es eltartasat Moricz Zsigmond
iro vallalta, s Igy az biztositottnak latszik.
Ennelfogva az arvaszek a Budapesten, 1935. aprihs 14. napjan sziiletett Litkei
Imrenek, akit a X I . ker eloljaro 6346/1937. szam alatt kelt hatarozataval elhagyotta nyilvanitott, az 1/1903. M.M. Korrendelet 52. §-a ertelmeben az allami
gyermekmenhely kotelekebol valo vegleges elbocsatasat es Litkei-Moricz Erzsebet
gondozasaba adasat elrendeli. Errol az arvaszek a budapesd M.Kir Allami Gyermekmenhely igazgatojat a I I 96190 torzslap szamra hivatkozassal, tovabba LitkeiMoricz Erzsebet anyat es Moricz Zsigmondot ertesid.
Budapest, 1942. januar ho 14.
A szekesfovaros arvaszeke: dr Matray, iilnok."
Ez utan mar orokbefogadasom sem varatott sokaig magara. A Budapest Szekesfovaros Arvaszeke 16.760/6/1942 szam alatt adta ki a kdvetkezo szovegil orokbefogadasi szerzodest:
„Litkei Erzsebet, mint kiskorii Litkei Imre t. es t. gyamja, ezennel orokbe adja a Budapesten 1935. aprilis 14-en sziiletett kk. Litkei Imret Moricz Zsigmondnak (sziiletett:
Tiszacsecse 18'79. evi jiilius ho 6. - sziilei: M. Balint es Pallagi Erzsebet) s a nevezett
kiskoriit Moricz Zsigmond atyai hatalma ala bocsatja. Viszont Moricz Zsigmond ezennel orokbe fogadja kiskorii Litkei Imret ... egyiittal a fentnevezett kiskorut a maga
atyai hatalmaba fogadja ... A szerzodes a kiskortira nezve kormanyhatosagi megerosites utan valik jogervenyesse. Felolvasas utan a szerzodo felek helybenhagyolag
alairtak.
Budapest, 1942. februar 27-en, dr Zsombor sk. eloado."
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Az orokbefogadasi szerzodest az igazsagiigyi miniszter 1942. majus 30-an J . 2503
I M sz. rendeletevel erositette meg.
Nyar vegen, iskolakezdet elott keriiltem Leanyfalura, akkori otthonunkba.
Nagyapa anyammal jott ertem Zagyvarekasra, s egyiitt vittek haza. A megerkezest
soha nem felejtem el. Anyam oleben vitt a kertkaputol a verandaig, hogy a harom
kutya — Pengo, Bundas, Pajtas, kesobbi jo barataim — meg ne ijesszenek. A
kisagyamat, amit Rekasra Nagyapa kiilon nekem csinaltatott, nem hozattak
Leanyfalura. Megmaradt Kismamaeknal, igy ha barmikor meglatogattam oket,
mindig abban aludhattam ...
Nagyapa Leanyfalurol talan mar masnap bevitt Pestre, hogy felruhazzon, s
hogy masoknak megmutasson. A Vamhaz krt. es a Lonyay utca sarkan levo Fenyves
aruhazba vitt, valosziniileg azert, mert azt ismerhette, hiszen nem esett messzire a
Fovam teren levo, hajdan volt lakasuktol. Az aruhazban nekem mackobol (melegitobol) rogton ket darabot, majd egyeb ruhakat vasarolt, szoval tetotol talpig
feldltoztetett. Ezutan vitt at Budara, a Margit krt. 39-es haz hatodik emeletere,
ahova lifttel mentiink, s ami szamomra egyediilallo elmeny volt.
A csengetesre Virag neni nyitott ajtot, aki szemevel kerdezve nezett rank.
Nagyapa nem szolt semmit, csak botjat felemelve ram mutatott. Mintha ezt
mondta volna: Ecce homo ...
tJgy gondolom, hogy mindig szivesen vitt magaval, ha csak tehette. Amikor
anyam Erdelyben a Kelet Nepe elofizetoi taborat nepesitendo korutazast tett, csak
vele voltam Leanyfalun, s termeszetesen Anna nenivel, szakacsnenkkal. Ekkor, de
maskor is tobbszor elvitt a F6 utcai Kiraly fiirdobe, ahova mindig orommel kisertem el. Vele voltam akkor is, amikor Miskolcra vitt, s amikor elaludtunk a vasiiti
kocsiban s elvitt a vonat azon ttilra, talan Kazincbarcikara. Egyszer Hatvanbol
tartottunk hazafele, s az akkor meg a Margit hidnal levo HEV-vegallomason sorba
kellett hogy alljon, hogy nekem jegyet vegyen. Neki mint ujsagironak ingyen jegye
volt. Annak ellenere, hogy a varakozas idejere a veliink volt kis borondre iiltetett
es lelkemre kototte, hogy varjak ra tiirelemmel, kis ido mulva felkeltem es elodalogtam. Nagyon megijedhetett, hogy nem talalt a bordnddn iilve. Hova tilnhettem? Valahogyan elokeriilhettem, de utana a kezemet allandoan, meg otthon a
kertben is fogta, nem engedte el, csak akkor, amikor anyam kerdesere az okat tudatta.
Amikor csak tehette, igyekezett tanitani. Tobb alkalommal, amikor HEV-en
vagy buszon utaztunk es a kocsinak volt sajat szama, leolvasta nekem ezt a szamot
es kerte, hogy jegyezzem meg. Hazaterve aztan a megjegyzendo szamra ismet
rakerdezett. Bizony eleinte szegyelltem magam, mert a szamokat mindig elfelejtettem... Az asas, a kertmiiveles szeretetet is tole tanultam. Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor tavasszal a kertben asott es kozben nekem magyarazott, hogy
miert kell a fbldet asni, s mik azok a csodabogarak, amiket az aso a foldbol kiborit.
igy ismerkedtem meg a csiborral es a tragyaban kifejlodo es egyebkent karos lotetiivel is.
Legbiiszkebb arra vagyok, hogy az abecere 6 tanitott. Meg iskolakezdet elott
megvette a sziikseges elso osztalyos tankdnyveket szamomra, amelyekbol aztan
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olvasni, azaz a betiik ismeretere tanitgatott reggelente, amikor odabtijtam hozza a
nagydivanyra, mert akkora 6 mar vegzett az aznapi irnivaloval...
Mindig es mindenkor az eletre igyekezett nevelni, arra elokesziteni.
Anyamnak irta Erdelybe, 1942. jiiniusaban: „Azt nieg kell tanulnod, hogy mindenki erdekbol tesz mindent, nem csak az erdelyiek. E n is, te is, mas is. Ezen nem
kell megiitkozni, ezzel szamolni kell, ezert ad az ember ajandekot es ezert ad masoknak kedvesseget, mosolyt, vidamsagot, ez mind ajandek es meghoditja, megvesztegeti meg az ellenseget is. Azon kiviil ma oly rendkiviil nehez mindenkinek
az elete, hogy mindenki ketsegbe van esve a holnap miatt. E n is, te is, mas is..."
Majd lejjebb, ugyanazon a levelen kezzel irva: „Igyekezz a legnagyobb energiaval dolgozni, a magad es a fiad jovoje van a kezedben..."
i
Ismeretes, hiszen egy masik levelben is emlitette, hogy azt szerette volna, ha
szerkeszto lett volna belolem. Termeszetesen lap-, vagy kiadoi szerkeszto. Hogy
nem az lettem, nem 6 tehet rola. Az igazsag az, hogy az 6 nevet viselve minden
megnyilatkozas tobbszorosen nehez...
Kismamaekat is megszerette, s tobbszor Leanyfalura is felhozatta. Kismama
fozte az izletes parasztos eteleit, amelyekkel aztan orommel kinalta vendegeit, hisz
vendeg majdnem minden napra jutott a hazban. Kismama nem teritett maganak
az asztalnal, nem engedte ezt paraszti szerenysege, egyszeriisege. No, lett is ebbol
nagy patalia, szorult meg anyam is! Moricz Zsigmond Kismamat, a fekete bMzos
es fejkendos parasztasszonyt jobbjahoz iiltette, s 6t Leanyfalun ugyaniigy kellett
kiszolgalni, mint masokat, az egyebkent ugyancsak dsztelt vendegeket. Kismamat
a Margit hidnal levo reumakorhazban, az OREI-ban is kezeltette mert, sokat betegeskedett es fajlalta iziileteit.
Kistata '41 telen Leanyfalun volt, s a nagy havat Nagyapa kockas mikado
kabatjat felveve lapatolta. Amikor Moricz Zsigmond meglatta, orommel jegyezte
meg, hogy „Kis bacsi, jaj de erdekes, nekem is eppen ilyen kabatom van." „De hiszen ez a Nagysagos ure es ne haragudjon, hogy ezt vettem fel" - valaszolta Kistata.
„Ugy hat legyen a magae" - ajandekozta neki orommel Nagyapa. Ezt a kabatot
Kistata sokaig orizgette, meg a kesobb kapott vezetekes radiot is, ami aztan meg
evekig szolgalta oket.
Moricz Zsigmondnak Kismama Rekasrol berliner kendobe kotve a hatan cipelte
Leanyfalura a cserepedenyben es kemenceben fozott toltott kaposztat. E z olyan
finom volt, hogy amikor Nagyapa negy ora koriil folkelt — hogy a szokasos napi
penzumot hatig megirja — egyenesen a spejzba ment s csak ugy hidegen a szinte
fagyott, maradek kaposztat mind megette...
1941 karacsonyat Leanyfalun egyiitt toltottiik. Ez volt az egyetlen kozos karacsonyunk, ezert az szamomra felejthetetlen lett. A fat az oriasi kert adta, amit
nagyon szepen diszitettek fel. Mindenki kapott ajandekot, sok jatekkal egyiitt
termeszetesen en is. Anyam nagyon szep, valodi borbol kesziilt koffert kapott,
amit a haborii vegen „felszabadit6ink" zabraltak el. Jani bacsi, a kertesz es felesege, Zsuzsi neni is atjottek a karacsonyi vacsorara, s Anna neni, a szakacsne is
egyiitt vacsorazott veliink.
24

Mindenki tudja rola, hogy amfg nem fajt a laba, nagyon szeretett gyalogolni.
Kesobb tamasztekul botot hasznalt, a labait pedig faslizta. Egy szepen faragott,
valosziniileg reszere ajandekul keszitett botjat — csaladi ereklyekent — ma is
orzom. Nagyon irigyeltem anyamat, aki iigyes kezeivel orddngosen tudta a faslit a
labarol le- es gombolyagba tekerni. Ez nekem akkoriban sohasem sikeriilt.
Negyvenketto augusztus vegenek reggelen az unokak — kozdttiik en is —
szokas szerint ott nytizsdgtiink koriilotte a szobajaban levo nagydivanyon. O
szokatlanul csendesen fekiidt, s szotlanul hagyta, hogy rosszalkodjunk. Jani bacsi
— a kertesz —jott be, hogy az aznap eladott viragok araval elszamoljon, amikoris
a telefon csengett az oromhirrel, hogy Gyongyi neni leanya, Imola megsztiletett.
Talan az orom miatti eros felindulas okozta az elso, akkor kapott agyverzest
nala — amelyet kesobb meg egy kovetett. Zsuzsi neni Anna nenivel egyiitt azonnal
kivitt benniinket tole, s tobbe mar nem mehettiink be a szobajaba... Meg lattam,
hogy csoros szajii edenybol itattak, s hogy az orvos gyakran jott hozza. Nehany
nappal kesobb a mentoauto egeszen a verandaig hajtott... Szobajanak ajtaja nyitva volt, igy belattam hozza, amikor az emeletre indultam valamiert. Szodanul
fekudt a nagydivanyon, area feher volt, s iigy ereztem, hogy a szemeivel kiser,
amfg el nem tilntem a lepcso fordulojaban. Nem mertem odamenni az agyahoz,
elbticsiizni tole. Aztan elvittek...
Szeptember 5-e lett, vasarnap delben a leanyfalusi haz verandajan neman
konnyezve tilt Virag neni, hallgatta az ebedloben szolo radio deli hfradasat, amely
tudatta, hogy az elmiilt ejjel Moricz Zsigmond meghalt. Igy tudtam meg en is,
hogy elvesztettiik szamunkra a legdragabbat.
Sziiletesenek centenariumi iinnepsegeire irta meg Szeberenyi Lehel, hogy a
leanyfalusi volt katolikus paptol, koltoi neven Puszta Sandortol hallotta, hogy anyamat atteritette a reformatus vallasra. Az errol szolo okirat kiallitasra is keriilt a
Debreceni Reformatus KoUegium konyvtaraban, amikor a KoUegium 1979-ben
Moricz Zsigmondra emlekezett. Ezert szeretnem meg a kovetkezokkel kiegeszfteni: anyam utan magam is reformatussa lettem, s Moricz Zsigmond akaratanak
megfeleloen gimnaziumi tanulmanyaimat internatusi diakkent is a Debreceni
Reformatus Kollegiumban vegeztem. Ott is erettsegiztem 1953-ban. Nyolc even at
naponta mentem fel es le a Kollegiumba vezeto bejarat kopott lepcsoin, ahol
balrol Arany Janosnak, jobbrol Kolcsey Ferencnek, a KoUegium ket oriasanak
reliefjei lathatok. Arany dombormiive ala Szechenyi Istvanrol frott szavait vesettek; „N6tt6n no tiszta fenye, amint idoben, terben tavozik". Igy vagyok Moricz
Zsigmonddal en is, aldassek a neve mindorokke.
(Elhangzott Fehergyarmaton, 1992. szeptember 4-en.)

25

SERFOZO

SIMON:

M O R I C Z ZSIGMOND ZAGYVAREKASON

Sokan es sokfelekeppen szoltak mar Moricz Zsigmondrol. Noha ez a szolas az utobbi
idoben erezhetoen megritkult. S abba is sokszor kiilonos felhangok keriiltek. A
korszeriitlensege peldaul. Pedig inkabb az a kritikusi szemleletmod a korszeriltlen, amely Moricz miiveit csak a realizmus, a szociografiai hitelesseg szempontjaibol vizsgaka. Messzebbre, a miivek lelektani, s egyeb aspektusainak feltarasara
mar nem tekintett. Nem beszelve arrol, hogy a kuldeteses, masokert szolo, tarsadalmi kerdeseket feszegeto irodalom nem feltetleniil korszeriiden. A korszerudensegnek nem ezek az ismervei.
Am mindezekrol vitatkozni, egymasnak fesziilni, legyen az irodalomtorteneszek dolga. E n nem vagyok az.
E n arrol tudok, akarok beszelni, mit jelentett nekem a Moricz-milvekkel valo
megismerkedes. Mit ereztem akkor, amikor megtudtam, hogy orszagjaro titja soran
Moricz Zsigmond megfordult Zagyvarekason is. Sot, hogy az itt nevelkedo fian
keresztiil szoros szalak kotik sziilofalumhoz. A kis Imre itt lubickolt a Zagyvaban.
Arrol szeretnek szolni, mennyi j o erzes lengedezett bennem, amikor arrol
olvastam, hogy a kicsiny vasiitallomastol a faluig hanyszor kocsizta vegig a kovesutat, amelyen iitban a malomba, daraloba, tiilatra, en is zorogtem a tehenes szekerrel, s jarta a kozsegben azokat a gorbe utcakat, „szugokat", amelyeken ma is
gyalogolnak az itt elok. Latta azokat a jobbra-balra forgolodo hazakat, amelyek
egyike-masika ma is melengeti a benne lako csaladokat. S hogy kezet foghattam
olyan falubeliekkel, akikkel Moricz Zsigmond is parolazott.
Kezfogasuk mintha meg orizte volna az 6 tenyermeleget.
Ekkortol kezdve szamomra ez a falu nem az a falu volt, mint amelyiket addig ismertem. Jobb volt elni benne, a kozeleben. Idevalosinak ereztem magam, bar nem
voltam lakosa, iskolat nem itt jartam. Lakoit tobbnyire latasbol ismertem, ismerem ma
is. De ezek utan — gyerek az anyja szoknyajahoz — meg inkabb ragaszkodtam hozza.
Ahhoz tudnam hasonlitani ezt az erzest, mint mikor az ember idegen helyen
jar, s mikor iigy erzi, vegkepp eltevedt az ismeredensegben, egyszercsak emberi
nyomokra lei.
S en raleltem Moricz Zsigmondeira. J o nyomokra, mar akkor tudtam.
A kozseghazatol balra az elso sarkon allt, all ma is az a csapott vegii epiilet,
amelyben a konyvtar volt akkoriban — 1957-58-ban — elhelyezve, valosziniileg
rovid idore, mert kevesen emlekeznek ra. E n annal inkabb, hiszen nagy valosziniiseggel akkor dolt el a sorsom, amikor oda betevedtem. Ami nem teljesseggel
veletleniil tortent, az iskola osztonzese is benne volt abban, hogy benyitottam a
nyikorgos ajton.
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Polcokat toltottek meg azok a konyvek, amelyekrol ezen a helyen hadd ne szoljak, mindenesetre piros szmben jatszottak. E l is forditottam roluk a szemem, ne
nagyon rongaljak a latasom. Voltak azonban szep szammal olyan konyvek is,
amelyek irant sokkal tobb bizalmam volt. Az okat nem tudnam megmondani,
miert epp Szabo Pal, Veress Peter, Tamasi Aron kotetei voltak azok, amelyeket ott
nyomban elkezdtem olvasgatni. Kikolcsonzesre azonban megis Moricz-konyveket
tettem a szatyorba, talan eppen egy iiveg melle, amiben petroleum volt: gyakran
be kellett erte karikaznom a faluba, tudjunk mit onteni otthon a lampaba.
Utana lehetett kihajtani a teheneket. De mar nemcsak a pasztorolo ostor szoritotta a kezem, a masikban ott volt a kdnyv, amiben Joo Gyorgy mondta el az eletet.
Mintha az itt elo szegeny embereket mondta volna el. S kicsiben az enyemet is.
Hiszen annyi mindenben magamra ismertem, amikor a gyerekkorarol meselt.
Ugy beleeltem magam a kis Joo Gyorgy eletebe, azt kepzeltem, mintha en alltam
volna be Mojzes Palhoz kiskocsisnak, az erdon en osontam volna oda, ahol a
menyet elkapta a nyulat, s birkoztak rettenetesen, Gyarmatrol pedig csereppipat
nekem hozott volna Pamuk bacsi, „olyan cifra bojttal, szep meggyfaszarral".
S eros elhatarozassal megfogadtam, en sohasem leszek olyan kapzsi, mint A
valii cimti elbeszeles oroksegen osztozkodo fmtestverei, akik kettevagtak a „valiit".
De nem keresztbe, hogy egy kis javitassal a masik meg hasznalni tudja, hanem
hosszaban: „haszna egyikiiknek se legyen belole". Olyan szerettem volna lenni, mint
Rozsa Sandor, a Rozsa Sandor a lovat ugratja es a Rozsa Sandor osszevonja
szemdldoket cimii regenyek hose, olyan okos, eros, olyan, aki mindig a szegenyeket partolja, csapatot szervezett, s beallt veliik a magyar szabadsagharcos honvedek koze. Az egyik tehen hatara feliilve, hajtva a borjukat egyik tarlorol a masikra,
elkepzeltem, en vagyok Rozsa Sandor, vagtatok az alkonyatba szallo tajon.
Hamarosan arra kellett radobbennem, hogy egyik naprol a masikra megvaltoztam. Kezdtem egeszen mas szemmel nezni a vilagot. S en is irni akartam olyan
torteneteket, sorsokat, mint amilyeneket Moricz Zsigmond. Tollamat mar akkor
azok szolgalataba kivantam allitani, akikrol a legtobbet irt: a mindenkori szegenyekrol, kiszolgaltatottakrol. Ami nem azt jelend, hogy 6 csak a kiizdelmeiknek,
s a folemelkedes remenysegenek az iroja.
Biiszkeseggel toltott el, tdlt el ma is, hogy sziilofalumban jonehanyszor megfordult Moricz Zsigmond. Leiilt az itteni emberek koze, evett eteliikbol, lejegyezte
szavaikat, meghallgatta panaszaikat, amiket aztan „ki is irt az fijsagba", „kibeszelte
a radioban", amiert — ha igaz — voltak, akik meg is orroltak ra: mit szegyeniti
meg oket, hireli vilagga a nyomortisagukat! Nem kell azt tudni masoknak! Holott
6 nem megszegyeniteni akart, hanem segiteni a raszorulokon. Folhivni a figyelmet az alul elok sorsara, a lend Magyarorszagra.
Kiallasa mellettiik ma is pelda.
Orvendek, hogy a biiszkesegben ma mar osztozik velem a falu is. Meri vallalni onmagat, multjat. Onmdattal tolti el, hogy Moricz Zsigmond „nalunk is jart, rolunk is irt".
A Csibe-novellakkal a X X . szazad egyik legnagyobb magyar iroja rairta, ha csak
attetelesen is, az orszag irodalmi terkepere Zagyvarekas nevet.
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Nevezetesse tette a telepiilest. S ez megiscsak mas, mintha nem lenne mit felmutatnia. Ugy keriilne szoba, hogy nines itt mas, csak egy kocka alaku ABC-bolt,
amilyennel majd minden telepiiles „el van latva", aztan tele van jellegtelen tipuskockahazakkal, amelyekkel — divatbol, kenyszerbol — az otvenes-hatvanas evekben sikeriilt elsivatagositani a falusi Magyarorszagot.
Moricz Zsigmond nevet j o sziwel emlegethetjiik. Rangot ad a telepiilesnek.
Amely arra kotelez, hogy orizziik es apoljuk emleket. Am igazan azzal becsiiljiik
meg, ha olvassuk konyveit, amelyek segitenek ontudatosabban, batrabban elni, eligazodni segitenek a vilag rejtelmeiben. J o es nemes elmenyekkel gazdagitanak,
ne legyiink tires lelkiiek.
Moricz Zsigmond a tiszta emberek koziil valo volt. Mi is azza lehetiink, ha szeretjiik 6t.
(Elhangzott 2002. szeptember 6-an, a zagyvarekasi emlekiilesen.)
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GORTVAY

ERZSEBET:

M O R I C Z ZSIGMOND ROKONAI

Moricz Zsigmond eletet es munkassagat szamtalan szal koti Karpataljahoz. Egy
kis lokalpatriota ttilzassal tigy is fogalmazEatnank, hogy eletrajzaban es eletmuveben csak iigy hemzsegnek a karpataljai magyar helysegnevek: Kisdobrony,
Csetfalva, Ujlak, Beregtijfalu, Bokeny Beregszaz, Nagypalad, Ungvar, Munkacs.
Egyikrol-masikrol csak eppen annyit arul el, hogy gyerekfejjel fordult ott meg
edesapjaval a vasarban vagy mar orszagos hirii irokent, szerkesztokent tartott eloadast. A ket esemeny koze sajnos nem csak a tanulas, az iroi indulas es beerkezes
evei ekelodnek, hanem Trianon es vele Karpatalja elcsatolasa is. S ha figyelembe
vessziik, hogy az 1920-as evekben a Felvidek mar nem tartozik Magyarorszaghoz,
ugy az akkori Csehszlovakia magyarlakta varosaiban tartott eloadassorozat kicsit
mast jelent, mint egy ugyanakkori alfoldi vagy dunanttili felolvaso korut.
Ez alkalommal nem vallalkozunk arra, hogy ertekeljiik Moricz Zsigmond viszonyat az 1919-ben elszakitott, aztan 1938-ban visszaszerzettnek hitt Karpataljahoz.
Celunk joval szerenyebb: felgombolyitani azokat a rokoni szalakat, amelyek a X X .
szazadi magyar regeny egyik legnagyobb mesteret Karpataljahoz fuztek, ezen beliil felterkepezni azt a nyersanyag-lelohelyet, amelybol a dokumenturairodalom
reven iij realizmust kovacsolni kivano Moricz Zsigmond meritett „A Boldog ember"ben es az „Eletem regenye"-ben.
A Pallagi es a Moricz familia gyokerzetet Karpataljan kutatonak konnyii a
dolga. Csak oda kell figyelnie magara az eletrajziro Moricz Zsigmondra, aki az „Eletem regenye"-ben azt allitja, hogy neki joga van az orszag legnagyobb uraival is
gorombaskodni, mert „Az embernek szabad a vereit, onmagat szidni". Marpedig
az 6 osei kozott — folyatja az elodokrol valo elmelkedest — a kapasjobbagytol az
arisztokraciaig megtalalhato minden tarsadalmi reteg. Hogy a parasztosok hoi
keresendok, azt nem reszletezi, ellenben Pallagi-agon szamon tart egy baro
Banhidy Maria nevii iikanyat, akinek a lanyat, kisdobronyi Isaak Erzsebetet Nyilas
Jozsef, porcsalmi reformatus pap, az iro dednagyapja vette felesegiil.
Kisdobrony itt van a hatarnak ezen az oldalan, Csaptol egy karnyiijtasnyira.
Stimmel Isaak Caspar foldbirtokos, Szatmar megye egykori szolgabiraja is. A
tiizetesebb kutatas, megpedig a csaladon beliili, Moricz Miklos, a tudos testveroccs
szemelyeben, leveltari adatok alapjan bebizonyitotta: Erzsebet dednagymama
ugyan letezett, de nem kisdobronyi, hanem csetfalvi volt, es nem edes, hanem csak
nevelt lanya Isaak Gasparnak, s csak valosziniileg rokona. Tehat nem ment ferjhez
rangon alul Nyilas Jozsef reformatus paphoz, aki Czine Mihaly szerintjobbagy, vagy
parholdas parasztnemes ivadek, es Tompahoz hasonloan szolgadiakkent vegezte el
a teologiat Sarospatakon. Ebbol a hazassagbol szarmazik Nyilas Katalin, akit aztan
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a csetfalvi reformatus pap, Pallagi Jozsef vesz felesegiil. Az 6 lanyuk Pallagi Eiysebet,
az iro edesanyja, aki a csetfalvi sziilohazrol kesobb igy mesel fro fianak: „01yan kis
dreg papi haz volt, csak olyan kicsi, mint a tobbi paraszthaz. Faragott oszlopok voltak
a tornacon... Egyszer leiitottem egy cserep viragot a tornac karfajarol".
Moricz Zsigmond maga is megfordult a 20-as evekben Csetfalvan. Az egykori
paplakot 6 mar nem lathatta, csak a festett fakazettas mennyezetti, miiemlek
erteku templomot. Es beszelgetett olyan oregekkel, akik emlekeztek meg nagyapjara, Pallagi papra. Itt gazdagodott meg olyannyira, hogy 1867-ben Beregiijfaluban 60 hold foldet tudott vasarolni. A csetfalviak szerint abbol, hogy a foldesiirral
paktalt es „a falu ellen szavazott". Az iro edesanyja maskepp magyarazza: rendkiviil fukar, kuporgato termeszeti! volt Pallagi tiszteletes. „Annyi szilva termett, rengeteg, es megis megszamolta edesapam, hany szemet szabad megenni vacsorara.
S ez nekem akkor igen fajt". K i tudja, talan ez a tudat ala szorult gyermekkori emlek is kozrejatszott abban, hogy a papkisasszony kezet nyiijtsa annak a gavalleros
termeszeti! parasztlegenynek, aki mikor 6 szilvat kivant az agan, a harmadik hatarbol egy egesz faval hozott neki.
A csaladi emlekezet, amelybol Moricz Zsigmond a miiltjukra vonatkozo informaciot merfti, csak elvetve elevenit fel restellni valo dolgokat, s a valosagnal
szi'vesebben tartja szamon az ellenorizhetetlen illiiziot. Igy peldaul a beregiijfalusi
nagy gazdagsagot, amely sajnalatos modon kicsuszott a csalad kezebol az apa
korai halala kovetkezteben.
Gazdagsag? Moricz Miklos a tudos targyilagossagaval vizsgalja a csaladi hagyomany egyezeset a tenyekkel Moricz Zsigmond indulasa c. konyveben, es a beregiijfalusi , jobb" napokrol igy nyilatkozik: „Zsigmond meg kohazat irt, a doktor hazat,
amit tirihaznak vel. Negy vagy talan dt szobaval, de nem volt az masfele, mint a
regi paraszthazak: ket szoba, az egyikben Dajda lakott az uraval, a masikban az 6zvegy papne hat gyermekevel."
A hfvekkel sem lehetett valami jo a viszonya Pallagi tiszteletes dzvegyenek.
Elkdtottek a lovait, megdezsmaltak a meheset, pusztitottak a baromfit az udvaraban. H a ugatott este a kutya, vasvillaval kellett a portat koriiljarni. Moricz Zsigmond
megerti ugyan, hogy „a paraszd erkolcs mast diktal, mint a fixfizeteses papi moral, de a beregujfalusiakat az „Eletem regenye"-ben anyja szemevel latja mindvegig, aki szerint abban az idoben „meg valosagos vademberek voltak. Az dregek
iistokot hordtak, befontak hajukat es fesiit viseltek benne. Indulataikban is olyan
regifajta nepek voltak." Pallagi tiszteletes asszony ezzel a vilaggal Beregujfalun nem
kivant volna osszerokonosodni. Inkabb hazakoltozott, apja falujaba, Csecsere, ahol
ovei kozt tobb biztonsagot remelt.
Itt tortent aztan 1878-ban a Mikszathenal is kiilonosebb hazassag: Pallagi
Erzsebet, a paplany Moricz Balinthoz, a parasztlegenyhez ment felesegiil. Talaloan jegyzi meg a hazassagrol Czine Mihaly: „A mesebeli szegenylegeny kdnnyebben elnyerhette a tiinderkiralylany kezet, mint akkoriban a parasztfiti a tiszteletes
kisasszonyt". Pedig 30 esztendovel jart mar az orszag a jobbagyfelszabadftas utan,
es Moricz Balint sem volt az az iigynevezett „siilt paraszt".
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Igaz, Moricz agon nem volt szokas ugy szamon tartani az osoket, mint Pallagi
vonalon. Az „Eletem regenye"-ben ezt az iro maga is megerositi: „A Moricz
elodokrol csak annyit tudok — Irja —, amit hosszu ido alatt elejtett szavakbol
gyiljtottem. Apam soha egy szot sem volt hajlando szolni csaladi emlekeirol, mintha valami olyan lett volna, ami nem hoz dicsoseget ra. Kiilonben maga sem sokat
tudhatott rola, mert hiszen haromeves koraban maradt arvan."
Az „Eletem regenye"-ben a csaladi mtilt egyeden hiteles kronikasakent Borca
nagynenjet tiined fel Moricz Zsigmond. Csaladja jelenerol es multjarol szolo ertesiileseit foleg tole szerzi be. Ra hivatkozik peldaul, mint hiteles forrasra, mikor
apai nagyapja halalanak csaknem idillikus, megkapoan dszta, emberi tortenetet
elmeseli: „Igy mondta el Borca nenem, edesapam egyetlen testvere 1923 majusaban, itt, Budapesten, edesanyam lakasan" — teszi hozza az 1855-6s kolerajarvanyrol szolo tortenethez.
Ez a Borca neni, Papp Gydrgyne, sziiletett Moricz Borbala magosliged lakos
nem mas, mint „A Boldog ember"-b61 ismert Joo Gyorgy edesanyja. 79 eves 1923ban, es az fro szerint nagyon hasonlft occsere, Moricz Balintra. „Eppen olyan
kicsi, vaskos, laposorru, sargas arcborii, s a szaja is ugyanaz az fveles nelkiili, es az
ajak alatt behajlas nelkiili all. Keleti filmeken latni meg ma is ilyen arcokat."
A boldog ember anyjanak vonasait nekem meg volt szerencsem felfedezni
unokaja arcan. Ez az unoka volt az utolso Moricz rokon Karpataljan. 1979-ben egy
nepkoltesi gyiijtdtiton hozott ossze a veleden vele. Orloczky Gezane Ombody
Ilonanak hivtak, 1901-ben sziiletett Tiszabecsen, 1919-ben jott ferjhez Ujlakia.
Apja, Ombody Lajos, anyja, Papp Maria edestestvere volt annak a Papp Mihalynak, aki 1932-ben Pesten jartakor elbeszelte nagybatyjanak az 6 boldog gyermekes ifjiikorat.
Ilonka neni j o l emlekezett a magosligeti rokonsagra, Mihaly nagybacsi gyermekeire: Lenkere, Olgara, Mihalyra. Arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak Mihaly
nagybatyja probalt Pesten megelhetest keresni, mikor a faluja eWzte, hanem testverdccse, Andras is. Papp Andrasrol, a pesti badogos rokonrol megemlekezik Moricz
Miklos is. Ilonka neni iigy tudta, Moricz Zsigmond tanfttatta szakmara.
Termeszetesen emlekezett Ombody Ilona, aki a nevet ipszilonnal irta es valtig
ragaszkodott a Papp es Moricz csalad nemesi szarmazasanak bizonyftottsagahoz,
anyai nagybatyjara, Moricz Zsigmondra is. „Itt jart, ezen a portan — allitotta. —
Talan meg fenykep is van rola". De nem talalta. Csak a sajat lanykori teljesalakii
fenykepevel ajandekozott meg, amely tagadhatatlanul bizonyltja a hasonlosagot
Moricz Zsigmonddal.
— Aztan milyen ember volt a nagybacsi? — faggatom az ujlaki unokahiigot,
aki maganyosan, betegen, szereny kis nyugdijabol eldegelt, s szegenysege miatt
szegyenkezett.
— Igen j o ember volt. Nem volt biiszke. Szerette a rokonokat. Mindig jott
Becsre meg Magosligetre. Jott ide Ujlakra is.
— Es hogy jutott ide Ujlakra Magoshgetrol? — kivancsiskodtam. Ilonka neni
nem hagy magan kifogni. Ervel, es talan nem is sejti, milyen meggyozoen.
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— 6, hat nem kellett neki ahhoz szeker vagy kocsi, hogy ide jdjjdn. Jobban
szeretett 6 gyalog. Csak gyalog jott, mindig gyalog. Igy volt neki jo.
Ebben egyetertiink. Megkerdem meg, jart-e Ilonka neni Moricz Zsigmondnal
Pesten.
— E n nem. Csak a htigom, Iza. O nagyon szegeny volt, egyeden fiacskajat
nevelte. Zsiga batyank azt mondta, hogy ne btisuljon, majd 6 felviszi a gyereket
Pestre, kitanittatja. Igy is lett. Mert a szavat, azt 6 mindig megtartotta. Mesterember valt a Jozsibol. Megnosiilt. Elment utana az anyja is. Igy maradtam en
egyes-egyediil. Nem is tudja senki, hogy Moricz Zsigmond rokona vagyok.
Most mar tudjuk.
Koszonjiik, hogy tovabbadta Moricz Zsigmond erre vivo titjanak egy megfakult, onmagaban ertektelen, de a tobbihez illesztve talan nem hasznavehetetlen
emlekdarabkajat.
(Elhangzott Beregszaszon 1992. szeptember 5-en.)
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K O P R E JOZSEF:
M O R I C Z ZSIGMOND MINDENESE VOLTAM

Minden esztendoben, ilyenicor Peter-Pal napja tajekan eloveszem konyvtarambol
a Moricz-szerkesztette Magvetot. Ahogy Zsiga bacsi mondotta: „a magyar irodalom kisbibliajat." Ujbol elolvasom a nekem szolo dedikaciot. Elhomalyosul a szemem a szogletes tintabetiik lattan.
Ezt a peldanyt, a koteszetbol erkezo legelsot en kaptam Zsiga bacsitol, mert a
kdteszet 100 darabot szallltott elolegkeppen. Zsiga bacsi izgatottan tepte fol az
elso csomag boritojat. Kiemelte a legfelso, meg nyomdaszagii peldanyt. Edlporgette ujjaival a lapokat, leiilt az Iroasztalahoz es igy szolt hozzam:
— A legelso peldanyt neked dedikalom, Joska ham.
S amfg irta a dedikaciot, meg megjegyezte kozben:
— H a mindazt, amit ebben a kis konyvben olvasoi es megtanulod, valamikor
meg tanara is lehetsz a magyar irodalomnak!
Boldogan szoritottam mellemhez a nekem dedikalt Magvetot. Zsiga bacsi legkedvesebb „gyermeket". Joslata csak 1956 utan valt valora. Tanara lettem, csaknem
htisz esztendeig a kobanyai I . Laszlo, a valamikor Szent Laszlo Gimnaziumnak.
Sok tanitvanyom forgatta, lapozgatta ezt a Magvetot erettsegire keszulve. 6raimra is magammal vittem es fololvastam belole reszleteket tanitvanyaimnak.
Most, ahogy lijbol kezbe veszem, olvasom belole az elso magyar n y e M frast I I .
Endre korabol, az Aranybulla 1222-es evtizedebol. A Toldy Ferenc, Beothy Zsolt
olvasata neheznek tiinik ma is. A harmadik valtozatot olvasom inkabb, a Moriczertelmezest, ahova meg Zsiga bacsi azt irta: „ahogy ma a pap mondana". Igy szol
az elso ket mondat: „Latjatok felebarataim szemetekkel, mik vagyunk, bizony por
es hamu vagyunk." Mar ez az indito ket sor, ez a moriczi olvasat is ragyogo. Vilagos, konnyen ertheto beszednyelvi proza! A lelektol lelekig talalo, a szep magyar
nyelv egyik legnagyobb mesterenek „magtermel6je, magtaroloja". Moricz szol Igy
az osok nyelvetol megtermekenyitve a mindenkori olvasohoz.
Ez a nyelvi sdlus, ez a koznyelvi fogalmazas, mfg magyar el e foldon, megmarad mindorokre. Nem sziirkiil, nem kopik, nem satnyul el, mert ezt Moricz hagyta
rank orokiil.
H a valaki eloveszi Moricz barmelyik miivet, a Faklya, a Sararany, az Erdely-trilogia, az Arvacska zsoltaros nyelve termekenyiti meg gondolkodasat, erzelem es
ertelemi vilagat! Csodalatos ize van Moricz nyelvenek!
Amikor megvasarolta Moricz Zsigmond Szabo Paltol a Kelet Nepet, Pali bacsi
engem is atadott a lappal egyiitt Zsiga bacsinak. Igy lettem 1939 decemberetol a
lap gyakornoka, mindenese. Amolyan szaladj ide, szaladj oda kifuto, szolga, szolgaja mindenkinek. Jocsik Lajosnak, aki a lap segedszerkesztqje volt, Kelemen
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Janosnak, aki a lap kulturalis rovatat gondozta. Erzsinek, a Csibenek, aki Faust Imre
mellett es sokszor folotte a Kelet Nepe kiado hivatali iigyeit intezte.
Am legszivesebben Zsiga bacsi „mindenese" voltam! Mar az elso szamtol kezdve, amely 1939. december 15-i datummal jelent meg.
Zsiga bacsinak mindig volt hozzam j o szava. Soha nem parancsolt. Kert es
kedvesen szolitgatott. Volt hozzam meselni valo kedve is, ha Adyrol, vagy a Nyugatrol erdeklodtem nala. De a j o szo mellett volt, amikor egy-egy szem Leanyfalurol hozott kortevel, almaval, szilvaval kinalt meg. Az a kopott aktataska, vagy a kis
fonott kosar gyiimolcsereskor nyalcsordito izeket hintett szet az Eotvos utcai szerkesztoseg kis vasajtos szobacskajaban...
A Kelet Nepe terjeszteset is Zsiga bacsi otlotte ki. Mert hiaba igyekezett Faust
Imre azidotajt iigynevezett „k6zgazdasagi" hirdeteseket szerezni a Kelet Nepenek,
vagy banki „atalanyokat", Zsiga bacsi fiiggetlensege nem volt elado! Ezt ki is
hangsulyozta tobbszor, es ehhez tartotta is magat.
Ahogy az elso szamot 1939 december dereka utan szortiroztuk a kis szobaban,
Zsiga bacsi maris eloallt az odetevel. Fol-ala setalgatott a szobaban. Majd hirtelen
megaUt es igy szolt hozzam:
— Mit szolsz hozza, Joska fiam! E l kene juttatni ezt a lapot bizomanyba a trafikokba is. Sok ember megfordul ott. Igaz?
Nekem tetszett az odet. Masnap maris indultam begyiljteni a cegtablakrol a
trafikosok nevet es cimet. Amikor ezt letettem Zsiga bacsi ele, mosolygott. A
masodpeldannyal utnak indultam. Hatamra kotdztem egy koteg Kelet Nepet.
Amikor az iij szammal lijbol elindultam, de most mar a korabbi szam arat inkaszszalni is, vitaba keveredtem egy trafikossal az Andrassy liton. Hiaba bizonygattam
alairasaval az iven, hogy 3 peldanyt hagytam nala bizomanyba, csak ket peldany
arat volt hajlando elszamolni, termeszetesen elobb levonta a maga jutalekat. Majdnem sirva tavoztam a trafikbol, konnyezve alltam Zsiga bacsi ele es kertem, hogy vonja
le a fizetesembol. Zsiga bacsi erre csak ram nezett, azzal a josagos kek szemevel,
megsimogatta a kobakomat, magahoz vont es igy szolt: „Nem olyan nagy baj ez te
Joska gyerek, sose btisulj, j o j e l , lopjak a lapot". Nagy Lajos Nagymezo utcai
antikvariumaba is elvittem a Kelet Nepet bizomanyba. Lajos bacsi nem hagyta elmondani az elore betanult szlogent, amit a trafikokban mondtam, hogy „Megjelent a legnagyobb elo magyar iro, Moricz Zsigmond lapja, a Kelet Nepe". Levette
vallamrol a lapkoteget, kihiizott belole nehany peldanyt, az egyikbe lazasan belelapozott, aztan a konyvespolchoz lepett es a peldanyokat kitiizdelte a konyvek gerincere. Amikor a miivelettel elkesziilt, igy fordult hozzam: „Mondd meg fiara a
Zsiganak, hogy iidvdzlom, gratulalok a lapjahoz, igyekszem majd eladni, legkdzelebb majd hozzad az iij szamot is. Kivancsi vagyok, mit miivei, mire megy Zsiga
ebben a mai vilagban az irodalommal." Atadtam Nagy Lajos iizenetet Zsiga bacsinak, s elmondtam, hogy a Kelet Nepe szamai, mint a zaszlo lengenek a polcokon.
H a valaki belepett az iizletbe, megszolalt az ajto fdlott a csengo, mint a falusi szatocsboltokban volt szokasos, es a lapok lengedezve iinnepeltek a belepot. Volt, aki
bele is lapozott a Kelet Nepebe, mondtam lelkesen. Zsiga bacsi mosolygott a baju36

sza alatt, majd megjegyezte: „Na persze j o lenne, ha nem csak belelapoznanak,
meg is vasarolnak. A kdvetkezo szambdl Lajosnak nagyobb jutalekot adunk, ne hadd
elfelejteni."
H a ketten voltunk a szerkesztosegben, engem Zsiga bacsi tanitgatott korrigalni. Fogta a kezem es gyakoroltatta velem, de 6 maga irta a jeleket, mert az en
ujjaim sehogy sem alltak ra a jelekre. Neztem tdmzsi ujjait, neztem a kezefejere
kibilleno nagy, szeles mintajii nyakkendojenek a mintazatat. Ereztem a nagykabatja
siilyat, mikor erkezeskor lesegitettem rola. Biiszke voltam, hogy az altalam hegyezett ceruza-csonkokkal ir, azokat hasznalja bambusznad hosszabbitoban, azokkal
ir halhatadan sorokat, a kesziilo Rozsa Sandor gepelt keziradapjait is azokkal a
ceruzakkal javitgatja.
Megtanitott fempenzeket is rolnizni. Az en ujjaim alol mindig kifordult a papirhenger, de 6 bamulatos iigyesseggel, szakszeriien sodorta egymas utan a rolnikat.
Ezeket aztan delutan bevaltottuk a Nyugati palyaudvar postajan. Az en heti 20
pengo fizetesemet papirpenzben adta, ma is orzok egy ilyen papirhtiszast. De
drizem a munkaadoi igazolvanyomat is, ceruzairasat, levelet, a Csikos korrektlira
peldanyat, egy fenykepet, amelyen Jankaval egyiitt allnak, de foleg meleg szivet,
emberseget, josagat, iigyes-bajos dolgaim sziven viseleset es mosolyat is orizem
Zsiga bacsinak.
Eppen a Magvetot olvasgattam, amikor haziasszonyom, Meiszter neni az asztalomra csiisztatta a kalocsai behivot. Nem akartam katona lenni, nem akartam a
Donhoz menni, a behivot zsebre tettem, nem szoltam semmit Meiszter neninek
sem, aki eppen a szombati gyertyagyujtashoz kesziiloddtt. Ertem is imadkozott.
Kesobb tudtam meg, Auschwitz aldozata lett.
Kis csomaggal Fotra erkeztem, egyik Szabad Szo elofizetonk, Lassu Janosek
portajara. Ok rejtettek el, mint katonaszokevenyt a szolohegyen, a Fay Andras
kunyhoban, ahol Vorosmarty Fod dala sziiletett eppen 100 esztendovel azelott,
1842. oktober 5-en. Ott a hegyen a magam keszitette mankoval bandukoltam a
szolotokek kozott. Onnet neztem a Kerepesi temeto tajara, ahol a szeptemberi eg
alatt folravataloztak Moricz Zsigmondot. Nem voltam ott a temetesen, de kesobb
iijsagok, folyoiratok lapjairol rekonstrualtam, hogy zajlott a temetes. Abban a parcellaban helyeztek orok nyugalomra, ahol a hatso sorokban elso felesege. Holies
Janka is nyugszik. De ott a kozelben van eltemetve Babits Mihaly, Szabo Lorinc is.
A szemkdzd miiveszparcellaban meg Tancsics Mihaly, Budenz Jozsef nyelveszprofesszor De sokszor jartam az elmiilt 50 ev alatt a Kerepesi temetoben! Majdnem
minden esztendoben egy szal viraggal rottam le kegyeletemet masodik apam, Moricz
Zsigmond sirja elott. Mert messzire vilagito faklya volt nekiink Moricz Zsigmond
es az is marad. Szazadunk irodalmanak a legnagyobbja. H a ra emlekeziink, kicsit
ifjiisagunkra is emlekeziink. A nep szolgalatat, a haza szeretetet, az emberseget, a
becsiiletet, a dsztesseg peldajat tole kaptuk, es ezt orizziik halalunkig.
(Elhangzott 1992. augusztus 25-en Leanyfalun.)
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En mindig azt mondtam mindenkinek, azt hittem, hogy ott nalunk a Kelet Nepe
folyoirat szerkesztosegeben senki nem pohdzalt, vagyis az egyeden se, aki megtehette volna, Moricz Zsigmond foszerkeszto tir. Mert en meg olyan fiatal voltam,
amikor eletenek utolso esztendejeben egyediil maradtam mellette, miutan a humanista szellemij tudos olvasoszerkesztqjet, Kelemen Janost bevittek katonanak, hogy
azt sem tudtam, mi az, hogy politizalni. Maig is azt ertem e szo alatt, amit ott
tanultam, segiteni mindenben, ami becsiiletes celt szolgal. Pohdkarol egyszer
hallottam Moricz Zsigmondot beszelni a szerkesztosegben Sinka Istvannal. Sinka
bejart hozzank. A kdvetkezo mondatokat jegyeztem meg szavaikbol, melyeket az
orszag helyzeterol, az orszag legkdrerol valtottak: „Nem lesz j o igy, nagyon nem lesz
jo igy, meglatod Pista" — mondta Moricz. Es Sinka, akit veges-vegig mellozott,
felreallitott a kommunista rendszer, ez a keves szavii ember, akinek kemenysegeben is meleg szivet, makacs igazsagerzetet oly kdzelrol ismertem meg azokban az
egyre veszesebb idokben, a masodik vilaghaboru idejen, ez a Sinka azt felelte: „Azt
hiszed, en nem latom?..."
Ott, abbol a lepcsohazbol nyilo egyeden kis helyisegben, a Kelet Nepe szerkesztosegeben a sziirke vasajtdn kiviil minden barna volt, a padlo, a furnerszekreny a polcos allvany a harom irdasztal is, amelyeknel iiltiink. Hattal a lichthdfnak Moricz Zsigmond foszerkeszto ur, Zsiga batyam, ahogy mondta nekem, hogy
hivjam. Szemben vele Moricz Erzsi, a teljes kiadohivatal, mert 6 volt egy szemelyben a vezetoje es minden munkatarsa, az egykori katolikus lelenclany, akit a kor
szokasa szerint at kellett teriteni reformatus vallasra, mikor Moricz orokbe fogadta, hogy ne szoljak meg erte a protestans Mdricz csaladot. Puszta Sandor leanyfalui plebanos kolto, akivel kesobb sokat beszelgettiink, meselte el nekem, hogy 6t
kerte meg Mdricz, irjon a dunanttili falu plebaniajara. Ugy egy meterre toliik,
kicsit hattal nekik, en a harmadik iroasztalnal iiltem, s vegiil egy paranyi irogepasztal elott foglalt helyet Erzsi oldalan Piflko Ibolya tiiddbeteg gepirono, akit azzal
tartott ott Moricz, hogy neki is elni kell.
Es elni kellett sarretudvari Nagy Imre parasztkoltonek is, a kilenc gyerekevel. Mikor feljott hozzank Budapestre, az Eotvos utca 12. szam alatti szerkesztosegbe, es
nem volt penziink ra, hogy kifizessiik a verseiert jar6 tiszteletdijat, Zsiga batyam azt
mondta, eredj le Biach iirhoz, 6 volt a mettor a nemet-nyelvii Pester Lloyd napilap
nyomdajaban, ahol minket is nyomtak, mondd, hogy itt van Nagy Imre parasztkolto,
legalabb a vasiid koltsege megteriiljdn, adjon kolcson 20 pengot, majd megadjuk.
„Itt van sarretudvari Nagy Imre", kiabaltam lent a nyomdagepek diiborgese kozben.
„Mennyi kell?" nyiilt a zsebebe rdgvest Biach lir, aki mar ismerte a szovegemet.
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De elni kellett Salamon Erno erdelyi koltonek is.
Azt mondta Zsiga batyam, hogy Salamonnak azonnal kiildeni kell penzt, ha
verse jon, akarhonnet is, de postara kell adni a penzt, mert nagyon szegeny es nagyon tehetseges. Ugy hiisz esztendovel a haborti utan hallottam egy irodalomtortenesztol, hogy Salamon Erno zsido. Moricz soha nem mondta, de hat nem lehet
mindent szamon tartani egy emberrol.
Meg a levego is ugy sargallt-barnallt a szerkesztosegben, mert a villanynak
mindig egnie kellett, es a foszerkeszto urat is abban a spriccelt szovesii barna dltonyeben lattam mindig. Az elnyiitt, bor aktataskaja is barna volt, amelyikben hozta
nekem csaknem minden reggel a langost Leanyfalurdl, a reggelimet, vagy sziiretkor a kertjebol a nagy szolofiirtot.
Velem se beszelt soha politikarol, de amit mondott, az valahogy mindig tobb
volt annal, mint amit pontosan jelentettek a szavak. A legegyszeriibb parasztemberrel is tudta, hogyan kell szot ejteni, hogyne tudta volna, mikent kell egy tapasztalatlan fiatallal. Egyszer azt mondja: „Irjal novellat is, Lajos!" Mert akkoriban meg
verseket irtam meg kritikakat verskotetekrol, persze a Kelet Nepebe. „Milyet?"
kerdeztem. Nem lepodott meg a suta kerdesen, ilyet is sokat hallott elete soran,
ahol jart a falvakban. „Itt ez a zsineggel atkotott halom novella a szekrenyben, es
elovette, hogy megmutassa. Tudod, a cenziira dobta vissza oket, de jovore tijra benyiijtjuk nekik, es ha nem engedik a kozlesiiket, akkor visszakdtjiik rajuk a zsineget, aztan egyszer majd megjelennek. Ilyet irjal!"
Nagy szavakat, hogy egyszer majd megvaltozik a vilag, tole soha nem hallottam, mindig csak effelet, hogy ha vissza is dobja tijra a cenziira, egyszer azert megjelenik. Biztam hat en is a jdvoben, anelkiil, hogy tudtam volna, mi az, hogy politika,
es hogy a parasztsag nagy reahsta irojanak, vagy merjiik mar egyszer leirni, a nagy
europai humanistanak, mert az 6 szellemisege nemcsak magyar, de europai is volt,
ez az allasfoglalasa is polidka.
O nem egy part politikai gyozelmeert szallt sikra, nem is egyes-egyediil a
magyar parasztsag sorsaert aggodott, 6 az egesz magyarsag iitoeren tartotta a kezet.
Egy masik alkalommal meg azt mondta nekem: „Magyar irdnak tudnia kell legalabb egy vilagnyelvet is, melyiket szeretaed tanulni?" Nem tudtam, melyiket valasszam
a sok koziil, meg nem is nagyon ertettem, hogy miert mondja epp most, amikor
dorognek az agyiik a vilagban. Es mert hallgattam, 6 dontotte el: „Tanuljad a franciat, nezd meg a varosban, mibe keriil egy nyelvtanfolyam es holnap megmondod
nekem." E n fokent a tanfolyamok arat neztem a fahagaszokon, a Francia Kovetseg
nyelviskolaja, az Alliance Francaise volt a legolcsobb. Beiratkozas es tandij osszesen 10 pengo. Masnap ideadta ra a penzt, de ahogy ment az irdasztal fele, meg
visszafordult: „Holnap mutasd meg a nyugtat!" Tudni akarta, hogy valoban tudasra kdltottem-e a penzt.
Volt ugy, hogy Zsiga batyam delelott kesobb erkezett a szerkesztosegbe, es kettesben iiltem ott Erzsivel, mert Pifkd Ibolya nem tudott mindig bejonni, gyongelkedett, vagy kezelesre ment. Egyszer csak Erzsi olyan visitos hangon, mint egy boszorka, es egy paraszdany dtkos oromenek vadsagaval a szemeben mondta: „fognak
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ezek szorulni meg!" Nem mertem tole megkerdezni, hogy kik, nehogy bmanak
tartson. Aztan rajottem, hogy amikor beszelgetnek Moriczcal, az mondja neki,
hogy akik a bajt hozzak rank, azokat is elsoprik majd egyszer Biztos, hogy valami
ilyesfelere gondolhatott es j 6 volt erezni, hogy en is tudok valamit a jdvorol.
Utolsd szereplesiinkre az 1942-es Budapesti Nemzetkozi Vasaron keriilt sor a
Kelet Nepe satraban. A hangosbemondoban felttinoen siirun hangzik el: „Megjelent a Magveto, a magyar irodalom kisbibliaja, 320 oldal, ara ugyanannyi filler"
Nem veletleniil ez a mi fo attrakcionk a nemzeti erzest, a fuggetlenseget sugarzo
versekkel 1942 nyaran. Amikor szegenyparasztok allnak meg a sator elott, es nem
tudjak megfizetni a 3 pengo 20-at, Moricz maga egesziti ki egy-ket pengovel az
arat. Szorol szora ezt mondja nekem: „Odaadnam ingyen is, de akkor nem becsiilik meg majd."
A konzervativ sajtoban mind tobb tamadas eri annak iiriigyen, hogy nem val6saghilen abrazolta regenyeben Rozsa Sandor, a betyar kiilsejet. Akkoriban talaltam ra a Somogyi leveltarban Haynau, az osztrak rendorminiszter elfogatoparancsara Rozsa Sandor ellen, es irtam nyomban egy cikket rola a Mai Nap cimil
napilapban: „Hosszii szoke vagy zomok barna ember volt Rozsa Sandor? Egy hiteles szemelyleiras, amely eldonthed a vitat." Meg ott a satorban elolvasta, faradtan
elmosolyodott es megdlelt. Haynau is iigy tudta, hogy a magyar betyar nem hosszti
szoke, hanem zomok barna ember volt.
Aradtak fokent a parasztok, a videki ertelmisegiek a satrunknal, akik iigy jottek a vasarba, hogy ezt a satort folkeresik es talalkoznak Moricz Zsigmonddal. A
nepi irodalom neves alakjai iilnek felvaltva az oldalanal, eliikon Nemeth Laszloval, Sinka Istvannal, Kodolanyi Janossal, de a polgari irodalom nagyjai koziil is
szamosan ott vannak. Es Moricz peldajara, ok is kiegeszidk a szegenyek obulusait
konyviik vetelaranak osszegeig. Hunyady Sandor, Zilahy Lajos, Marai Sandor is
elohiizza az erszenyet.
Akkor mar nagyon faradt volt Zsiga batyam. Roviddel a vasar utan agyverzest
kapott. A budapesd Herzog klinikara szallittottak be es nehany nap mulva mar
tavozott is koziiliink. Engem akkor mar behivtak a polgari legoltalomhoz. Kek
rohamsisakban, sziirke kezeslabasban mentem be reggel a szerkesztosegbe, miutan ejszaka az elso legitamadas erte Budapestet, es sivitottak a szirenak, mikor
Moricz Zsigmond elszenderiilt. Pifko Ibolya siros hangja fogadott: „Meghalt a Foszerkeszto dr!" Erzsi a varosban futkosott, csak kora delutan jott be. Kozben szunteleniil csongott a telefon, a budapesti es a videki sajto hivott minket, meselem az
utolso napok esemenyeit. Nemeth Laszlo, Illyes, Kodolanyi, Zilahy Marai kiilon
is felhiv „Igen, ejszaka elment..."
De valahogy megsem ment el. Veliink van akkor is, amikor a Baross utcai
Moricz Zsigmond Konyvesbolt es Kdnyvkiaddban puha kalapos ferfiak lepnek be,
rank koszonnek, mi vissza, es tiinnek el Kelemen Jancsi hata mogott a pincebe
vezeto lepcson, Gyorffy-kollegistak, akik nalunk huzzak le egy masinan a hamis
katonai elbocsato leveleket. De hat ez nem pohdka, ahhoz erteni kell, ehhez meg
nem kell. Ehhez eleg erezni. Ahhoz is, amikor a szdvetseges hatalmak gyozelmet
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varo H i d szerkesztosegebe, Zilahy Lajos napilapjahoz visz helyettesiteni Jozsef
Jolan, akit operalni kell a Bakats teri rakkorhazban, es oda kell mennem hozza
egy rajztablaval es rajzlappal, leiilni az agya szelere, hogy megmutassa, hogyan
kell a kepeket betordelni a lapba. Akkor mar nagyon meg kellett valogatni, kit
visznek oda helyettesnek, ki hallja ott a beszelgeteseket. Meg ahhoz se kell tudni
polidzalni, hogy amikor telefont kapunk a H i d szerkesztosegebe ismereden
szemelytol, hogy Fdldeak Janos edesanyjanal pesterzsebed lakasan felforgatott
mindent a Gestapo es vigyazzunk a kisregenyenek a kozlesevel, mert lebuktatjuk,
ha j o n a tiszteletdijert. Tudom, hogy nines vesztegetni val6 ido, mert az dreg
hivatalsegedunk mar elvitte mas kezirattal egyiitt a Julika cimii kisregenyt is a
cenziirara, amely a Parlamentben szekel, es utol kell ernem, mielott behivjak az
irodaba. „Hogy akarod utolerni — kerdezik a szerkesztoseg tagjai tagra nyilt
szemmel — tobb mint fel oraja, hogy elment mar" Visszacsodalkozom rajuk, hogy
meg ezt sem tudjak: „Majd futok." Zuhog erosen az eso, egyik villamosrol ugrom
a masikra, kozben persze futok. Szerencsere nem tiinik fel, hiszen felhoszakadas
van. Es az utolsd masodpercben tepjiik le az dreg hivatalsegeddel ,Julika" felett a
kezirat tetejerol Eoldeak Janos nevet, mar nyilik is az irodaajto.
Csuromvizesen erek vissza a szerkesztosegbe, csillogo szemekkel neznek ram.
Ujvari Imre, az egyik szerkeszto, aki nemreg hunyt el Miinchenben, emigracidban
es akirol evdzedekkel a haborti utan azt hallottam, ha igaz, hogy az amerikai hadsereg tisztje volt, maga fozi a kavemat a titkarno helyett es teszi le elem harom cukorral: „Igyad melegen es vesd le az inged is!"
1943-ban, egy esztendovel kesobb, mar igazan veszes idoben adom at Pilinszky
Jancsinak a Katolikus Elet, a Szent Istvan Tarsulat hedlapjanal egy versemet,
amely nagyon gyorsan megjelenik. Utolso ket sora igy szol: „Kiil6n6s este az ilyen,
— mikor a remeny legerosebb." Ezt a „remenyt" is a Kelet Nepe szerkesztosegeben szivtam magamba, Mdricz Zsigmond foszerkeszto iir mellett.
(Elhangzott 1992. augusztus 25-en Leanyfalun.)
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IMRE:

EMLEKEZES

Most vagyok 80 eves.
Milyen nagy ajandek, hogy az ember el 80 evet, minden szenvedessel, minden
kitiintetessel, utazassal az „Ert61 az oceanig", a pokoltol a mennyorszagig es vissza,
orosz fogsagtdl a „Kallay kett6s"-ig , Bartoktol Kodalyig es Mdricz Zsigmondig.
Tehat a mi generacidnk ne panaszkodjek, elmenyekben gazdagok lehetunk es
vagyunk. Mert ha sok mindent el is vett tdliink az elet, egyben sokat adott: egyiitt
elhettiink a nagyokkal, magam Bartdkkal es Kodallyal, szemelyesen talalkozhattam Moricz Zsigmonddal is.
Elmondom azt a nehany kis aprosagot, ami Mdricz Zsigmonddal kapcsolatban
ugyan csak nehany villanas, de a zsenikkel kapcsolatban minden kis adat nagy ertek
lehet. Nem csak az en szemelyes ertekem — noha szubjektive elsosorban nekem az,
— hogy Moricz Zsigmonddal kezet foghattam es Mdricz Zsigmond a vendegem volt.
Amikor eloszor talalkoztunk, en a debreceni kollegium ndvendeke voltam, az
1920-as evek vegen. Egy alkalommal kerte a szobafondktink, hogy szepen dltdzzunk fel, mert Mdricz Zsigmond meglatogatja a kollegiumot es be fog jdnni ebbe
a szobaba, ahol mi lakunk, mert 6 is itt lakott, ebben a szobaban, debreceni diak
koraban. Tessek ezt elkepzelni! Mi akkor mar ismertiik nehany miivet, tudtunk a
„reskontdrdl", Misirol es fgy tovabb, tudtuk tehat, hogy ki fog hozzank bejonni, de
annak jelentoseget termeszetesen nem is tudtuk felmerni megfeleloen. Bejdtt
hozzank — ugy, ahogy Czine Mihaly mondta — a zseni. Bejdtt a magyar szellem,
a kesobbi nagy ember, aki ugyan mar akkor is nagy ember volt, csak nem tudta,
nem ismerte el mindenki. Mi pedig, az akkor 15-16 eves diakok, alltunk az asztal
mellett. O akkor intett, hogy iiljtink csak le. Prdbaljak vegiggondolni, amint bennem most vizualisan megjelenik. (Noha magam nem kepszeriien gondolkodom,
— hiszen mestersegem a hang, a zene.)
O bejdtt, mi felalltunk. Volt egy hosszii asztal a szobaban. A szobafondkdk,
Szabo ur, Eszenyi ur es kdriildttiik mi „fikak", — a Csokonai idejebol fennmaradt
szdhasznalattal. Szivar volt a kezeben, illetve szajaban. Megszolalt:
„Ja, elfelejtettem, hogy itt nem szabad dohanyozni." Ezek voltak az elso szavai,
azutan eloltotta a szivart. Aztan csendesen jarkalt a szobaban, mi pedig vigyazzban
alltunk, mikent az abban az idoben divat volt.
„Uljetek le nyugodtan, — mondta —, ez volt az en agyam. Vasagy mint a kaszarnyaban, pokrdccal letakarva, szabalyosan megvetve. Mi takarftottunk, mert a debreceni kollegiumi elet hagyomanyosan olyan volt, mint Csokonai koraban. Mi hordtuk
az etelt, hetes volt, jelentettiink. Reggel hatkor kellett kelniink csengdszdra es este
kilenckor lampaoltas. Tehat puritan, spartai, nagyon szigorii neveles."
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Talan en is ennek koszonhetem, hogy ma 80 evesen itt vagyok?
Kemeny iskola volt, ahogy Moricz mondta a pataki kollegiumrdl is;
„Kutya kemeny iskola volt." Itt nem csak azt kdveteltek meg, hogy a diak tanuljon, hanem hogy tudjon is. Debrecenben ugyanilyen volt.
Nem azt mondom, hogy arra az agyra mutatott, amelyik az en agyam volt,
mert azt nem merem mondani, hiszen nagyon regen volt es a 80 ev az en emlekezetembol is kitdrdlte mar
Volt nekunk egy emlekkdnyviink, affele „Csittvari krdnika"-szerilseg, amit
evrol evre irogattunk. Kiilonbozo rajzok, viccek, diakcsinyek voltak benne. Valakinek eszebe jutott, hogy at kell hozni a masik szobabol, mert ott lakott az akkori
dnkepzokdri elnok, aki orizte. Athoztuk a borkdteses kdtetet, ami jelenleg a Debreceni Reformatus Kollegium konyvtaraban van elhelyezve. Megkertiik Mdricz Zsigmondot, hogy irjon be ebbe az emlekkdnyvbe valamit. A pontos szovegre nem
emlekszem, de lenyege a kdvetkezo: „En azt a csodalatos dolgot tapasztaltam, hogy
a kollegiumban minden tigy van, mint volt 37 evnek elotte: a regiek a diakok, az
agyak, a kedvek, csak a szam valtozott az ajtdn, akkor 19 volt, ma 4 1 . Az ev akkor
1892-93., de akkor komolyabb embernek ereztem magam, mint ma. Isten aldja a
magyart. Debrecen, 1929. november 2. Mdricz Zsigmond".
Ez volt az egyik elmondando emlekem.
A masik: A diploma megszerzese utan Mezottirra keriiltem tanarnak, ahol
most tijra reformatus gimnazium van. Mikor odakertiltem, bennunk mar akkor is
lobogott a bartdki, kodalyi ttiz, a moriczi szellemiseg, mint nepi kollegistakban.
Mas nemzedek volt! Mi tigy mentiink az eletbe, mint az apostolok. Nem csak eneket tanitottam es enekkart vezettem. Volt egy kis tarsasagunk Massanyi Jozsef fiatal
iro vezetesevel. (Van egy kis kdnyvecskeje is, ami kortdrteneti dokumentum, rendkiviili ertek.) Regds Eerenc fiatal festovel harmasban, Mdricz Zsigmond
szellemeben, — kicsit romandkus, rajongd magyarok —, megprdbaltuk megmozgatni a varost szellemileg. Badar-napokat szerveztiink. A vilaghirti fazekas mesternek, Badar Balazsnak ugyanis Mezdtiir a sziilovarosa, es ott volt mtihelye. A
parizsi vilagkiallitason nagydijat kapott. Csodalatos miivesz volt. Mi barman elhataroztuk, hogy Badar napokat es kiallitast szerveziink, ahova Mdricz Zsigmondot
hivjuk meg eldaddnak, mert mi tudtuk, hogy az U r i muri az T u r i muri volt eloszor, a Makk hetes, meg a Csdrgheo Csuli mezottiri vonatkozasuak. Ilyen alapon
hivtuk meg Mdricz Zsigmondot, hogy a mezoturi teglagyartasrdl, keramiamiiveszetrol tartson eloadast. Valaszlevele sajnos elveszett, de olyasmit irt, hogy
„nagyon j d az agyag, amirol en Mezotiiron nagyon szivesen beszelnek". Megkertiik,
hogy elsosorban irodalomtdrtenetrdl beszeljen, de ez elmaradt, mert 6 valdjaban
a teglagyartasrdl beszelt ket dra hosszat. Kar, hogy ez a beszed is elveszett, de a
korabeli lijsagokban — volt egy Mezottir es Videke, meg egy Egyetertes cimia lap
— talan utana lehetne nezni.
Az eloadas elott — Zsiga bacsi keresere — elmentiink Badar Balazs miihelyebe
is. A piacon at haladtunk, ahol mezeskalacsos satrak voltak. Az egyik sator elott
megalltunk, ahol nagyon szep kiszolgald cukraszlany volt. Zsiga bacsi — mikdz44

ben eszegette a mezest — nezegette 6t, majdnem azt mondhatnam, hogy iigy falta
a szemevel, mint a mezest.
Elfogyott a zacskdbdl az elso adag, — „Kerek meg egy staniclival" — mondta. „De
Zsiga bacsi, nekiink sietniink kellene — figyelmeztettiik —, mert Badarekhoz be
vagyunk jelentkezve es az dreg Badar mar var bennonket, korongozas lesz." Harom csomag mezes fogyott el, amikorra vegre elindultunk. Mdricz Zsigmond nagyon
jdl erezte magat, elbeszelgetett a teglaegetesrol, megcsodalta a szep vazakat, a korongozast.
Ezutan kdvetkezett az eloadas. Mi irodalmi eloadast vartunk, helyette kaptunk
egyet a teglagyartasrdl, annak jelentosegerol, ami szinten nagy elmeny volt.
Az eloadas utan eljdtt hozzank, iigy emlekszem, nalunk is aludt. Ket szobas kis
lakasban laktunk egy bizonyos Dajcs nevii fakereskedd hazaban, a Fiirdo utcaban.
Oda jott el hozzank Zsiga bacsi, nalunk toltotte az estet. Nehai Imre fiam akkor
hat hdnapos volt, felvette, nezte es a kdvetkezoket mondta: „Nekem is van mar
masfel unokam." Akkor vartak, azt hiszem, Balazst. Hosszan elbeszelgettiink. Ott
is ragyujtott egy szivarra.
E n akkor kezdtem Sandor dcsemmel a cigany nepdalok gyujteset Mezotiiron.
Nehai dcsemmel egyiitt eljartunk hozzajuk, sot bevittem oket a lakasunkra is, amit
a felesegem nem igen szeretett, mert utanuk szelloztetni is kellett. E n ilyen fanatikusan csinaltam mindent eletemben, amirol Zsiga bacsinak a szatmari gyiljtdiitjai
jutottak eszebe. Szamomra nagy megtiszteltetes volt, hogy ez a nagy ember ott van
nalam. Kezebe adtam az akkoriban dsszegyiijtdtt cigany nepdalokat, amiket aztan
Kodalynak vittiink el Budapestre. 6 nagy figyelemmel nezegette, kozben szivarozott
es azzal adta vissza, hogy ha legkdzelebb jon, akkor mar ne otven legyen, hanem
szaz! Ezt nem lehetett megkontrazni.
A Mdricz csaladdal kapcsolatunk kesobb meg sokaig fennmaradt. Imola es Eva
leanyom az egyetemen egyiitt dolgoztak, mint restauratorok. Gyakorta jartunk ki
Leanyfalura, ahol egyiitt kughzgattunk, neha ott is ebedeltiink.
Nagy drdm szamomra, hogy tapasztalhattam Zsiga bacsi baratsagat.
(Elhangzott: Leanyfalun, 1992. augusztus 25-en.)
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T A I A L K O Z A S M O R I C Z ZSIGMOND „BOLDOG EMBERE"-VEL

Az egy boldog ember, a boldog ember, Mdricz Zsigmond kdnyvenek (A boldog
ember) Jod Gydrgye. Ereded neven Papp Mihaly, akivel a 60-as evek masodik feleben talalkoztam, nyolcvanevesen. Tiszacsecsehez, az iro falujahoz oly kozeli Magoshgeten.
Papp Mihaly edesanyja testvere volt Mdricz Balintnak, az iro edesapjanak.
— Balint batyam iigyes kis ember volt, mert meg Pesten is kapott epitesi engedelyt. Epitett hazat, kettdt is Gdddlldn, oda mi is vele mentiink. Ott dolgoztam
nala a testveremmel, Andrassal.
Papp Mihaly elorenyiijtotta csontos, nagy kezet.
— Balint batyam legelsdbb a kezemet nezte. Latom, szeretel dolgozni, mondta,
kerges a tenyered.
Mdricz Balint fianal, Mdricz Zsigmondnal is dolgozott Papp Mihaly
„Ott tartottam magamnal Leanyfaluban — irja 1935-ds napldjegyzeteben
Mdricz Zsigmond, amit Virag lanya publikalt T i z ev cimii konyveben — ... es
magasabb napszamot adtam neki, mint masnak, ellenben majdnem semmi dolga
nem volt, amire kiilonben legnagyobb hajlanddsaga is van. Annyira rossz munkas,
hogy Kis bacsi kijelentette, hogy nem dolgozik vele egyiitt... Barmit biznak ra, immel-ammal s egeszen rosszul vegzi el..."
A kozeli rokon elmenyeit egy teljes even at szedegette ki — a kifizetett napszamert
— az ird, s ezeket a beszelgeteseket a megvaltozott nevii Jod Gyorgy eletebe tette at.
Emlekezziink A boldog ember kezdo soraira:, A szerkesztosegben iiltem es dolgoztam..."
Majd kopogtatnak a redakcid ajtajan, s egy hosszu labu szemelyiseg lep be rajta.
Az ird csdndesen mosolyog. Megismeri fdldijet es atyjafiat.
Felolvastam azon a regi delutanon ugyanezt Magoshgeten Papp Mihalynak,
Jod Gyorgy modelljenek. Ugyanolyan joiztien mosolyog a hallottakon, mint annak
idejen Mdricz Zsigmond a gemlabti atyafi erkezesen.
— Nem tigy volt, hogy a szerkesztosegbe mentem!... Dehogy Csak a lakasan,
a sajat lakasan. Ott lakott az Ulldi tit 95. szamti haz masodik emeleten, pont a
Ludovika epiiletevel szemben... Ott kerdezte tolem: mit dolgoztok otthon? Mondtam neki: most hordtunk fat, meg toviset vagunk... Joszagod van-e? Van egy tehen
meg egy borjii, mondtam neki. Igy egyrdl-masrdl beszelgettiink. Ebbol irt egy nagy
regenyt... De beszelgetes kozben nem irt le semmit, csak egy-egy vonast hiizott a
papirra, nem irt le egy betiit se!
Mdricz feljegyzese 1935-bdl: , J d l eldiskural, de az emberek ezt csak iigy hallgatjak, mint a dologtalan ember fecsegeset... Adatai, mint tenyek, nem megbizhatdk,
de iroi anyagnak roppant erdekesek..."
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Az ajto kozben Papp Mihalyeknal folyton csikordult. Hamar hire terjedt a faluban: Papp Mihalynak messzirdl erkezett latogatdja... K i a kdlcsdnkert fejszet hozta
vissza, ki szakajtonyi lisztet kert orlesig, masok a kukoricamozsolasnal szandekoztak segedkezni.
Egy nagy kosar morzsolt tengeri fdle hajolt a Papp hazaspar, mikor megerkeztem. S iigy erzem, ott folytatja Papp Mihaly az elbeszelest, ahol Mdricz Zsigmondnal annak idejen abbahagyta:
— Most van a kukoricavetes, a repaszedes, a buzavetes ideje... De az eso elhatralt bennunket, nem lehetett vetni. Nem lesz jovore sok biiza, nem lesz sok male.
S igy tovabb, faradhatatlanul, sorra veve az drdk paraszti munkak vegtelen
rendjet. Kozben kancsd bor keriil az asztalra. Koccintas kozben a pillanatnyi sziinetben, szdhozjutok.
— Mennyi bora termett tavaly?
— Termett volna — kezdi bizakodva —, csakhogy elverte a szdlot a jeg! Azutan
a horddk se egyformak, hiaba irjak ala, hogy ketszaz liter.. Termett tavaly vagy
haromszaz liter Vagy annal is tobb... Egeszsegere!... De ugy igya am, hogy meg
nem tudom: mennyit hagynak meg a parasztnak egynyolcvanaval, es mennyiert
kell kifizetnem az dt forint addt literjiert.
Mintha A boldog ember Jod Gydi-gyenek meltatlankodd hangjat hallanam, akinek kritikus velemenye volt a hivatalos iiri rend mindenfajta intezkedeserdl. Papp
Mihalynak is vitaja volt sokaig a Keled Zdld Mezd termelocsoport vezetosegevel.
Kdzepparaszt letere a mddos gazdak koze akartak mindenaron sorolni, s iigy is
bantak vele.
— Elmiilt... - mondja, mikdzben szertartasosan koccintunk. — Minden elmiilik, kerem, a fiatalsag is elmiilik. E n is voltam valamikor fiatal ember, amikor meg
Mdricz Balint batyamekhoz jartam ide, a szomszedos Magosligetre... Ahol hat fiii
meg egy lany sziiletett. Most mar csak Karoly el koziiliik meg talan az Ida, aki
Becsbe keriilt at.
Fdlemeli magasra poharat. Hosszan vizsgalja a feherbor vilagos szinet, majd
kibdki a nyolcvan evevel jard bolcsesseget:
— Volt egy sdgorom, mindig azt mondta: a kisgyerekeket mindenki szered, az
dreget meg mindenki utalja.
Ebben nem talalta el az igazsagot Papp Mihaly, mert eppen dregkoraban kerestek meg a filmesek, s udvaroltak kdriil. Legyen belole filmszinesz! Fel is „lepett" a
kdltd Csodri Sandor es a filmrendezd Kdsa Ferenc filmjeben, a Tizezer napban.
Azutan felvittek nemregiben Budapestre, a Mdricz Zsigmond Csibe-novellaibdl keszitett szinieloadasra. Ott iih a paholyban a szinigazgatd mellett, Mdricz
Lilivel.
Kisiijszallasra is meghivtak, ahol Mdricz Zsigmond jart gimnaziumba.
— Otszaz diak volt ott, veliik beszelgettem... Mind az dtszaznak alairtam a
nevemet Zsiga batyam valamelyik konyveben. Mindegyik csak mondta: Kedves
Mihaly bacsi, nekem is, nekem is... Meg kellett kozben allnom. Mondtam nekik:
edes gyermekeim, nem vagyok en irdgep!
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— Szep asszony volt Simonyi Maria, a szineszno, a masodik feleseg? —
kerdezem, mert a fenykepen gydnydriinek latszik.
— Derek asszony volt... De kinek a pap, kinek a papne... Holies Janka, az elso
feleseg szebb volt. Egy kicsit mas. Urino volt... Emez meg egy nagy veres paraszt.
Marasztalna meg. Indulni kell. Rank esteledett. Bticsiizdul biztat:
— Karacsonyra talan eljutok Pestre... Adja meg a cimet, hogy megkeressem!
Nem erte meg a karacsonyt. A 80. sziiletesnap utan megallt vegleg a szivmotor
H a karacsonykor gyertyat gyiijtok, Papp Mihalyra is gondolok. Aki „fdlmondta", mint iskolaban a gyerek a lecket, a maga boldog eletet... S akirol Mdricz
Zsigmond, kdnyvenek vegen, ezt irta:
„A te eleted mintaszerti emberi elet. A szegeny magyar fdldmdves ember
egyiigyil elete. Arrol nem tehetsz, hogy az ember az orszag szolgalataban eleg,
mint a kicsiny gyertyaszal. Ebben mindnyajan osztalyos tarsaid vagyunk e megtdretett hazaban."
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Nehany esztendovel ezelott Mdricz Lili, erdemes, aranyszivil szfnesznonel, Mdricz
Zsigmond leanyanal jartam az dsi leanyfalusi dreg hazban.
A 80. eleteven mar ttillepett asszony rekedtes hangjan elmeselte, hogyan keriilt ide az edesapja...
— Akkor mar sok szinesz volt idekint... — emlekezett Mdricz Lib. — Rdzsahegyi Kalman akkor jatszotta apam darabjaban, a Sari birdban a Joska gyereket...
Nagyon dsszebaratkoztak, apam es Kalman bacsi. Es Kalman folyton mondta neki: gyere ki Zsigam Leanyfaluba, meglatod, csodalatos videk, gydnydrii videk!...
Vegyel valamit... Apam nem akart venni, mert tudta, ha vesz valamit, az drdk eled
teher lesz a nyakan... Es kiadas, es penz... Nem, d nem vasarol semmit! Es akkor
Kalman bacsi azt mondta: j d , nem veszel semmit! Csak gyere ki hozzam kis latogatoba.
Mdricz Zsigmond kijdtt ide, vizitaba. Setalgattak itt, erre-arra, hiszen tagadhatatlanul gydnydrii videk. Ahogyan setaltak, allt ott egy fantasztikusan nagy
didfa.
— Apam imadta a didfat es a didt... — folytatta a mulddezest Mdricz Lili. —
Ugy latszik, az 6 videken, Szatmarban valami szent fa volt a did. Olyan volt a tdrzse, hogy kesobb mi, harom kislany, amikor meg nagyon kicsik voltunk, nem ertiik
at, akarhogyan dsszekapaszkodtunk, harmasban...
Ahogyan ott setalgattak, megszolalt Mdricz Zsigmond: — Na latod, Kalman,
ezt a didfat megvennem... A didfahoz tartozott egy kert. A csikot vette meg, amin
a did allt... Ott allt rajta egy kis haz.
A visszaemlekezesre kdnnybe labadt Mdricz Lili szeme. — Tenyleg nagyon
szep ez a videk, a Pilis hegyeinek lankas vege. Azt mondta Rdzsahegyi Kalman
bacsi: — Pihendhelynek j d lesz ez nektek. Meglatod Zsigam, olyan levego van itt,
mint Svajcban... Azt mondta neki apu: voltal mar, Kalman, Svajcban? Azt mondja
Kalman: nem... Hat akkor honnan tudod? Azt mondta, mert tudom, ez olyan. Es
tenyleg, itt vannak a hegyek, itt a Duna, egeszen kiildnleges a levegoje...
Kedves leanyfalusiak, tanusithatom magam is. Talan tiz ewel ezelott jartam
Svajcban, az egyik legtiinderibb videken, a Lago Maggiore, a hires to partjan, a
havasok kozeli Asconaban, ahol Kerenyi Karoly, az Eurdpa-hirii magyar klasszikafiloldgus letelepedett. Az ekszerdoboz szepsegii Ascona semmivel sem pompazatosabb hely Leanyfalunal...
Most mar helyben vagyunk. Valosagos ird- es miivesztelep honosodott meg itt,
a Duna partjan, mar a X I X . szazad masodik feleben. Az elso honfoglalok kozott
volt Szendrey Ignac, Petofi Sandor, es a pdttdmnyi nagy ember, Gyulai Pal, az
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irodalomtudos apdsa. Jott utana a Nemzeti Szinhaz j d nehany tagja. fgy Rdzsahegyi Kalman is... De meg elobb Gyulai Pal, aki epp 120 eve, 1881-ben faragta
rigmusba Leanyfalu varazsanak dtkait:
„A Duna balk hullam morajja / Kifaradt lelkem hivja, csalja:
Odabb, odabb egy zdld sziget, / Egy kis falu, dombos liget..."
Az utobbi majdnem kerek masfel evszazadban valoban „magyar Svajcca" valt
Leanyfalu, amelynek varazsa vonzotta ide azokat is, akikre nemcsak fajd sziwel,
de biiszke ontudattal is emlekeziink.
80 eves lett volna most, jtinius 2-an az drdkmozgd Karinthy Eerenc. Es 80. sziiletesnapjat ulhettuk volna meg jtinius 19-en a baratai, ismerdsei elott folytonosan
mosolygd, leanyfalui otthonat legszivesebben soha el nem hagyd Szeberenyi
Lehelnek.
Mivel a titkos napldjat csupan dnmaganak vezeto Karinthy Ferenc feljegyzesei
halala utan mar kdzkinccse valtak, lapozzuk fel az 50. szuletesnap, 1971. jtinius 2anak krdnikajat:
„50. sziiletesnapom. A leheto legbekesebb. Delelott atkajakoztam a szigetre,
napfeny, del, szellemek draja — egeszen iigy, mint a Szellemidezesben. Aztan rengeteg vendeg, gratulalok, taviratok. Este a csalad, a gyerekek, Marci szerelmevel,
Gyarfas Julival, a kanadai Juli. S vegiil ketten maradtunk Zsigaval [a kutyaval,
tudni illik, amelyik, vagy pontosabban „aki" talan Mdricz Zsigmond irant erzett
dszteletbol nyerte el ezt a nevet...] Szoval... ketten maradtunk Zsigaval. Es itt a darabom, hogy folytassam. S minden egyeb, hogy folytassam, ahogy elkezdtem..."
Eddig a nevezetes datum, az 50. sziiletesnap megdrdkitese, eppen itt, Leanyfalun... De ez az 50. sziiletesnap szamomra is jelentdsse ndtt. Ez eppen Karinthy
Ferenc napldjegyzetebol deriilt ki. Nehany nappal elobb jartam nala, 1971. aprilis
29-en, budai otthonaban. Ime, a feljegyzes, mondhatni irodalomtdrtened ertekii
megallapitasok errol, az altalam az utdkor szamara keszitett hangfelvetelrol:
1971. aprilis 29... (Elobb Orkeny Istvanrol, aki telefonon keseregte el panaszait,
majd...) „Itt volt delutan Tobias Aronka [igy] es vagy ket drat vett fdl magndn,
sziiletesemtdl kezdve jelen terveimig, a Bstdfi Irodalmi Miizeum szamara.
Sok mindenrdl szo esett, s d egyebek kozott azt mondta: milyen szepen kikerekedett az en eletem, eletmiivem, s ilyennek kepzeltem-e? Igen, kdriilbeliil ilyennek, feleltem. De minden keson jott. A nagy nemzedek, Babits, Mdricz, Kosztolanyi, Karinthy, Krtidy stb. Epp 35 eves korukban tartottak ott, ahol en — mama.
Ez az a 10-15 ev haborus kieses. Behozhatd — valaha is? Azzal biicsiiztunk el,
hogy hosszii elet kellene.
De folytatnam: pi. Amerikaban is 35 eves koraban tartott ott Hemingway,
Faulkner, Steinkbeck, Miller stb. — ahol mi ma. Ezt az elmaradottsagot sose lehet
ledolgozni. Mert felo, hogy az utanunk kdvetkezo futdknak is hatrannyal adjuk at
a stafetabotot..."
Ez a konnyii kezzel fdlfestett szeljegyzet, az 50 eves Karinthy Ferenc vallomasa
borzasztoan igaz. Eppen ezert szomorii sohaja vajon mikent jelentkezett a sokkal
nehezebb eletsorsu, a szegenyseg szarnyai aldl induld Szeberenyi Lehelnel?
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A Losoncon, kozvetleniil a vervesztes, Trianonnal stijtott elso vilaghaborti
elvesztese utan, 1921 jiiniusaban sziiletett Szeberenyi Lehel igy vallott gyermekkorarol az azota szintiigy elhunyt Matyas Istvannak, tortenetesen az altalam szerkesztett Olvaso Nep folyoiratban:
„Arra, hogy fonakul, fanyar mosollyal nezzem az eletet — mondta Szeberenyi
— csetelve-botolva, a realitasok porat szantva huzzam magam utan kenyelmeden
fegyvereimet: a groteszkseget es az irdniat — mar gyermekkoromban eros Idkest
kaptam. Apam egy temetkezesi egyesiilet penzbeszedojekent tartotta fenn magat
es csaladjat. Csak akkor volt mit enniink, ha meghalt valaki... Micsoda kannibali
sors a civihzalt Eurdpaban! - apam a halottak utan kapott szazalekot..."
Az irdnia, a fanyarsag, a groteszk es az elet fonak oldala keveredhetett azutan
nagysikerii, eppen a forradalom eveben, 1956-ban megjelent regenyeben, a Szalmacskaban. Amelyiknek tortenetesen felelos szerkesztdje lehettem a Magveto
Kdnyvkiaddnal. Ami azert nevezetes esemeny mindmaig szamomra, hiszen Szeberenyi Lehel bator, az iigynevezett szocializmusnak nemcsak tuskeit es bogarait
irto, hanem a lenyegre, a korhadt gyokerere is fejszet tamaszto irodalmi tettet annak
idejen igencsak szamon tartottak az eber es kerlelheteden rakosista ellenfelek.
Mar a kezirat nyomdaba juttatasa is a Magveto Kiado reszerol valosagos csempeszarunak szamitott — majd amikor az altalam szerkesztett Vidam Konyvek sorozataban, 1956 tavaszan, akkoriban drias peldanyszamnak szamitd 33 ezres kdnyv
megjelent, tiistent kitdrt az irodalmi vihar
„A kdnyv nem Szalmacska, hanem egyenesen Csdvacska" — harsogta a Rakosiek
annak idejen mar ingadozd birodalmat felto egyik kridkus, aki a konyvecskeben
ellenforradalmi tiizek csdvait velte felfedezni.
Veszelyes indulatok csaptak fel Szeberenyi Lehel kdriil, mig 1956 tavaszanak
Rakosiek iizelmeit leleplezd forradalmi szabadcsapatabdl a jdbarat Tardos Tibor
jelentkezett.
Tardos Tibor vedte meg nemcsak baratjat, de a regeny hosnojet, a banyasztelep csipos nyelvtl, proletarigazsagokert harcold hosnojet. Aki beceneve szerint
Gertrtidbdl lett Szalmacska, szoke varkocsii hajaval, izes paldc beszedevel.
Milyen veletlen talalkozas — Tardos Tibor Szalmacskat eppen Karinthy Ferenc
Ezer ev cimil, riportbdl dramai hosnove nemesedett irodalmi figurajaval hasonlitotta ossze, akit Mate Erzsi vitt szinpadra iszonyatos indulatokkal.
Idezziink Tardos Tibor irasabdl, amelyik az akkor mar valoban forradalmi
hangulatii Irodalmi Ujsagban jelent meg:
„En annak idejen husz-harminc oldalankent olvastam a keziratot, ahogy kesziilt, mindjart megkaptam — igy Tardos. — Mondhatom, hogy beleszerettem a
ndi fdszerepldbe. Ilyen dpusii not, amidta betiit vetiink, a haborii (azaz 1945) ota,
ekkora hittel meg nem irt meg egyikonk sem. Hacsak Karinthynak a Mate Erzsi
jatszotta figuraja nines ilyen hiteles az Ezer evben. Szeberenyi — tudjuk — rettenetesen ismeri a ndket, de azt megsem tudtuk, hogy ennyire jdl..."
Alkalmazzuk a filmvagas mddszeret, es terjiink vissza helyszinunkre, ide, a
Duna partja melle. Szeberenyi Lehel, baratai szamara Lehus, igy beszelt: „Itt
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Leanyfalun 1962 ota lakom. Szerelmese vagyok a Duna-kanyarnak, de a csabitd
eleinte egyediil a Duna volt. Csdnakkal fedeztem fel ezt a tajat. Van, aki a hegyek
feldl fedezi fel. Az egeszen mas. Hegy es viz. Viz es hegyek. Tehat a Duna felol.
Amint a hegyek dliikbe veszik a vizet es ringatjak..."
Ebben a felfedezesben, tudniillik abban a bizonyos csdnakban nem egyediil iilt
Szeberenyi Lehel. Hanem — hogy visszaterjtink Tardos Tibor iment idezett szavaihoz — a ndket olyan rettenetesen ismerd irdnk akkor mar nemcsak egy iigynevezett Novel, hanem eppen a felesegevel evezett vadul a Dunan, eppen nasziitjukon...
Amikoris kikdtdttek eppen ott, az akkoriban rozoganak, de megis romantikusnak
tund haznal, amelyik otthonuk lett.
Szeberenyi Lehel egeszsege vedelme erdekeben, elcserelte budai lakasat —
leanyfaluira...
Es eppen olyan ingadanra, dregedo hazra, ami megeldzden mar „irdkezben"
volt... Bonyolult histdria ez. Elegendo, ha itt csupan arra hivatkozunk, hogy elso
ird-birtokosa, ha j d l tudom, Dery Tibor volt, aki azutan attestalta Hay Gyulara,
egy tetemes kartyacsata vesztesekent... Hay Gyula pedig Nyugatra tavozott. De ne
menjiink bele a tekervenyes reszletekbe, elegendo az, hogy igy keriilt a fiatal hazaspar, Szeberenyi Lehel es Zsdka asszony birtokaba.
,
igy elte drdmteli vilagat az ird kereken harom es fel evtizeden at.
Karinthy Eerenc is legalabb ennyi ideig „megiilte" Leanyfalut.
Masodik — talan az igazi... — otthonava valt az a csdppnyi, eppen viz melle,
viz fdle emelt haziko, ahonnan csupan egy-ket lepesnyi a vizpart, es zsupsz! maris
indulhat iijabb, meg meg iijabb, izgalmasabbnal izgalmasabb kajak-turakra...
Karinthy Ferenc, a „vizek szerelmese", mar csak azert is megszerette Leanyfalut, hiszen rengeteg barat, ird, szinesz, tudos, civil-sorstars osztozott itt drdmeiben. Mivel — ha dolgoznia tamadt eppen kedve —, kis kutakodasokra, informacid-szerzesekre, Leanyfalu meg erre is adhatott ezernyi alkalmat.
Idezziink argumentumkent a napldbdl: „Gydrf[y Gyurinal, nemi felvilagositasokert az Apadok feldl. (Marmint az Arpad-hazi kiralyok koranak hetkdznapjairdl
es linnepeirol) ...Gyorffy egy kerek, nadfedeW hazban lakik, fent csak d, regi nepi
szerszamok — Gyorffy Istvan, a hires neprajzos fia! — es rengeteg konyve kdzt.
igy szeretnek elni en is, es az Arpadok geneoldgiajaval foglalkozni!"
Folytassuk tovabb Karinthy es Szeberenyi most mar az utdkor szamara is legendas eletet, Leanyfalu magnesnel vonzobb erejenek leirasat, regmultbdl taplalkozo
tdrteneteit!
A benzinkut kornyeken, 1912-ben egy negyszdgletes alaprajzii rdmai drtorony
maradvanyat tartak fel. Ahogyan a tdrteneszek megallapitottak, tobb Duna-menti
kiserodhoz hasonloan, ezt is I . Valentinianus csaszar uralkodasa idejen epitettek. A
Krisztus utani IV - V szazad mezsgyejen pusztult el, es az 1960-as evekben restauraltak.
Leanyfalun is igy vigyazott ezelott masfelezer eve a rdmai strazsa, az drt alio
katona.
Csodalkozhatunk-e azon, hogy ird hdsiink, Szeberenyi Lehel akar meg az inkak csalogatd birodalmabdl, Perubdl is annyira visszavagyott? Nemkiildnben a
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Tokio - New York tengelyt sok mas utazasaval osszekoto, vilagjaro Karinthy Ferenc
is.
Hogyan irta Tamasi Aron? „Azert vagyunk a vilagon, hogy valahol otthon
legyiink benne..."
Hajtsuk meg fejiinket a ket tiszta szandekii magyar ird elott. Akik irasaikban
megfogadtak a leanyfalui dreg didfa alatt annyit meditald Mdricz Zsigmond
peldazatat: „Nem olyan a vilag, amilyennek kiviilrdl latszik..." Es aki igy vallott:
„... en azt tartom, aki megmondja az igazat, akar j d , akar rossz, akar szep, akar
csiinya, az nyugodtan alhat es en aludni szeretek eccaka. A tobbi ajdisten dolga..."
(A Karinthy Eerenc - Szeberenyi Lehel emlekest eldadasa
2001-ben, Leanyfalun)
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TOBIAS

ARON:

M O R I C Z GYONGYI ES SIMON A N D O R OTTHONA E L O T T

Ebben a hazban elte hosszti ferfikorat Simon Andor, az 1920-as es az 1930-as esztenddk forduldjanak egykori iinnepelt kdltdje, a modern magyar vers varazslatos
letrehozdja.
Az elso vilaghaborti utani, fenekestiil felfordult vilagban az alig 20 esztendos
ifjti szakitott a hagyomanyokkal. Szuldhazaja, a borsodi szenmedencehez tartozd
Sajdkaza szineit, a vegtelen mezdk tiinderi latvanyat, az erdok sejtelmes es titokzatos vilagat, a dombok es hegyek szemhatartdl szemhatarig hullamzd vonalait
keverte kdlteszetenek palettajara. Egyszerre volt a fold es a falu gyermeke, —
mikdzben korai eszmelesenek bdlcsddalat a kdzeli szenbanyak sziintelen munkamoraja kiseri.
Egerben eltdltdtt diakevei alatt kaleidoszkdpszeril latasmddot alakitott ki maganak. Kdltdi indulasa iistokos szamba ment. Kevesnek talalta az elso vilaghaborti
utani, a ket forradalom megtepazta Budapestet. Neki indult a lazadd Kassak L a jos kdret kiserve Becsnek, — ha ugy tetszik, az emigracidnak...
Elso verseskdnyve kiildnds kavalkadja a lelkeben dtild, olykor megcsendesiild
viharoknak. Ez a kdtet sajat penzen jelent meg az osztrak fovarosban, Becsben, a
Kassak Lajos szerkesztette MA folydirat emblemajaval, Vonaglo tdjak cimmel. Hazaterve Mdricz Zsigmond ajanlasara kdzdite a Nyugat folydirat Simon Andor verseit. 26 eves koraban megjelent Alomfold cimu konyvet Mdricz Zsigmond meltatta
a Nyugat kritikai rovataban:
„Egy het alatt dtddszdr olvastam vegig ezt a kis konyvet, egy ember, egy kdltd verseit... — meltatja Simon Andort leikes hangon Mdricz Zsigmond. —"Vklami kiildnds,
eredeti, uj erzest erzek minden versen, mintha az erddn jarnek a lombok alatt, s a szamdcak, az illatos izek kedves gyumdlcsei az erdei tisztasnak ezek a versek... Az ember
erzi, hogy valakinek igen fontos es igen nagy dolog az elet. A termeszet. A letezes..."
Befejezesiil sorsszerti jdvenddles:
„Harminchet vers. Talan sose jelent meg rdvidebb kdtet. Es ha a kdltd sose
szolal meg tobbet, akkor is bevegezte dolgat. Alomfdldet nyitott meg a magyar
liraban... [Alomfold a kdtet cime.] De en boldog leszek — zarja sorait Mdricz
Zsigmond — ha nem veszti el ennek a boldog elvarazsoltatasnak biivds zamatat..."
Mivel jdmagam is az Alomfold verseskdnyv megjelenesenek eveben, 1927-ben
sziilettem, es eletem j d resze — bizonyos kenyszerii kihagyasokkal — radidriporterkent telt el, engedjek meg, hogy ebbol az iinnepi alkalombdl idezzem a
kdtetbdl Simon Andor Radio cimu verset. Ebben a maga utanozhatadan es lenyeglatd stilusaban, a kezdeteknel — 1925-ben indult a magyar radidzas — megfogalmazta az tij csodaszerszam ismerveit:
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RADIO

Radio
most
teged iinnepellek.
Erzem csodalatos
hatalmadat.

•

Hirdeted, hogy mindeniitt van:
derir es borii.
Hirdeted, hogy mindeniitt van:
feny es arny.
Osszedrldd
idegen fdldek
idegen magvat.
A kdltd az Alomfold utan evente jelentetett meg egy-egy magikus vonzasii verseskdnyvet. 1928: Tomegdhitat, 1929: Aranyszigei, 1930: Virdghulldm... Utana elhallgatott.
Alig egy evtized mulva Mdricz Zsigmond Kelet Nepe cimii lapjaban iijabb
fellobbanas... Ezutan csak fiizetekbe irt, dnmaganak.
Elhallgatasanak titkait ne kutassuk. Elegedjiink meg azzal, hogy a magyar irodalomtdrtenet szamara elegendo az dt megjelent Simon Andor verseskdtet.
36 esztendos koraban ndsiilt meg. Annyi ideig vart, vagyakozott Mdricz Zsigmond tunderi rdptii, lelkiekben olyan gazdag, soktehetsegu leanyara, Gydngyire,
mint bibliai Jakob Rachelre...
E boldog csalad kdltdzdtt az 1940-es evek legelejen ebbe az akkoriban vadonattij, meg most is modern homlokzatot viselo, kenyelmes otthont nyiijtd ferencvarosi hazba: a kdnyvkdteszeti miihelyet fenntartd Simon Andor meg felesege,
Mdricz Gyongyi. Azutan ket sikeriilt gyermek, a fickandozo kedvii Balazs es szepseges kislanya, Imola.
Ebben a hazban teltek a joreszt csendes, magukba hiizddd evdzedek. Ide jartak felesegestdl a j d baratok. Tobbi kozott Kassak Lajos, az egri diakevektdl valtozatlanul hiiseges, Del-Amerikat megjart iskolatars, Remenyik Zsigmond; a zeneszerzd Otto Eerenc, aki Jozsef Attila versei mellett Simon Andor verseit is
megzenesitette... Azutan a kedves Pituk Jozsef festdmiivesz elete parjaval. Vegiil
— de nem utolsdsorban — az eld magyar kultiirhistdriaba illd Piiski hazaspar..
Itt elte meg Simon Andor es csaladja az 1956-os forradalom legtiizesebb napjait. Itt, ahol karnyiijtasnyira a Kilian-tanya, a Tiizoltd utca es a Boraros ter haromszdgeben a pesti sracok, az alig felcseperedett ferencvarosi fiuk Molotov-koktelokkal vettek fel a harcot a betolakoddkkal szemben. A Ferenc koruton hevertek
szanaszet, megbenitva a behemdt aceldriasok, a tankokban szenne egett szerencsetlen sorii szovjet katonakkal ...
i
58

1956 utan, a mtivessze erett Balazs fiii nekivagott a nagyvilagnak. Az apa,
Simon Andor szorongd sziwel, de biztatta: — Fiam, ha festd akarsz lenni, menj
Parizsba ...
Imola, aki a sziildk altal valasztott kdnyves mesterseget mirveszi fokra juttatta,
szintugy elkdltdzdtt. Ferjhez ment egy tudds ferfitihoz, aki majd sok ev miilva
Simon Andor hagyatekat fogja feldolgozni.
Igy telt el ebben a hazban a kdltd Simon Andor eletenek kereken negy evtizede. Felesegenek halala utan kdzds feszekbe htizddott a csalad, egy elovarosi,
csdndes kdrnyezetii, bekes csaladi, kertes hazba. Ahol a nagyapa kezen fogva vitte
es hozta iskolaba unokajat. Leanyfalura, a Mdricz Zsigmond emelte regi hazba
egyutt ment nyaralni — a sziildk dolgoztak... — a nagyapa leanyunokajaval...
Igy kdvetkezett el az utolsd, a 85. ev nyara. Simon Andor ekkor vett biicsut a
fdldi vilagtol. Halala utan ahg nehany esztendovel mar ujra szabadda valt hazaban, az iij idok megvaltozott szellemeben, varazsos mddon keriiltek eld a versek.
A Parizsba elindult fiii hazahozta oket.
A Parizsban eld regi, 1956 eldtti barat, az Ird Varga Ferenc franciara forditotta
Simon Andor filozofikus melysegii verssorait, amelyeket a festd, Balazs sokszinii
kepversekbe almodott.
Mindebbdl ranges visszhangii kiallitas nyilt a Karolyi palotaban, a minden
magyar kdltd altal oly tiszteletben tartott Petdfi Irodalmi Miizeumban.
Igen tisztelt Unnepldk es Emlekezok!
Vajon Simon Andor versei mikor latnak ujra napvilagot - a mar ismertek es az
eddig „dtkok kdnyvebe" rejtdzdttek —, szakmai nyelven szdlva: mikor latnak
nyomdafesteket?
Talan eppen ezzel a kdzeli remenyseggel avathatjuk fel ma, Simon Andor
sziiletesenek 100. evfordulojan ezt a ferencvarosi emlektablat.
(Elhangzott 2001. decembereben a Simon Andor emlektabla avatasan.)
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BODNAR

GYORGY:

M O R I C Z ES A MODERNSEG

Ez a cim, hogy Moricz es a modernseg, eldhiv egy 40 eves vitat, amelynek az volt
a cime: Mdricz vagy Thomas Mann. E n mar annak idejen ertelraedennek tartottam ezt a kerdesfeltevest es tudtam, hogy rossz kerdesre nem lehet j d valaszt adni.
Ezert most egesz mashonnan indulok ki, egyszeriien abbol a kdrbdl, amit mindenki tud, hogy ha ket datumot egymas melle rak, hogy ha az 1908-as Nyugat a
modern magyar irodalom indulasanak egyik datuma es egyben a Sararany megjelenesenek iddszaka is, akkor azt a tenyt kenytelen tudomasul venni mindenki,
hogy Mdricz Zsigmond onmagara talalasanak ideje, tehat a kezdeti korszak utani
Mdricz Zsigmond ideje, az elso magyar modernizacidnak az ideje. Ezt a ket tenyt,
ha egybevetjiik, akkor tanulsagos kdvetkezteteseket is vonhatunk le. E n nem akarnam ennek az egesz tortenetet rekonstrualni, harom miivet emeltem ki, magat a
Sararanyt, amelyet a kor legprovokativabb miivenek tartok. A Kerek Ferkdt, amely
a magyar modernizacid videki vetiiletet mutatja meg es az egesz korszak dsszefoglalasara, kortdrteneti dsszefoglalasara vallalkozd Faklyat.
A magyar modernseg sziiletese a kdlteszet tdrteneteben akar naptari evhez is
kdthetd. 1906: Ady Endre tij verseinek megjelenesi ideje jelzi ezt a korforduldt.
De vajon megalkotta-e a maga hasonlo pilleret a magyar elbeszelo irodalom, hogy
raepiilhessen a jdvdbe iveld hid. Ady Endre szerint igen, a Het krajcar megjelenese utan d iidvdzdlte Mdricz Zsigmondot, mint Petdfi Sandor Arany Janost. De a
Het krajcar csak felvillanas lehetett, belso tuddsitas a korabban szddan szegenysegrdl. Tehat egy uj tarsadalomszemlelet megnyilatkozasa, amelyben azonban a
paraszti azonossagtudat kdzvetlensege feloldddik az erzelmessegben. Az elbeszeles es a lira kdlcsdnhatasa, hatarsertese mar korabban is kiserdje volt a modern
epikai kiserleteknek. Ezekben azonban a lira nem csak elbeszelo modort testesit
meg, hanem iij eletszferak felfedezesenek a jele is. Vajon a Nyugat irodalmi forradalma miert nem kapcsolddhatott kdzvedeniil a szazadforduld premodern elbeszeldihez? S Mdricz Zsigmond miert beszel iigy a szazadelorol, mint levegdden
senkifdldjerdl, amely lebunkdzott, vagy dnfeladd magyar tehetsegek temetdje.
Teny, hogy palyakezdesenek hosszii kinos korszakaban konzervativ eszmenyek
kozott tetovazott, es amikor Osvat Erno biztatd szavai a modernek koze vonzottak,
d nem csak a nepnemzed harmdniatdl fordult el a nyugathoz vezeto damaszkuszi
titon, hanem a Het krajcar melodramajatdl is. Czine Mihaly, Mdricz Zsigmond
hosszii palyakezdd kiserleteinek gondos merlegeldje ugy veli, hogy a Het krajcar
inkabb csak igeret volt, az igazi lazadas tarsadalom- es miifaj-szemleletben egyarant
az 1910-es Sararany. Azota az Uj versek beepiiltek a magyar verskulttiraba, s nem
egy darabja is kepes bizonyitani ervenyesseget. S a modern magyar proza tdrtene63

tebol is idezhetiink olyan miiveket, amelyek folyamatosan reszt vesznek a mtilt es
a jdvd tortenelmet alkoto parbeszedben. Peldaul Kosztolanyi Dezsd regenyei vagy
Mdricz Zsigmond eletmiivebdl az 1911-es Az Isten hata mdgdtt. De mit mondhatunk a Sararany utdeleterdl?
Ujra Czine Mihalyt idezve: a Sararanynak reszint erotikus hire miatt nagy
kdnyvsikere lett. Megjelenese eveben negy kiadas fogyott el, kridkai visszhangja
azonban jdval szerenyebb volt, mint a piaci sikere. Igazi megertdk kevesebben
jelentkeztek, mint a Het krajcar utan. A korabeli kritika lehetett meghdkkent,
vagy hianyolhatta a tavlatot. Az egesz hosszti utdkor tartds zavara es hallgatasa
azonban a Sararannyal szemben mar ahgha tekintheto mtild kortiinetnek es a
pertljrafelvetelben aligha szamithatunk a kortarsi tantikra is. Olyan nagy hatassal
volt rajuk Mdricz oszinte es nyers parasztszemlelete, valamint konvenciddan erotika-abrazolasa, hogy ezekben megtalalni veltek a regeny titkat is. Schdpflin Aladar
pi. mar 1911-ben reszletesen es hitelesen irja le Mdricz alkotaslelektanaban a
lavaszeriiseget, szemleletrajzaban a komorsagot es mikrovilagaban a megfigyeles
es a pontos emlekezes szerepet. A Sararanyban testet dltd regenyrdl azonban csak
annyit tud mondani, hogy a magyar irodalomban elso igazi peldaja valamely szelesebb tarsadalmi terulet attekintesenek, melyet athat a nagy szenvedelmek rajza
es egy nagyszabasu egyeniseg reszletesen kidolgozott kepe. De mit er a mai olvaso
ezzel a meggydzddesevel, amikor Krtidy Szindbadja mar reg bizonyitotta szamara,
hogy a novellafuzer hitelesebb, epikusabb dsszefoglalasa lehet a kornak, mint az
drdkdlt regenyelveknek megfeleld nagy kompozicidk. Az olvaso, tehat ha tigy erzi,
hogy a modern Mdricz Zsigmond elso regenye csupan irodalomtorteneti kiserleti
ertek marad, ott keresi a gondolatmenet folytatasat, ahol Schdpflin Aladar abbahagyta. Arra a kerdesre keres valaszt, mi a kdzds nevezdje a Sararany szeles tarsadalomrajzanak, erotika-abrazolasanak, lelektananak es remtdrtenetenek. A Sararany mai olvasdja bizonyara arra figyel fel, hogy milyen szeles tortenelem- es
tarsadalomrajzza tagul Turi Dani helyzetkepe. A regeny elso fejezeteben a falukep
mdgdtt csakhamar megjelenik a Karai csalad tortenete, amely leplezeUeniil kdveU
a Karolyiak igaz tdrtenetet. Benne van ebben a csalad meggazdagodasa a szatmari
beke utan epptigy, mint a nemzetisegi problema felbukkanasa, amelyet az uradalom svab es roman telepitese idezett eld. A regeny 3. fejezete gazdasagi helyzetkepet foglal magaban, amelyben meglepd egy iij nepies ideoldgia megfogalmazasa. A poganykultusz es a napkeleti lelkivilag mitologikus vedelme. Ez a ket indito fejezet akar a Pusztak nepe tortenelmi szocioldgiajanak eldkepe is lehetne. De
a mai olvasdt aligha elegitheti ki az utdlagos tudas. Bizonyara arra kivancsi elsosorban, hogyan viszonylott ehhez a keled lelkiilet, amelyet Mdricz Zsigmond a
szazadforduld nepnemzeti szellemisegetdl drdkdlt.
A regenyt indito tortenelmi es szocioldgiai fejezetek naturalista regenyeszmek
sziildttei. Mdricz Zsigmond elddei kdziil Ambrus Zoltan mar a szazad vegen szembenezett a filozofikus regeny tdbbletevel es kockazataval. A Bdlcseldk szazadaban
irja, a magasabb eel erdekeben megkdvetelt igazsagok kizarjak maguk kdziil a
fikcidt, es a kepzelmi elemtol teljesen mentesnek nevezi magat. S ezek a tudalekos
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tanitgato regenyirok korantsem a kontarok koziil valok. Az iij elveket a mesterek
egesz sora testesid meg, melyek hatasa meg az ortodox taborra is nagyaranyii.
Voltakepp hat egy altalanos, bar tdrvenyesen el nem ismert jelenseg az, melyre
Zolanak annak idejen felelnie kellett. Termeszetesen felelnie kellett Mdricz Zsigmondnak is, es az utdkor nem tortenelmi es tarsadalomtorteneti ismeretanyaganak elvontsagat keri szamon, hanem az elvontsagnak, mint regenyi kdzegnek a
hianyat. A Sararany irdja azonban hamar hatat fordit a filozofikus tarsadalmi regeny naturalista eszmenyenek, hogy teljesen atadja magat az dsztdnelet ugyancsak naturalista inditeku abrazolasanak. Amelyben meg a paraszti felemelkedesvagy
is beleolvad a hds szenvedelyenek termeszetrajzaba. Ez a szenvedely egyforrasii,
de sokagti. Turi Dani egymas mellett es egymas utan sok konfliktust el at, meg kell
kiizdenie hazassaga valsagaval, melyet egyszerre idez eld ket ember massaganak
feloldhatadan ellentete es a veletleniil talalkozd no es ferfi alkad kiildnbsege.
Szembe kell szallni a kicsinyes, lehtizd kdzdssegevel es dnndn vivni akarasaval,
mely az emberi elet minden mas erteket maga ala gydri. S at kell elnie a pillanatot, amelyben felszabadulnak irracionalis erdi es gyilkossa teszi a legfolsobb emberi
izzas. Ezt a harmas szoritast nem birja ki Turi Dani, sarra valik benne az arany
.Alkotdja szerint mert sar a vilaga is, amely lehtizza es magaba fullasztja. De ez az
iroi ertelmezes csak a regeny summazata es a cim sugallata lehet. Az egesz mil
nyers, vad lavadmlese gazdagabb jelentestartalmakat sejtet, ezek dsszefoglald
neve a szenvedely lehetne, amelynek abrazolasara aligha alkalmas a Sararany irojanak mddszere, a racionahzmustdl soha elszakadni nem kepes naturalista lelektan.
Az irodalmi konvencidt provokald Sararany utan vajon joggal iktathatd-e
gondolatmenetiinkbe a Kerek Ferkd nyelvi telitalalata, a „vastag" jelzd. A polgarmester nagy vastag fekete ember, vastagok a gyerekek az iskolaban, vastag, kdver
a leggazdagabb legeny a balban. A koran eldregedett asszony pedig sovany szaraz,
csendes es szorgalmas, mint a hot. Nyilvanvald, hogy a pontos szo itt nem
artisztikus lelemeny hanem pontos eletmegfigyelesek dsszege. Mert a Kerek Ferkd
minden dsszetevdje es motivuma arrol gydz meg, hogy mozdithatadanul vastag es
dnzden zsiros benne az egesz vilag es botsovany a testet dltd tavlattalan munka.
Pedig ez a vastag es botsovany vilag a szazadeld modernizalddd Magyarorszagan
a polgarosodas egyik lehetdsege. A regeny legnagyobb terjedelemben a kunsagi
parasztvaros tarsadalmat, hierarchiajat, szokasrendjet es eletet mutatja be. Ez a
vilag egyszerre drzi a maga fiiggetlenseget a jdttmentektdl, a zsido iigyndkdktdl
es a foldesiirtdl. A Nagykunsag vilagaban mar a fdldesur puszta szerepeltetese is
dramai ttilzas, marpedig a parasztvaros es a fdldestir ellentetet az ird tovabb
melyiti, amikor mesejenek kozeppontjaba allitja a fdldbirtokosi Kerek Ferkd es a
polgarmesterleany szerelmi konfliktusat. Kerek Ferkd a gatakat nem ismerd,
fektelen magyar iir testet dltese. Mulatozd, pazarlo eletet el es mar-mar a hiabavaIdsaggal es a vegpusztulassal nez szembe, mint neztek korabban batyjai, middn
talalkozik a polgarmester gydnydrii leanyaval. Ez a leany a regenyidd eldtti pillanatban erkezik meg Budapestrdl, friss erettsegi bizonyitvannyal a kezeben, fel van
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toltve az uj muveltseggel, ontudatos, vitakesz es feminista. Regenyuk kezdeten
Kerek Ferkd nem is ismeri dt, trefabdl jelenid meg egyik mulatozasa kdzepette,
hogy apja bosszantasara felesegiil keri, vagy megszdkted. Tdrtenetiik ettol kezdve
kettds erd fiiggvenye. Kerek Ferkd krakeler, uri virtusa kivaltja az ontudatos modern leany ellenahasat. Egyidejtlleg azonban a ket fiatal lelek megismerkedese alkalma is es kiinduldpontja is egy mas minosegii harcnak, amelyben a szembeszegiild erok es dnerzetek az ellentetekre epiild szenvedelyes szerelem csiholdi
lehetnenek, ha az i r d azonnal ki nem oltana a fdhdsei karaktereben es eldtdrteneteben benne rejld ellenteteket. De a regeny hamar kdzli, hogy a polgarmesterleany
regdta drzi azt a pillanatot, amelyben eloszor latta meg Kerek Ferkdt es ismerhette
meg benne a ferfi idealkepet. Kikiabalja, hogy egykor kiilfdlddn tanult es nem
idegen tole ez a modern vilag, amely ellen szerelmi tdrteneteben kuzdeni kezd.
Szerelmi regenyiik tevedesek vigjateka lesz, es sziiksegkeppen tetdzddik be a boldogsag idilljevel. Arra bizonyara sokan emlekeznek, hiszen kozismert regeny a
Kerek Ferkd, hogy egy masik motivum is vegigfut a regenyben, egy csatornazasi
vallalkozas, amelynek kivitelezdje es hirdetdje egy merndk, Kerek Ferkdnak az
ellenkepe. Na mar most politikailag, tehat regenyelmeletileg a problema abban
van, hogy a ket motivum, ez a modernizacid motivum es ennek a szerelmi szenvedelynek a tdrtenete nem talalkozik csak a cselekmeny szintjen. Tehat muszaj
kalandot csinalnia az irdnak ahhoz, hogy a ket motivumot dsszekapcsolja, es
mindenfele manipulacidkat bajt vegre, hogy vegiil a happy end bekdvetkezzek. A
vegkdvetkeztetesem itt megint az, hogy ha Mdricz, a modernseget megsejtd Mdricz,
merte volna vallalni, iigy ahogy a Turi Daniban jelen van, a szenvedely tdrtenetet,
a mindent legydzd szenvedely tdrtenetet, akkor a Kerek Ferkd minden bizonnyal
ugyanolyan teljes regeny, mint az Isten hata mdgdtt.
Es vegiil a Faklya. A szazadeld magyar modernizacidinak korrajz-regenyei kdziil
a Faklya kiizdott a legsikeresebben az ido aramaval. Nem vetodott ki jelenenek
partszakaszara es nem tiint el a korszakvaltas hordalekaban, hanem tovabb sodrddott a tdrtenelemmel, amely immar haromnegyed evszazada viszi magaval
dnndn reszekent, es elted ertelmezeseivel. Mert ez a regeny gyorsan kijdzanitotta
azokat, akik mozduladan idendtast kerestek benne. Mdve sorstdrteneterdl szdlva,
Mdricz Zsigmond maga figyelmeztet a tortenelmi ido hatalmara. De a Faklyat
nem csak az elso vilaghaboriit koveto tortenelmi valtozasok, a forradalmak es
Trianon szembesitettek minden miialkotasok sorsaval sziiletese utan nehany ewel,
es tettek egy vegtelen dialdgus fiiggvenyeve. Belso termeszete szerint is kezdettdl
fogva kiszolgaltatott volt, kiszolgaltatottabb volt az ertelmezo iddnek, mint a zart
teljesseg illiizidjat drzd fikcidk. Mdricz 19l7-es kommentarjabdl tudjuk, hogy van
eldzmenye a regenynek, amelybol 1910 ota jelentetett meg reszleteket a Vilagban,
a magyar videk rajzanak indult es kesobb a haborti hatasara lett az ver es aceldzdn
eldtti magyar elet kepeve.
A videki elet, az egyeni lelek megrendtiltsege es a vilageges visszfenye megannyi
regenyszal, motivum es mondanivald dsztdnzdje, forrasa es inditeka a Faklyaban.
De kepes-e organikus regenyvilagba, egy koherens rendszerbe epiilni valamennyi?
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Ez a regeny tortenelmi es politikai fokerdese. Es ha a vegso valtozat, a haborti hatasanak kiirasa is, ahogy ezt Moricz hivja, ami a Verozon elotd magyar elet regenyeben csakis atteteles lehet, kialakulhat-e benne a sziikseges elvonatkoztatd kdzeg, az a kdzeg, amely koherensse teszi minden motivumat. Az olvaso kerdese
aligha indokolhatd a mii laza kompozicidjaval, tdredezettsegevel es ktildnbdzd
szalainak szetfutasaval. Sot a figyelmes olvasd eszrevehed, a Eaklya felepitese nagyon is atgondolt, dt kdnyvbdl all, es mindegyik kdnyv, egy kivetelevel het fejezetet tartalmaz, eme kisebb es nagyobb egysegek tagolasat egyszerre diktalja a
cselekmeny menete, a szinhelyvaltozas es a tematika alakulasa. Ebben a kompozicidban nem zavar benniinket az eles vagasok alkalmazasa, s a kiilonbozo kdzlesmddok, a cselekmenyes tortenet, az esszek, a monoldgok es elmelkedesek keverese.
H a tigy erezziik, hogy a szeles tarsadalomrajz, a zsufolt problematika, a vallastdrteneti elemzes es az dsztdnelet, valamint a szerelmi lira egymas melle zstifolasa
szetfesziti a regenyt, akkor magyarazatert a melyebb retegekig kell lehatolnunk.
Hiszen aligha hiheto, hogy a X X . szazad regenyforradalmanak annyi eredmenyes
rohama utan ma csupan azert olvasnank elegedetleniil a Eaklyat, mert az kilep a
mesebdl es szabad teret ad a tarsadalomtorteneti megfigyeleseknek, es a letproblemak fdldtti elmelkedesnek. Kisereljiik meg tehat, hogy egy-egy pillantast vessiink a regeny dsszetevdire. A cselekmeny a paphos tarsadalmi beilleszkedeset
koveti, elso mozzanata a fogadasi iinnepseg, masodik a beiktatasi lakoma. A
fenyes nap utan azonban a hds ebredese annak az almos eletnek a megszakitasa
is, amelyet a szazad eleji magyar falu nyujthat ertelmisege szamara. Ebredese utan
a sztik kor, a tavlattalan viszonylatrendszer megmarad, de benne a mechanikus
mozgas mar egy felhalmozddd, tehetetlen es egyre feszitd indulat bdrtdne. Az
indulat elso kivaltdja a beiktatasi nap elszamolasa, amelynek alairasaval feleves
jarandosagtol fosztja meg magat Matolcsi Miklos. De mi a motivuma ennek a
baleksegnek, az elkepedt tehetedenseg a paraszti szerzesvaggyal es ravaszsaggal
szemben, s az onmagat is kerlelhetetlenul megitelo lelek benultsaga. De Matolcsi
Miklos a faluban talalkozik az ehseggel is. S milyen gazdag es beszedes kep all
dssze elmenyeinek mozaikdarabjaibdl, ha az ird hagyja tovabb beszelni a dolgokat.
Megjelenhetne benne a paraszd munka kegyetlensege, a termeszetnek kiszolgaltatott elemi letharc, s mellette a termeszeti idill komplementer motivuma, az
dnigazgatd tarsadalom, amelyben a nep eltartdja vezetdinek, de amely nem valdsulhat meg, amig a tarsadalmi tudatbdl hianyzik az egymasrautaltsag erdeke es
felismerese. S milyen iteletet sugallhatna az a puszta teny, hogy a regenyben bemutatott vilag merteke az ehseg. Az ird azonban elejti ezt a motivumot, s vele egyiitt
a jelkepalkotd regenykdzeg lehetoseget is. Matolcsi Miklds ehsegtitja ugyanis
hamarosan atalakul egy tarsadalmi szemle allomasainak sorozatava.
Amikor meglatogatja a szomszed falu papjat, Dekany nagydszteletii urat,
reszletes jellemzest kap tole az arisztokraciardl, a dzsentrirdl es a kiszolgaltatott
polgarrdl. Amikor pedig a kdrnyek fdldbirtokosaval ismerkedik meg, arra kap
alkalmat az irdtdl, hogy bepillanthasson annak alszent dnzesebe. A paraszt kuratorral elkezdett harcaban meg megmaradt szamara a cselekves lehetdsege, s ami67

kor a kihivasra a fiiggetlen szegenyseg vallalasaval valaszol, ami utan viszont elfogadja a Dekanyne segitseget, 18 aranyat, ami kdzdnseges krimibe rantja bele. Az
aranyakkal hamar lebukik, mert azok ritka hibasan vert darabok. Gyorsan visszajutnak elso ajandekozojahoz, a foldbirtokoshoz. Matolcsi Miklds kihallgatasat az
urak pohdzalgatasa keretezi, amelyben fennkdlt eszmek keverednek az dnzes, a
brutahtas es a kejsdvarsag dnleleplezd megnyilvanulasaival. A pap fdlhaborodassal hallgatja a fdldbirtokost, de haragja fajdalommal is keveredd. Fdlhaborodott a
magyar faji erzese, irja rdla Mdricz. Ez a gazember megis magyar ember volt
magyarul. Matolcsi merlege tehat tarsadalombiralat, onvizsgalat es nemzetfeltes,
amely zaklatott vilagfelfogasanak egesz tdrteneteben vissza-visszatero vonatkozasi
pontja. Jellemzo azonban, hogy e magyarsag-felfogas, mint a valaszok kdzds nevezdje, elvont retorikaban fogalmazddik meg, es sem a tarsadalombiralat, sem pedig
a konfliktusok feloldasa nem kapcsolddik a cselekfiiehyhez, s a tiilsulyba keriild
krimi-tdrtenethez is csupan a hipotezis reven. A tarsadalomtorteneti megfigyelesek eleven bdseget latva, az olvasdnak egyre inkabb az a meggydzddese, hogy a
Faklya tarsadalomtorteneti anyagaban tdbb az eletero, mint a regenyszervezonek
latszd krimi-tdrtenetben. De mi a szerepe a fohos iidvdssegtananak, mert amellett
aligha mehetunk el szd nelkiil, hogy mig a szazadeld magyar korrajz-regenyeinek
tdbbsegeben miivesz hds all a kdzeppontban, addig a Faklya egy reformatus pap
tdrtenete, aki hivatasaval es az Isten-fogalommal kiiszkddik. Az ird celja lathatdlag az, hogy bibliatanulmanyaiban elvezesse fdhdset a szeretet hirdeteseig, amely
a Faklyaban a nemzed eszme mellett a konfliktusok egyetemes feloldasat hivatott
szolgalni. Matolcsi Miklds tragediaja abban van, hogy kiilso es belso veresegei
utan erre a szeretet-vallasra is ketsegbeesett ketellyel tekint. „Te vitetted ki Uram
a lelekbdl a szeretetet a vilagra, de ez csak kaprazat, az elet mas, emberek, figyelmeztetlek benneteket a termeszet drdk tdrvenyeire." Ezek a vegszavak a regeny
egy korabbi eletkepevel rimelnek. A regeny elejen olvashatjuk: tavolabb az liton
porfelleg szallott fel, a csorda jott. Az egesz kepben valami termeszeti kiviragzas
volt, allati es emberelet alatti boldogsag viragzasa. Ez az emberelet alatti boldogsag tdbbet megsejtet Matolcsi Miklds tragediajabdl, feloldasabdl, mint a szeretet
trdnfosztasa es a termeszet drdk tdrvenyeinek hirdetese, s a Faklya regenyelmeleti
lehetdsegenek is megsejtetdje ez az eletkep. Az ird a dolgokat beszelted, azt a
kdzeget is, amelyben egybeepiilhet a tarsadalomrajz, Isten-kereses, szeretet es ketsegbeeses.

•
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(Elhangzott Leanyfalun, 1992. augusztus 25-en.)

DR. K E S Z T H E L Y I

MAGDOLNA:

TAJNYELVI SAJATOSSAGOK M O R I C Z ZSIGMOND
„ A BOLDOG EMBER" C . REGENYEBEN

Tudjuk, Mdricz Zsigmond apai agrdl parasztcsaladbdl szarmazott. „Bdlcsdjet a
Tiszahat ringatta."' Igy vail sziildhelyerdl: „Micsoda tiindersziget Csecse ott fenn
a Tiszahaton, a szoke Tisza partjan..."^
Mdricz Zsigmond eletenek elso dz esztendejet, „a szemelyiseg kialakulasanak
korat" falun toltotte.' A Tiszahat nyelvet, az eszakkeleti nyelvjarast beszelte gyermekkent maga is. Tiszacsecse, Istvandi, Priigy voltak a gyermekkor, a kisiskolas
evek idilli, majd szenvedesekkel teli evei. E tajegyseg parasztjainak a nyelvet tanulta, de kesobb varoslako lett, kozben egyre tdbb koznyelvi befolyas erte, es egyre
kevesebb lett a nepnyelwel valo erintkezese.
Egy jelentos sorsfordulat kellett ahhoz, hogy a gyermekkori Szatmar ne csupan
„hangulatkent" maradjon meg benne. Sziildfdldjet teljes melysegben felnott fejjel
ismeri meg igazan, amikor 1903-tdl 1908-igjarja e videket nepkdltesgyiljtd iitjain.
Ezekrol az utakrdl es jelentdsegiikrdl Czine Mihaly ir legreszletesebben. Idezi
Mdricz vallomasait is: „Az a negy-dt esztendd, mig e videket jartam, az lett az en
egyetemem, legfelsobb eletiskolam (...) foldieim, vereim, (...) modelljeim. Ott
tanultam megismerni nemcsak a magyar parasztot, hanem az embert is.""
Az ekkor megismert paraszti valosag szolgal ezutan alapul az irdnak, hogy a
magyar falu viszonyainak realis rajzat adja. Itt talalta meg A boldog ember Jod
Gydrgyenek es Kdmives Erzsiqek a modelljet is, es itt ismerte meg a jellemzesukre, kdrnyezetiik hitelesitesere legalkalmasabb nyelvi eszkdzdket.
Valdjaban ekkor valt vereve a szatmari nep nyelve, itt „nem egy kozseg nyelvjarasat tanulta el, hanem az egesz videk tajnyelvi kincset szivta magaba." Volt-e az
irdnak „anya-nyelvjarasa"? — kerdezte, es valaszolt is ra a nyelvjarast is jdl ismerd
Sebestyen Arpad. Mondvan, hogy olyan mddon sosem beszelte a videk nyelvet,
„mint egy csecsei parasztember", bar egyeni nyelveben erzdddtt a szatmari dialektus, az eszakkeled nyclvjarasban volt a legotthonosabb. Miiveiben nemes dtvdzette
olvasztja e taj nepnyelvet es az irodalmi nyelvet. A dialektus felhasznalasa Mdricz
miiveszeteben „tudatos sdhsztikumma" erleldddtt.'
Ez kuldndskeppen igaz A boldog ember c. regenyere. Kozismert, hogy Mdricz
rokona, a dszahad (magosliged) Papp Mihaly volt az „eld forrasa" a miinek, aki
1932-ben „Zsiga batyja"-nak elipondja az eletet. A „paraszti tenger" minden allomasat megjart rokon tdrtenetevel azonosulni tudott az ird, s „ellenallhatadan
orommel dolt belole Mihaly szaggatott meseje nyoman gyermekkoranak minden
edes emleke", — ahogy Mdricz Virag irja.^
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A mu nem hagyomanyos regeny, Moricz a paraszti valosag regenyesites nelkiili, szinte dokumentativ jellegti bemutatasara torekedett. A boldog ember szamos, a szociografiara jellemzo vonast tartalmaz. Ahhoz, hogy a mti a szociografia
hitelessegevel tudjon abrazolni, a nyelvnek is hozza kell jarulnia. Talan felesleges
is annak indoklasa, hogy mennyire helyenvald a tajnyelv hasznalata ebben a miiben. Jelen dolgozatban azt vizsgalom (didhejban), hogy milyen nyelvjarasi sajatossagok jelennek meg stiluseszkdzkent Mdricz Zsigmond A boldog ember c. muveben. A tajnyelv felhasznalasa jellemzi a regenyt mind a hangtan, az alaktan, a
szdkeszlet es a mondattan teriileten is.
^
*
Kdztudott, hogy a magyar nyelvjarasok kiildnbsege elsosorban hangtani jellegti.'
H a tajszdlasban szolal meg valaki, a kiejtesebdl jobbara elddnthetd, az orszag
mely videkerdl valo. A boldog ember* „riportalanya" Papp Mihaly, a regenyben
Jod Gyorgy, aki huszonnyolc fejezetnyi monologban beszeli el elete folyasat. Az ird
minddssze csak az elso es a ket utolsd (keretet alkoto) „beszelgetes"-ben jut szdhoz.
Jod Gyorgy egy dszahad kisparaszt, aki az eszakkeled nyelvjarast beszelte. Mozgasi terulete eleg sztik kdril volt, szinte csak par kdrnyekbeli helysegre korlatozddott (Magoshget, Bokeny Sonkad, Nyiridhaza, Beregszasz, Palad, Szatmar,
Milota, Istvandi, Tiszabecs), a fdvarosba csak ritkan jutott el, igy eleg hiven drizhette a hazai szdejteseket. Nem csoda, hogy Jod Gyorgy beszedeben fdlfedezhetj i i k az eszakkeleti nyelvjarasra jellemzo hangtani szineket.
Igaz ugyan, hogy ezen nyelvjaras egyik legfobb jellemzdje a kettoshangzok (a
diftongusok) ejtese, A boldog emberben megis csak egyszer talalkozunk vele: „Tesek
irni belole egy sziep regenyt."(6) — ezzel ajanlja fel Jod Gyorgy elete tdrtenetet az
irdnak. Bar ez az akusztikus jelenseg gyakori hangzasforma e nyelvjarasban, s nyilvan
az ird fiile is erzekeny volt ezekre a hangokra, valdszinii azert nem erzekeltette tdbbe,
mivel a kettoshangzok irasbeli jelolese nehezkes, nehezitene az olvasast, a megertest.
Gyakran hasznalja viszont — feltehetden a diftongusok helyett is — az / hang
kieseset, a magdnhangzdpotld nyuldsdt. PL: vot, vona, koteni, ddala, gyiimocsds, nyoc,
zod stb. Jod Gyorgy beszedenek hangszinbeli sajatossaga a zdrtabb magdnhangzos
forma, pi.: ku, u, uk, cswda, ahwn, komora stb. Az eszakkeled nyelvjarasra erosen
jellemzo illabialitds hatasa is megfigyelhetd. Jod Gyorgy mindig igy beszel: fffidni
(<fiirddni), filit (<fiilit), izenek (<iizenek), vekk (<veluk) stb. „Egy het alatt
keresek egy born)itit." (12) — mondja. Ez az affrikdlodds jdensege. Cstiry Bahnt
szerint a b o r n y a - bornyuja' alakok hasznalatosak a Tiszahaton."
Az ird eldszeretettel alkalmaz olyan ejtesvaltozatokat is a miiben, amelyek alkalmasak a neipes nyelvi illtizid felkeltesere, de nem kdtddnek egy-egy nyelvjarashoz. Ilyen a betunepiesseg jelensege, amikor a koznyelvi kiejteshez igazodva
fonetikusan irja le a szavakat, hasonulasokat, dsszeolvadasokat. P I : k d 5 5 e g , fq/en,
megay, annyz, asse, ucca, - eccdval, eccaka, tug-gyuk, aggya stb. Ebben a nepies
targyii epikaban elofordulo hangtani jellemzoket tk. nagyon mersekeltnek es
sziiksegszertinek tarthatjuk, ezek itt erzekletes helyi, tajnyelvi szinek, nem hangtani sallangok.
.
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Alaktani vonatkozasu nyelvjarasossagot is megfigyelhetiink a muben. Ezek a
sajatossagok is lenyegeben hangtaniak. Gyakran visszatero nyelvelem a taji szin
folyamatos jelenletenek erzekeltetesere pi. a raghaszndlat. Joo Gyorgy igy mondja:
protekcidiw/, hozomany^w/, penzbul, — gazdato/, kitiil, — szinrul, tdbbirw/, —
tavaszon, dszon, — ferhe_, fdldhd_ stb.
Kedveli az ird az eszakkeleti nyelvjarasban szokasos nyelvi format, hogy a
„hova?" kerdesre feleld helyhatarozdt is -na/, -nel raggal fejezi ki. PL: „elmegyek
Krdszeknfl/" (87), „megyek a kovacsna/" (138) stb.
Tipikus szatmari nepnyelvi fordulat, hogy az igekdtdhdz hozzateszik a -fele
hatarozdszdt." Jod Gyorgy beszedeben szep szammal vannak ilyen kifejezesek: „a
Batar is szarad mar kifele" (7), „eszegettiik megfele" (31), „tilt klfele" (63), „vetkeztem lefele" (76), „allogattam en klfele a lovat" (32), „vette kifele" (57), ,jdn elofele"
(115) stb. Sot ragos nevszdhoz is kapcsolja, pi.: „mentem a vasarfea fele" (159),
„megyek a kocsmafta fele" (254). Ennek a jelensegnek igen nagy a stilus-hatasa,
mivel kizardlag az eszakkeleti nyelvjarast beszeldk hasznaljak, fgy ez a beszedsajatossag j d l jellemzi e videkrol vald hdstinket.
Eeltund meg aformdn nevszd nevutdszerti nepies hasznalata: „itt van szembeformdn" (114), „esdre allott formdn vot az ido" (72), „elitta/oman" (272) stb. Meg
az ird nyelvhasznalataban is eldfordul egy — Sebestyen Arpad szerint — ma is eld
szatmari nepnyelvi vonas, pL: „ha hozzdfogndl Idditam", „ha hozzdfogm elmondani", „hozzdfogott szamolm" stb."
A nyelvjarasias alaktani elemek is — nehany kiveteltdl eltekintve — a nepi
szereplo altal elmondott „meseben" lelhetok fel. De meg Jod Gyorgy beszedeben
sem kizardlagosak, ott is csak „szinezekiir' szolgalnak, mirveszi eszkdziil az irdnak,
hogy a paraszd beszedet folyamatosan erzekeltetve a falusi kdrnyezetet, a nepelet
mozzanatait hitelesebben, hangulatosabban tudja fehdezni.

*
A regeny nemcsak hangzo szineivel idezi fel a hds es az ird sziikebb hazajat, a
Tiszahat videket, hanem a paraszti milidt bemutatd, az eszjarast tiikrdzd talalo
tdjszavakkal es allanddsult szdkapcsolatokkal is. A tajszavak stiluserteke elsosorban
nagyfoku expresszivitasukban, intenziv kifejezd erejiikben rejlik. Elsosorban hasznalati kdtdttsegiik teszi oket hatasossa, ugyanis rendszerint csak egy kis tajegyseg
ismeri oket, igy a csupan koznyelvet beszelokre a ritkasag varazsaval hatnak, nagy
a hangulatfelidezd erejiik.
Az ird csak iigy irhatott realisan a paraszd sorsrdl, hogy hagyta hdset a maga
megszokott nyelvjarasaban, kedvelt szdfordulataival kitarulkozni. Eppen ezert a
Jod Gyorgy altal hasznalt tajszavak a korabbi Mdricz-miiveknel is sokkal inkabb
kdtddnek a Eelsd-Tisza videkehez. Nezziink egy kis csokorra vald peldat e tajhoz
kdtddd valodi tajszavakbdl,'^ amikor a nyelvjaras egeszen mas szoalakot hasznal a
kdznyelvben is eld fogalom jeldlesere: arendas (= haszonberbe vett fold), angya
(= sdgorndje), akacidzus (— izgaga, kdtekedd), cserepcsep (= kenderaztatd rud),
esztovata v. szatva (= szdvdszek), gacsitojas (= kacsatojas), katufrek (= dcska,
hosszu feldltd), vackor (= vadkdrte); korpacibereleves (= kovasszal savanykasra
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erjesztett korpale), mdlekenyer (= kukoricalisztbol siitott kenyer), paszuj (= babTozelek'), puliszka (= kukoricalisztbol vizben fozott pep), zsendice {= a sajt savojabol
keszitett tejes etel) — Ezek voltak a szegenyember leggyakoribb etelei a Tiszahaton, amit szilke-hen = etelhordo cserepedenyben vittek a mezdn dolgozdk.
Olyan tajszavakat is mondat az ird hosevel, amikor a nyelvjarasi szoval jeldlt
dolog vagy teljesen ismeretlen a kdznyelvben, vagy nines ra kiilon szd." Egy resziik
a mezdgazdasagi eszkdzdk elnevezese, mint pL: „rdfokat htizatni, csikotot kicserelni"
(322) a szekeren; {rdf = a kerektalpra hiizott vasabroncs - Szamsz. I L 256.; csikoto
— jaromforma facsat, mellyel a tezsldt az eketaliga rudjahoz csatoljak — Mezdgecse, Tiszahat - Szamsz. I . 428., I I . 390.) Az ilyen es hasonlo szavak megertese
meg szotarral is problematikus, ezert Mdricz csak kis szamban hasznalja oket, de
a hitelesseg erdekeben megis sziiksegesek, hiszen Jod Gyorgy munkaeszkdzeit nevezik meg, az eletehez tartoznak.
Sokszor az ird a megertest azzal segiti, hogy a tajszdt olyan szdvegkdrnyezetben
hasznalja, amelybol a szinonimak segitsegevel valik erthetdve a jelentes. PL: „ojan
cstinya, rempes nyelve lett" (147), „csibrdltain ... vagtam a rdzset" (250), „Adni kell
a pujdknak is. Vot neki dt gyereke" (95), „Vdt egy kdrtvelyfa, ... j d kdrtek termettek
rajta." (35)
Jod Gyorggyel az ird sokszor reszletesen meg is magyaraztatja egy-egy ismeretlen kifejezes ertelmet. PL: „Ott vot a sorozas agubaszinbe. Az olyan vasarhely vot, ott
arultak a gubakat, meg emeleten vot a sorozohely, aldl meg a fdldszinten vendegId vot." (314)
Bsrsze azert rejtelyes tajszd is akad a miiben. K i hinne pL, hogy a „nagyanyanmak
megleltem a tojasat a csmdrba" (127) szdvegben a cionar jelentese a csalan fdnev,
amelynek szamtalan ejtesvaltozatat ismeri az UMTSZ (I. 742-44). PI. Beregszaszban
csandr, Paladsagon csondr stb. Tdbb ilyen „rejtelyes" peldat nem is talaltam. Barczi
Geza az ilyen tipusokat csak „nagyon kiveteles esetekben" tartja jogosultnak."
Mdricz hose olym jelentes szennti tajszavakat is hasznal, amelyek hasonlo alakban,
de mas jelentesben megvannak a kdznyelvben is. PL gyakori az elet szd (dtnyolcad
elet, tiz kdbdl elet stb.) 'kenyernek vald gabona'jelentesben.
Kiilonosen nagy a stilushatasa azoknak a jelentes- ill. alak szerinti tajszavaknak, amelyek hangutanzo vagy hangulatfesto erovel bIrnak. Ezek zdme szinten
tiszahati eredetti, mint pi.: „Az dreg meg csatordszott, hogy megmond a tanitdnak."
(22) ( = kiabalt, larmazott); „csiklik a szive, mihelyt szoknyat lat" (320) { - csiklandik); „dcsingdzott utana" (7) (= ahitozott, vagyakozott); „cubukkolt a csizmam a
... sarban" (249) (= vizben, sarban cuppogva jar); „a kiiszdbdn gurnyaszt" (102);
„olyan kornyadozo lett" (144) — az utdbbiak jel.: gunnyaszt = beteg allapotban,
szomoruan iil.'^
Tudjuk, hogy a tajszdk irodalmi nyelvi felhasznalasa sokat vitatott kerdes. Az
azonban vitathatadan, hogy nagy stilushatasuk miatt stiliszdkai tekintetben fontosak. Igazan akkor ertekesek, „ha illenek a tartalomhoz, es a szemelyek jellemzesen
kiviil biztositjak a helyrajzi hitelesseget, azaz, ha kdrnyezed hatast keltenek az
olvasoban."'"
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Moricz Zsigmond tajszavai megfelelnelc ezeknek a kdvetelmenyeknek, sikeriil
„kdrnyezed hatast" kelteniiik, fehdezik azt a tarsadalmi valdsagot, ahol elsosorban
hasznalatosak: a falut, a letminimum ala siillyesztett parasztsorsot. Tajszavai nera
a dekorativitast szolgaljak, nelkiiliik csak alrealizmussal lehetne beszelni a paraszti
sorsrdl.
*
A nepi gondolkodas hii tiikrdzdi az allanddsult szdkapcsolatok (szdlasok, szdlashasonlatok, kdzmondasok), tehat irodalmi hasznalatuk egyertelmiien nepnyelvi
hatasnak kdnyvelhetd el. Irdnk, aki kitilnden ismerte a nyelvjarasi frazeoldgiat, a
nepies hangulat megteremtesere, a nepi alakok jellemzesere, kdrnyezetunk megelevenitesere hasznalja ezeket a hatasos sdlaris eszkdzdket is, talan a tajszavaknal
is nagyobb mennyisegben. Mdricz Zsigmondnak ez a miive a frazeoldgiai kapcsolatok sokszinii gazdagsagat mutatja. Megitelesem szerint a miiben tobbszor is elhangzo 120 kuldnbdzd szolasbol 66 a Felsd-Tisza videken hasznalatos (ill. ott is);
a 45 szdlashasonlatbdl tajjellegii 20. A kdzmondasok szama kevesebb: 21, ebbol 10
nepnyelvi. Peldakent elsosorban azokbdl emlitek, amelyeket Csiiry Balint is felvett
1935-36-ban megjelent Szamoshad szdtaraba. „A szdlasokkal a szamoshad ember
ezerfele szint tud adni a beszednek: ironikus, trefas, gunyos, szatirikus, kedelyes
stb. arnyalatot" — mondja."
Jod Gyorgy — nehez sorsa ellenere is — deriis eletszemleletet erzekelhetjiik az
altala mondott humoros, trefas hangulatii szoldsokhol. PI. trefasan atkozddik: „azer
az j d lelek, nem olyan mint a ... meltdsaga, hogy a hollok szedjek ki a szemit." (64) „Tuz
egesse meg a boszorkany tojasat." (396) — igy szidja a kemenyszivii Varadi Pirost.
Nagyon hangulatos pL: „Ilyen az ember, az esze janyon jar, akkor man, csizmaszdrba
szalad az esz." (139) „Fujjdk azok most a kegyokovet." - hangzik a 'valaki elleni fondorkodas' kepes kifejezesere. Szinte leheletnyi fmomsaggal idezi fel anyja szavait
Jod Gyorgy: „i^iam, / en nem tudom, / mi van velem, / en olyan rossz vagyok. / f ejem
fdj, I labom fdj, I derekam fdj, I mindenem fdj. I Nem vald nekem ez a sok banat. /
Vigyazz magadra, / ne gyujts eleven szenet a fejemre. I Minek kellett neked azzal a
Salanky tekintetes drral olyan nagyfennyen beszelni
"(101) Nemcsak az archaikus izil szolas kdltdi, hanem a ritmusos ismetlesek, az alliteracidk is a panaszt
sdhajtjak el halkuld keressel. „Elmondtam, hogy huztdk ki a pdrndt az edesanyam
feje aldl" (192) — ezzel a szep kepes beszeddel, panaszolja el Jod Gyorgy kis fdldjuk, megelhetesi forrasuk elveszteset, elperleset. Az dsszetilzest es kdvetkezmenyeit
igy fejezi ki: „Mig gyerek vdtam, mertem ujjat hiizni az urakkal, meg is iitottem erte
akdrmom." (197) "
A tiszta lelkiismeretti, munkaszeretd, szorgalmas es becsiiletes Jod Gyorgy nyugodtan mondogathatja: „...rendbe vdt (-van) a szendm" (396). S a lakodalmara gondolva: „mktam elire a garast." (383)
A mti szdldshasonlatainak stilushatasa is gazdagon arnyalt. Jdnehany valasztekos, emelkedett hangulatii, p i : „]6 vdtam hozza, ... mint egy falat kenyer." (363)
Varadi Piroska miatt a szive is „keseru lett, mint az epe." (287) Kisse archaikus szdlashasonlattal elve, jobbagyleleki alazattal dvja fiat — az urak haragjatdl felve — J o d
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Janosne: „Jaj, fiam, minek szoltal. Mindig mondom neked, hogy urakkal, papokkal nem szabad feleselni, mert az azt el nemfelejti, mint kegyo afarka vdgatdsdt."
(70) 2»
Kttldndsen hatasosak, szemleletesek a feltehetden erededleg valamilyen tdrtenetet elmondd, anekdotabdl keletkezett mtibeh szdlasok. PL: „edesanyam csak jar
szodanul, mint az Orbdn lelke." (185); „01yan volt, mint a peleskei pap imadsagos
konyve, aki kifogyott az imddsdgbul." (307) Ilyen, helyi adomabdl kiszakadt iges
szerkezet, amelyben Mdricz hose falubeli esetet mond el eufemiszdkusan, es meg
is magyarazza a szdlas jelenteset: „Fani nenem meg jany koraba elrugta a patkot: gyereket kapott a szaporaszavu fiatdl." (145) (A „szaporaszavu" helyi ragadvanynev, az
ehhez hasonldk szinten erdteljes nepi vonast tiikrdznek.)
Jod Gyorgy egyik szdlashasonlatszerfl nyelvi fordulata, a Szamoshaton is hasznalatos 'pofon kente' helyi kibdvitesevel: „Kapsz tdlem ket olyan pofont, hogy az egyik
filled a becsi toronyra ragad, a masik meg a palddira." (259) Mdricz is feljegyzett
gyujtdtitja soran harom falut trefasan jellemzo, falucstifold szdlast: „Csale Csecse,
hu Milota, bolond Bees, az istentdl elbillegett."^'
Nagyon expresszivek a regeny nepi igazsagot, tapasztalatot megfogalmazd
kdzmonddsai. A keves szoval sokat mondd kdzmondasokrdl mondjak, hogy „a magyar nep filozdfiajanak sziporkai, ... a nepszellem igaz gyermekei."^' Mindig teljes
mondat ertekir, es iigy epiil be a szdvegbe. Tartalma kdzdssegi hagyomanyon alapul, eppen ezert alkalmas a nepi szemlelet kifejezesere. PL: a fdsveny es a lusta
embert iteli el az ird azzal, hogy mar a „Hatodik beszelgetes" temamegjeldlese is
kdzmondas: „...arrol, hogy a fdsveny ketszer kolt, a rest ketszer jdr." (59) A „ddgos"
asszonyra mondja: „arra a lora raknak legtobbet, amek legjobban huz." (24) A boles
mersekletet hirdetd 'Lassan jarj, tovabb ersz.' koznyelvi kdzmondas taji,
regenybeli valtozata: „...nala az a szokas, hogy lassan megyiink messzire" (141), —
ugy erunk a vegire. — hangzik rimes folytatasa a Szamoshaton. A 'Ne fussal ojan
szeker utann, amek nem veszen fel.' — tajnyelvi valtozatot epitette be az ird —
tovabbndvelve hangulati erejet: „... nem lehet, hogy en egy ijen nagygazda janya
utan fussak, mert ha kimutatja az ember, hogy nagyon szalad egy szeker utan, akkor
hamar letessekelik rdla." (357) — igy vonja le a tanulsagot Jod Gyorgy."
A legtobb szdlas vagy kdzmondas nem a szdtarban rdgzitett valtozatban kerult
a szdvegbe, hanem szerkezete igazodott a bekezdeshez, mindig tigy, hogy tovabb
vigye a gondolatot. Az ididmak nagyon alkalmasak a folyamatos informacidkdzlesre, es beszerkesztve a szdvegbe a logikai dsszefiiggesek kifejezesere.
Azzal, hogy Jod Gydrgy sok szdlast, szdlashasonlatot es kdzmondast hasznal,
azt is kifejezesre akarja juttatni az ird, hogy hose nem egyedi, hanem nagyon is
tipikus figura. Eppen tigy cselekszik es iigy beszel, mint hasonlo sorsti paraszttarsai az orszagban. hasonlatai is legtobbszor olyanok, amilyeneket sorsos tarsal is
hasznalnak (szdlashasonlatok), s ugyanazok a boles mondasok (kdzmondasok) jutnak eszebe. Jod Gydrgy tiszahad mivolta abbol tunhet ki, hogy nemcsak a tajszavainakjdresze e videkrol vald, hanem a hasznalt allando szokapcsolatainak jelentos
hanyada is. (Megjegyzem, hogy a frazeoldgiai kapcsolatoknak nem az eredetet,
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hanem hmzndlatdt illetoen.) Ezek a szokapcsolatok a tajszavaknal is jobban tiikrozik a nepi „gondolkodas formajat", a jellegzetes paraszd eszjarast, ezert is rendkiviil fontosak.
*

Harsanyi Zoltan a nepnyelvi sajatossagok kdziil legfeMndbbnek tartja A boldog
emberben a monc(attani jelensegeket. Mdricz Zsigmond „nemcsak az eletet, hanem
az elettel egyiitt az eldbeszedet is teljes (...) valtozatossagaban" adta vissza.
„Mdricz Zsigmond mondatai alatt hangszekreny van." — idezi Illyes Gyulat.
Vagyis az eldbeszed minden szinet, rezdiileset, ritmusat, valamint „zdkkendit es
termeszetes lazasagat, sot pongyolasagait is" bevitte Mdricz az irodalomba.^"
Egyik legfobb nepies mondattani jelenseg a kotoszo nelkiili (parataktikus) szerkesztes (aszindeton), amely jellemzo a nepi beszedmddra.
Jod Gydrgy „didhejban" igy beszel eleterdl: „Otthon legenykedtem, szep eletem
vdt, man janyok utan jarogattam, sok szeretom vdt, ki elhagyott, kitiil elvertek, ki
megcsalt; birtokot elvettek, semmiden maradtam, visszapereltem, megbuktam,
akkor gondoltam, megprdbalom en megis Pestet." Ezekkel a rovid, kdtdszd nelkiili, elenk ritmusu tagmondatokkal sommazza Jod Gydrgy eletenek egy jelentos
szakaszat.
A muben megtalaljuk a nepies mondatfuzes masik jellemvonasat is: a kdtoszdk
gyakonsdgdt (poliszindeton). A regenyben igen gyakori az osztdn hatarozdszd kdtdszdkenti hasznalata, pi.: „A ...Salanky tagjaba szantottunk, osztdn kend tartotta az
eket, en meg vezettem a tindkat, osztdn kicsaptak a borozdabul, mig fordultam
vele, osztdn kend megfogott, osztdn fddhd vert." (391) — A Tiszahaton az es helyett
is inkabb az osztan, oszt jarja.^'
Jod Gydrgy gyakran felidezi sorstarsai beszedet, ilyenkor folytonosan alkalmazza a mondast jelentd iget, a hogy kdtdszd kisereteben. Ez szinten jellemzo nepi
vonas. PI. : „Azt izente vissza, hogy man lefekiidt. De a gyerek megmondta, hogy
nem fekiidt le, csak izente, Azt mondta, hogy mondja meg a Peterke, hogy 6 mar lefekiidt."
Tipikus az eszakkeleti nyelvjarasban az dsszetartozd mondatreszek egyeztetesenek hidnya (inkongruencia).^'^ Regenyunk nyelveben is talalunk ilyen peldakat:
„V6t nagy harmatok." (7), „az ujjai is mind gorbe vot" (66), „fdispdn votak" (69), „Jdttek
a ket venasszony" (128) stb.
A tiszahati dialektusra jellemzo meg a hatdrozott nevelo (a, az) nyomatektalannd
vdldsa, amit Mdricz neveldelhagyassal erzekeltet. PI.: „ — Es mennyi az addssagod? — _ Sonkadi bank 500 pengo, _ Nyiridhazi bank 1281 pengo... _ Kispaladi
egyhaznak tartozom ket mazsa buzaval." (15) Itt meg „szimplifikalt szerkesztest"
is megfigyelhetiink, ami szinten nepies izt sugall."
Denes Szilard az ird stilusanak egyik fd jellegzetessegekent a r'ovidmondatossdgot
emliti, es ezt a felsd-dszai nyelvjaras hatasakent tartja szamon.^' Mdricz Zsigmond
valoban hasznalja ezt a mondattipust (egyszerii bdvitett, sot to- es hianyos mondatokat), mint a hiheteden mertekii tomoritoes es a dramaisag fokozasanak eszkozet.
Bar ebben a miiveben jdval kevesebb a nala megszokott rdvidmondatos, dramai
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fesziiltsegu parbeszed, megpedig azert, mivel A boldog ember „meseje" epikus
raerosseggel folyik, a dramai szerkesztes itt kevesbe kap kdzpond szerepet. Gyakori viszont, hogy az dsszetett mondatok tagmondatait kdtdszd nelkiil ftizi dssze,
amelyek szinte dnalld eletet elnek, a beszedben rovid, sietos, egyszerii mondatokra
hullanak szet. PI. az alabbi reszletben az ird szociografiai pontossaggal soroltatja
el hdsiinkkel a „fizetnivaldit": „ — Legelober negy jdrd jdszdg utan 19 pengo, az
megint dsszevissza 72 pengo. Pdsztorber dtnyolcad elet, ez mondjuk hat pengo,
bocskorpenz 80 filler, negyedkila szalonna, ez penzben negy allat utan egy pengo
hatvan filler, ket liter fozelek es a kocaert egy pengo. Kantartds harom otven.
Harom hold igenyeltfoldert fizetek 130 pengot, ez nines kifizetve... Papber felmazsa
biiza, kukorica 14 kila." (615)
A szak- es tajszavakkal (1. a kiemeltek) leirt hianyos szerkesztesii, objektiv — a
szamok erejevel dokumentalt — stilussal tarja fel a paraszti nyomort. S miutan az
ird sorra vette hose kiadasait es beveteleit, az „atszamitasok" utan kideriil, hogy a
parasztember hiaba dolgozik „latastdl-vakulasig", elete megis „drdkds babfdzelek"(17), ezert nem csoda, hogy igy fakad ki: „ — Kerem, mi csak a szemetjet
essziik annak, ami terem. A tobbi kell addba meg kamatra. De meg igy se tudjuk
kifizetni." (16-17) Ilyen volt Jod Gydrgy „boldog" elete, es az ird celja ennek a „paraszd tenger"-nek a bemutatasa a nepnyelv segitsegevel.
Osszegezve a mil mondattani sajatossagait, megallapithatjuk: Mdricz olyan
mertekben bontotta meg a zart mondatszerkezeti formakat, hogy ezaltal az eldbeszed tokeletes varazsat tudta kelteni.
Mdricz stilusat elsosorban nem a kepzelet sziilte nyelvi ddetek szinesitik, hanem
a beszelt nepnyelv szamtalan variacidja. Az eldbeszed hat ra, mikor rdvidmondatosan kerdez, szuggesztiven felkialt, elhallgat stb., szoval amikor „felrobbantja a
nepies irodalmi nyelv (...) megmerevedett szd- es mondatfuzesi rendjet."^"
A sokfele, a mondanivaldnak megfeleld stiluselem mozgdsitasaval Mdricz Zsigmond el tudta erni, hogy hose, Jod Gydrgy „hangositott" eldnyelven beszeljen.
Szinte halljuk meselesbe feledkezd dallamos diftongusait, izes tajszavakkal es
boles mondasokkal tarkitott — keserii sorsa ellenere is — eletdrdmdt sugarzo
egyszerii beszedet, amely maga a „parasztnyelvi viragba borulas".
Mdricz Zsigmond e csodalatos regenyenek nyelverdl, tajnyelvi vonatkozasairdl
meg sokat lehetne szolni, de „didhejban" — csak ennyit.
(Eloadas Beregszaszon, 1992. szeptember 5-en.)
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M O R I C Z ZSIGMOND
SZINDARABJAINAK KORABELI FOGADTATASA

Moricz munkassaga bovelkedik olyan prozai remekmuvekben, amelyek mar eleteben meghoztak szamara az iroi sikert, elismerest es az ahitott nepszeriiseget, am
eletmiivenek egyik ellentmondasos, maig is vitatott es mar-mar tragikus vonulata
szinpadra szant alkotasainak — nagyreszt sikeriileden — sorozata, sokszor teljes
kudarca.
Mar maga az a teny is ellentmondas, hogy Mdricz mint regenyird es novellista
alapvetden dramai alkat, novellai szinte kivetel nelkiil par oldalon vazolt tragikus
eletsorsok, regenyei pontos tarsadalomrajzok, a dramai surites mintakepei, ugyanakkor szindarabjai meg dramanak sem nevezhetok igazabol, szinhazban bemutatott
darabjai pedig meg az iroi megfogalmazashoz kepest is enyhebb felhanggal keriilnek szinre, minden elesebb konturt elsimitva megalkuvasra kenyszeritve szerzdjiiket. Mdricz szinpadi miivei inkabb hasonhtanak az eletkepre, a nepszinmiire
vagy az idillre, de mindenkepp messze vannak a dramatdl, meg inkabb a tragediatdl.
6 maga szenvedett legtobbet a szinmiivekkel. Elobb az dncenztirat sem nelkuIdzd megiras, aztan a szinigazgatdkkal, rendezdkkel folytatott aldatlan hare gydtdrte. Elete soran rengeteg szinpadra szant muvet irt, ezek nagy resze felbemaradt
(Ddzsa, Betyar), szamosat atdolgozott (Ludas Matyi, A pdk), es a megirtak kdzul
is sok mti egyaltalan nem kerult szinpadra maig sem (Csokonai, Amor es Psyche,
A repiild sas, Csibe, Boszorkany).
Sok ev tavlatabdl visszatekintve tigy tunik, hogy Mdricz egesz eleteben a szinpadra keriilest, a szinhazi sikert dbajtotta leginkabb. A regenyek, novellak evente
megjelend kotetei termeszetes letformajava valtak, szinte erzelem nelkul, a siker
akarasa nelkul vette tudomasul a nepszeriiseget, a prdzairdi diadalokat.
Maskepp alakult a dramak sorsa. Mar 1909-ben, a Het krajcar megjelenesenek
eveben irta a Sari birdt. Nyaralas kozben, latszdlag mellekesen kesziil a mii, valdjaban igen nagy kdrultekintessel, eldzetes szinpadi, elmeleti muvek tanulmanyozasaval. Maga is ir ket tanulmanyt, ezek meg is jelennek, az egyik 1903-ban (Molieretanulmanyok), a masik 1905-ben (A magyar szinpad tradicidi). S de j d lett volna,
ha minden olyan siman megy, mint a Sari bird sikersorozata a Nemzetiben! 1909
decembereben mar szinre is viszi a Nemzeti Csathd Kalman rendezeseben s 6tvenszer jatssza, ami komoly teljesitmeny a szazad elejen. Persze a Sari bird vigjatek, nem tragedia, temaja ugyan kicsit osztalyharcos, mindez j d kedelyii, oldott,
s lekerekitett anekdota formajaban jelent meg a szinpadon a kdzdnseg nagy drdmere. Tetszhetett a konzervativoknak es a moderneknek is, tetszett Blaha Lujza
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jovialisra vett Sarija is, ez volt a siker egyik kulcsa. Az eredetileg Rakosi Szidinek
szant szerep igy valt teljes mertekben vigjatekiva, tarsadalomkritikatdl, problematdl mentesse.
Harom dramatizalt novellat meg bemutat a Nemzeti a kdvetkezo evben, de a
Ltidas Matyit megalkuvd befejezese ellenere sem fogadja el a szinhaz, ahogy az ezt
koveto Fortunatust es a Csokonait sem. Mdricz a kudarcok utan' kivarja az
igazgatdvaltast, s kdvetkezo szindarabjat mar az Ambrus Zoltan igazgatta Nemzeti
mutatja be 1917 szeptembereben: ez az Egi madar c. novellabdl irt Pacsirtaszd. A
Pacsirtaszd befejezesenek megalkuvasa hasonlatos a Ltidas Matyiehoz: a fdhds
szive valasztottjat atengedi egy harmadik szemelynek, d maga egy kdzbulsd megoldast valaszt, Matyi lemond Evirol Ddbrdgi (!) javara, Panni pedig Miska helyett
a birdt valasztja.
Mdricz korai dramai korszakanak ezek az dnkentes megalkuvasai nem magyarazhatdk a szinhaz altal tamasztott eldzetes kdvetelmenyek teljesitesevel, inkabb
bizonyosfajta dncenztirat fedezhetiink fel benniik. Tudat alatt a kisebb ellenallas
iranyaba tolta el a muvek befejezeset, szamitva arra, hogy nem iitkdzik ellenallasba az igazgatdnal. A megalkuvd befejezesek oka azonban lehet gondolad kierleletlenseg is, a szituacidk addig tisztazatlan volta, vagy idegen minta kritikatlan atvetele.
Mdricz megoldasai kisse hasonlatosak Brddy Sandor szindarabjainak befejezeseire. Brddy A tanitdnd c. szindarabjanak befejezeset a Vigszinhaz keresere valtoztatta at happy endre, Paludi Gabor igazgatd meggydzte arrol, hogy ez a „kis"
beavatkozas szazas szeriat fog biztositani a darabnak. Igaza lett ott es akkor, 1908ban, a Vigszinhazban. Brddy ezt kovetoen a Vigszinhaznak irt ket szindarabjat
eleve megalkuvd befejezessel Irta meg (Medikus, Timar Liza).
Mdricz esete nem ilyen egyszerii, de a szinpadi megjelenes, a szinhazi siker
utani vagy biztosan belejatszott a szinmiivek felemas megoldasaiba. A szinhaz
tdbb okbdl is vonzotta, Igy az a tudat, hogy a szinhazi bemutatd a legszelesebb fdrumot jelend miivei, es azon keresztiil gondolatai szamara, nem hagyta nyugodni.
Egy interjuban nyilatkozta, hogy a tdmegre tett hatas vonzza egyre inkabb a szinpad fele I De volt egy dsztdnds, minden erdek nelkiili spontan imadata a szinpad
irant, dsztelte a szinhaz legkdret, az eloadas varazsat, a szineszek jatekat, tehetseget. Szubjektiv, vallomasszerii irasaiban nyomon kdvethetd ez a szinhazi ahitat^
Moriczot villamcsapaskent erte a kommiin leverese utani melldzes, valdsaggal
kitiltottak a szinhazakbdl, s legfajdbb, hogy elsosorban a Nemzetiben nem keriilhetett szinrejo par evig. Hevesi Sandor kinevezesekor (1922) probalja Moriczot
visszahozni a szinpadra, mar az elso miisortervben szerepelteti, igaz, a legartatlanabb miivet tiizi mdsorra, a Sari birdt, de az ird szemelye irant kialakult ellenseges hangulat miatt kenytelen letenni a bemutatdrdl. Mdricz most mar nem tdrddik bele olyan egykedviien a melldzesbe, mint az 1910-es evek elejen ert kudarcok
utan. Elobb — mintha csak iskolagyakorlatot keszitene — megir negy egyfelvonasost (Karacsonyi prezent; Alvd oroszlan; Sziizesseg tiikdre; A fejedelem tanca),
jelezve ezzel is a szinpadon vald megjelenes tovabbi szandekat.
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1923-ban nemi eredmenynek kdnyvelheti el, hogy a Belvarosi Szinhaz vallalkozik a Sari bird bemutatasara, am ez csak felsikernek bizonyul. A cimszerepet
ugyanis az a Rakosi Szidi jatssza, aki 1909-ben, az osbemutaton nem jatszhatta el
az akkor hiresebb Blaha Lujza szerepeltetese miatt. A sors irdniaja, hogy most, a
bemutatd utan 14 ewel, Rakosi Szidi boszorkanyos egyenisegevel kudarcba fullasztja a vigjatekot annak ellenere, hogy Mdricz mar eredetileg is neki szanta a
szerepet, ra gondolt, mikor irta.
1923-ban kesziil a Btizakalasz c. szindarabja is, amit 1924 januarjaban a
Renaissance Szinhaz visz szinpadra. A mti temaja kisse eklekdkus, Mdricz dsszevegyiti a parasztsag es a dzsentri tarsadalmi problemajat az itt szereplo hazaspar
napi civddasaival, feltekenykedeseivel. Mindez nem all dssze egyseges egessze, csak
az „eletszagii dialdgusok"", a karakterek, a szenvedes el benne. Az eklekdkus mii
kivaloan illett Bardos Artiir eklektikus miisort add szinhazaba. A hazaspart Somlay
Artiir es Simonyi Maria alakitotta, az d kitiino jatekuk sokat javitott a korabeli
kridka altal is „elegyes"^ jelzovel illetett dramai anyagon.
Mdricz kdvetkezo darabja A vadkan c. haromfelvonasos tortenelmi jatek meg
1922-ben irddott, mar akkor sem teljesen iij temakent. Az 1914-ben elkezdett
szindarabban hazaselete nehez kiizdelmeitdl prdbal megszabadulni olyanforman,
hogy kiirja magabdl. Ez a kiizdelem az ird szamara ez ido tajt (1922) valt igazan
egetdve. A 17. szazadi tortenelmi keret csak iiriigy a lenyeg benne Revay Ferenc
es Forgach Zsuzsanna driiletig mend veszekedese, amely elviselhetetlenne teszi a
kdzds sorsot, az egyiittelest. A hazaspar egymast marcangold vital szinte felperzselnek mindent a szinpadon, a darab egyeb vonatkozasai erdektelenne valnak.
A vadkan bemutatasa es fogadtatasa j d pelda arra, hogyan siillyed a sok munka, eldkesziilet, jdakarat a feledes homalyaba. A tdrtenet biztatdan kezdddik, mikor a Nyugat, mint rangos irodalmi folydirat is kiall a szerzo mellett es 1924 szeptemberi szamaban egy reszletet kdzdl a dramabdl - kedvcsinaldkent. A vadkan ekkor
mar a Vigszinhaz birald triumviratusanal — Roboz Imre, Job Daniel, Komor Gyula
— varja sorsat. A Vigszinhaz repertoarjaba es sdlusaba ugyan nem illik bele az
effele tortenelmi jatek, meg mas mdriczi karakter sem, mivel a szinhaz olyan francias vigjatekokat, bohdzatokat mutatott be szivesen, amitdl kasszasikert remelt.
Maganszinhazkent csak a kdzdnsegre szamithatott. A vadkan bemutatasatdl nem
remelhettek hosszu szeriat, tablas hazakat, ird es szinhaz egyiittmilkddese eddig
fel sem meriilt. Az 1924-es helyzet azonban specialis: Mdricz majd minden szinhaznal prdbalkozik ebben az idoben, mert szenved a melldztetestdl, a Vigszinhaz
pedig azert fogadja el Moriczot, mert a Nemzeti eppen nem vallalkozik ra, s ezaltal a figyelem a Vig fele fordulhat a bemutatd kapcsan. Masreszt bekalkulaltak
egy jdvdbeni gyiimdlcsdzd egyiittmiikddest is, ami reszben meg is valdsult.
A vadkan vegiil 1924. oktober 22-en keriilt bemutatasra, minddssze 13-szor
adtak eld parades szereposztassal: Zsuzsannat Gombaszdgi Frida, a cimszerepet a
kesobb Amerikaba emigrald Lukacs Pal, Bakitsot a nepszerd sztarszinesz, Hegediis Gyula alakitotta, meg az epizodistak is nagy nevek voltak: Kabos Gyula,
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Rajnai Gabor, Orsolya Erzsi. Ez a bemutato egy erdekes szinfoltnak mindsiil a vigszinhazi bemutatok soraban, szivesen emlekeznek ra, de nem jelentos.
A vadkan befejezese indokoladanul vigjateki, a szerzo megalkuvasa sajat miivevel szemben. H a a darab lenyege Mdricz szerint a „nemek halalos gyuldlete"^
akkor nem oldddhat fel ez az adaz gyuldlet a harmadik felvonas vegere egy szokvanyos kibektilesben.
Figyelemremeltd jelenseg A vadkan kritikai visszhangja. A Nyugat ismet Mdricz
melle all, Schdpflin Aladar a szindarab erteket meghalado melysegben elemzi a
benne rejld emberi drdkervenytiseget, s eltekint a dramaturgiai gyengeitdl.'
Ket ev szinpadi sziinet kdvetkezik, mikor 1927-ben kirobban a sajtdvita Mdricz
letiltasardl. Kideriil, hogy a szerzdt senki nem tiltotta le a Nemzeti vagy mas szinhaz szinpadardl, csak egyes jobboldali kdrdk jeleztek, rosszallasuknak fognak hangot adni barmely Mdricz-mii bemutatasa eseten. A dolog ezzel lezarult, nem volt
tdbbe akadaly.
1927 a fordulat eve abbol a szempontbol is, hogy akkor kesziilo regenyet, az
U r i murit szinte azonnal atirja Mdricz szindarabnak egyenesen a Vigszinhaz
szamara. Hegediis Tibor, a Vigszinhaz fiatal rendezdje es Harsanyi Zsolt ird szemelyesen targyalnak Moriczcal a mii szinpadra allitasardl' Az U r i muri hiteltelen, vigjateki befejezese (Zoltan es felesege kibekiilnek) nyilvanvaloan a szinpadra allitdk rabeszelesere sziiletett meg. Hegediis es Harsanyi fd erve az volt,
hogy az eldzd evben Mikszath regenyet (A Noszty fiti esete Toth Marival) is
hasonlo valtoztatassal vittek szinre, a tdrtenet ott is a cimszerepldk kibekiilesevel,
hazassaggal vegzdddtt; Kis kiildnbseg, hogy a Noszty-fiu adaptalasat nem a szerzdnek kellett elvegeznie, megtette azt helyette Harsanyi Zsolt, s mar Mikszathnak
sem fajhatott, hisz 16 eve halott volt. Mindez sikerszeriat jelentett a Vigszinhaznak, mert a Mikaszth-darabot 170-szer adtak eld.
Az U r i muri hasonlo jellegti befejezesetdl ugyanezt a szeriat varta a szinhaz.
Mdricz a rabeszelesnek engedve irta meg a befejezest, Zoltan kibekiil Eszterrel,
minden jdra fordul, meg a csugari kubikusok is megkapjak napszamukat. Ezzel a
hirtelenul rdvidre zart, nepszinmiivi befejezessel komoly alapot szolgaltatott a darab arra, hogy a rendezes a harmadik felvonasbeli murit allitsa a kozeppontba.
Igazi naturalista rendezest produkaltak, a muri tenyleges duhajkodaskent funkcionalt. A foszerepeket Somlay Artiir, Somogyi Erzsi, Simonyi Maria, Maly Gerd
jatszottak a vigszinhazi naturalista szinjatekhoz mcltd atelessel.
Schdpflin .'Uadar kritikaja ezuttal is elismerd, dicseri a rendezest, a szineszi atelest, s szd nelkiil hagyja a megvaltoztatott befejezest.' A szinhaz szamitasa eztittal
nem valt be, az U r i murit minddssze 34-szer jatszottak, Mdricz a szinhazban sem
lesz Mikszath.
Az 1928-as ev vegre meghozza a Nemzed szinhazi bemutatdt. Hevesi Sandor
decemberben bemutatja a Nem elhetek muzsikaszd nelkiil c. regenyadaptacidt. A
mii vigjatekkent valt sikerdarabba, meg az a keves kritika is ekunt belole, amit
Mdricz elrejtett benne. A harom nagyneni szerepfelfogasa meghatarozza a darab
hangvetelet. Hevesi komikusra vette az dregasszonyokat, s ezzel kialakult a vigja82

teki alaphangulat. Az egyik nagynenit Vaszary Piri, a kor Irires komikaja jatszotta
sovany alkattal, a masikat Vizvary Mariska kover formaval.
A Nem elhetek muzsikaszo nelkiil szinpadi atalakulasa nem volt olyan latvanyos, mint az U r i murie, mert nem kellett drasztikusan atirni az esemenyeket. A
tdrtenet kedves es bajos, csupan az esemenyek mdgdtt erzddik egy kesziilddd
drama. A rendezes a darab anekdotikus vonasait erositette fel, igy erve el, hogy
majd masfelszaz eloadast ert meg, igaz, csak a Nemzed Szinhaz kamaraszinhazaban, nem a nagyszinhazban.
Egy ev mulva keriilt szinre a Legy j d mindhalalig, 1929 novembereben mutatja
be, ismet a Nemzed. A szinmu huen kdved a regeny cselekmenyet, meg a tarsadalomkritika egy resze is megmaradt, de az iskola szemelyisegrombolo volta kimaradt,
a mil elvesztette tragikus tdlteset. A befejezes a megnyugvas erzeset okozhatta a
nezdben. A lappangd tarsadalomkritikat meg inkabb tompitotta, hogy Nyilas Misit
a fius alkatu hires komika, Vaszary Piri alakitotta. Szerepformalasa nem lepett tiil
egy kamaszfiu intezed serelmein. A tobbi szereplo is az altalanos megbekelest
sugalmazta, igy Rdzsahegyi Kalman, Vizvary Mariska, Kiirti Jozsef Pethes Sandor
A ket Nemzeti-beli sikert negy bukas kdved, mind a negy mas igazgatd iranyitasa alatt. 1931 oktdbereben a Kerek Ferkd keriil szinpadra Csathd Kalman rendezeseben — meg Hevesi az igazgatd — minddssze 15-szdr Az azonos cimu regenybdl atirt szindarab sok nagyszeru jelenettel gazdagodott: Ferkd es Maria kapcsolata miiveszi es emberi szempontbol is hiteles. A Nemzed szinpadan azonban a
mil dsszes melysege elsikkadt a nepszinmiihdz hasonlatos idiUikus eloadas miatt."
Kedvezddenebb volt A muranyi kaland fogadtatasa Markus Laszlo igazgatasa
alatt — bemutatd 1933 februar —, minddssze 8-szor adtak eld a draga kiallitas
ellenere is. Ezt magyarazhatja a darab epikus, konfliktus- es cselekmenyhianyos
volta, de hianyzott belole a vigjatekra egyebkent jellemzo poen es verbalis humor
is. A negy felvonas negy dras iddtartamat Somogyi Erzsi es Kiss Ferenc szineszi jateka elenkitette kisse.
A Rokonok Voinovich Geza igazgatasa idejen keriil bemutatasra (1934 februar). Bar feljegyzes nem szol rdla, valdszinii, hogy Voinovich keresere irta at Mdricz
a befejezest, elhagyva a fdhds dngyilkossagat es visszaallitva a hazastarsi beket.
Csathd Kalman rendezeserdl es az adaptacidrdl egyarant elmarasztald kritika
jelent meg Redey Tivadar tollabdl."
1936 aprilisaban Iijabb Nemzed szinhazi bemutatd, ezuttal a Forr a bor Az
igazgatd ekkor mar a fiatalon odakeriilt Nemeth Antal. A darab a felnott Nyilas
Misi kisebb-nagyobb falbaiitkdzeseit mutatja kevesse dramai mddon. A kridka
ezuttal — nagy utat megteve a 20-as evek elejenek dicserd jelzditdl — kis hijan
leparancsolja Moriczot a szinpadrdl. Schdpflin Aladar, aki mindig a nagy irdnak
kijard tisztelettel irt a dramakrdl, most targyilagosan biral, elmarasztalva a mii
felesleges patoszat." Hevesi Andras kritikaja meg kimeletlenebb, szinte elvitatja
Moricztol a Forr a bor szerzdseget." A kudarcon Odry Arpad es Ungvary Laszlo
— kortarsak szerint kitiind — szineszi jateka se tudott segiteni.
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Ezzel nagyjabol le is zarult Moricz szinhazi korszaka. Az irast persze nem
hagyja abba, de harom megirt szindarab (Csibe; Betyar; Boszorkany) kiforratlan,
befejezetlen marad, szinpadra egyik sem keriil. Igaz, meg utoljara irt egy un. nepdramat, ennek cime Kismadar lett, ez valdjaban az 1917-es Pacsirtaszd ujrafogalmazasa. Itt Mdricz semmifele megalkuvast nem kdvet el, a nepdramat 1940 szeptembereben a Piinkdsti Andor-fele Madach Szinhaz mutatja be — keves sikerrel.
Ez esetben Moricznak nem volt eleg onmagahoz hiinek maradnia a cselekmenyt
illetoen. Sikeriilt egy hiteles befejezest megalkotni, eszerint a fdhds magaval viszi
szive valasztottjat a varosba, beteljesul a kdzds sors. Am mindez nines dramaturgiailag megoldva, hianyzik a szituacidk es a dialdgusok elhitetd ereje, igy az egymasratalalas a mii vegen meseszerden hat.
Hiaba, a dramairdnak szinpadi szerzdnek is kell lenni, hogy elkepzelese megvaldsuljon, es mondanivaldja „atjdjidn" a rivaldan a kdzdnseghez. Mdricz szindarabirdi palyaja akkor ivelt volna magasra, ha dramai alkata parosul egy Molnar
Ferenc-fele szinpadismerettel...
A Kismadar meg mindig nem a befejezes, az eletmiire feltett korona ezutan kdvetkezik. Elete nagy fajdalmat, az 1928-as vigszinhazi U r i murit iijbdl atirja, a regenyhez hd befejezest ad a tortenetnek, amely csak igy lehet hiteles. Az atirt
miivet ugyan odaadja a Nemzednek, de udvarias elutasltasban reszesiil, vagyis nem
kap irasbeli valaszt a benydjtott keziratra.
A szinhaztdrtenet azonban sokat nyert azzal, hogy az ird halala utan mar
minden Moricz-dramat tigy jatszanak a szinhazak, ahogy azt a szerzo eredetileg,
az elso valtozatban megirta. Igy nem csak az U r i muri kapta vissza tragikus,
puszdtd befejezeset, hanem a Ltidas Matyi es a Rokonok is.
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NAGY

SANDOR:

Az U R I MURI VILAGA

Szerkezet es jelentes

1.

Minden konyvnek megvan a maga sorsa. Mdricz Zsigmond 1928-ban megjelent
regenyenek is: a kortarsak tobbnyire dicsertek, utdbb azonban felbukkantak az
iroi szemlelet bizonytalansagat hangoztatd fenntartasok, majd a mti esztedkai
erteket is megkerddjelezd ketelyek. Megjelenesekor a legkivaldbb kritikusok —
Balint Gydrgy Feja Geza, Ignotus, Komlds Aladar, Nemeth Laszlo, Schdpflin
Aladar es masok — irtak rdla elismerden. Kodolanyi Janos Az Est-ben kozolt
cikkeben azt is leirta, hogy „...ez Mdricz Zsigmond legtokeietesebb, legmelyebb es
legkomolyabb munkaja". Nagy Peter monografiaja (1953, 1962) az ertekek mellett
mar eszmei es esztedkai hianyokat is kierzett a regenybdl, s bar Czine Mihaly kismonografiaja (1968) arnyaltabb ertelmezesre adott peldat, az 1987-ben mar hetedik kiadasban megjelent gimnaziumi irodalmi tankonyv szerzoje egyertelmuen
megallapitotta, hogy „az U r i muri nem tartozik Mdricz sikeriiltebb alkotasai koze."
Feltehetden e tankdnyvnek is resze van a felndvekvd diakgeneracidk feliiletes
tudasanak kialakulasaban, amely alig tekinti tobbnek Moricznak ezt a regenyet,
mint a dzsentrisors bemutatasahoz felhasznalhatd szocioldgiai peldatarnak.
Az itt kdvetkezo elemzesi kiserlet nem kezdemenyez „pertijrafelvetelt" Mdricz
Zsigmond regenyevel kapcsolatban, noha indittatasat bevallottan a fentiekbol kiolvashatd ellentetes ertelmezesektdl is kapta. Csupan szeretne lijragondolni az
Uri muri ertekrendszeret, mikdzben — remelhetoleg — tij, vagy eddig kevesbe
meltanyolt szempontokra is rairanyitja a figyelmet.

2.
Az U r i muri vilaga egyetlen szemelyisegre komponalt sorsdrama. A regeny legszembetilndbb sajatossaga Szakhmary Zoltan kapcsolatainak kiuresedese, a kozeppontba allitott hds elmaganyosodasa. Eletenek utolsd negy napjaba siiritett vegkifejlet, amelynek retrospektiv mtiveszi melysege kiilonosen megragado: Szakhmary
Zoltan egesz eletenek kiilso es belso csddjet tarja fel anelkiil, hogy epikus narracidval reszletezne mtiltjat.
Eolytathatadan eletenek tragikus csddje a regenyhdsben kettds erzelmi-intellektualis szinteren tudatosul: kiilso, kdzeled szinteren es belso, maganeleti szferaban. E pszicholdgiai szinterek kdziil feliiledbb — de nem feliiletesebb! —, ezert
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konnyebben erzekelheto a kozeleti szint. Az emberi sorsdrama bonyolultabb
pszichikai melyretegeire kevesbe figyeld elemzes akar meg is ragadhat ezen az
elso szinten, — a dzsentri tortenelmi sorsanak zsakutcajat erzekelve csupan — , s
a belso erzelmi-intellektualis reflexidkat csak az eldbbit motivald mozzanatokkent
— es nem dnalld szemelyiseg-szinterkent! — kezeli. Ezek a reflexidk ketsegteleniil
nebezebben fejthetdk fel, hiszen a hagyomanyos epikai narracidval megvaldsitott
totalitas hijan mas miiveszi eszkdzdkkel, eljarasokkal leteznek. A szemelyiseg
csdd-tudatanak kettds szintere pedig szorosan dsszetartozik, mikent azt a remektil
sikeriilt regenyexpozicid pontosan jelzi is.
A rekkend forrdsagban a kunsagi por-esd szurkesegeben fuldokld Sarga Rozsa
nagyvendegloben Szakhmary Zoltan tudja ugyan, hogy birtokoskent es ferfikent
kiildnb, mint a vizszabalyozasi merndkdt es a kopoltyiisi parasztokat kijatszd
Csdrgheo Csuli, vagy a konnyen eld Borbird es Lekenczey Muki, megis ugy erzi,
alattuk marad agyafiirtsagban es szerelemben. Mert nala komphkalddik minden:
birtok es gazdalkodas, erzelmek es ddntesek; a szerelmet is ugy kellene pedig elni,
mint a szeretkezes utan szetrdppend legyek, nem lenne akkor annyi fajdalom az
emberben.
A kitiinden siiritett expozicid eldreemeli mindazon tenyezdket, amelyek
Szakhmary Zoltan szemelyisegenek identitas-zavarat, az dnteremtes ellehetetleniileset eredmenyezik: belterjes gazdalkodasanak csddjet, maganeleti zsakutcajat
es melyen erzd lelki gydtrelmeit. Ez utobbit kiilonosen fontosnak veljiik, mert a
regenyhos itt szenzibilis lelek-emberkent is elottiink all: a vivodo, gydtrddd lelek
mely indulatokat rejt.
A kiilso kapcsolatok kiiiresedeset, az elmaganyosodas es a kiildnbseg-tudat
kozeleti dramajat Mdricz meg ket kiemelt eletkdzegben motivalja. A varosi kaszind az egyik, ahova Zoltan a felesegevel tortent vegso szakitas utan veresre mart
arccal es verzd lelekkel erkezik. Eloszor felgyujtjak dt is a boron es ndtakon atsziiremld kddds erzesek a magyar jdvdrdl, de az uri bacchanalia „csodalatos" lapvilaga, a professzorbdl, fdiigyeszbdl, iigyvedbdl, tanarbdl, lelkeszbdl, orvosbdl es kdzepbirtokos dzsentribdl alaktalan masszava gytirddott fullasztd ember-kdzeg
raddbbend a maga tehetetlensegere: „Elhallgatott s csak nezte a tarsasagot. Meredten s kaprazd szemmel nezte. Mi van az d lelkeben. Semmi. Nagy iiresseg..."
Eppen ez a reszegseg halaballapotabdl onmagat az anekdotakkal eletre injekcidzd
zagyvalek sirattatja el Zoltannal az erzesek pusztuld vagy meg nem termett viragait. Lebecsiiltek Moriczot, akik a regeny tragikus szimbohkajaban pusztan valamifele dzsentri-bticsuztatdt lattak. Ennel sokkal tdbb tortenik ebben a regenyben:
a dzsentrisorson attilnik az eletkeptelen szazadforduld-korabeli videki magyar tiri
kdzeposztaly primitiv eurdpaiadansaga. A Pacsirtat ird Kosztolanyi Dezsd es a
Halalfiait lezard Babits Mihaly is kimondta ezt az Ady-meretii felismerest, melynek individualizalt sors-jelkepe Szakhmary Zoltan tragikus maganya.
A kiildnbseg-tudat dramajanak masik kiemelt eletkdzege a tanyakon, illetve
Zoltan tanyajan talalhatd. Az itt, felbukkand anekdota-emberekhez a regenyhdsnek vegkeppen nincsen koze. A Dobokay Bandik, a Boka Pistak, Parragh
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Gaborok es Kudora cimborak primidv anekdotai mar semmilyen visszhangot nem
valtanak ki belole. Ok alkotjak lelki-erzelmi valsagainak legertektelenebb kdzeled
kontrasztjat. Szava sines hozzajuk, csak valasza van: dngyilkossagaval ddbbenti ra
oket, hogy nem kdzejiik vald embert hiiztak le a maguk mocsaraba.
Szakhmary Zoltannak a regenyben — eltekintve most attdl a felderengd, de
talan Mdricz szamara sem egyertelmiien tisztazott polgari racionahzmustdl, amit
embrionahsan es meglehetosen elzartan a zsido penzember, Lefkovits kepvisel —
kidolgozottabban egyetlen ertek-partnere van, Lekenczey Muki szemelyeben.
Mindenfele sematikus dzsentri-keplet cafolatakent kell kimondanunk, hogy az
Uri muri vilagaban csak az d gondolkodasanak van tag elettere, eurdpaisaga. A
kunsagi urak szajtatva hallgatjak beszamoloit a viragzo gazdalkodasrol, fasitasrol
es kulttirardl, a tdliik csillagfennyi tavolsagban levo messzi tajakon megelt utazasairdl. O mar tuljutott Zoltan fehsmeresein, csak eppen puhany ember, tettekre
keptelen, dekadens. Aldozat azonban d is, hiszen egy lehetseges magyar kdzeposztaly ertelmisegi tagja lehetett volna, es ehelyett kalandorkent valt az adott vilag
vamszeddjeve. Kalandorsaga ugyanolyan jelkepe a magyar liri kdzeposztaly elvetelesenek, a polgari fejlddes zavaranak, mint Szakhmary Zoltan maganya es
dngyilkossaga.
A regenyhos elmaganyosodasanak ktilsd-kdzeled dramaja mellett gazdag motivacidval bontakozik ki a belso, maganeleti kiiiresedes is. Ennek pszicholdgiai
szintere a szerelmi kapcsolatokban, a szemelyiseg legintimebb szferajaban objektivalddik. Ismert mdriczi elethelyzetben szakadnak szet ezek a szalak. A csaladi feszket epitd es dvd hideg istennd, a „szent asszony", Rhedey Eszter a hazassagban egyre
inkabb kieleguletlenul hagyta Zoltanban a ferfiszenvedelyeket es a humanus
vagyakat. Vegso leszamolasuk a harmadik nap kettds szinteren, a tanyan es a varosi
hazban a regenynek talan legmiiveszibben komponalt reszlete, a napfogyatkozas
termeszeti jelensegebe agyazottan egyetemesitett emberi let-problema. A szent
asszony es az erzelmek napfogyatkozasa ez, vagyakat es csdmdrt, vadakat es fesztiltsegeket remenytelensegbe oldd bagyadt, homalyos, fenytelen napfogyatkozas. A
reszletet zard hiszterias kitdresek, a Zoltant veresre sebzd karmolasok es a zokogassal fdldhdz verddd ndi test dehumanizaltsaga a mdriczi pszicholdgiai reaUzmus
legragyogdbb fejezete. Kemeny Zsigmond tollara kivankozd lelekismeretrdl tanuskodik.
A regenyhos erzelmi kiteljesedesenek masik, tevesen valasztott utja is bezarddik. Zoltan tanyan drzdtt „kismadara" driilt vagyakat lobbant fel, harmdniat iger,
csakhogy Szakhmary legnagyobb mellefogasa az a teveszme, hogy a tarskereses
melyen humanus vagyat ravetiti a cseledlanybdl kitartott kurtizanna zulldtt —
vagy emelkedett — Szabo Rozikara. „Rozika, van neked lelked?" — kerdezi tole,
amikor mar sejti, majd tudja is, hogy a „szerelem iparosat", egy „kis lotydt" tart
kaijai kozott. A tanyai „kastely" hatsd szobajaban ismetelten egy emberi sorsdrama utolsd felvonasa zajlik le. A tobbi mar kdvetkezmeny, szinte termeszetes:
Rozika szokese igazolja a kalandor Lekenczey erkdlcstelenseget es vegleg a
magany mely semmi-allapotaba taszitja Zoltant. S miutan a kaszindban mindez
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„kozeleti" szinteren is kiegesziil, elkeszitheti gyerekkoratol iiresen folyo eletenek
vegso merleget. A tanyai bacchanalia szamara mar vilagvege, ongyilkossaga az
egyetlen logikus kovetkezmeny, onbecsiilesenek, autonomiajanak utolso fellobbanasa.

3.

A bezarodo, zsakutcaba futd sors tragediajat miiveszi fegyelemmel bontja ki a
regeny szerkezete. E strukttira legszembetiindbb sajatossaga a kronotopikus formateremtd megoldasok tdmdrsege. A regenyidd itt nem objektiv folyamat, targyias kronoldgiaja masodlagos. Az esemenyek sulypontja athelyezddik a regenyszemelyiseg erzelmi-indulati szferajaba, ezert az objektive merhetd ido helyett egy
vivodo lelkiallapot allandositott ideje fejezi ki a szubjektum konfliktusat. Az indito
szituacidban potencialisan mar keszen all a tragikus kifejlet, igy a regeny jelentese
szempontjabol voltakeppen mindegy hogy mennyi az elbeszelt ido. Ezt jelzi a
kuldnleges „iddtevesztes" is: a Sarga Rdzsa vendegldben penteken — 1896. Junius
7-en — kezdddik a cselekmeny, Zoltan tanyajan vasarnap hajnalban lobban fel a
mindent pusztitd tilzfaklya, holott kozben negy nap es negy ejszaka mulik el. A
napokat es ejszakakat csupan a termeszeti jelensegek tagoljak, ezek jelzik — de
nem merik! — az „iddt", azaz a szubjektum erzelmeit es indulatait. Peldakent
idezziik az erzelmeket es szdvegreszeket tagold, egytittal a narrator hatterbe szoritott poziciojat is jelzd rovid utalasokat: alkonyadg iiltek, iddogaltak; alkonyatkor
megallt az ajto elott egy ciganyasszony; lassan egeszen sdtet lett; ott virradtak meg
az urak a tornacon; aztan elrepiilt a delutan; alkonyatkor ujra ket kocsi jott; Zoltan
csak j d ido mtilva jott meg, delutan; mar virradt stb. Mintha egyeden napba es
ejszakaba siiriisddne a regeny vilaga: del, delutan, alkonyat, este, ejszaka, virradat, hajnal, reggel formaljak kerekre a szubjektiv iddt, a szemelyiseg let-dilemmajat. Itt nem az ido mulasan, hanem az erzelmek es indulatok, vagyak es szenvedelyek differencialddasan van a hangsiily. Egy tudatallapot erzelmi tagolddasat
kapjuk, egy tudataram hullamzasat kiserik a valtozd termeszeti jelensegekhez
kdtdtt hangulatok. A vetesek reggeli szinei remenyeket viragoztatnak, a lenyugvd
Nap bagyadtsaga hervasztd hangulatokat hoz, boros, reszeg ejszakakat iger, majd
a komor, fekete ejszakak — a varosi kaszindban vagy a kunsagi pusztai „paradicsomban" megbtijd tanya hatsd szobajaban — a regenyhos csalddasainak, kiabrandulasainak, elszenvedett gydtrelmeinek termeszeti hatteret alkotjak. Ddntd csomdpontokon mar-mar mitizalodnak a termeszeti elemek es jelensegek. Utalhatunk
ismet a harmadik nap delutanjan lezajlott napfogyatkozasra, a kapcsolatok kiiiresedeset kifejezd melyen szimbolikus mozzanatra, es legalabb ilyen hangsulyos
jelensegkent kezelhetd a zardkep hajnah vizidja: „Fantasztikus volt a hajnalodd
fekete eg alatt. Az eget is egyre hosszabb langnyelvek csdvaztak, s a pajta tetejerol
magasra vitte a szikrazd fiist- es langkoronat a szel... A ttiz ropogott, az allatok,
emberek veszettiil bdgtek, orditottak. A hajnalban az Alfold kdzepen egy tilzfaklya
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mutatott az egre, a ttiz, a ttiz, a szent ttiz, amely minden rosszat megemeszt..." Ily
mddon az emberi szenvedes resze a kozmikus letnek, megtdld a vilag egeszet.
Bdlcseleti-filozofikus tavlatot mutat mindez, a regeny jelentes-szintjeinek legmelyebb reteget.
E sajatosan kezelt regenyidd mellett a mti mondanivaldjat erdsiti az U r i muri
terkdzegeinek zartsaga. A szereplok mozgasa fdldrajzilag sztik, kettds pdlus kore
szervezddik. Egyik a VAROS, a silany benti vilag (vendegld, utca, kaszind, a hideg
es komor lakasok), amit befed a kunsagi porkupola, s ahol „driilt meleg" fullasztja
meg a vagyakat es hiteket, masik a TANYA, az ellentetekkel tiintetd kind vilag
(vetesek, Berettyd- es Kdrds-part, ddkai puszta stb.). Idill es kiabranditd silanysag
veszi kdrul a szerepldket: egyszer zdld szinek hamvaban lebeg a vilag, a rozs diis
szdnyege tigy hajlik meg a kdnnyti szel alatt, mint a gydnged banat, Zoltan kastelykertje „paradicsom", — maskor, ha az emberi akarat nem szeretettel, hanem durvan
avatkozik be az idillbe, rogton zavar, nyugtalansag keletkezik. Elpusztulnak az
allatok, fatlan es kopar kornyezet dvezi a tanyakat, mertektelen eves, ivas, dklendezd rondasag, kartya es anekdotak ziillesztik le animahs, a puszta vegetalas szintjere a tajat is. A szereplok a ket terkdzeg perspektivatlan, zart kdzegeben fulladoznak: paraszt es dzsentri, magyar- es zsido ertelmisegi vergddik itt Eurdpa kdzepen.
A magyar Alfoldon, a kunsagi homokon, a szellemi Europatol balkani tavolsagra
fiillad meg az E L E T Mdricz kesertiseget igy hordozza a regeny tervilaga, ugyanolyan miiveszi telitettseggel, mint az iddtlen letbe, a termeszet kdrforgasaba kitaszltott ember kozmikus maganya.

4.
Az Un muri vilaganak talan legtdbbszdr emlegetett es sokfelekeppen ertelmezett
miiveszi vonasa a regenykdzeg anekdodzmusa. Mar targya is dsszefoglalhatd egyetlen anekdotaban: Moricznak ez a regenye a birtokos eletbdl kalandor kdnyvvigecce ziillott Lekenczey Muki negynapos latogatasarol szol, akit a kunsagi nagy
falu-varos urai grdf Goluchovszky Agenor kiiliigyminiszternek adnak ki. Mulatsagos es groteszk helyzet, melynek legerdekesebb jellegzetessege, hogy a regeny
kdzpond szerepldje megsem d. Periferikus, de a mil jelentese szempontjabdl lenyeges szereppel bird ellenpont inkabb, aki — amint errol mar szdltunk — szemlelddd
megjegyzeseivel, tdrteneteivel, majd Zoltan „kismadaranak" elszdktetesevel melyid
a fdhds elethelyzetenek tragikumat. Regenybeli pozicidja egyiittal jelzi azt is, hogy
az anekdotikus mozzanatok Szakhmary szemelyisegen kiviil helyezkednek el es
kapnak jelentesfunkcidt. E mozzanatok vagy a Csdrgheo Csuli altal teremtett helyzetek — fgy peldaul esetei a vizszabalyozasi merndkkel, a kopoltyusi es a csugari
parasztokkal, a tragikomikus sorsti kis zenetanarral, Wagnerrel, a krotonos palinka megitatasa a ciganyokkal es Fancsah szomszeddal, a kdnyvrendeles alafratasa
az urakkal a kaszindban —, vagy az egyes szereplok altal elmondott adomak a
kaszindban es a tanyakon. Csdrgheo Csuli, Zsellyei Balogh Abel, Boka Pista,
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Dobokay Bandi a maguk anekdotikus ertekszintjen leteznek, szerepuk es a feladatuk Szakhmary Zoltan kiildnalld maganyanak elmelyitese. Hozzajuk kapcsolddik a szellemi igenytelenseg, a primitivseg, az animalis letszint ertektelensege.
Nem veletlen, hogy Szakhmary Zoltan nem anekdotazik, a bor mamora belole nem
adomakat hoz eld, hanem fajdalmakat kibeszeld, meltdsagot sugarzo ndtakat.
Az anekdotat reszben Mdricz is arra hasznalja fel, amire mar Mikszath is hasznalta: az anekdotikus tettek es a maganbeszedkent felfoghatd adomak felvillantjak — Csdrgheo Csuli eseteben kiegesziilve a nagy kan elvesztese miatti fajdalom
adomaszerti groteszksegevel, melyebben is feltarjak — a szemelyiseg lenyegi vonasat,
kiemehk a jellem tipikus voltat. Ezzel irdnk Mikszath drdksegenek folytatdja is
lehet, csakhogy Mdricznal hianyzik a narracid kedelyessege, hianyzik a szerzoi
szubjektumhoz kdtdtt eldadasmdd anekdotikus hangfekvese. Mikszath narrativ
prdzajanak anekdotikus szubjektivizmusa lirizalta a regeny kdzeget, nala a szerzdnarrator allando jelenlete szabja meg a hangnemet es az abrazolas mddszeret.
Rdnay Gydrgy emlekezetes tanulmanyaban (Az ido forradalma, 1947) ezt a
miiveszi vonast meglepden modern jelensegnek latta: „...azt a szerepet — irta —,
amelyet az olvasd szamara egyebutt az ido visz, Mikszathnal a hang, az ird kdzld,
elmondd hangja veszi at; — s ezzel utat nyit a modern regeny uj 'irracionalis' es
hangulati szerkesztes! elve, az emlekezes es az asszociacidkban vegtelenne taguld
vilag fele — Krudy Gyula fele". Mdricznal errol szd sines: nala az anekdota tij
funkcidt kap, szolgalja a jellemkontrasztok kiemeleset, az emberi-moralis ertekek
ellenpontozott feltarasat. Tavolsagtarto szerzoi poziciora utal ez az anekdotizmus,
erdsiti a regeny irdniajat es dramai hatasfokat. A modern magyar regenynek mas
iranyba mutato iij utja ez, kdzeliti az epikat a stilyosabb, egyetlen elettdmbbdl
faragott drama fele.
Az Uri muri emlitett anekdotikus irdniaja mellett letezik a regenyben az eOenpontozott erteket ugyancsak szarkasztikusan megkdzelitd tragikus dnirdnia is.
Amig az eldbbi a szereplok kiilso koreben ervenyesiil, az utobbi a kozeppontba
ahitott regenyszemelyiseg dnszemleleteben valosul meg. Szakhmary Zoltan egyszer ugy erzi, hogy „ezer esztendos elet folytatddik benne", hogy mar „dsiddk" ota
kdtddik a poros Alfold homokjahoz, kiserti dt tehat egy kddds, nemzet-magyarsag
mitosz. Maskor maga teszi gtiny targyava a magyar mtilt ertekes es ertektelen
drdkseget, Rakdczit es Maria Tereziat, Kossuthot es V Eerdinandot. Szemelyisegenek vergddd individualis szferaja igy egesziil ki esendd es elertektelenedd
kdzdssegi tudataval. „Nagyot nevetett a gondolatra — irja rdla Mdricz dnvizsgalatanak egyik melypontjan —, de a neveteseben keserti Iz volt s olyan dnguny,
amit csak az elete konzekvenciait leszamold ember engedhet meg maganak".
Szakhmary Zoltan elveszd ember, aki a regenyben abrazolt elethelyzeteben, —• es
ez nem ellentmondas —, dnbecsenek utolsd villanasaban, dngyilkossagaban veszti
el vegleg csatait. Az ird nem tesz semmit megmenteseert: fajdalom es nosztalgia
nelkiil engedi a halalba.
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5.

A fentiekbol kivilaglik, hogy az Un mun anekdotizmusanakjellege es a benne megvaIdsuld ironikus jelentesszint ertelme az elbeszelo pozicid es a kdzlesmdd fiiggvenyeben letezik. Mdricz tobbfele kozlesformat alkalmaz ugyan, de ezek elofordulasa
es szerepe kozott lenyeges kuldnbsegek vannak. Legfeltfindbb jellegzetesseg, hogy
milyen tavolsagtartassal, targyias tdmdrseggel el az egyenes beszeddel es a kizardlagos szerzoi kozlesformaval, a fiiggo beszeddel. Az elobbinel vagy csak nagyon rovid,
az egyenes beszednel hagyomanyosan szokasos — nala is stilust sziirkltd —
„mondta", „gondolta", „tette hozza" stb. es ezekhez hasonlo kiegeszitesekkel kiseri a
szereplok beszedet, ily mddon ritkan kommentalva erzelmi vagy intellektualis szinten
alakjainak megnyilatkozasat, vagy az ilyen jellegti kiegeszitesek elmaradnak, s a nala
mas miiveiben is gyakran elofordulo puszta dialdgusra tdmdriti ezt a kozlesformat.
Itt az epikus kdzld elbeszeles helyett mar dramai beszeddel van dolgunk:
„ — Meselj — mondta neki.
— Mit?
— Magadrdl. Akarmit. Ami eszedbe jut.
— Semmi se jut eszembe.
Zoltan behunyta szemet s mely lelegzettel mogorvan ddrmdgte:
— Kislanykorodrdl meselj.
— Arrol meseljek?
— Arrol.
— Osztan maga akarja?
— Akarom.
— Osztan maga szereti hallani?
— Szeretem.
— Miert szereti?
— Fene tudja.
— Azert, hogy a hangomat hallja?
— Igen.
— Szereti a hangom?
— Szeretem.
—Nagyon?
— Nagyon.
— Igen nagyon?
— Rettenetesen.
— Mer szered a hangom?
— Nem tudom.
> — Azer, mert az az en illatom?
Zoltan megborzongott. Egesz testen kejes vibralas futott vegig. Igazan
dgy erezte, mintha illatot erzett volna, amely a szivere csapott."
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Egy alapos stilusvizsgalat reszletesebben is foglalkozhatna azzal a miiveszi bravtirral, amely a Zoltan es Rozika kozotti szovaltasokban megvalosul. Ezekben a
puritan tomorseget Zoltan reszerol legtobbszor a lelki folyamatokat pontosabban
kozvetito, szabad fiiggo beszedkent felfoghatd belso monoldgok egeszidk ki, es
egyuttal a ket szereplo kdzdtd kiildnbsegeket is tudatositjak. Rozika erzesei es
gondolatai ritkan, talan csak egyszer-ketszer tevednek elvontabb szintre, amikor
erzeseirdl es vagyairdl beszel — ezek is igen sokszor pusztan erzekiek, erodkusan
izgatdk —, mig Szakhmary Zoltan eros lelki viharokat ateld vivodo ember
Az alkalmazott fuggd beszedbdl joreszt hianyoznak a helyzeteket, konfliktusokat, lelekvaltozasokat kommentald vagy elemzd szerzoi eszmefuttatasok. Az ird
sztikszavu tenykdzlesekre hagyatkozik csupan, kdzld mondatai is tenyszertiek. Kdrnyezetet, kdriilmenyeket pontositanak a rovid, tdmdr kdzlesek, meg a tajleird reszletekben sem lirizalddik gyakran a szoveg. Eldfordul ugyan, — peldaul a buzavetes lelket vidamitd latvanyanak felidezesekor vagy a pusztai reggel friss fenyeinek,
szineinek bemutatasakor —, bar ez sem az ird-narrator kozvetlen elbeszelesenek
eredmenye. Ilyenkor a nezdpont inkabb Szakhmarye, az d aradd erzesei fiitik at a
latvanyt. Mert egyebiitt a szoveg poetizalddasat minduntalan visszafogjak a szarazsagra, a porra, a koparsagra, a szikkadt elettelensegre utald kitetelek.
A regeny esztetikumanak sajatossaga! kozott kiilon is kiemelendd a lelektani
reahzmus igenyes melyseget megvalosito szabad fiiggo beszed hasznalata. Ezt
Szakhmary Zoltan vivddasainak plaszdkus bemutatasaikor ismerjiik fel elsdrendden. Ertheto mddon, hiszen az egesz regeny derette van, a teremtett regenyvilag
kdzpontjaban az d emberi dramaja all. Ezekben a reszletekben kiilonosen j d l
megfigyelhetdk azok a miiveszi sajatossagok, melyekrdl reszletesebben Kovacs
Kalman irt Mdricz-tanulmanyaban (Eszmek es irodalom, 1976): az ird hdseihez a
temperamentum feldl kdzelit, ami nala erzelmi-indulad teljesseget biztosit; nem
a modern pszicholdgiak alakitjak ember- es vilagkepet, hdsei kore nem epft narracidval szellem! holdudvart, nala hianyzik az ird-narrator reflexiv analizise; ez nem
jelenti azonban, hogy besztakiilne latasmddja, mert az allanddan mozgd eletanyag
kdzegeben biztosltja a szemelyiseg erzekenyseget; liraja nem az eldadd! szubjektivizmusbdl fakad, inkabb targyhoz tapadd, es az ismedddd konkret helyzetek
hozzak felszinre; eppen ez kiildnbdzted meg KafiOca Margit es Krtidy Gyula liraisagatdl. E sajatos miiveszi telitettseg megvaldsttasanak egyik elsdrendii eszkdze a
kiemelt szabad fiiggo beszed. Idezziink fel ennek bemutatasara ket reszletet!
Az eldbbiekben kiilon is kiemeltiik a regenykezdet remek siiritettseget es ebben
a kozeppontba aUitott regenyszemelyiseg idenUtas-zavaranak expresszivitasat. A
Sarga Rdzsa vendegldben lezajlott esemenyek lelki reakcidit az ird tigy alkotja miiveszi erejtlve, hogy az egyebkent is szukre fogott fiiggo beszed mondatait minduntalan atdsztatja a lelek nyugtalansagat kdzvetitd szabad fiiggo beszedbe:
„Zoltan csdndesen mosolyogva iilt, kisse merev voh a mosolya, mert a szajabdl
vette ki a dolgot Csdrgheo, de d ennek csak egy szazadreszeig jutott el tervben s
dtletben: d a kopoltyiisi talyigasoktdl akarta venni a fdldet, hogy hordjak az d
fdldjere. Mar az is nagy ertek lett volna, ha j d fdldet hordhat a szikes teriiletre.

epp azt szamitgatta magaban, hogy megerne, ha penze volna, a fold teljes erteket
is... Most mar nem lehet segiteni rajta, ez a ven gazember csakugyan zsenialisan
kibabralt veliik. De viszont valami szilaj ttiz kezdett benne felgyulladni. Annyi baja
s annyi keseriisege van, kezdi nem birni, nem birni! Mit akarnak mar vele az egbeliek, hogy ennyit raknak ra... Nines penze, nem is tudja kifizetni a rigolirozast,
most is azert jott be, hogy elmegy a zsiddhoz penzert, mindennap a nyakan vannak a parasztok. Mar buzajara, borara, kukoricara annyi eldleget vett fel, amit
lehet, mar nagyon fojtogatja a kdtel, s ilyenkor nines mas orvossag, kirobbanni...
Zoltan futyiireszett, hogy idegesseget csillapitsa. Ezt mind neki kellett volna
megcsinalni, most mindenki csodalna erte, Csulit csak kirdhdgik az agyaftirtsagaert... E h , mit, ligyis nagyon szakad minden kdtel, dtiljdn dssze az egesz... Az
asszonydolgokat is ilyen egyszeruen tudja elintezni mas... Csak nala komphkalddik minden, mint a fene."
Idezziik meg Zoltan kiiiresedd kapcsolatainak maganeled szferajabdl a Rozikabdl vald kiabrandulas egyik erzelmi melypontjat:
„S most valami rettenetes dolog tortent vele. Rajdtt valami titokra, ami mar
reges-regen kinozta, kinyilt eldtte valami: meglatta ugyanazt a mozdulatot,
ugyanazt az odaadast, ugyanazt a szakszerii munkat, amit mindig mely undorral
latott a szerelem szaknembereinel. S lelohadt minden tiize es vagya es feneketlen
drvenybe szediilt.
Ez a lany egy sziiletett prostitualt.
Rasziiletett, annak termett: az. Megertette, hogy lehetseges, hogy ez is van,
mint ahogy van miiveszi hivatas, ahogy van prdfetai elhivatottsag, ahogy van talan
minden mestersegben rasziiletettseg: ez a lany nem feleseg, nem elettars, ez a szerelemnek hivatasos milveldje.
Rettenetes.
Oh az d felesege milyen mas!... Milyen merev es puritan, es rideg, s mennyi
gydngedseg s jdsag es baj van benne. Hogy ezt a kettdt elcserelni... A szentet es
nagyot es tdkeletest egy kis eladd portekaert...
Hirtelen gytildlettel nezett a lanyra."
A dramaian tdmdritett dialdgusok es a teljes erzelmi-indulad eletet feltard
belso monoldgok Mdricz miiveszetet nem a hagyomanyos narrativ prdza drdksegehez kapcsoljak, hanem egy megkapoan erdteljes modern tudataram-epika
megteremteset tettek szamara lehetove. Az ismetlodo jelenetek plaszdcitasa igy
sokszor nem is epikus jellegu, inkabb az egymasra epiild dramai szituacidk struktuiajat alakitja ki. Ezek tokeletes egymashoz kapcsolddasat ritkan zdkkendk meg
olyan szervetlen mozzanatok, mint amilyen eppen az U r i muri-ban Csorgheto
Csuli fianak vadasz-jelenete. A kivetel azonban itt is erdsid a szabalyt: a regeny
formateremtd eszkdztara Mdricz kezeben a tragikusra hangolt jelentesnek megfeleld dramai struktura kialakltasara valt alkalmassa. Nem magaban alio jelensegrdl
van szd, hiszen mar a Kivildgos kivirradtig (1924) egymasra epiild, feszultseget
ndveld jelenetei is efele mutattak, 1930-ban pedig eppen Nemeth Laszlo dntdtte
ki „meggyult epejet" az „ugynevezett dramaisag" ellen — a Forro mezok (1929) bi93

ralataban — sajnalva a boszavu epikus eltilneset. Fontos felismeres a Nemeth
Laszloe, segithet a Moricz akal megvalositott egyik regenytipus miifajtorteneti
helyenek kijeloleseben.
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6.
Az Uri muri miifajtorteneti helyenek kijelolese persze nem konnyii. A huszadik
szazadi magyar elbeszelo irodalom atalakulasa eleg latvanyos es sok iranyba mutato, csak vazlatos emlitese is szeles kdrii szinkepelemzest kivanna. A „mese" Mikszath utani, szazadforduld korabeli metamorfdzisat egy egesz konyvben bizonyitotta mar Bodnar Gydrgy (A „mese" lelekvandorlasa, 1988), de a cselekmenyes
esemenyregenyt meg hosszu evtizedekig fenntartotta irodalmunk. Korszeruen
tovabbelt Szabo Pal es masok vilagteremtd muveszeteben s a Tersanszky Jdzsi
Jend, Tamasi Aron vagy — hogy meg egy peldat idezzunk a lehetseges eldfordulasok kdzul — Kolozsvari Grandpierre Emil muveiben jelentkezd modern pikareszkben. Az esemenyregeny eletanyagat azonban fokozatosan felvaltotta a pszicholdgiai analizis (Nemeth Laszlo), magaba szivta az essze (Szentkuthy Miklds,
Marai Sandor), rogzitette a dokumentum (Nagy Lajos majd a nepi irok szociografiaja), es iij regenytechnikai eszkdzeikkel letezesenek intellektualis-metafizikai dimenzidjaba emeltek a regeny-avantgard kiilonbozo valtozatai (Dery Tibor es masok). S mindezzel aligha emlitetttink meg minden variacidt, bar a fd iranyokat igy
is jelzik a felidezett mddszerek es eletmiivek.
A modern magyar regeny szinkepeben Moriczhoz azonban nem merhetd egyik
sem. Nem jelentdsegben, hanem a megvaldsitott regenytipus jellegeben. Paradoxnak ttinhet a megfigyeles: Moricznak megis koze van mindegyikiikhdz. H a a
szazadforduld es a szazadeld iroi „megtdrtek" is a meset, ha meg is szeliditettek
az anekdotat — Ady Gardonyinak tulajdonitotta ezt a fordulatot —, a JdkaiMikszath hagyomanyokat megis d juttatta tij szerephez. Jokai szivarvanyos erzeseibdl d formak mely indulatokkal telitett lelektanisagot, a cselekmenyt, a „meset"
is pdtld anekdotat az irdnia es groteszk reven d toltotte meg intellektualis tartalommal. Az epika narradv kdzlesformajaban kizardlagossagat palyatarsaival egyiitt
— Kaffka Margitra, Babits Mihalyra, Kosztolanyi Dezsdre es a tagan ertelmezett
szazadforduld gazdag novellisztikajara gondolunk itt elsosorban — Mdricz sziintette meg, majd miiveszi habitusanak autondmiajaval, elmelyiild szociahs es
lelektani szemlelettel teremtette meg a csak ra jellemzd dramai menetii „tudataram-epikat". Nem egyszerre, de fokozatosan elmelyitve. Czine Mihaly nagyszabasu konyveben (Mdricz Zsigmond titja a forradalmakig, 1960) felmerte es dsszegezte a folytatott drdkseget, s hogy ez a gazdag hagyomany mive formalddott, azt
a kiteljesedett eletmii mutatja. A fordulatot Schdpflin Aladar — a Kivildgos kivirradtig dmu regenyrdl irott ismertetdjeben — igy fogalmazta meg a Nyugat 1926os evfolyamaban: „...nines semmi cselekves az egeszben - megis kihozza a dramat,
a cselekvest, s a vegen egy fesziilt jelenetben robbantja ki mindazt, ami gytijtd
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anyag az ej folyaman osszegyult — ez mind azt a gyaniit keld, hogy Mdricz elindult uj irdi formaproblemak fele." Az Uri muri ennek az utnak fontos allomasa es
eredmenye.
Nemeth Laszlo tdbb ellenerzest is megfogalmazd tanulmanyaiban es kritikaiban (Ket nemzedek, 1970) ugy latta, hogy a Mdricz-regeny fd jellemzdje a dramaisag es tdmdrites, amihez igazaban a kisformak szolgaltatnak megfeleld mtiveszi
kdzeget. Kiemelten a novella es a kisregeny es nem a terjengds nagyregeny Nagyregenyeinek „kompozicidjan is erzik a novellakbdl dsszerdttsag", meg az Erdelytrildgia szerkezeten is: „Az eletkepek igaz, lazan fiiggenek dssze, inkabb egymas
mellett vannak, mint egymas utan, de az egesz megsem valik szetesove, a szerkezet
dongainal jobban dsszeparancsolja a reszeket a kdzds testmeleg..." „Jelenetird" —
irta rdla masutt Nemeth Laszld, majd tiistent hozza tette meg, hogy „robusztus
szellem". Aligha lehetne pontosabban meghatarozni a kiforrott Mdricz-regenyek
lenyeget! Elemzesunkkel eppen ezt latjuk igazolva: az U r i muri tragikus vegkifejletbe torkolld ,jeleneteinek" is sodrasa van, jellemzi az erzesekkel es indulatokkal
allanddan mozgasban tartott eletkdzeg robusztussaga. Szakhmary Zoltan „aramld
tudata" biztositja a regenyvilag reszeinek koherenciajat: szocialis valdsagot, lelekmelyseget, lirai vagyakat es intellektualitast valdsit meg es tart dssze az erzesek es
indulatok melysege. Igy lett Mdricz folytatd es megujitd, aki mintegy „atvezette"
a modern magyar regenyt a Jdkai-Mikszath-hagyomanyoktdl a fdntebb vazolt iranyokban, mddszerekben es eletmfivekben megvaldsult lehetdsegekhez.

7.
Mdricz Zsigmond muveszetenek emlitett modernsege kesztet benniinket arra,
hogy befejezeskent kelld tisztelettel lijragondoljuk Nemeth Laszld vele kapcsolatos
fenntartasainak talan leglenyegesebb passzusat. Nemeth Laszld 1926-ban ugy
gondolta, hogy a szellemi ruganyossag hianya, a temperamentum ttiltengese es a
magyarosan kicsinyes elet lehtizd kolonca terheli Mdricz addigi miiveit. Itelete
szigoru, tanulmanyanak labjegyzete szerint az ird egesz eletmuvenek ismerete
nelkiil korai es elhamarkodott: „A huszadik szazad elso negyedenek Mdricz Zsigmond a balul vegzdddtt erdfeszitese. Meg mindig nines meg kulturank atiitd
ereje; annyi impozans lendiiletvetel utan meg mindig nem kaptuk meg, aki az
orszag keritesen atdobja magat..." Kesobbi iteletek es mindsitesek csiraja rejtdzik
itt: az a velekedes, miszerint Mdricz provincialis, ttilsagosan magyar es ezert eurdpaiadan, nem eleg intellektualis es ezert nem elegge modern, inkabb „megkesett"
kritikai realista ird stb. Nemeth Laszld ezeket a mindsiteseket fgy termeszetesen
soha le nem irta, de tiz ev mtilva, az altala egyebkent „magyar haboru es bekenek"
nevezett Erdely-trildgiardl szdld elismerd biralataban a nagyregeny korlatjanak meg
mindig a „metafizika-mentes" abrazolast tartotta.
Igy meriil fel benniink a kerdes: van-e az Uri mun cimii regeny vilaganak
melyebb, metafizikai jelentesretege? Igenlo valaszt adhatunk a kerdesre, ha az
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ironak ezt a mtlvet kiszabaditjuk az irodalomtortenet merev semai kdziil, s nemcsak
ugynevezett „dzsentriregenynek" tekintjiik, hanem — amint elemzesiinkkel ezt
bizonyitani szerettiik volna — egy modern letertelmezd muveszi alkotaskent is
elfogadjuk.
Szakhmary Zoltant Mdricz a jdvdteremtes es boldogsagkereses vagyaba belerokkant „prdfetanak" alkotta meg, akinek „kozmikus" maganya egyiittal drdk emberi sors-problematika is. Szocialis let-tragediaja melyen felismerjiik a bunbeeses
lelkiismered terhet hordozo, megtisztulasra es paradicsomi harmdniara tdrekvd
ember dsi vagyat. Pusztai kastelykertjenek egzotikus viragai, fak es bokrok, szinek
es illatok, az dsparadicsomi pompa melyen teremtett feszek-menedek — , mindmind olyan targyi-hangulati-lelki mozzanat, amelyek egyiittesen a mitosz fele
tagitjak az animalis elet, a kartya, az eves-ivas, az anekdotak hetkdznapisagat. Az
archaikus paradicsomi mitosz kisert, amit csak erdsit a termeszet mar-mar kultikus ereje, a napszakok sodrasa, vagy a regeny eszmeisege szempontjabdl kuldndsen fontos, melyen szimbolikus napfogyatkozas es a mindent — foleg Zoltan paradicsomat — elpusztitd dselem, a ttiz vegiteletszerii faklya-lobogasa a pusztaban.
Kosztolanyi Dezsd a Barbarok cimii elbeszelesrdl szdlva figyelte meg, hogy
Mdricz vilagaban a vaskos realitas melyen lazas viziok es hallucinacidk aramlanak,
amelyek sokszor „rendszer es mddszer" nelkiil hdmpdlydgtetnek erzelmeket es
indulatokat, mikdzben feltarjak a „lelek csodajat". Csupa zsongitd melyseg, dsztdndk, almok, fajdalmak, vagyak es csalddasok, az elet, a letezes metafizikaja. A
Barbarok (1932) persze mar egy korabbi kezdet kesobbi allomasa: Mdricz elso
igazi lelek-embere, hallucinacidkkal es vizidkkal birkdzd nagyformatumu „vivddd"
hose Matolcsy Miklds (A faklya, 1917). Szakhmary Zoltan valdsagos rokona mar
nem David Zsolt (Harmatos rdzsa, 1912), Kerek Ferkd (Kerek Ferkd, 1913) vagy a
nyirjeshati kastely muzsikaszdba szerelmesedett Balazs urasaga (Nem elhetek muzsikaszd nelkiil, 1916), hanem a „magyar Raszkolnyikov" — ahogyan kortarsai lattak —, a let ertelmet kutato es a boldogsagkeresesbe belepusztuld fabianfalvi pap.
Szakhmary kozeleti es maganeleti vagyai csupa kepzelgesek, almodozasok es viziok
— a maguk mddjan ezekben vergddnek kaszindbeh partnerei is —, melyeknek
sziirreahs egzaltacidjat kuldndsen kiemelik a kunsagi porvaros „problemadan"
emberei. Zoltanhoz formatumban — szdltunk mar errol — nem a Csdrgheo Csulik,
Boka Pistak, Borbirdk illenek, hanem a feltekeny es megcsalt lelek szenvedeseinek
infernalis melyseget is megjard, demonikus szenvedelykitdresekbe fuUadd Rhedey
Eszter Egzaltacid es demonikussag — a szemelyiseg dsztdneletenek rejtelyei, a vivodo lelkek melyvilaga.
Kettejiik kapcsolataban tarulnak fel Mdricz szerelem-mitoldgiajanak tragikus
szinei is. Ferfi-nd mitoszaban felsejlenek ugyan Knut Hamsun-i es strindbergi
parhuzamok — ez utdbbira Szerb Antal is felhivta a figyelmet —, csakhogy Mdricz
nem altalaban a nemiseg kuzdelmet rajzolja, hanem a hazassagon beliili boldogtalansagrdl es tarstalansagrdl beszel, az individuum szabadsagardl es autondmiajardl, a masik ember megismeresenek vagyardl es a kozosen vallalt elet teljessegenek illtizidjardl. Parhuzamokat keresve: Fiist Milan szerelem-pszicholdgiaja (pi.
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Catullus, A felesegem tortenete stb.) jobban illik Moriczhoz, mint a naturahzmus
erotikaja. Szakhmary Zoltan nem azert szokik a hazassag poklabol a tiltott szerelem testi paradicsomaba, mert hajtana a vere es szexualis izgalma, hanem mert
szenved a lelki maganytdl. Attdl, hogy felesege nem tud tarsa lenni „prdfetikus"
szarnyalasaban, hogy visszahiizza, fdldhdz kod, nera segiti. Hiszen maskiildnben
miert tenne fel a melyen lehangold es remenytelen kerdest: „Rozika, van neked
lelked?" Csakhogy legalabb ennyire vesztes Rhedey Eszter is, akit becsaptak, kifosztottak, elhagytak, akitol masik enjet rabolta el a birtok s az tij szerelem. Mert
mindeddig ugy erezte, hogy tarsa volt ferjenek, vele mindent meg lehetett beszelni,
mindig okos tanacsokat adott. Vegso driiletbe is az a hihetetlen vallomas kergeti,
amivel Zoltan legazolja: hogy szerelmes Rozikaba. A szent ember, a nagy ember, a
fdldre szallott isten egy lotyoba! Feloldhatadan ellentet: mindkettqjiiknek igaza
van! „Ezeknek a harcoknak a kivedteseben eri el Mdricz lelekrajzold kepessegenek
a zenitjet — irta Szerb Antal —; aminthogy az intim ellensegek kesertI harca
csakugyan kiforgatja az emberi lelket, es legrejtettebb sebeit es mocskait veti fel".
(A magyar irodalom tdrtenete, 1972).
Itt kell keresni az Uri muri „reahzmusanak diadalat", nem a dzsentri elet irant
erzett allitdlagos nosztalgia legydzeseben. A faklya felelmetesen gonosz Ardayja es
a Kivildgos kivirradtig tokeletes tabldja utan ugyan mifele nosztalgiat erezhetett
volna meg Mdricz a dzsentri irant? Figyelniink kellene jobban a „masik" Mdriczra
is, az emberi lelek rejtelmeit tokeletes pszicholdgiaval rajzold mtiveszre! Mert —
tigy veljiik — Mdricz Zsigmond irdsaga itt emelkedik europai kortarsainak magasaba: a magyar valdsagbdl kibomld egyetemes lelekismeretben.
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E P I Z O D O K A M O R I C Z ZSIGMOND TARSASAG
ELETENEK TIZ EVEBOL

VARGA

DOMOKOS:

E N D R E KIRALY ES ZSIGMOND FEJEDELEM

Ady Endre, tudjuk, kiraiyi jelenseg volt. Fensegesen biiszke, sot gdgds, aki mindig
ott hordta a fejen a lathatatlan aranykoronat, s el is varta a hddolatot az dt kdriilrajzdktdl. Tarsasagban csak d lehetett a kdzpont, s aki netan meg mert szdlalni,
az is az d arcat, az d szemet leste: mit szol hozza Ady? H a pedig d szdlalt meg, mondott velemenyt valamirol vagy valakirol, azt ott helyben senki sem vitatta, mert nem
vitathatta — legalabbis az d kiraiyi fiile hallatara.
Tdbbe-kevesbe egyenrangunak csupan Mdricz Zsigmondot fogadta el kora
magyar irodalmaban. De ha kettejiik viszonyat akarjuk jellemezni, Adynak a kiralysaga mellett Moriczot jobb, ha fejedelemkent emlegetjiik, ahogy ezt elsdkent tudtommal Bdzddi Gydrgy tette, utdbb pedig Czine Mihaly aki a nagy irdrdl szdld
emlekezesek altala szerkesztett kotetenek is ezt a cimet adta: Rangrejtett fejedelem.
Mdricz maga is mindig elismerte Ady elsobbseget, a szuveren kdltdkiralyet, aki
eldtte jart sok mindenben, s az d szemen is halyogot tepett, mint annyi sokaken
abban az idoben, az elso vilaghaboru elott. „En kimeletlen es lelkiismerettel eltdltdtt,
ketsegbeesett vddldja voltam az elmult idoknek, de aki meglatta, s kijeldlte az uj utat, azAdy"
— irta egy leveleben. Miiveszi felszabadulasat, magara talalasat, irdi inaseveinek
hirtelen lezarulasat es mesterre avatasat is joreszt neki, Adynak kdszdnhette. Ket
ewel volt csak fiatalabb nala, de nemi ttilzassal azt mondhatnam, hogy ugy respektalta, mint szellemi szuloatyjat.
Pedig Ady dt rangban mintegy maga melle emelte. Sokan es sokszor ideztek
mar, miket irt az elso Mdricz-kdtetrdl, a Het krajcarrol. Hadd elevenitsem fel most
megis nehany sorat:
,/llig tudom a ceruzdmat fogni, hogy Mdricz Zsigmondot, hogy eppen Mdricz Zsigmondot
dssze ne egessem toluld nagy, forrd szavak, kepzelesek hirtelen forrdsdgdval. Csak egyetlen
ujjongdsomat bocsdtom szabadon: ez a mi fajtdnk, ujra itt van egy ragyogd, kis ember belole,
tehat minket akar ajdvendo es rdnk van szUksege... S ebbol a mi fajtdnkbdl jdtt megint ime
egy Mdricz Zsigmond, aki egyediil feler egy forradalmi szabadcsapattal."
„Ebben a kdnyvben szazadok 6s erzesei, s a mai eurdpai magyar muveszember differencidltsdga hdzasodtak dssze. S az ellentetek ilyen nagyon szerencses, heves vegyitese adja a
legnagyobb emberi valamit: az egyeniseget."
„Szeret latni, szeret bolyongani, de ujjongni u pompdsan tud, erdemesnek tartja Mdncz. A
kegyetlenseget nem veti meg, az igazi muvesut es szepseg leven mindig kegyetlen egy kicsit, de
nem szegyenli a krisztusi, sot szdkrateszi jdsdgot se. Egy-ket emberevel egyiitt fogok sokdig elm."
Meg ennel is ismerosebb, gondolom, Adynak Mdricz Zsigmond kdszdntesere
Irott nagy verse, amelyben mintegy ikercsillaganak, vagy ahogy d Irja: „masik"janak fogadja:
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Gondolom, te voltdl ez a „mAsik" nalunk,
Egy kicsit eletunk, egy kicsit haldlunk,
Egy kicsit undorunk, egy kicsit bromiink,
Szoval: az Eletet, mely tolUnk messze tunt,
Edes Moricz Zsigdnk, te hoztad volt vissza,
Kedves magyar reszeg, kedves bornemissza.
Majd a vers zard sorai:
Kesziil, mert keszitik, az en szemfedelem,
De Mdricz Zsigmond is megmarad envelem.
Magyar sorskockdkon ez igyen dbntodbtt,
Mind bsszekeriiliink, kbzbs mdrtir-hosbk,
Shaa lehetetlent nem tudtuk lebimi,
Volt egy sunt szdndekunk: gybnybruket irni.
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Erdekes, hogy Mdricz kevesbe tudott ilyen elfogulatlan barati hangot megiitni,
mikor az eld Adyrol vagy Adynak irt. Mintha feszelyezte volna, mit szol majd hozza
kdltdkiraly dfensege. Kettejiik kapcsolataban Ady mutatkozott termeszetesebbnek.
„Micsoda nyelv\ irta peldaul Mdricz a Ver es arany kdtetrdl. — A ma^ar nyelv kiiIbnbs, csupa friss zbldet, szines, pompds virdgokat termo bokorba hajtott itt. Es az eg zeneje
suhog benne, kbriilbtte, az 6s szello, az brbkke ijju zejir, amely mindig tdncos, hacardszd, neha
magasabbra csap, maskor lelanyhul, de sohase lesz bel6le orkdn, s nem all be szelcsend soha."
Csinalt hang ez bizony, nem igazan ilhk irdjahoz.
Amikor evek multan Ady K i latott engem? — kdteterdl ir Mdricz, meg mindig
erezziik benne a feszelyezettseget:
„Aki ezt a kblt6t meg akarja erteni, annak benn kell elnie nemcsak egy embernek Eletberkeben, hanem ennek a magyar fajnak evezredes dzsungeleben.
Ebben a rettenetesen furcsa vadonban, ahol a mai nemzedekiinknek kellene irto munkdt
vegeznie. Ahol minden bsszevissza van nove. Egymdsba kavarodva-csavarodva, napfenydlld biiriibe csbkonyodve."
„Ennek a vildgnak a kbltoje Ady.
Azert kellett annyira ezer retegu leleknek, millio csirds, bacilm-melegdgyas Valakinek
lennie."
Az Adyhoz irt Mdricz-levelekben is meg-megtitnek ilyen mondatok:
„Mikor a cikkedet olvastam, nagy, nagy ereju hangulat fogott el. Dythirambot irtam
neked. Nem kiildtem el, mert nem tudtam, mely vildgokban hord a szel... De en nem akarom, hogy meg ne tudd, milyen hatast tett rdm megerto rokonlelked ereje. Hdt tudd meg
Bandim, ha ezredekig elnek se felejtenem, s ha az isten segit, megprdbdlom tovdbb faragni
azt a k6szirt bdlvdnyt, akit gyaldzva imddunk, imddva gyaldzunk: a fajtdnk sararany belseju, anyagot mutato, kemeny sziklavalosdgdt."
Igen, amig elt Ady, Moriczot is nyomasztotta a maga szeditd meretii szemelyisegevel. Mar a ravatalon fekiidt, de meg mindig igy lattatta magat Mdricz hddold
szemeben:
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„Hdtravetett feje a barna rideg kopdmdt megnyomja, s haja mint viharban csapzik
homlokdra."
„Csoda az a leny, mely itt sugdrzik, jelent valamit, valami nagyot."
„Nem esett el ez a fej, nem hullott szet a tetem, egyiitt van es egyben jelent.
Merev, mint egy szobor, merev, egy kdbol faragva, a lepedo felgyurve a mellen, gorog
rdncok, a gorog mdrvdny muveszete, s a test vonala egy meresz rdnc a Idbak merev csucsdig,
titkos, titokzatos es monumentdlis!
Hatalmasabb, mint eleteben volt."
„ Valami fenseges van benne, rajta, felseg ill e vondsokon: a vegtelenseg, a veghetetlenseg, lehetosegek, lehetetlensegek emberfoldttisege lengi kdriil."
„Ember, a haldl megvdlt. Ember, a haldl megad. Ember, a haldljo, rendhe rakja, amit
az elet szetrontott.
.
Elrontott: a haldl feltdmaszt."
Ez azonban nem csupan a hodolat hangja mar. Az oszinte, mely megrendiilese
is, hijan minden zavarodottsagnak, stilaris kenyszeredettsegnek.
Mdricz ettol fogva mindig ilyenforman irt Adyrdl, a maga termeszetes, oszinte
mddjan. Tovabbra sem emelte fdlebe magat, de az dnkentelen dsztelettel sem maradt adds a halott kiraly irant.
1920 tajt, nem sokkal Ady halala utan, meg akarta irni az eletrajzat. Anyagot
is gyirjtdtt hozza, de aztan abbahagyta. Talan tigy erezte, nines meg meg hozza a
kelld tavlata.
Nehany ev miilva pedig mar egeszen mas mddon drdkitette meg: Erdelytrildgiaja elso kotetenek, a Tiinderkertnek a Bathory Gaboraban. Hogy a masodik
kotetben, A nagy fejedelemhen egy kicsit mar d maga legyen a halalos erdpazarlas
helyett belso beket teremto, eletes eveket hozd tij uralkodo, vagyis Bethlen Gabor
dkegyelme.
Ez aztan egesz gondolkodasanak az alappillere maradt halalaig: teremni kell
es teremteni, ez a legfontosabb. Ady szellemeben tijitani meg a magyarsagot, de
nem mamoros lobogassal, hanem jdzan cselekvessel. Keves az erdnk, haboriiban,
forradalmakban, Trianonban megroppantott, arva magyarsage, nekiink mar csak
erot gytijteni szabad, es nem tekozolni; orszagot epiteni, es nem rombolni, polidkai es egyeb perpatvarokkal osztva meg ezt az amugy is szetszabdak nemzetet.
Ady drdkseget nem tagadta meg. De joggal erezte: a haborti utani katasztrofalis helyzetben a Bethlen Gabor-i es Mdricz Zsigmond-i erenyeknek jdtt el az
ideje: a kotelezo jdzansage, egeszsege. „Ady egyszer azt mondta rdm — olvassuk
egyik leveleben —.• egyetlen betegsegem a veszett nagy egeszsegem. Lehet, hogy igaza van.
Tudniillik hidnyzik bennem a beteg ember gazdag erzes- es hangulatvdltozdsa. Tudom, mikor
egyszer beteg voltam, nagyon megfigyeltem, mily fokozott mertekben egett bennem minden
erzes es gondolat. Szinte irigyeltem."
Valoban irigyelte? Aligha! Igazabol biiszke volt a maga „veszett nagy" egeszsegere. Adyt viszont mindig kesz volt megvedeni azoktdl, akik leverbajosoztak,
leerkdlcsinullaztak, lenemzetrontdztak, lereszegdiszndztak, vagy netan azzal „vedelmeztek", hogy a lelket 10-15 even at rombold-szennyezd paralizis „mondathatott
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es tetethetett vele olyan dolgokat, amelyekert a szegeny beteg nem volt felelos". Ez utobbi
Ady-mentegetesre, amelyet egy tekintelyes pesti orvosprofesszor kockaztatott
meg, Moricz valosaggal felhordiilt; „En mint kortars — aki meg mindig itt elek — s
mint barat, aki halala napjdig ott voltam mellette — en nem hiszek ebben a sziftlisz-tedriahan.
Adynak tenyleg volt egy idoben ez a betegsege, de kigyogyitottak belole."
„Fajdalma sok volt. Nem testi, hanem lelki... Fajt neki ez a Magyarorszdg, amelynek
rossz gazddi, rossz vezetoi vannak... fdjt neki ez a haldlraiteltfaj, amely nem Idtja, hogy el
kell pusztulni, hacsak gyokeresen ujra nem teremti lelkiseget.
Ez fdjt neki, nem a betegseg. S a betegseget szinte tudatosan poharazta magdba, hogy
ongyilkos elszdntsdggal vegezzen az elettel, amely oly drdmtelen volt szdmdra ebben a magyar siralomvolgyben."
Magyar siralomvolgy. Erdemes felfigyelniink erre a kifejezesre. Ezen a tajon talalkozott ugyanis Adynak a betegseget szinte tudatosan magaba poharazd, ongyilkos elszantsaga Mdricz makacs egeszsegevel.
,Abban ugyanis a legcsokdnydsebb arisztokrata es a legkurucabb szittya is megegyezett
— irja Mdricz 1930-ban —, hogy Magyarorszdg egy tejjel-mezzel folyo Kdnadn. Olyan,
mmt egy edesseges tUnderorszdg, amelyhez hasonlo kertje az istennek tobb nines."
„Errejdn Ady, s megldtja ezt a videket abban a pillanatban, mikor iiresen, elhagyatva,
szdndekosan termeketleniil hagyva hever, mikor: ugar Puszta es sdros es remenytelen."
„Hogy IS Idtja 6 legelso mduldsaban a magyar videket?... A magyar idillt?... Gemeskut,
malom alja, fokos... sivatag Idrma, durva kezek... Ahol a lelkeket kipdnyvdzzdk es veres,
tajtekos a puszta, amely a szdrnyat besdrozza, leven, huzza... Hogy ez a szomyu fold a
lelkek temetoje, ahol maggyilkos mereg lett a kiomldtt ver, s csak a veteltek boldogok!..."
„Ez a csoddlatos Lelek, akit en 1908-tdl haldldig eloen ismertem, rdm mindig azt a
benyomdst tette, mintha Laokoon harcdt vivnd. Kigyok tekergdztek tagjaira... Ldthatatlan
kigydk, amelyek Idthatd fdjdalmat vdltottak ki belole. Egy percig nem hagytak neki nyugtot,
s mindig a legvadabb es a legszbmyubb erofeszitesre kenysuritettek, ha csak nem akart
megfulladni szoritdsuk alatt."
„Ez az Ady Endre a magyar fajnak olyan gigantikus teremtmenye, amilyen csak egy nagy
eronek, egy vegtelen nagy lelkisegnek, egy hatdrtalan eletre vadult fajnak lehet.
Az a magyar faj, amely egy Adyt adott, az brok eletre nevezett be."
Kaphat-e egy kdltdkiraly ennel megrenditdbb szavakat egy irdfejedelemtdl?
Ezzel be is fejezhetnem mai mondanddmat. De hadd kerjek meg egy kis tiirelmet. H a mar igy belementiink a 20. szazadi magyar irodalom ket ikeroriasa, Ady
es Mdricz kapcsolatanak a bogozgatasaba, nem allom meg, hogy ne dsztelkedjem
itt Moricznak nehany olyan Ady-emlekevel, amit tdbbszdr is felelevenitett annak
idejen egy-egy ilyen irodalmi talalkozd kdzdnsege elott. Talan eppen itt Beregszaszon is, 1926 novembereben. Errol nem tudok semmi biztosat, de arrol igen,
mit irt nehany hdnappal kesobb a masodik felvideki utjat szervezd pozsonyi
lapszerkesztdnek, Somos Elemernek. Szd szerint idezem: ,Adyrdl olyan szemelyes
emlekezeseket fogok elbeszelni, ami bizonyosan nagyon erdekelni fogja a hallgatdkat.
Novellisztikus formdban mondom el az emlekeimet."
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Erdekes, hogy fgy, egy csokorba fogva ezeket soha nem irta meg. De kiilonfele
Irasaibdl, leveleibol sok Ady-emleke dsszetalldzhatd. Ime, Mdricz Zsigmondot
halljuk elso talalkozasukrdl:
„Nydrvegi est volt a Duna-parton. A Bristol teraszdn fogtunk kezet.
Azt erzekeltetni nem lehet, azt a kezfogdst, ahogy Ady ket kezzel megfogta, szivere emelve
kezedet, ahogy nagy diobama szemevel, hdldval es boldogsdggal es szerelemmel beleolvadt...
Egy kirdly konyorgese volt az: fogadd kirdlyodnak szivedbe be.
Es te befogadtad, en befogadtam, mind befogadtuk: mert immar ott volt a tronuson es
vitam et sangvinem es mindhaldlig."
*

„Suhancos boldog bardti kor Ettiink egyiitt es ittunk egyiitt es irtunk egyiitt. Marakodtunk is,
verekedtiink is: elveken soha, eszmeken soha: oh, hogy ragadott, mily ellendllhatatlanul magdval, mint az orveny s en hogy Hsztam boldog sodrdban...
Atleta formaja volt, szelesvdllu, fekete, mint a finn mitosz oskovdcsa: de imbolygo jdrdsu, esett feju, bus magyar, ki Atlaszkent viselte e bus hazat."
*

„Sokszor elneztem egesz ejjel, iilt izzoan es kdbultan a tdrsasdg kdzeppontjdn. Szemek ragyogtak rd es szivek egtek koriilotte: kedveert mmdenki szebb es eszesebb es gonoszabb es mdmoritobb akart lenni es hiszteridt termelt ki magdbol az egyensulyozott ember, csakhogy hozzd
melto legyen.
Ahol 6 beszelt, ott mas nem beszelt, ahol 6 prezidedlt, ott az asztal soha csoportokra szet
nem hullott es ha reszegen fekiidt a masik szobdban, mindenki csak rola szolt, s egy forro
zsibongds egette a csoportot; mig nehdny perc mulva ismet bebolyongott, s mintha tuz lobbant
volna fel a szdraz tarlon, ujra teljes Idngolds neki...
Ha egy szalloba bekdltbzbtt, huszonnegy dra miilva a portds es a liftes, a pincer es a
szobaldny, es a gazdasszony es a tulajdonos, mmd az 6 kirdlyi udvara lett, cseledje, lakdja,
hddoloja, imdddja.
"Pestre il.loen jdttem — mondta egyszer — Pdrizson keresztiil es egy forinttal, de elso
osztdlyon.« Es illden is elt Pesten, s csengos szdnon ment vacsordra, es negy ordt dllt a
kocsija a budai kocsmdk elott, s mindig frissen vasalt ruhdja volt, mindig friss uj fehernemuje, mint egy francia kirdlynenak, s milyen boldog orommel volt hdzas ember, drdga kis
felesege feszekrakdsdnak boldog hose 6."
*

,Adyt, aki a legbetegebb ember volt, mdr azok kozt, kiket valaha alkalmam volt ismemi,
kizdrolag a betegseg fokozia a feher izzdsig... Ha nem volt testi fdjdalma, pdtolta alkohollal.
A bor ndla doppingolds volt. A bor arra valo volt, hogy kikapcsolja ajelen pillanat fizikai
valdsdgdbol, s egy igen magas hevillesbe vigye, amelyben a maga gondolatvildgdt kozmikussd tette. Ebben az dllapotban csoddlatos kapcsolatokra tudott szert tenni. Mindaz, ami
benne jozanon csak alvd dllapotban volt, a mdmor pillanataiban kiserteties asszocidcidkban
vdltddott ki. Ha a verseit sokd olvasom egyfolytdban, valdsdgos fizikai reszegseget erzek."
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*
„Ldttam a multkor, Ady hogy irja a verset. lAr harom sort, akkor osszegyun s eldobja, uj
papirt vesz s ujra kezdi. Soha nemjavit, hanem ha vdltoztatds botlikfel, az egeszet eldobja
s mindig ujra kezdi. Harminc-negyven papirt elhaszndlt, mig ott voltam. Schdpflin is ott
volt. A Nagy Diofdban, Buddn."
*

„...mindig kesziiltem, hogy en olvasom fel Adyt. De aztdn hallottam dt, s ugy soha senki
vildg vegeig nem tudja az Ady verset kdzdlni, ahogy Ady olvasta. Nagyon megddbbentett.
Ugy olvasta, olyan ertelemmel, mint a prozdt. Es megis kdlto volt. Kardcsony Sdndor epp
a napokban mondta, hogy jelen volt azon a debreceni kirdnduldsunkon, ahol Ady az Oh
dgyamat, en a Mdrkust olvastam. Ady feledhetetlen nekem. Ahogy ott dllott kisse imbolyogva, udvariasan elore hajolva a dobogdn vadosan, szemebe hulld hajjal, mdmoros, ego
szemekkel es rekedtes hangjdn kdzdite a sorokat. Az ismetlodo szavakban olyan fokozds volt,
hogy a lelegzet eldllott. Nyilvdn belole dradt a szuggesztivitds."
*

„Otven evig nines uj kdlto... Kacagua es borosan es kajdnul mondta ki ezt nekem."
*

„Szanatdriumban minden no es minden ferfi minden leptet leste es a ndk usztak kdriildtte,
mint esti fenyre a pillek es halalos dgya mellett mely s feloldhatatlan zokogdsban dllt az
dpoldnd, aki csak vegso heteben ismerte, mikor mdr nyelve ritka szdkat dadogott, de lelke
kimondhatatlan gydngedseget rebegte fele..."
*

„Ott voltam ndla, halala elott harom nappal, mdr nem tudott beszelni, hdrgo hangokat tdrt
ki magabdl s a paplant tepte az ujja gdrcsdsen:
— Iddigjdnnek — mondta.
Nem ertettem, ujra kerdeztem : Bandikdm, mit mondasz.
Elmosolyodott, gydnydrii nagy szemei nevettek s tepett szdja lildn dadogta:
j
— Iddigjdnnek, a Tiszdig... Az oldhok...
Megdllott bennem a ver es kdnnyel buggyanva a szerelem: ez az ember itt is a Haza
sorsdt, a magyarsdg napjait szdmldlja, az utolsd drdja elott..."
;
Igy bucsuzott hat Ady Endre, a holtaban ismet fensegesse merevedd marvany homlokti kdltdkiraly. S igy adott hirt rdla — eleterdl es halalardl —, talan itt Beregszaszon
is, a magyar lelek melysegeinek nem kisebb erejd megszdlaltatdja, vitathatadan
uralkoddtarsa a 20. szazad magyar irodalmaban, a „szerelmetes barat, zdmdk Mdricz Zsigmond".
(Elhangzott Beregszaszon 1996. novembereben.)
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CSERES

TIBOR:

M O R I C Z ZSIGMOND JOVOJE..

Otven esztendeje halt meg Mdricz Zsigmond, s mi fiai, irdutddai tigy ereztiik, hogy
emleke nem eleg eleven a hazaban s ezert osszefogtunk, hogy a masfele irodalmi
divatok, az d kolosszalis mfive fdldtt legyintve elsuhand aramlatok elleneben gatat
emeljunk iinnepi emlekezesiinkkel.
Nem halala evet, napjat szandekozunk iinnepelni, hanem azoknak a gondolatoknak, irdi elhatarozasoknak lehetoseget, amelyekkel dzendt, husz evig meg
nyolcvan eves korat is meghaladdan elni tudott volna, ha kozottiink marad a rank
kdvetkezo apokaliptikus evtizedekben.
Tanulmanyainak es riportjainak a kdzeli 15 evben dsszegyiijtdtt dt kdtetet lapozva, csodalkozva tapasztalhatjuk, hogy mily hatalmas ismeret es gondolatkincs
maradt hagyatekaban, megannyi lehetdseg az irdi palya sokiranyu folytatasara es
teljesitesere.
Az irodalmi miifajok — mint tudjuk — sziintelen valtozasban, fejlddesben elnek
tovabb. Nagyon igaz ez, s talan leginkabb a regeny sorsanak alakulasaban, mert
az ember szellemvilaganak ez a szazadunkban sokszor halalra itelt megnyilvanulasa tijra es egyre celt, igazolast nyer a legvakmerdbb es jdvdbe hatolni elszant
prdzairdk tdrekvesei altal. A miilt szazadi eszteta-kepzelet elkepesztve s meg keptelen s vegigjarhatatlan utaknak is lehetoseget nyitva eppen a legjobb alkotok szamara is.
Mdricz Zsigmond kereste a jaratlan utakat a prdza, a magyar regeny megtijitasara, minden konyve mas megvaldsitasa az d kutato irdsaganak. A szazad elso
feleben regenyrdl-regenyre iij es iij nekifutamodasban valtoztatta meg az olvasok
szeme lattara mindazt, amit emberi tdrtenet felmutatasaval, tehat epikus miiben
megoldva valaha is elkepzelni tudtak. Orszagismereti felelosseggel egyre feliilmiilva
sajat megvaldsithatd kepzeletenek hatarait. Mert ismerte nepenek es koranak
minden fajdalmat s az alkoto feleldssege ott izzott minden mondataban, olvasdihoz
hiven ragaszkodd minden szavaban, mert olvasok nelkiil egy napot sem langolt
volna nepeert ego zsenije, bizvast mondhatjuk, langelmeje.
Volt az d utdeletenek egy nem meltatlan, de mestersegesen — a partallam mfivelddes —, irodalompolitikaja altal sujtott — nepszerii evtizede. Az uralkodo egypart
zaszlajara tiizte a Mdricz nevet es elt azzal a hittel, ami az d kdnyveibdl sugarzott.
Nem tudhatjuk, ha el, tudott volna-e vedekezni a kommunista, a nepi demokradkus, a szocialista realizmus dicsdsege ellen.
Annyit tudunk, hogy ez okkal gyamissa valt nepszerdsegenek a kdvetkezo
evdzedekben bekdvetkezett a bdjtje. Talan ez a kezded, talmi megpartolas okozhatta napjainkra, hogy meltadanul megcsappant nepszertisege, az olvasottsagot
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mutato nepszemsegi listakon se szerepel a 20-25 legkedveltebb iro kozott az 6 neve. A k i pedig vitathatatlanul a huszadik szazad legnagyobb magyar prdzairdja, s
talan nem csdkkentem Kemeny Zsigmond, Jokai, Mikszath es Krtidy nagysagat es
nagy-nagy megbecsiilesiinket, ha mereszeljiik minden eddigi prdzairdink elsdjenek mondani.
S van meg egyeb valami Mdricz hatterbe szoritasa tajan; az irodalmi modernizmus eluralkodasa, amit sokan a tarsadalmi, gazdasagi es technikai modernizacidval parhuzamos erteku fejlddesnek tartanak.
Az tij prdzakban a reflexid, az dnmegfigyeles, a sajat gondolatok elettennye
emelt elemzese vak visszatiikrdzesre melto valdsagga es maga a tdrtenet nelkiili
narracid, az elbeszeles mddja valt es maradt a mii temajava. Ez mar-mar bdlcseleti
tevekenysegge sulyosodva, az allando nyelvi visszacsatolas altal, ami csak a szemelyes (olykor szegenyes) egyeni tapasztalatrdl tud s lemond az altalanos, az atfogo
vilagmagyarazat legkisebb megkdzeliteserdl is, az altalanositd fogalmak nyelverdl.
Az onmagukba visszacsatolddd fogalmak csupan dnmagukkal azonos megnevezesek es nem is tdrekszenek kitdrni befele fordulasukbdl.
A megnevezetlen, meghatarozatlan, mert eleddig kimondhatatlannak itelt,
vagy velt szavak, gondolatok megnevezese es minden hozzatartozo visszacsatolas
alkotja a muben rejld mondanivalot, mint az irodalom egyetlen adott temajat. Ily
mddon jut el miirdl-miire a modern magyar prdza a redukcid vegzeteig. A kdvetkezetesen veghezvitt reflexid felszamolja a tdrtenetet. Az esemeny maximuma legjobb esetben zart mondatokban valosul meg. A maguk mentesere mondjak, vagy
gondoljak muviikdn kiviil a mi elenjard uj modernjeink, hogy a korszeru prdza az
idovel vald talalkozas, szembenezes muveszete. S kozben a szazadeld nagy nyugati
peldakepeire velnek utalni. De vajon Babits, de mindenki elott ELriidy prdzaja
nem az iddvel vald talalkozas sziintelen villamlasa-e?
S amit nem szabad figyelmen kiviil hagynunk, Krtidy Babits es Mdricz muveiben az ido es az alom irracionahtasa es az emberi valosag kozott mindig nyilik
atjaras.
Es maga Mdricz is, vajon nem a rdppend jelen valdsagaval teremt maganak s
olvasdinak atfogo vilagnyelvre vald igenyt, amikor szemelyes es koUektiv szellemi
kriziseken atvezed a tdrtenetet es a masik embert. Mert orszaglatas, a fiiggo realitas drome es tdrtenet van a mdriczi miiben. Melynek folytathatdsagaban meg a
modernizmus hiveinek is reszt kell vennitik, ha a posztmodern divat csapdajat el
akarjak keriilni. Mert ha divat is lesz, vagy marad a posztmodern, egyetlen boldog
lehetdsege kinalkozik benne az irdnak: visszatalalni az olvasohoz — hogy az olvasd visszatalaljon az olvasashoz. S ott a talalkozas pillanataban megvilagosodnak
Mdricz Zsigmond lehetseges utjai.
Bar eppen az dtveneves evforduld napjaiban olvasom, hogy mesterseges torlaszt
terveznek, kivannak emelni a legnagyobb magyar prdzaird miivei es kdzdnsege,
jelesiil a magyar tanuloifjusag koze: a Kozneveles c. miniszterialis jellegti folydirat
a kdtelezd kdzepiskolai olvasmanyok tulzasait javasolja megrostalni. Lehet, hogy
egyben-masban igaza van a tervezetnek: akadnak hibas javaslatok a kdtelezd ol108

vasmanyok listajan. A m egyebek mellett s elsosorban a Moricz-mtJveket kiiktato
igeny felhaborito. A Legy jo mindhalaligot, a Rokonokat, a Barbarokat minden
kdriilmenyek kozott a serdultebb fiatalok kezebe kell adni, hagyni. Ezekben a
muvekben megprdbald sorsok suhintjak meg a fiatal olvasok lelket, de az effele
jellemneveld megprdbaltatasok nelkiil vedtelenebbtil lephetnek at emberi erettsegiik kiiszobet.
A Mdricz Zsigmond Emlekbizottsag esztenddnyi eldkeszuletek utan haromnapos tudomanyos iilesszak kereteben Leanyfalun idezte meg a nagy ird emleket meg
eld kortarsak es kesei tudds hddoldk emlekezeseivel.
Irodalmi tarsasagok talalkozdjara is alkalom kerult, sot ajdvendo egyiittmukddes vegett szovetseget alakitott a jelentkezd tizenegy tarsasag, rovid szoval ITASZ,
mely egy iddszaki kalauzban kesziil nyilvanitani tevekenyseget.
Az Emlekbizottsag tevekenysegenek szep eredmenye az az dt szellemidezd
kiadvany, amely az irodalomszemleleti kdzdny fdle emeli a nagy eletmii ervenyes
summajat.
A Kekt Nepe rendklviili szamaban Varga Domokos es Czine Mihaly gyujtdtte egybe
Mdricz utdkorat negyvennegy olyan emlekezo tanulmanyban, amelyek fele eddig
rejtve volt a nagykdzdnseg szamara. Hasonmas kiadasban megjelent a Magyar
Irodalom konyve, a Magveto stilusosan a Magveto kiado jovoltabol. Uj kiadast ert
meg Czine Mihaly Mdricz monografiaja. A szentendrei Mdricz Zsigmond Tarsasag gazdag evkdnyvvel iinnepelte az evforduldjat.
Kdnyvkiadasunk s a Mdricz utdkor nagy szenzacidja a Szatmari gyujtes elso ket
kotete a Magyar Nepkoltesi gyiljtemeny tij folyamaban.
Szinte megfeledkezttink rdla, hogy Mdricz Zsigmond keson induld palyaja elej e n 1903-tdl 1907-ig sziildmegyejeben neprajzi gyiijtessel foglalkozott. A gylrjtemeny huszonharom testes fiizete eddig megfejtetleniil lappangott. Nagyreszt talan azert, mert a lejegyzesek Gabelsberger-Markovits-fele gyorsirassal tdrtentek, s
1920 utan ennek a mddszernek mar nem maradtak miiveldi. Katona Imre neprajztudds professzor erdeme, hogy a fiizetek rejtjeleit megfejtette es ket csodalatos
kotetben napvilagra hozta.
(Avatdbeszed 1992. augusztus 28-an, a Kelet Nepe egykori szerkesztosegenek
falan - V I . ker Eotvos u. 12. - elhelyezett emlektablanal.)
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TASI

JOZSEF;

A LEANYFALUI HELYTORTENETI K I A I . L I T A S

MEGNYITOJA

Tisztelt Jelenlevok! Holgyeim es Uraim!
Engedjek meg, hogy a most elhangzott vershez kapcsolddva — Gyulai Pal Udnyfal.vdn cimii koltemenyet Rindt Zsuzsa, Mdricz Zsigmond dedunokaja adta eld —
felolvassak nehany sort Marschalko Teofil HUseg es kegyelet (Gyulai Pal emlekere)
cimil kdltemenyebdl:
Legy aldott magyar jellem, magyar tir,
K i Sparta peldajan megertel...
Beszelni, elni tigy kell magyarul,
Ahogy te eltel es beszeltel.
Ahogy te eltel... Nemes elet,
Mely Leanyfalu fele vezet:
Itt harcos lelked kedvre eledt.
Mi, lanyfalusiak most egyutt
Emlekviragokat szedtink...
Rad gondolunk es nem feledjiik:
Itt labad nyoman lepkediink.
S mig Leanyfalu melled szegddik
S emlekezve j a r teveled,
Sziviinkre selyemkent szdvddik
A hiiseg es a kegyelet.
Tisztelegve Leanyfalu elso jelentos kdltdje, Gyulai Pal, s egyszersmind a konnyii
tollii Marschalko Teofil emleke elott, Leanyfalu legnagyobb irdja, Mdricz Zsigmond ma is aktualis iizenetet idezem: Hagyd a politikdt, epitkezz.! Talan nem tevedek, ha ez iizenet — parancs? — megvaldsulasat latom e most felavatandd
kiallitdhelyen.
Leanyfalun mar akkor is, mikor meg Pdcsmegyerhez tartozott, megvolt az
igeny kdzdssegteremtd gyiilekezesekre. A Lednyfalusi Kaszinot, a nyaralok elso
barati egyesiiletet 1903-ban alapitotta Szilagyi Oddn. 1914-ben Sztehlo Robert
kezdemenyezesere jdtt letre a Udnyfalusi Szepito es Tdrsadalni Egyesiilet, alapszabalyait 1936-ban hagyta jdva a beliigyminiszter 1919-ben letesiilt a Leanyfalusi
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Torzs Klub, Marschalko Teofil, Toth Laszlo es Tors Tibor hirlapirok kezdemenyezesere. Elso elnoke Vamossy Zoltan egyetemi tanar volt. Az d apja, Vamossy Miklds
hivta Mdricz Zsigmondot Leanyfalma, olvassuk Gyorffy Istvan professzor tir
Leanyfalu deli reszenek beepiileserdl irott konyveben. Itt alakult meg a Moncz
Zsigmond Kor — kesobb Tdrsasdg — 1987. Junius 29-en. Hadd tegyek emlitest az
1992-tdl havonta kiadott Jxdnyfalui Futdrrol, amely az 1994-es kepviseldvalasztasi
kiildnszam megjelenese ota sajnalatosan sziinetel. Ez a lap, Ondk tudjak a legjobban, portrekat kozolt Leanyfalu nevezetesebb lakdirdl es irdirdl — mintegy
megvetven alapjat a Imnyfalu Helytorteneti Muzeuma Kdzalapitvdnynak, amely 1998.
marcius 23-a ota hivatalosan is miikodik.
Az Alapitvanye a kezdemenyezes, a Polgarmesteri Hivatale a Muzeum megvaIdsitasanak az erdeme.
Itt alljunk meg egy pillanatra.
Nemcsak a kdnyveknek, a hazaknak is megvan a maguk tdrtenete, sorsa. K I viilalldkent a Mdricz Zsigmond ut 153. szam alatti ugynevezett Stcc-villardl en csak
a legfontosabbat tudom: 1940 vegen vagy 41 elejen e hazat — mdzeumunk mai
epuletet — Mdricz Miklds es neje vasarolta meg. K i volt Mdricz Miklds? H a csak
azt mondanank, hogy Mdricz Zsigmond dccse, az is eleg lenne a figyelem felkeltesere. Megall d azonban a sajat laban is. Jogot vegzett iigyved, tijsagird, 1923 es
1928 kozott a Brassdi Lapok szerkesztdje, 1933-tdl I944-ig sajat lapja, a S T U D
(Stadsztikai Tuddsitd) kiaddja, szerkesztdje, kdzlemenyei nagy reszenek irdja is.
Emellett 1941-tdl sajat nyomdaja is volt Budapesten, a Jokai utcaban. Nyomdaipari talalmanyai is drzik a nevet.
Ennel is fontosabb, hogy batyjanak mindvegig odaadd hive, segitdje volt.
1930. oktober 1-jetdl d szerkesztette a Nyugat Kdzgazdasagi Figyeld cimu rovatat.
Mdricz Miklds volt a Sarospataki Reformatus Kollegium Nepfdiskolaja egyik kezdemenyezoje, Ujszaszy Kalmannal egyiitt. Tanitott a Nepfdiskolan es gyakran irt
a fiatalok kdnyomatos lapjaba, a Kerekvagasba is. 6 keltette fel batyja erdeklddeset a nepfdiskola-mozgalom irant, neki kdszdnhetd, hogy Mdricz Zsigmond is
eloadast tartott a sarospataki nepfdiskolan, sot a Kerekvdgdsnak is adott eredeti cikket! Miutan a Mdricz Zsigmond altal kezdemenyezett Magyar Irok Elso Nepfdiskola Kdzdssege nem valdsulhatott meg, d szerkesztette a Kelet Nepe 1942 januarjaban induld nepfdiskola rovatat. Kdnyvei kdziil most csak Hogy adod? cimu
1940-ben kiadott gazdasagi tanacsaddjat es batyjardl irott miiveit — Moricz Zsigmond indulasa es Moncz Zsigmond erkezese — emlitem. Utobbi kdnyven dolgozott,
amikor 1965-ben a Szechenyi Kdnyvtarban megismerhettem Mdricz Mikldst. Hetvenkilencedik eveben jart, de ifjtii ttiz lobogott benne, amikor a hirlaptarban egyegy kotetert felszaladt a letran. H a a kutato torteneszre gondolok, azota is az d
eziistds feje es celratdrd nyugtalansaga jelenik meg eldttem.
Felesegerdl, Kadar Liviardl csak annyit, hogy a magyar szecesszid finomtoUu
grafikusmiivesze volt. Angliaban, Amerikaban, nemet- vagy francia fdlddn jobban
ismerik, mint nalunk.
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Helytortenesz Barataim!
Moricz Miklost es Kadar Liviat is megilletne egy tarld egykori otthonukban!
„Ha Magyarorszag annyira viszi, hogy Mdricz Zsigmondnak is jut kegyhely
benne: az nem lehet mas csak Leanyfalu. Itt keO az d mdzeumat felallitani. A nagy,
hatezer negyszdgdlnyi parkban egy nepfdiskola is elfer; az sem serd az almafai
alatt setald szellemet" — irja Nemeth Laszld 1943-ban. Leanyfalu es Mdricz Zsigmond kapcsolatat, jelesiil az d emlekenek is hddold muzeumot vizsgalva ez az idezet megkeriilhetetlen. A folytatasbdl is idezek nehany mondatot: „Leanyfalu tdrtenetevel Mdricz Virag az addsunk." Tudjuk, „addssagat" bdven lerdtta. „Leanyfalun
— folytatja Nemeth Laszld — sosem tudta, mire er ki az ember; minden latogataskor mas es mas area volt az ottani eletnek. Egyszer Viragek koreben talaltam, ket
unoka csuszkalt kdriildtte; maskor az occsenek neztiik meg a szomszedban a hazat; megint maskor nagy csaladi taborozasba pottyantam, egy kdver pap [Puszta
Sandor] meleg kezere emlekszem. Utoljara harmasban ettiink a fogadott lanyaval."
Eddig az idezet. A kep szinte idilli. Sajnos, azt is tudjuk, hogy az idill veget ert
a Mdricz-porta keritesenel. Miert? Szeberenyi Lehel, aki leanyfalusi lakoskent, de
nem csaladtagkent kutatta Mdricz Leanyfalujat es Leanyfalu Mdricz Zsigmondjat,
ezt a magyarazatot adja:
„Egy OS leanyfalusit faggatok az eldkeld kdrdkbdl:
— Mondd, az itteni urak miert nem vettek be Moriczot maguk koze?
— Talan nem is akarta, hogy bevegyek... Meg nem is igen kedveltek, az is igaz.
A prolifelekkel is elvegyiilt, az se tetszett."
Igy igaz. A Tdrzs tagjai kdzt nevet nem talaljuk, annal inkabb Benes gyaros uret
es fiaet. Mdricz 1931-ben, amikor/Iz irodalom esa Jajijelleg'-Viia idejen azt vagjak
szemebe: „Beallt a Nyugat a Benes ur — vagyis az akkor csehszlovak kiiliigyminiszter — felhivatalosanak", ironikusan arra hivatkozik, hogy ismer ugyan egy Benes
urat Leanyfalun, a helyi vadasztarsasag tagjat, de maga nem vadaszik, ismeretsegiik tehat meglehetosen felszines...
Meg melyebbre is ashatunk. Karinthy Eerenc szerint Leanyfalu a ket haboru
kozott „amolyan kereszteny Sidfok volt". Vagyis a kereszteny nagypolgarok es
dzsentrik nyari rezidenciaja. A vilageleteben plebejus es baloldali Mdricz kildgott
e sorbdl, hiaba volt leanyfalusi gazda 31 even at es hiaba elt itt, pesd lakasat feladva, utolsd eveiben folyamatosan.
No, de mas irok, mtlveszek is laktak itt. A Nemeth Laszld emlitette pap: Puszta
Sandor Az d kdltemenyeit Mdricz gyakran kdzdite a Kelet Nepeben. Karinthy
Eerenc 1963-tdl toltotte nyarait Leanyfalun, vizpard hazikdjaban. leanyfalu es videke
— ez lett 1973-ban kiadott kdtetenek a cime. Leanyfalu a szinhelye, indikatora
szamos kitiind elbeszelesenek es napldjegyzetenek. Egy vallomasat idezem: „Nagyon melyen es keservesen magyar, pesti es budai es leanyfalusi vagyok."
Marai Sandor 1944-ben es '45 elejen elt Leanyfalun, Gergely Rudolf antikvarius
felvegi villajaban. Budai, Mikd utcai lakasat ugyanis az ostrom alatt lebombaztak.
Napldja es Fdld; fold!... cimu memoarja hii kepet ad az emlitett iddszakrdl s a kdzeli harcokrdl, dulasokrdl.
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Szeberenyi Lehel — Karinthy Ferenc mellett — az utobbi evtizedek legkivaldbb leanyfalusi Irdja volt. O 1963 ota elt Leanyfalun, nemreg bekdvetkezett halalaig. Haza tdrtenete meglehetosen rendhagyo. 1971-ben egy magnds interjii soran
elmeselte nekem, hogy a hazat az elhagyott javak kormanybiztosatol kapta Dery
Tibor Dery, mint tudjuk, szenvedelyes kartyas es szerencsejatekos volt, ezert a
leanyfalusi hazat elpdkerezte. A nyertes Hay Gyula, 1956 utan, bdrtdnbdl szabadulva Svajcba kdltdzdtt, s ezutan vette meg az uj csaladot alapito Szeberenyi a
nyaraldt, melyet rendbe hozott es belakott —jelentos irdink kdziil d elt legtovabb
— harmincdt evig! — Leanyfalun.
Fabian Zoltan is Leanyfalun lakott, de mint a vele egyivasti kdltd, Vaci Mihaly,
d is mindeniitt otthon erezhette magat Magyarorszagon. Az Iroszovetseg titkarakent
es az Olvasd Nepert mozgalom egyik kezderaenyezdjekent szinte az egesz orszagot megismerte. Az a sajatos helyzet allt eld, hogy ma meg tobben emlekeznek
felszdlalasaira, drzik kezfogasa emleket, mintsem a konyveit olvassak. Bizzunk
benne, hogy az eletmii hamarosan kivivja helyet azok sziveben is, akik mar nem
talalkozhattak vele szemelyesen.
Ismet visszaterek Mdricz Zsigmondhoz. A nagy ird tdbbszdr is megirta, menynyire szereti a muzeumokat. 1940-ben Mezdturon fellepest, eloadast is vallalt
Badar Balazs letesitendd emlekmiizeuma javara. Most azonban, amikor csak ket
nap valaszt el benniinket Mdricz sziiletesnapjatdl, egy prakdkus tanacsat idezem:
„A Petdfi Tarsasagnak — irta 1931-ben - van egy valdsagos Petdfije, akihez
ragaszkodik, mint egy bibliahoz. Csak nem tud az egeszhez ragaszkodni, mert a
valdsagos Petdfi ma is el, bator es ifju langjai ma is perzselnek. (...) A Petdfi Tarsasagok soha nem foglalkoznak Petdfi eszmeinek terjesztesevel, mert sokkal kdnnyebb
a Petdfi Hazban drizni az agyat, amelyben Petdfi sziiletett, mint Az apostol gondolataival kiallani a tdmegek ele."
Azt hiszem, ez az iizenet minden irodalmi kiallitas rendezdjenek szol: az ird, a
kdltd eszmeit, lenyeget, iizenetet mutassuk fel a latogatdnak. Egy irodalmi kiallitas akkor igazan sikeres, ha a latogatd hazamenven, olvasni kezdi a bemutatott
ird(k) mdveit.
Szelidebben zarom. Marschalko Teofil Gyulai Pal emlekere irt versenek utolsd
strdfaival:
Eziist labakon konnyen lepked
S kacag a hullam a Dunan...
Leanyfalu, a te szelid keped
Ott villan meg a habruhan.

Az ahitatos szlv pihenni,
Vig sziv vigadni j o n ide.
D e j d itt a nap fele menni
Es nem gondolni semmire.

[

Leanyfalu utjat dnfeledten
E n is jarom szehd uton
S raebredtem, hogy megszerettem
S elhagyni tdbbe nem tudom.
(Leanyfalu, 1998. Junius 27.)
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I N MEMORIAM C Z I N E M I H A L Y
A MORICZ ZSK;MOND TARSASAG ALAPITO-,
MAIG MEGHATAROZO TAGJAROL, ELSO ELNOKEROL
V E G H KAROLY ES B A N EVA IRASAVAL EMLEKEZUNK

VEGH
A

KAROLY:

CZINE-JELENSEGROL

Czine Mihaly egyediilallo jelenseg volt. Ehhez a jelenseghez hozzatartozott szalfa
termete, hanghordozasa, arcraimikaja, bozontos szemdlddke, figyeld, erdeklddd
tekintete, karjanak szeles gesztusai, barati dlelesei, evei miilasaval egy kicsit megkemenyedd, kesernyes arckifejezese.
Mindig kaphato volt barati szdra, nyitott volt a vele beszeld partnerere, a hozza
kdzelebb alldknak szamon tartotta szarmazasat, rokonait, eredmenyeit, amelyek
utan dszinten erdekldddtt. Barmely tarsasagban megjelent, kdzpont lett. Szavara
figyelni kellett. Dalra — nepdaleneklesre — koccintas nelkul is sokszor volt
kaphato, legtdbbszdr d kezdemenyezte. Sokan, nagyon sokan valljak, vallottak dt
baratjuknak. Lakasa mindig nyitva allt a ,jd emberek", ismerdsdk elott: igaz szdra,
etelre-italra, alvasra. Mindenkinek van tdrtenete rdla: irdknak, kdltdknek, tanitvanyoknak, baratoknak.
A talalkozasok alkalmaval a beszed, a vita, de meg a trefa is mindig a magyarsag, az irodalom, az ertekek megtartasa kdriil forgott.
A Czine-jelenseghez alapvetden a vilagrdl vald gondolkodasa, iteletalkotasa es
annak kozlese teremtett egyedulalld alapot. Erkolcsi tartas es kiallas dtvdzdddtt a
tudds ember gondolkodasaval, szemelyisegevel. A kettd szetvalaszthatadanul forrt
dssze benne.
Valami konok elszantsag vezerelte, szarmazasanak, sorsanak tudatos vallalasa,
amibdl meg a kudarcok es megprdbaltatasok utan sem a keseruseg kerekedett felul,
hanem egy eletet akard, azt vallald, es abban hivd, azt szeretd ember Harcossag,
nyilt, oszinte velemenynyilvanitas es szinte reneszanszi eletszeretet kettossege j d l
megfert benne.
Meghatarozd, szuggesztiv egyeniseg volt. Kdnyvem egeszeben, de kiilonosen
ebben a fejezetben ehhez szeretnek adalekokat adni.
Szalfa termetevel minden sokadalombdl egy fejjel kimagaslott. Valami sziiletett, termeszetes dserd lakozott benne. H a vidam kedve iigy hozta, ket embert,
legtdbbszdr ket menyecsket is a vallara iiltetett es ugy tancolt. Kinizsipalos virtusos erd, fektelen jdkedv volt ez. Siitd Andras is leirta, hogy elso erdelyi titja alkal115

mabol, huszonevesen, „vigalmi alkalombol a ket karjan ket helybeli irot emelt
magasba, fol a plafonig." Regi fotokon latszik, hogy lanyokat, gyerekeket kap fel
es mosolyog, ragyog, nevet. Boldog.
Eneklesre — nepdalokra es zsoltarokra — majdnem mindig kaphato volt.
Legtdbbszdr d kezdemenyezte. Figyelte, hogy kinek milyen dal van a tarsolyaban,
mit hozott otthonrdl. Alig volt olyan, amelyiket ne ismerte volna. Kedvenc irdinak
sorra ismerte dalait. Tudta, hogy Tamasi Aron a Zavaros a Nydrdd... es a Korond
felett van egy homdly... kezdetueket szokta enekelni. Darvas Jozsef a Jaj, de nehez egy
pdrndn elaludni...-i.
Czine gyakran belekezdett a Kiszdradt a tobol mind a sdr, mind a viz, a szegeny
barom is mind a pasztorra niz... kezdetil dalba, es a zsoltarba: Tebenned biztunk eleitol fogva, Uram, teged tartottunk hajlekunknak...
Nagy Laszldval, hoi az egyikuk, hoi a masikuk lakasan, rendszeresen enekeltek.
Valami kdzdssegi, megtartd erot erezhetett a nepdalokban, a dszta gydkereket.
Eletrajzaban, a vele kesziilt riportokban mindig felemlegette, bogy kitdl, melyik
testveretdl milyen dalt hallott. Mellette termeszetesnek — es egy csdppet sem
megbotrankoztatdnak — tiint, hogy a temetoben Veres Peter — Peter bacsi —,
Szabo Pal — Pali bacsi —, Mdricz Zsigmond sirjanal koszoruzaskor, megemlekezeskor azok kedvenc ndtajat is elenekekuk. Valami fluidum erintett meg mindenkit ekkor Es mindig felhangzott a Tebenned biztunk... kezdetti zsoltar es tdkeletesen
enekelve a Boldogasszony anydnk kezdetti katolikus enek is.
Eletigenlo szemelyiseg volt.
Czine szarmazasa reven magaval hozott egy nepi-erkdlcsi ertekrendet, kulttirat, amelyet soha nem akart „tiillepni", elfelejteni. Sokkal inkabb megtartani,
megorizni, bemutatni. Oszinten vallalta — gyakran iigy tiinik — dacos kihivassal
is ezt a sorsot. Nem talalni az elete folyaman egyetlen egy olyan momentumot,
amely az ellenkezdjerdl taniiskodna. Sorsat, gyermekkorat, iskolaeveit, palyajanak
alakulasat gyakran elmondta. Peldatlan a tudomanyos elet teriileten az az eset,
amikor az akademiai doktori ertekezes vitajaban is — fdlhorgadd dnerzettel —
felemlegette, hogy eleget jart d kapalni, birkak utan a tarldn ahhoz, hogy az uralkodo osztaly jarmaban meghajtsa a fejet. Mintha ez az indittatas drdkre kitdrdlte
volna belole a meghajlasokat: csak az igaz szdnak lehetett tere nala. Es az is a legtermeszetesebb megnyilvanulaskent, egy olyan vilagban, mikor ez nem volt termeszetes emberi magatartas.
Megtartd, meleg, baratsagos volt a csaladi tuzhely, amely dvta is es korlatozta
is egyben. Mert elkepzelni sem nagyon lehetett, hogy ebbol a vilagbdl valaki kitdrhet. Kellett egy erd — legtdbbszdr ezt a tanitd es a pap kepviselte —, amely felismerte a nepi tehetsegeket, es a csalad ellenallasat, felelmet, gyakran az erdeket is
legydzve, utjara segitette: Czine is termeszetes kdtelezettsegenek tekintette, hogy
ezt a lehetoseget „megbecsiilje". Ez is dsztdndzte dt a legmagasabb teljesitmenyekre. Evfolyamtarsai elmondtak, hogy az ejfel gyakran a kdnyvtarszobaban erte
dt a konyvek kozott, bar a kollegium hires elitkepzd szinvonala ekkorra mar erosen halvanyult.
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Az 6t ktildo vilagnak a legfobb erteke a kdzdssegi voltaban rejtezett. Ezt az
dsszetartd erot vitte magaval elete folyaman, ezt vetitette ki gyakran vizsgalt targyara, az irodalomra, annak alkotdira es kerte tdliik szamon. Tamasira hivatkozva
tdbbszdr mondta: „Aki embernek hitvany, magyarnak alkalmadan." Kdzdssegi gondolkodas es cselekves nelkiil j d ird nem letezik. Ezert is kutatta, kereste az irok, kdltdk felneveld kdtddeseit. Azok megletet gyakran emlegette az irdi alkotassal szinte
azonos rangban.
Czine bizott abban, hogy a masodik vilaghaborti utan egy iij nemzedek indulhat titnak, amelynek munkaja kiteljesedhet. Hihette, hogy d is hozzajarulhat ennek
a nemzedeknek a munkajahoz. Ezt az erzest legszebben Nagy Laszldt bticsiiztatva
fogalmazta meg: „Volt egy almunk: Adyek, s a ket vilaghaboru kozott induld driasok utan ez lesz a szazad harmadik nagy nemzedeke. Azzal a valtozott iddkbdl fakadd tdbblettel, hogy kdzuliik ajdvendo nem talal iddnap elott elhullottakat, meszes gdddrbe nem keriilnek tdbbe ifjan tehetsegek. Hiszen ez a nemzedek, hittiik,
kedvezdbb iddt kap a kibontakozashoz. Az eldttiink jard nagy nemzedek, Jdzsef
Attilaek, Illyesek, Nemeth Laszldek mar indulasukkor a lenni, vagy nem lenni
kerdesevel kerultek szembe, az elso vilaghaborus dsszeomlas utan maguknak kellett
uj kilatdkat keresni az tij barbarsag tamadasa kozben; a fenyes szellok nemzedeke
a fasizmus leverese utan megformaltan kapta a j d eszmenyt. Remennyel, az ifjiisag
rdzsas hitevel indulhatott, hogy tovabb viszi a teljes megvaldsulashoz a sziveben
dedelgetett almot, s megforgatja az egesz vilagot."
Egy biztos; ez a nemzedek egy iij irodalomtdrtenetirast is teremtett. Hangjaban, izeben, megkdzehtesmddjaban is masat. Az iij hangot es megkdzelitesmddot
vitak sora kovette. Ezert nem engedtek az akademiai magyar irodalomtdrtenetbe,
a „spendtba" a Czine altal irt, a romaniai magyar irodalomrol szdld fejezetet bevenni.
Kiraly Istvan irta rdla: „Egesz letevel tiltakozott mindenfajta szcientista lesztikites ellen, hoi irodalomtdrteneszek irodalomtdrteneszek szamara kezdtek el irni.
A tudomany nem lett nala sohasem tudomanyoskodas. A szokott elettol elszakadt,
metanyelven ird tudomanyagga atalakitani akard tdrekvesekkel a letevel vitazott...
Tudomanynak, de embereket alakltd, s igy emberekhez szdld tudomanynak kivanta
latni valasztott szakjat. Egy nemzet tudatat szerette volna formalni vele, beoltani
az irodalomtdl drzdtt ertekigennyel."
Gdrdmbei Andras tigy veli, hogy „az irodalommal vald kapcsolatot a lelek unnepeve avatja". A Czine-jelenseg egyik kulcsmondata ez. Unnep a mondanivald fontossaga miatt, d is hitt benne — mint a legtobb nagy alkoto -, hogy az irodalomnak
eletalakitd kiildetese van. Ezt nem lehet, nem szabad szaraz „metanyelven" kdzvetiteni, mert nem jut el azokhoz, akiknek szantak, es megfosztja oket az elmeny
lehetdsegetdl. Czine kiilonosen ertett ahhoz, hogy kdzerthetden — egy sajatos es
utanozhatadan Czine-stilusban — kdzvetitse az irodalom tudomany t. Nala a befogadas drdmme valik, elmennye. Sajatos intellektualis nyelvet teremtett: keriilt
mindenfajta tudomanyoskodast, tavol allt tole a lenezd attitiid; a dolgokat a leheto legtermeszetesebb formaban kdzvedtette, megtartva minden lenyeges monda117

nivalot, hangsulyt, felismerest, tudomanyos eredmenyt. Erezhetd, hogy mdgdtte
munkal a filoldgiai alapossag, a hatalmas tudasanyag. Tartalmaban es megkdzehtesmddjaban mindig a nagy dsszefiiggesekre, a folyamatokra figyelt, a tortenelmi
beagyazottagra, es hogy ebben milyen erteket kepvisel az az alkotd vagy mu, amelyikrdl beszel.
Nyelve, stilusa utanozhatatlan szuggesztivitast sugarzott. Magaval ragadta
olvasdjat, hallgatdjat. Gyakran iinnepelyes ez a hangnem, szandeka szerint is, hogy
a mu ertekeire iranyitsa a figyelmet. Ugyanakkor sohasem dncelu: mindig az alkotd es muve keriilt a fenybe, nem az d szemelye. Nem az eszkdz, hanem a mondanivald erdsdddtt fel. Ez a stilus es megkdzelitesi mod gyokeresen atalakitotta nala
a hasznalt esszenyelvet: szepirdi eszkdzdk, megkdzelitesi mddok kerultek egyenertekii eszkozokkent a tudomanyos fogalmak melle. A stilus retorikai elemei nem
dnceluak, sokkal inkabb a jellemzest, a megerdsitest, a meggydzest, a figyelemfelhivast, az emocionalis befogadast hivatottak eldsegiteni. Ettol alakultak at kezeben
a miifajok: egy halotti biicsiiztatd, egy kdszdntd is az essze, a tanulmany elemeit
hordozta magaban. Nem a mufaj megszokott keretei fontosak szamara, hanem a
mondanivald. Eldbeszede — mint ahogy azt Siitd Andras es masok leirtak —,
szinte kesz, atgondolt tanulmanykent is felfoghatd. Szerkezete, ive van, hangsulyai.
Az eldbeszede tartalmi es formal elemeinek utanozhatatlan egysege es szepsege miatt tudott tdbb ezer eldadasban a hallgatdkhoz kozel jutni. Hivei voltak,
tabora alakult ki, zsiifolt termekben adott eld. Valoban a lelek iinnepeve avatta az
irodalmat. A kdzdnseg azt erezhette, hogy a nagy gondolatok erkdlcsisege kerult
kozel hozza, a kdzdssegi erzes erdsdddtt fel benniik. Ezert is ragaszkodtak szemelyehez a nagy alkotok. Tobben koziiliik: Nemeth Laszld, Siitd Andras, Nagy Laszld
is leirtak, hogy Czine allasfoglalasa, ertekitelete mennyire batoritdlag, erdsitdleg
hatott rajuk. Es meg egy momentum: kiilonosen esszetanulmanyaiban tetten
erhetd, hogy Czine az alkotdi folyamatokra, azoknak alakulasara is figyelt. Peldaul
Nagy Laszldnal bemutatta, leirta, hogy az elmeny hogyan, milyen metamorfdzison keresztiil alakul at versse. Ezzel nemcsak a beavatottsagat akarta jelezni — sot
ennek a gondolata aOt tole a legtavolabb —, hanem emberkdzelbe kivanta hozni
az alkotas folyamatat, az embertdl elszakitott, istenitd, tires kultusztdl megfosztani
az irodalmat, es helyebe valds tartalmakat iiltetni, amelyek az alkotdknak es befogaddknak egyarant fontosak: a kdzdssegi erzest, a nemzeti dsszetartozast es identitastudatot, pohtikai tisztanlatast, hazugsagoktdl mentes irodalomertekelest, a
valds esztedkai ertekeket es a mindent atszdvd katarzist, elmenyt. Es ez a gondoL
kodas mar elvezet az irodalom egeszerdl vallott nezetehez, ahhoz, hogy az irodalom maga az elet: „Az ird egy szemelyben lehet miivesz es politikus, meg profeta
is. S az iras egyszerre lehet muveszet, tudomany es tarsadalmi tett, s az irasban fogalmazott »szepseg-igazsag«: drdk. Az ird a maga testben, lelekben vallalt kdzdssegenek legtermeszetesebben vallalt kifejezdje lehet, a politikanak tavlatot adhat;
meglatasaibdl tortenelem lesz."
Az emberek — baratainak, tanitvanyainak — megiteleseben az elsdk kozott
volt, hogy honnan jdttek, az ottani kozosseg ertekeit es erdekeit tovabb tudjak-e
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vinni. Ezert erdeklodott eldszeretettel mindenki szarmazasa feldl, es dicserte —
hogy erdsitse — annak ertekeit. Termeszetesen elsdkent az onnan szarmazd irodalmi alkotdkat emlitette, de a tajegyseg nepdalait, tdrteneseit is. Mindig, mindenutt talalt megbecsiilni, felemlegetni erdemes dolgot.
A Czinet feliiletesen ismerdk koreben elterjedt, hogy mindenkirdl csak a jdt
mondja. Ez igy nem igaz. Valdjaban az ertekek — a kdzdssegi es szellemi egyarant
- mentese volt fontos nala, sokszor hajlott a magas hangiitesii dicseretre, a jelzdkkel sem fukarkodott, de velemenyet a gyengebben sikeriilt alkotasok kapcsan sohasem hallgatta el. Elhamarkodott, vagy ttil szigorii iteleteit — nem sok volt ilyen
— a kesdbbiekben mindig korrigalta. Elkdtelezettsege nem valt az esztetikai megiteles akadalyava. Viszont arnyaltan fogalmazott, a kritikaban nem az elmarasztalast tartotta fontosnak, hanem a tovabblepes lehetoseget. A segitd szandekot.
H a valamilyen irdi iranyzattal nem ertett egyet, ha az homlokegyenesen mas volt,
mint az dve, azzal inkabb nem foglalkozott. Irodalomtdrteneszi, tuddsi temavalasztasai indittatasabdl addddan arra a vilagra iranyultak, amely mar eleve az dve
volt. Igy is bdven volt tennivaldja, a legnagyobbakrdl szdlhatott, szamos terve
viszont nem kesziilhetett el. Tobbek kdzdtt Veres Peterrol, Tamasi Aronrdl szdld
monografiaja.
A magyar sors es a magyar tdrtenelem is azt hozta, hogy a nepi irok mutathattak
be a legteljesebben a nemzet problematikajat, a megoldasra vard kerdeseket, a
legjelentosebb, legprogresszivebb, legdsztabb, sokszor a legnaivabb szandekok itt
munkaltak. Az irdi sorsok legtdbbje hasonhtott az dvere: a melybdl tdrtek a magasba. Soha nem azok melle allt, akiket a hivatalos irodalompolitika emelt fel. Valasztasai mindig ertekszempontuak voltak.
Margocsy Jdzsef mutatta ki irasaiban (Hihetetlen, de Czine hatvaneves), hogy az
irodalom, a szemelyes sors, a vaOalt feladat, az eszmenykep es a kutatasi targy
mennyire dsszekapcsolddott nala. (Irasait djraolvasva en is hanyszor jegyeztem
melleje: Czine mintha sajat sorsat is irna! V K.) A Mdricz-kdnyve kapcsan irta: „Ez
a kdnyv, amelyik az egyik legszebb esszeje a hazai irodalomtdrtenetirasnak, nemcsak Mdriczrdl szol es vail, hanem magardl, a fiatal irodalomtorteneszrol is. Mindaz, amit a nagy ird regenyeiben, elbeszeleseiben, cikkeiben, vallomasaiban olvashatott, egyszersmind az d feltorekvo tudasvagyanak, tdrheteden akaratanak a
kifejezese is. Es ebben benne van az elet nehezsege, a csaladi kor gydnged szeretete, melege es megtartd, de visszahuzd ereje, az ertetlensegekkel es »kinezessel«
vivott kemeny hare is. Szinte meseszerii vallomas ez: a hasonldsag felfedezeserdl,
anelkiil, hogy ilyesmire barhol dnleleplezd sorokat olvashatnank."
Munkalt Czineben, hogy az dtvenes-hatvanas-hetvenes evek irodalomfelfogasat tij ertekrendbe agyazza. A nepi ird mozgalomra — a hivatalos polidkai allasfoglalas elleneben is — nagyobb hangsulyt helyezett. Olyan alkotok melle allt, akiket
az akkori irodalompolidka rangjan alul Itek: tdbbek kdzdtt Nagy Laszld, Juhasz
Eerenc kdlteszetet tette meltd helyere.
Nagyon kifejezd — a czinei megkdzelitest es szemleletenek lenyeget hiven
visszatiikrdzd — tanulmanykdtetenek a cime: Nep es irodalom. Ennek nem mond
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client, hogy alapjaiban Toldy Ferenc, Gyulai Pal, Horvath Janos, Keresztury Dezsd,
Flalasz Gabor, Sdter Istvan altal alkotott irodalomtorteneten nevelkedett, ezeknek
az alkotdknak a szellemi ertekeit vitte tovabb. Mely ismereteken, filoldgiai kutatason alapult tudasa, es hatarozottan torekedett a vilagos, sot szep, erzekletes kifejezesmddra. A mufajt mindig a mondanivald szabta meg, es ha sziikseget erezte, a
hagyomanyos miJfajokat felriigta, ujraertelmezte. A tartalom volt szamara a fontos.
Erdemes figyelmet szentelni annak is, hogy Czine a magyar mdvelddestdrtenetbdl milyen peldakat tartott felemlegetesre meltdnak. Ezek koze tartozik a kalvinista hagyomanyok, a reformatus kollegiumoknak a szelleme, ahova a „csizmas"
diakok is bejuthattak, peldat szolgaltattak a nepi tehetsegek felemelkedesehez, a
nepi ertelmiseg megteremtesehez. A nagyhatasu szemelyisegek peldatarait erdemes
kiildn is szemugyre venni, hisz hatasaban kepes a milvelddesi-szellemi hangstilyokat, ertekrendeket athelyezni. Czine nepi-kdzdssegi indittatasii temavalasztasai,
tanulmanyai, eloadasai alkalmasak voltak ezeknek a korabban kialakitott irodalomelmeleti es tdrtened hangsiilyoknak az atrendezesere. Arra kenyesen tigyelt,
hogy a kivalasztott, felmutatott, a peldava emelt mtrvek mindig a legmagasabb
tartalmi, esztetikai es erkolcsi mindseget kepviseljek. Jdllehet fontos erteknek tartotta a szociahs, politikai, moralis inditekokat, de a megiteles ertekrendszereben
az irodalmi mil mindsege volt a mertekadd. Nem fordult eld, hogy ezeket valamilyen okbdl felcserelte volna.
Ddzsa irodalmi abrazolasainak kiildn tanulmanyt szentelt. Erzekelheto, hogy a
Ddzsa-mitoszban a szabadsagvagy kifejezese erdekli leginkabb, az, hogyan formaIddik a fegyveres Ddzsa-alakbdl egy gondolkodd vezer alakja, mennyire lesz nepinemzeti hds, hogyan emelkedik mar-mar a Duna menti nepek hdseve. Elszantsag,
ddnteni tudas, sorsvallalas, szociahs indulat, szabadsagvagy Ezekbdl erdemes hagyomanyt, mitoszt teremteni. Ezt kdrbedlelheti a feltorekvo nepisegtudat, a humanizmus es a protestantizmus szabad szellemisege. Ezert mondta: „A nemzeti dnalldsag megtartasanak igenye, a szabadsagert vald allandd harcrakeszseg, a vilaggal
vald lepestartas vagya, a nepi tdrteneti ellenzekiseg, azok a nagy hagyomanyok,
amelyekbol tudatunk ma is taplalkozik, eleg nagymertekben Ddzsa eldport paraszthaboriijaban gydkereznek. Az az emberi magatartas is, mely eletet teszi a nagy
vallalkozasokra, akkor is, ha bizonytalan kimeneteldek. Nem a szemelyes sorsot
nezi, hanem a nagyobb kozosseg iigyet, vegsdkig helytall, kompromisszumok nelkul..."
A felmutatott peldakban termeszetesen tiikrdzddik a huszadik szazad problematikaja: az irodalom kivetulese a mindennapokra, a pohdkai kiizdelmekre.
Mennyire ervenyes a Ddzsa-kep a mara, a Ddzsa-indulat mennyire iddszerii; tude a nep a tortenelmi lehetdsegekkel elni? Ezeket a kerdeseket elemezve a Czinejelenseg iijabb es ujabb kdreihez jutunk el.
Czine nem volt dacold alkat. Onmagaert a szembeszegiiles izgalmaert soha
sem mondott ehent. Felemelni, sdt az „egekig", a „csillagokig" szeretett dicserni,
ha arra erdemest talalt. \klami dsi termeszetesseggel miikodott igazsagerzete. Velemenyet mindenhol, mindenkivel szemben elmondta. Mintha nem ismerte volna
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a hazugsagot, a kegyes fiillentest es az elhallgatasokat. Pedig nemzedekek gyakoroltak kdriildtte azt. Nem ellenszegulni akart, csak kimondani az igazat. Ertetlenul, szinte naivul allt elsosorban a hazug hatalommal szemben. Az ertelmes vitat
hianyolta, ahol az erv feszul az ervnek, es nem a pohdkai hatalom ddnt szakmaielvi kerdesekben. Bator, elvszerii kiallasaiert gyakran meggyult a baja a hivatalos
rend kepviseldivel: szamon kertek, ledltottak. Kidltottak, nem engedtek. Irtam
errdl a „ket level" iiriigyen az akademiai doktori ertekezesenek a vitajanal, ideztem
Kiraly Istvan szavait a nepi irdkrdl szdld allasfoglalas kapcsan.
Rasutdttek az ellenzekiseg belyeget. Hirerdl erzekletes tuddsitast irt Siitd Andras
Hoi. a biztonsdg mostandban? (Hitel 2001. majus) cimii irasaban Bajor Andorra emlekezve: A nyolcvanas evek vegen Bajor betoppant hozza az Uj Elet szerkesztosegebe.
Egy titokzatos, fontos iizenetet hozott. Minden helyseget vegigkerdezett, hogy hoi
adhatja at biztonsagosan az iizenetet, mert felt, hogy mindeniitt »poloskak« vannak.
Az uzenet igy hangzott: »Czine Miska iidvdzdl Budapestrdl.« Siitd ertetleniil kerdezte:
— Csak ennyi?
— Hogyhogy csak ennyi! — kapta fdl Bandi a hangjat. — Ugyanennyit hoztam
ket hdnapja Kanyaditdl! Hat Czine Miskatdl, es a kdriilmenyek ismereteben ennyi
nem eleg? Ellenzekinek, tevelygdnek tartjak, melldzik, gyanitjak, rossz hiret keltik
es neked nem eleg, amit iizen? Edszerkesztdk — az olyanok persze — az utcan
elkertilik, a televizid kepernydjerdl levakarjak, a kepet nem allhatjak, es te kevesled
iidvdzletet? Budapesten Czine Miska fekete barany Bukarest feketelistan tartja, az
orszagba be nem engedik, Ablonczy Lacival egyiitt persona non grata, es te kevesled
udvdzletet, amirol ugyebar elmondhatd, hogy nem adekvat...
— Meggydztel, Bandi! — vagtam kdzbe. — Tudnom kellett volna, hogy Czine
Miska egyetlen igeje azt jelend, amit felsoroltal. Remelem, te is tudod, hogy...
—• Hogyne tudnam! — kacagott Bandi. — Egyek vagytok."
Jellemzd, hogy ezt a tdrtenetet Erdelyben jegyeztek fel rdla. Megtdrtenhetett
volna a Eelvideken, Karpataljan, Bacskaban is.
Gyakran elmondta, leirta, hogy a kisebbsegbe szorult magyarsag veszelyeztetett helyzetben el. Ebben az allapotaban az irodalomnak fontos szerepe van a
nemzed tudat es onismeret kialakitasaban, a nemzed kozosseg megtartasaban. A
kdzdssegi megmaradas igenye itt felerdsddik, ezert az ezt eletben tartd es mtikddtetd irodalomnak a feleldssege megsokszorozddik. A „szocialista internacionalizmus"
eszmeje ezt a gondolkodasmddot igyekezett elfojtani, nem letezdnek tekinteni.
Czine ezert valt az egyik legfobb ellenzekive.
Czine nemcsak a sziiken vett irodalmi alkotasokat vizsgaka, hanem azt is, hogy
a hazai es a hataron ttil eld magyarsagnak az mit tud nytijtani, milyen varakozassal
figyelik. A nemzed irodalom es a nemzed tdrtenelem itt szorosan dsszefonddott.
Lehetne irodalomtortenetet, tanulmanyait a huszadik szazadi magyar sorstdrtenetnek is olvasni. Elsosorban a kdzep- es a kelet-eurdpai nepek tdrtenelmere figyelt,
mivel itt formalddik a magyar nep tdrtenelme. Az irodalom is ezt hordozza, ezt
tiikrdzi. Irodalomtorteneti tanulmanyait mindig a nagy tortenelmi folyamatokba
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agyazta be. A tortenesek fokuszaban az emberi kozossegek allnak. Az Uj has
1969/8. szamaban i r t a ^ nemzet gondjairdl — Veres Peter negy konyverol cimii kritikajaban: „A nemzetek nem elhetnek belso lelki-szellemi koheziok nelkiil; a jovohoz
kell a mult is, az egyutt toltott szazadok, ezredek ethosza. Sajat tortenelmi peldak
es eszmenyek, amelyek kdzds hitben es lelkesedesben fogjak dssze a cselekvd kdzdsseget."
Czine eletiitja, szakmai palyaja szorosan dsszefonddott a huszadik szazad masodik felenek magyar tdrtenelmevel. Sorsa tiikrdzte a magyar nep sorsat: remenyei, csalddasai egyiitt hullamzottak koranak lehetdsegeivel es gatjaival. A tevd, a
hivd emberek koze tartozott. Munkassaga, erkolcse sokkal tdbbet fejez ki egyjeles
irodalomtudos palyajanal. Sorsa a paraszti szegenysegbdl induld, kdzossegeert,
magyarsagaert elhivatottsagot erzd, tenni akard, emberi-tuddsi helytallast peldazza.
(Reszlet Vegh Karoly Czine Mihaly cimii kdnyvebdl)
•

122

BAN

EVA:

V E G H KAI^OLY C Z I N E — KONYVEROL

Irodalomtorteneszekrol nem szoktak konyvet irni — allapitottuk meg Vegh K a rollyal, amikor a konyv megjelenese utan beszelgettiink.
Valoban: sziilettek-sziiletnek monografiak irokrol, koltokrol, dramairokrol,
irodalomtorteneti korszakokrdl, irodalmi folydiratokrdl, peldaul a Nyugatrdl, de
ritkan irnak konyvet irodalomtorteneszrol, akinek irdi teljesitmenye, hogy masok
irdi teljesitmenyet kutatja es bemutatja.
Czine Mihalyrol keszitett monografiajaban Vegh Karoly a sokfele lehetseges
mddszer kdziil azt valasztotta, hogy Czine Mihaly beszel Czine Mihalyrol. Termeszetesen kis ttilzassal vegyek ezt a megallapitast: de a konyvet kezbevevd olvasd
nem Czine Mihaly eletenek kronologikus rendjet talalja a vaskos kotetben, hanem
Czine kutatasi temainak bemutatasaval all elenk a tudds es az ember
J d mddszernek tarthatjuk Vegh Karoly szerzdi-szerkesztdi dtletet, mert igy a
kdnyv teljes palyakepet ad, s egyben Czine-brevidrium is lesz. Minden teny, esemeny,
hare, sokfele kiizdelem, amely Czine Mihalyt kozel hozza hozzank, a tole szarmazd
idezetekbdl epul fel. Vegh Karoly azt a hagyomanyt folytatja, amit Czine inditott
el Szabo Palrdl irott konyveben: sok idezettel bemutatni az alkotdi palya eredmenyeit, s ezzel kdzvetiteni Czine munkassagat az erdekldddk szamara. Ezzel a
mddszerrel egyszerre kerul kozel hozzank Czine Mihaly az irodalomtortenesz, es
Czine Mihaly, az ember
Vegh Karoly a monografia megirasakor sokat tusakodhatott, hogy a gazdag
eletutat, a Czine altal tanulmanyozott szerzdket es korszakokat szerkezedleg egysegbe gyurja. Czine irodalomkepe, kutatasai alapvetden negy teruletre iranyultak:
a Nyugat kiemelkedo iroira — elsorenden Mdricz Zsigmondra —, a nepi irok mozgalmdra
es a hozzd csatlakozo egyenisegeire, az 1945 utan induld uj nepiekre es a kisebbsegi sorsba
kenyszeriilt magyar irdk munkdssdgdra.
Ez a negy teriilet adja a monografia gerincet is, ezekben a fejezetekben a kdnyv
irodalomtdrtenette emelkedik. A negy nagy szerkezeti resz melle, mintegy magyarazatkent, kiegesziteskent kerulnek fejezetek: az indulas eveinek szemelyes hangti
bemutatasa, A ket level c. fejezet beiktatasa, ahol reszletesen Czine szavaival ismerhetjiik meg az ellene hozott igaztalan vadakat. A ket level irdja: Ilku Pal miivelodesugyi miniszter, illetve Kardos Gydrgy a Magveto Konyvkiado akkori igazgatoja. Hatborzongatd olvasni az ertelmeden, igaztalan vadakat, s most is, ennyi
ev tavlatabdl szivszoritd a vedekezd Czine mondatainak igazsagaval szembenezni.
A monografia kiildn erteke, hogy az eddig meg nem publikalt dtvenhat oldalas
level ertelmezesere (kelt 1972. december 5-en) kiildn fejezetet szentelt a szerzo. A
level publikalasara most mar sort kellene keriteni, magyarazd eldszd kisereteben.
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A monografia ujabb fejezetei szemelyessegiikkel hivjak fel magukra a figyelmet. Ezek a fejezetek veg nelkiil folytathatok lennenek, hisz sokan vagyunk hazan
beliil es kiviil, akik ismertiik, szerettiik Czine Mihalyt, mindannyiunknak van kiildn
tdrtenete vele. Ezek a szemelyes fejezetek dnmagukban is halladan izgalmasak, de
Vegh Karoly szerkeszteseben itt kapunk sokszor valaszt az irodalomtortenesz valasztasaira, politikai meggydzddesere, a kivalasztott tema es a tudds kutato talalkozasara. „Az eperfa drnyekdban" dmu fejezet mutatja be Czine tanar urat, ,/l feher fal
es a fekete zsoltdr" dmu fejezet a reformatus egyhazhoz es a reformatus vallashoz
ftizddd viszonyardl szol.
Vegezetiil a Czine-jelensegrdl kapunk egy kivald dsszefoglalast, majd gazdag
gytijtemenyt: a kortarsak vahomasai Czine Mihalyrol, eletrajzi adatok, jegyzetek
zarjak a kdtetet, s vegiil — tijdonsagkent — C D mellekletet talalunk a kdnyvben,
amely Czine Mihaly hangjat is elenk varazsolja.
A 304 oldalas monografia ezekkel a temakkal mutatja be Czine Mihalyt, a X X .
szazadi magyar irodalomtortenet egyik legjelesebb, meghatarozd egyeniseget.
Czine kiveteles jelensege volt a magyar kultiiranak. A legmelyebb vilagbdl indult: Nyirmeggyes, Hodasz az elinditd kdzeg, s hogy milyen taj volt ez, arrol Ady
soraibdl tudhatunk meg legtobbet:
„Bdlcs vildg ez, legmagyarabb vildga a vildgnak. Itt az emberek nem hazudnak akarattal, ha keseru a szdjuk, k'opnek, ha viszket a tenyeriik, iitnek, s nem orajtuk mulik, ha
az eletrol nem rdngatddik le minden komedids rongy...Itt vannak, akik a Kdlvin istenebol
boles kiilon istent csindltak, errefele nem korondz Ugocsa, ezen a tajon verodott dssze Esze
Tamds kuruc hada. Ez itt magyar fdld, sivdr, de harcos, de szep, de elpusztithatatlan."
Czine ebbol a vilagbdl indult, de ide mindig alazattal es szeretettel tert vissza.
Kizardlag tehetsegenek es szorgalmanak koszonhetoen lett nemcsak a budapesti
egyetem tanszekvezetd professzora, hanem a magyarsag legnepszerubb irodalomtdrtenesze.
Az irodalomtdrteneszi palyajat kutatva erdeklddessel kerdezziik, hogyan valasztott temat, kort, alkotdt?
„Valdszinuleg azokat vdlasztja ki, akikkel azonosulni tud, s muveiket — ha kritikailag
is szemleli — magdenak is erzi" — irja Vegh Karoly Igen, ezzel messzemenden
egyetertunk. Ady es Mdricz kivalasztasa nem volt veleden: Ady es Mdricz sziildfdldje az d vilaga is volt. Ady es Mdricz eletmtiveben sajat palyajanak programjat
is latta. Kesobbi valasztasai: a nepi irodalom, a kisebbsegi-nemzedsegi irodalmak
erre az alapra epiiltek.
A huszadik szazad, az igazi modernseg nalunk a liraban Adyval, a prdzaban
Mdricz Zsigmonddal kezdddik — vallotta Czine. Harmincegy eves koraban
megirja Moricz Zsigmond utja a forradalmakig c. nagymonografiajat, amivel egy
csapasra a jelentos irodalomtdrteneszek soraba keriil. Valoban jelentos teljesitmeny
volt, a kritika nagy ovacidval fogadta. Czine alapveto celja a monografia megirasaval nem az volt, hogy reszletes eletrajzot irjon, hanem hogy ertelmezze es
ertekelje Mdricz eletmiivet. Igazan akkor van otthon, amikor Mdricz Irdi gyokereit
kutatja, mert ez a vilag az d vilaga is.
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„Tun Danikat,Jo6 Gydrgy oket es Komives Erzsiket ismert meg a fiatal Moricz Zsigmond
ezen a tajon. Vizzel, aszdllyal, drral kiizdo, mindig ujrakezdo, tiszta lelku embereket" —
irja Czine Mihaly, majd igy folytatja:
szatmari parasztsdg mkdbb volt Ddzsa Gydrgy unokdja, mint a hokdles nepe. Kapds
sorsdban is kardos dnerzettel elt. Ezert is tudott egy viszonylag magas nepkulturdt teremteni,
es magasabb miiveltseg fele tdrekeddfiainakbdseges utravaldt adni."
Mdricz szellemisege Czine egesz eletet vegigkiserte. Tervezte, hogy megirja az
eletpalya folytatasat, a monografia masodik reszet is. Ez a mti azonban mar nem
keszult el. Czine viszonyltasi pontkent, mertekkent egesz eleteben visszatert Moriczhoz. Ugy hiszem, kis ttilzassal allithatjuk, hogy a legerdteljesebb vonzddast iranta
erezte, d volt az igazi szellemi eldd, hozza akart hasonlitani, eloadasaiban a mdriczi
hdsdket sajat elddeikent ertelmezte, mutatta be.
Ady volt a masik kivalasztott, ra sokszor hivatkozott. Ady szent lazadasai, a
vatesz, a messias szerep nagy hatassal voltak Czinere. 1969-ben, a Jelenkorban
kozolt Ady portreban ezt irja:
„Ady nemcsak vdtesz, messids is. Egesz nepe lelkiismerete akart lenni. Vildgosabban
Idtta a tarsadalmi kerdeseket es cselekvd volt a kite, bizott egy uj emberu uj vildgban".
Sokszor hallgattam magam is eldadasait, ahol mindig azt ereztem, hogy szinte
mar magat a kdltd Adyt, a magyar sorsert perlekedd Moriczot latom benne. Eloadasaiban teljes volt az adenyegules. Nagyszeru szineszi kepessegei is voltak, ha ezt
a palyat valasztja, kivetelesen nagy szinesz lett volna belole.
A szazadeld miiveszi tdrekveseit tanulmanyokban, eldadasokban elemezte.
Knidyban — a nyi'ri pajkosban — szinten fdldijet latja, sorsaban, muveit elemezve
a magany, a csdmdr es az illuzidk furcsa kevercset mutatja be. „Az irodalomelmeleti
kerdesek kdziil legelmelyiiltebben a naturalizmussal foglalkoztam" — mondja 1977-ben,
egy dneletrajzaban. 1959-65 kdzdtt szerkesztette az izmusok sorozatban a Naturalizmus c. kdtetet.
Czine Mihaly eletmiivenek a mdriczi eletmii bemutatasa mellett masik kiemelt
sulypontja a nepi irodalom kutatasa, ertekeinek felmutatasa es annak vedelme
volt. Vegh Karoly ennek bizonyitasara Illyes Gyulat idezi: „A ket vildghdborii kdzdtt
fellepd es az urbdnussal szemben lekicsinylon dbrdzolt, sdt mindmaig nem egyszer gyanuba
kevert irodalom nem paraszti, nem provmcidlis, nem is nepi irodalom, de nem is urbdnus:
hanem az volt a magyar irodalom."
A nepi irdk kdriil kibontakozd vitardl, az allasfoglalasokrdl, a polidka megnyilatkozasairdl kivald dsszefoglalast talalhatunk a kdtetben. Czine itt is Kiraly Istvan
megfogalmazasat kdlcsdndzve a „dialdgusmoralt" kepviselte. Czine ervelt, vedelmezett Nepi irodalom cimil nagyivii tanulmanyaban. ,Az, amit a nepi irodalom, a
hatdron tuli magyar irodalmak valamint sajdt kortdrsai megismerteteseert cselekedett,
kitdrdlhetetlen ertekkent epiilt be a magyar muvelddes tdrtenetebe. Nem veletlen, hogy irodalmunk olyan szemelyisegei fogadtdk bardtsdgukba, mint Nemeth lAszld, Illyes Gyula,
Tamasi Aron, Veres Peter, Szabd Pdl, Nagy lAsdd, Juhdsz Ferenc, Sdnta Ferenc, Kds Kdroly,
Sato Andrds, Kdnyddi Sdndor es meg nagyon sokan masok" — irja rdla Gdrdmbei
Andras.
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Nem celom es feladatom az egesz kotet tervszerti bemmatasa, hiszen akkor
nem keUene megvenni es elolvasni Vegh Karoly kitiino konyvet. Hogy megis reszletesen szoltam nehany Czine-temarol, annak magyarazata, hogy ezek a temak
tettek 6t a legnepszertibb irodalomtortenessze.
Egyszerre volt irodalomtortenesz, kridkus, egyetemi tanar, s ahogy emlegetni
szoktak: a magyar irodalom legnagyobb hatasu vandorpredikatora, utazd nagykdvete.
Es ez az a tdbblet, ami mindenkiben megmaradt, ha egyszer is hallotta dt. Lenyugdzd targyi tudas, kiveteles szdnoki tehetseg, s a mondatokon atsiitd magyarsagtudat jellemezte. Czine Mihaly egyediildllo jelenseg volt, Gdrdmbei Andrdst idezve
„Czine az irodalommal vald kapcsolatot a lelek iinnepeve avatja". Rendkiviil fontos
megallapitas. Czine sokakkal egyutt tudta, hogy az irodalomnak lelekalakitd
kiildetese van. Sokan tudjuk, de d hirdette is, kdzerthetden, elmenyszeruen.
A kdtet bemutatasat ket fejezet kiemelesevel szeretnem zarni, s vegul nehany
szemelyes megjegyzessel.
A Magyar irodalom a XX. szdzadban c. fejezet Czine Mihaly meghurcoltatasanak
ujabb bizonyiteka. Az ujvideki Forum Kiado Ban Imre — Barta Janos — Czine
Mihaly szerzdket kerte fel egy kis magyar irodalomtortenet megirasara. Apam a
regi magyar irodalmi reszt, Barta Janos a tizenkilencedik szazadot, Czine a legujabb kori reszeket irta. A kiadas kdruh „huzavonakat", ahogy apam emlegette, az
egyre tolddd megjelenesi hatariddket magam is ismerem. Tudott teny volt, hogy
Czine az altala irt X X . szazadi reszt kibdvitette es ezt adta be akademiai doktori
disszertacidkent, de az mar szamomra is a meglepetes es megddbbenes erejevel
hatott, hogy ez a doktori vedes milyen politikai viharokat kavart. Ddbbenetes
sorokat ir le Kiraly Istvan, aki Czine vedelmeben magaval Aczel Gyorggyel vitazik.
Az irodalomtortenet 2001-ben jelent meg kdnyv alakban a Kortars Kiaddnal, N .
Pal Jdzsef szdveggondozasaban, utdszavaval. Az igazsagtetel megtdrtent Czine
halala utan, de ennek az irodalomtdrtenetnek akkor kellett volna megjelenni, akkor szenzacid lehetett volna.
A feher fal es a fekete zsoltdr c. fejezet Czine reformatus vallasahoz es egyhazahoz
ftizddd viszonyat mutatja be. A cimben idezett szavakat Moricztol kdlcsdndzte, aki
a reformatus szellemiseg vilagara ertette ezt, amelyben a tiszta, vilagos szavaknak
van helyiik. Ahogy d irta: „.. .reformdtus csalddbdl sziilettem, reformatus nevelest kaptam.
Magatartdsomnak, szemleletemnek ez a neveltetes adja mdig is az alapreteget. Ahogy Ady
fogalmazta, »adott energia« ez a haldlig. ...Reformdtus neveltetesemet, egyhdzamat termeszetesen mindig nagy dntudattal vdllaltam. Ma is eletem megkuldnbdztetett nagy dolgdnak
tudom, hogy magyarnak es reformdtusnak sziilettem. Protestdnsnak erzem magam a fogalom tdrtenelmi ertelmeben, ahogy Ady, Mdricz es Nemeth lAszld is erezte es vallotta. S vallom
Illyes igazdt: Kdlvin, illetve a kdlvinizmus segitette evszdzadokon keresztiil megmaradni a
magyarsdgot. Segit ma is."
Ez a vahasossag, a hithez vald ragaszkodas, a megtartd hit fogalmai szivemhez
nagyon kdzelalld dolgok. A debreceni kalvinizmuson es csaladi peldakon edzdddtt protestandzmusom megerosodeset latom, ha Czine sorait olvasom, vagy ha
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Szabo Magda irdnd Holdg haza Debrecen c. irasanak mondatait idezem magamban. Veliik egyiitt hiszem es vallom, hogy a magyarsag es a protestandzmus,
magyarsag es kalvinizmus szazadok ota dsszetartoznak. Czine Mihaly is a megtartd hagyomanyokra alapoz. „Nem a haldl, az elet nepe vagyunk"—mondja 1996ban a Reformatusok Lapjaban. 1995-ben a Reformatus Egyhazkeriilet fogondnoki
beiktatasan igy szolt: „Nem az idonkent vdltozo napi polittkdhoz kell igazodnunk, hanem
az Istentdl kapott t'&rvenyhez. Sziviinkbe irt torveny szerint kell cselekedni. Reformdtus
magyarsdgunk egyseget drizve, egesz nepiink erdekeben munkdlkodva: minden erdemes
egyhdzzal es emberrel szdvetsegben." Szavai maig hatd igazsagok, j d volna megszivlelni.
A monografia bemutatasa utan engedjek meg, hogy nehany szot szoljak a
kdnyvrdl, mint alkotasrdl, s a kdnyv szerzdjerdl.
Vegh Karoly monografiajaban a czinei eletutat es a Czine-jelenseget tarja elenk
rendkiviil ertdn, szeretetteljesen, tanitvanyi szeretettel es pontossaggal. Vegh Karoly
ezzel a kdnyvevel megmutatta, hogy lehet irni monografiat irodalomtorteneszrol,
bar ez nem szokas, ahogy bevezetomben emlitettem. Irodalomtortenetet ir Czine
Mihaly temainak felvonultatasaval, s egyben elenk varazsolja a hihetetlen kepessegekkel megaldott embert is. A kdnyv kdnyveszetileg is dicseretes „produktum".
A szep szedes, a levegds szdvegelhelyezes, a kivetelesen jdl kivalasztott kepek meltdn
egeszitik ki a monografia tartalmi erenyeit. Kdszdnet ezert a Pro Literatura Alapitvanynak es az Agroinform Kiado es Nyomdanak. A konyvet j d kezbe venni, nemcsak a szellemiink, szeperzekiink is gazdagodik altala.
, Koszonjiik Vegh Karolynak, hogy megirta ezt a konyvet, bar neha azt is erezhette, hogy ez maga az istenkisertes. Ttil kozel van meg a szemely sokan vagyunk,
akik j d l ismertuk Czinet, baratai voltunk, de itt vannak azok is, akik talan nem
voltak legfeltedenebb hivei. A monografia megmaradt azon a hataron, hogy bemutat, tdrtenelmi hatteret ad, de nem itel. Ez legyen az olvasok dolga, az Ondke.
Ezzel ajanlom szives figyelmiikbe Vegh Karoly Czine Mihaly c. monografia]at. J d
olvasast kivanok.
(Elhangzott, Leanyfalun, 2002 jtinius 29-en.)
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KOLOS

VIRAG:

A SZIMPOZION KOSZONTESE

Tisztelettel es szeretettel iidvdzlom a jelenlevdket!
Feladatom, hogy a Mdricz csalad neveben mondjak nehany szot, mint unoka.
Nem vagyok kdnnyu helyzetben, hiszen a nagyapardl es az irdrdl kell megemlekeznem. Negyen vagyunk unokak, de csak kettdnknek van, illetve lehet emleke a
nagyapardl, tehat mindenki mashogy emlekezik, mashogy dolgozza fel ezt a nem
kdnnyu drdkseget.
Nekem a nagyapa azt a nagy embert jelend, aki Leanyfalun, a konyha elott egy
samlin ul, hatat az oszlopnak tamasztja es hallgatja a konyhai tereferet. Nagyapan
feher nadrag es feher ing van, en beuldk az dlebe, eloveszem ingzsebebol a kicsi
fesiit es fesuldm a bajuszat, amit d nagyon elvezett.
Nekem a nagyapa az a beteg, aki egy hatalmas terem tiilsd sarkaban feher parnak es dunnak kdzdtt fekszik, es mosolyogva figyeli, ahogy kdzeledem fele.
Aztan kdvetkezik az Iciri-piciri, A tdrdk es a tehenek, Domboldalon kicsi haz,
ott lakik a kecske... Forrd vizet a kopaszra, amiket lelkesen skandaltunk, s a felndttek mindeg hozzatettek: „Ezt a verset a te nagyapad irta". Igen, a nagyapa meset
versei. Aztan olvastuk a Pipacsok a tengeren-t, Hitves Zsuzsika tdrtenetet a Husved tojasok-ban, a Harmatos rozsat, amikrol tudtuk, hogy „Ezeket a ti nagyapatok
irta."
Ezek utan kdvetkezett a kamaszkor, amikor az ember igazan felfedezi a vilagot,
es mindenben csalddik, amiben addig hitt. Kideriilt, hogy az a hatalmas ember, a
nagyapam, minddssze 163 cm, mint en, es a terem, ahol fekiidt, minddssze egy 4x4es szoba, es raadasul kdtelezd olvasmany Tegye a szivere a kezet az, aki alig varta,
hogy vegre megtudja, mi lesz a kdvetkezd kdtelezd olvasmany hogy olvashassa?
Az elsdvel meg nem volt baj, mert az a Legy j d mindhalahg volt, s azt mar elolvastam akkor, amikor eldtte megneztem a Nemzedben a felejtheteden eloadast, amiben Gobbi Hilda volt Nyilas Misi.
A gimnaziumban mar nem is igazan az zavart, hogy kdtelezd olvasmany, hanem
ha elhangzott a szd: Mdricz, az egesz osztaly mint akit zsindron hdznak, fordult
felem, es a tanarok nemcsak azt vartak el, hogy minden Mdricz irast olvassak el,
de tudjak is, — de az egesz magyar- es vilagirodalmat.
Lassan tdljutottam az erettsegi tetelen, lassan az erettsegin is, es vegre, szabadon felfedezhettem magamnak Moriczot, az irdt.
Miert d a legnagyobb magyar prdzaird? Talan azert, mert olyan emberi erzelmeket, tenyeket ir meg, melyek drdk ervenytiek. Barmely korban olvassuk, magunkenak erezziik, ugy olvassuk, hogy rdlunk, a mi kdrnyezetiinkrdl ir Lili nagy131

nenemtol tanultam egy bolcsesseget, amit valosziniileg edesapjatol tanult: „Az
ember nem valtozott, csak az 6t koriilvevo vilag".
Kerem, hallgassak meg az eloadasokat, es kivanom, hogy nagyon kehemesen
teljen el ez a delelott. Bizom abban, hogy a hallottak utan, hazaerve, kedviik lesz
elovenni a egy porosodo Mdricz-kdnyvet, es iijraolvasni.
Kdszdndm.
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N. P A L JOZSEF;
M O R I C Z ZSIGMOND MA - AVAGY KI (MI)

FoszTOGAr r i T BENNUNKET?

Moricz Zsigmondot egbe meneszteni fdldsleges - ott van d mar hatvan esztendeje
—, de mi tagadas, nemcsak nepszertisege csappant meg az utobbi evtizedekben,
hanem az eletmiivevel vald foglalkozasra utald hajlanddsag is. Tudott, hogy az
egyik legemlekezetesebb „ebresztesi" kiserlet annak az Esterhazy Peternek a nevehez fiizddik, akit elso pillantasra aligha gondolnank a mdriczi prdza tradicidja
folytatdjanak. Az essze (Utdszd, szd, szd), amely egy novellaskdtet utdszavanak kesziilt eredetileg, s arrol is beszelt, hogy Mdricz Zsigmondot nem mas, mint az ido
fosztotta ki, amely — ezt is innen tudhatjuk — altalaban „ide oda maszkal". „...az,
amirol beszel (d. Mdricz - N. E J . ) , az, akirol, es az a nyelv, amelyen ott — mindez
mar nines. Baja nem bajunk, illetve nem igy" - folytatddik az idezet. Azt gondolhatja az ember — fdlteve persze, hogy csak ennyit olvasott el Esterhazy valamikor
1986 tajan sziiletett szdvegebdl - , hogy ez ellen igazan nines is mit tenni, hiszen
az ido rendre elvegzi a maga dolgat, mondhatnam, Ady utan, hogy rostal —
hiszen az ide-oda vald maszkalason kiviil ez is a szokasa. Az erdsebb, az ertekesebb, az eletrevaldbb megmarad, a satnyabb, az ertektelenebb kihullik, ennek ez
a rendje; hagyjuk mar abba a sirankozast. Csakhogy Esterhazy azt sem rejtette
veka ala, hogy szellemi es moralis ertekvesztesnek tudja azt, ami tortent (tortenik),
dncsonkitasnak is esetleg. Bizony, igen sokan rajdttiink mar, hogy Moriczcal —
bar lehet, csak a tanithatdsagaval, ehhez vegkepp nem ertek — „bajok" vannak, a
kerdes az, hogy miert. (Ama kerdes megvalaszolasara azonban — Lenin elvtarssal
szdlva —, hogy „mi a teendd", j d sziwel nem vallalkozhatok. Nem, mert ha most
kijelentem, hogy az alapveto valtozashoz valosziniileg a fejiinket es a lelkiinket
kene kicserelni, raadasul menet kozben, nos, ezzel bizonyara csak mondtam egy
j d nagyot, amivel persze nem megyunk semmire.)
Biztos vagyok abban is, hogy szemelyemben talan a leginkabb alkalmatlan ember kapta meg a fdlkerest a szdlasra. Illetektelensegemnek — velem — legalabb
ket oka van. Az egyik az, hogy barmennyire is igyekszem fdlebreszteni magamban
a ketelkedhetneket, nekem a Mdricz Zsigmond-i eletmfivel epptigy nincsen semmi
bajom — tudom termeszetesen, hogy irt gyenge darabokat is —, mint ahogy avval
az Adyeval sines, akirol egyre tdbbszdr olvashatom manapsag, hogy „befogadasa
problematikussa valt". Meglehet, menthetetlen elmaradottsagomnak a — mondjuk — kelld irodalomelmeleti elszantsag hianyara utald jegyei eppiigy megvannak, mint az eletrajziak es az (engem ert) hatastortenetiek, de bizony amirol,
akirol, s amilyen nyelven Mdricz beszel, az a szamomra nagyon is van; baja az en
bajom is, ha tetszik. J d l tudom persze, hiaba bizonygatom, hogy a mdriczi vilag
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befogadasahoz szerintem nagyon is sziikseges raismeresi kepesseg indmitasabdl
— csaladtdrteneti kdriilmenyeim miatt — bennem valamennyi meg szinte sertetlenul megmaradt, mar en is elmultam negyven, s a magam Mdricz-elmenyerdl
beszelhetek en egyetemista koru embereknek akarmennyit es akarmekkora hevulettel napestig, jobbara csak neznek ram, mint borjii az uj kapura, s jdnnek az
ilyen-olyan narratoldgiai es egyeb kifogasokkal, ami meg engem nem erdekel
igazan. (Kivetel termeszetesen mindig van, de az „ertd" hallgatdkbdl — tapasztalatom szerint — nemigen lesz irodalmar, meg irodalomtanar sem.) Magyaran
szdlva: az en Mdricz-oktatashoz kapcsolhatd kiserleteim is csdddt mondtak eddig.
Itt allok hat megfiirddve nagy-nagy Mdricz-hivdkent es olyan teheteden emberkent, aki meg van gydzddve, hogy a "hiba" nem az d kesziilekeben van, de fogalmam sines, milyen lehetne az az erv, nyelv, hang, amellyel e vigasztalanul siiket
kdzeg halldva varazsolhatd.
Mindehhez hozzafuzhetd a masik ok is, amivel vallalt illetektelensegemet jellemezni prdbalnam. Tisztem szerint ugyan irodalomtortenesz vagyok, de hajlamaimbdl eredoen inkabb tortenesz lennek. Irodalomelmeled, poedkai, esztetikai,
olvasastechnikai kerdesek kevesbe foglalkoztatnak, ami erdekel, az inkabb a
nemzeti identitas igencsak zegzugos titjaihoz kapcsolhatd, az ideoldgiakepzddes
j d szandekti es manipulacids elemeivel egykent osszefiiggesbe hozhato eszmetdrtenet. Jdkora egyszertisitessel: arra vagyok kivancsi, hogy ennek az orszagnak
es tersegnek a nepei hogyan, milyen kenyszeriisegektdl szorittatva, milyen tudad
s egyeb utvesztdkdn atjutva eltek meg ezt a szazadot; szellemi, moralis allapotaink
miert olyanok, amilyenek manapsag. Kdvetkezeskeppen: en egy irodalmi alkotast,
gyarld mddon, de visszavonhatatlanul, tdrtenelmi dokumentumkent is olvasok,
sdt tartok tole, hogy elsosorban akkent, nagyon fontos a szamomra, hogy mit jelenthetett a maga koraban, hogy mit akart elmondani a maga kordrol, mert azt eletutam kdrulmenyei idejekoran a fejembe vertek, hogy mindarrdl, ami engem erdekel, a magyar irodalmat olvasva tudhatok meg a legtdbbet. Nemcsak Moricztol
termeszetesen, hanem az egesztdl — ebbol a szempontbol semmi ertelme „vonalakrdl" beszelni. (Meglehet, ha azt kerdezne valaki, milyen szerepe lehetne a
mdriczi eletmilnek a magyar tdrtenelem tanitasaban, arra tudnek leginkabb valami ertelmeset mondani.)
Ezert aztan nagy orommel olvastam Esterhazy Peter esszejeben, hogy Moriczot
olvasvan „megtudhatunk valami fontosat errdl az orszagrdl, amelyet szerencsenk
van (totd-lottd) hazanknak nevezni", hiszen — mondja valamivel elebb — az, „hogy
milyen Magyarorszag, az a Magyarorszag (ti. ami elmult mara Esterhazy szerint),
az a parasztsag, az a magyarsag, az a szegenyseg - az Moricztol" (d. tole tudhatd
meg a legjobban). E w e l en tdkeletesen egyetertek, ezert aztan itt akar be is fejezhetnem a monddkamat, hiszen Esterhazy gondolatabdl a vegezni vald is egyertelmiien kdvetkezhetnek, vagyis az, ami az en — meglehet, dnkenyes — ertelmezesemben annyit tesz: vissza kellene valami uton mddon szerezni a tdrtenelmiinkrdl
vald gondolkodas folyamatossaganak a kepessegei, s az ertekek aranyos rendje is
menten helyre billenne. Tudom persze, hogy amit most mondtam, az irodalmi
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konferencian, irodalomrol szdlvan egy istenteleniil dmddi fdlfogasra emlekeztethet, de hat mit tegyek, ha en iigy velem makacs mddon, hogy nem Mdricz, Ady
es mas erdemes alkotok muvet fosztotta ki altalaban az ido, hanem emberi
dnmagunkat es a tdrtenelmiinket, megpedig ugyannyira, hogy mindennek rdvidebb (?) tavon vald visszaszerzeset eppoly remenytelennek latom, mint a fejek es
a lelkek emlegetett menet kdzbeni cserejet. Remenytelennek, hiszen a globahzacid parancsanak nevezett mai esz nelkiili rohanas sem erre csabit bennunket, s
muszaj kimondani azt is, hogy ennek a nepnek az dnreflexids kepessege, az onmagarol vald tudasa ma csaknem a nullaval egyenlo, nemzettudata nincsen, se hamis,
se semmilyen, mert amit — szerencsere nem ttil sokan — annak hisznek, az csak
a fdldttebb vegyes ertekii, mara zarvannya valt eszmetdrmelekekkel vald traumatikusan indulatos, altalaban termeketlen — es bizony sokszor feleldtlen — hejehujazas. A mdriczi eletmii sorsa pontosan ligy alakult az idoben, ahogyan az dnmagunkrdl vald hiteles gondolkodase, amivel amiigy — mas termeszeti! okok miatt
— elegge nagy bajok voltak mar az ird eleteben is, ertelmezni e szellemi es moralis hagyatek viszontagsagat en csak ebben a keretben tudom.
Esterhazy Peter, szamot vetve az altala is fajlalt ertekvesztes okaval, irasa vegen
megmondja, mire gondol. A Mdricz-felejtes legfobb oka szerinte az, hogy az irdt
kihasznaltak, kijatszottak nemtelen celokra, kisajadtottak egykor, s fdlkentek a
falra —jelszdkent, igy aztan nem csoda, hogy az epen maradt ertektudatli ember
(gyermek) elunta iddvel. Esterhazy termeszetesen sajat gyermek- es ifjiikorara
utal, irasanak ez a resze azonban, ha tartalmaz is nemi igazsagot, erededseget
nemigen. Azt a gondolatot ugyanis, hogy Mdricz Zsigmond hatterbe szorulasanak, nepszerilsegvesztesenek a legfobb oka valamifele „visszahatas" lett volna az
dtvenes evek ama tdrekvesere, amikor is az ird eletmuvet mindent arnyekba boritd
„lobogdva" neveztek ki, szamtalanszor elmondtak, leirtak mar a hatvanas-hetvenes evek forduldjatdl, leginkabb a mdriczi hagyomanyhoz nagyon is ragaszkodd
— es azt elteroen ertelmezo! — emberek. Darvas Jdzsef eppiigy ezt emlegette fdl
a halal harmincadik evfordulojan (Toprenges - Moricz iiriigyen), mint Czine Mihaly
[A valosag szerelme - Moricz idoszerHsege), Nagy Peter {Mdricz Zsigmond dmyeka) es
Kovacs Kalman {„En nem egy eletet eltem..." — Moricz Zsigmond muveszeterol), vagy
valamivel kesdbben Hajdti Rafts Gabor {„Semmi morwzzsigmondi vonulat"). Ez a sarkos velemeny aztan oly erosen beleette magat az irodalmunk folytonossagardl
vald gondolkozas emlekezettdrtenetebe, hogy sokak szamara meg mindig faktum:
Mdricz egykori fdllobogdzasa, egyedtili mintava erdszakolasa is stillyal felelos az
dtvenes evek sematizmusaert — ami persze atnyiilt a hatvanasokba is — okat adva
mintegy az eletmiire terpeszkedd kesobbi csdndnek. Pedig Mdricz nemcsak hogy
lobogo nem volt a semadzmus legsiiriibb idoszakaban, de meg kovetesre javallott
alkotd sem nagyon, mindezt peldaul Markus Bela gazdagon dokumentalt tanulmanya htien bizonyltja {Lobogd? Hajnalcsillag? - Jegyzetek a Moricz-brokseg vizsgdlatdhoz). Tiinjek bar hihetedennek, hiaba volt az 1945-ben meg emlekkdtettel is
megtamogatott ebresztesi kiserlet, az 1948-49-re szep lassan, de annal biztosabban
kiformak kommunista irodalompolitika sem a „nepfrontos", sem a „nepkdzeh"
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Moricz Zsigmondra nem tartott igazan igenyt, s foleg nem az egesz eletmiire.
1953-ig — Pesd Erno bibliografiaja taniisithatja — keves kdnyv jelent meg az d
nevevel. Leginkabb novellagyiijtemenyek, egy tanulmany- (Vdlogatott irodalmi tanulmanyok) s egy riportkdtet (Gyalogolni jd), regenyei kdziil is csak nehany —
kdzdttuk a Rokonok (velhetdleg azert, mert ebben aztan „vegleg leszamolt" a
dzsentrivel) — meg peldaul A torok es a tehenek es az Icin-piciri gyermekversei.
Uton-utfelen az eletmii „problematikussagara" figyelmeztettek az olvasdt inkabb,
a proletariatussal vald megoldatlan viszonyara, arra, hogy nem talalta a kiutat,
hogy nem ismerte a munkasosztalyt, meg hogy reszvetet, sdt nosztalgiat erzett az
urak irant. Azt a bizonyos „lobogdzast" — ahogy Markus Bela emhtett tanulmanya
is mondja - nem a sematizmusba torkolld, azt gyakorlo, hanem az abbol eppen
kilabald prdza vegezte el a maga szamara, pontosabban Sarkadi Imre irasai, s az
a nehany, nagy igeretnek indult fiatal, akik a mdriczi valdsaglatasnak, a szegenyseg kenddzetlen abrazolasanak, a „nepkdzelsegnek" es a dramai szituacidteremtesnek a jogat hoztak vissza mar a Nagy Imre-fele fordulat utan, egyeldre inkabb
a miiltbdl vett temakkal persze. Az Emberavatas (1955) cimu kdtet irdirdl es
„holdudvarukrdl" (peldaul Galgdczi Erzsebetrdl) van szd, leginkabb Santa Eerencrdl,
Szabd Istvanrol, (Kamondy) Toth Laszlorol es az akkori Csurka Istvanrol, akiket
aztan a kridka eleg vegyesen fogadott (hianyolta peldaul a jelenrdl meg a
munkasosztalyrdl szdld temakat). 1956 forradalma, annak leverese, a felndvd
ketelyek es hitvesztesek aztan ezekben az emberekben mindent megkavartak, s
amikorra valamennyire magukhoz terhettek volna, minduntalan avval kellett
szembenezniiik, hogy „korszerii-e" meg egyaltalan az a prdza, amit dk mtivelnek.
Csurka egyre inkabb elment a drama meg az ironikus-groteszk hangvetel, Santa a
parabola fele, hogy aztan hamarosan az Irassal is fdlhagyjon, a maga valasztotta
format es hangot makacs hiiseggel drzd Szabd Istvan — dt figyelmeztettek is, hogy
bezzeg a Moldova milyen „fejldddkepes" — elete pedig a Csanaki-novellak fellobbanasa ellenere tragediaba torkollott. Erdemes elgondolkodni: e nemzedek legjobbjai kdzul tobben mar nem elnek, Kamondy Toth ongyilkos lett, van aki reg
nem Ir, aki meg ir, az mervado kdrdkben mar nem szamithatd irdnak. Az elinditd
mdriczi igezetet es igenyesseget eppen akkor sdpdrte ki aldluk a tdrtenelem,
amikor Mdricz Zsigmondot ha lobogova nem is iitotte, de egy atmazolt, megtepett
zaszldcskakent valoban kitilzte a szellemi es persze a hatalmi konszolidacidt erovel
es furfanggal egykent epitgetd irodalompohdka.
Ez a folyamat valamikor 1957-58 tajekan kezddddtt, termeszetesen a „szocialista irodalom" alapjai szelesitesenek a jegyeben (a „szociahsta reahzmus" terminoldgiajat eztan mar dvatosabban hasznaltak). A beteg s a pohtikabdl is kikopott
Revai Jdzsef— mikdzben mar az eletmii dsszetettsegerdl, „problemairdl" is valamivel szabadabban lehetett beszelni — ez ido tajt kezdte „szocialistava" atirni
Jdzsef Attilat, Pandi Pal meg fdlgytijteni az „elsiillyedt szociahsta irodalmat", s az
1961-ben megjelent Kis magyar irodalomtortenet X X . szazadi reszeben (ennek elso
valtozatat Szabolcsi Miklds meg 1956 elott elkeszitette!) is nagyobb terjedelmet
kapott a „proletar irodalom" fejezet, mint az dsszes tobbi egyiittveve. (Befert oda
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Jozsef Attila, meg Kun Belatol Gereblyes Laszlon es Zalka Maten at Radnoti
Miklosig mindenki.) Mdricz is ekkor lett vegkepp „haladdva" (a rdla szdld fejezet
elso es utolsd mondata is mint a legnagyobb magyar prdzairdrdl beszelt), — ekkor
irt rdla konyvet Czine Mihaly es Vargha Kalman, eletmtisorozatanak, levelezesenek es a rea vald emlekezeseknek a kiadasat is megkezdtek — noha „teherteteleit" az eberebb elmek tovabbra is mindig fdlemlegettek. Ekkor akaszthattak fdl
a kepet — mondjuk — a fizikaszertar falara egy muflon es egy Geiger-szamlald
koze, az 1950-ben sziiletett Esterhazy iskolaskora is erre az iddre esett, igy erre
emlekezik— teljes joggal. Csakhogy idokozben olyasvalami tortent, aminek furfangos dsszetettseget nemcsak akkor, de gyanitom, hogy azota sem nagyon vettuk eszre.
Ama tenynek, hogy a mdriczi eletmii befogadasanak alakulasara vonatkozo
emlekezettdredekeink idonkent egymasra cstisznak, lehet egy konnyen magyarazhatd oka is, ami bizonnyal befolyasolta (befolyasolja?) a nem elsosorban ennek az
ertekeszmenynek az igezeteben elok hozzaallasat. Amig ugyanis Mdriczrdl —
hatarolt keretek kdzdtt — legalabb lehetett vitazni az dtvenes evekben is, addig
Kimdy, Kosztolanyi vagy Babits nevet kiejteni sem nagyon illett, egyertelmuen
megbecsiilve meg a hatvanas esztendokben sem igen. (Heller Agnes 1957-ben
megjelent, ma mar igencsak vaskalaposnak szamithatd Kosztolanyi-ertelmezeset
— Az erkolcsi normdk felbomlasa — peldaul tigy agyonverte a kritika, hogy nyoma
sem maradt.) Akkoriban peldaul mindenaron „ketfele" Nyugatot akartunk latni,
egy „haladdt", s egy ezoterikusan esztedzaldt, vagyis egy csak nagyon mddjaval
vallalhatd „reakcidsat". Igy amikor a tdbb evtizedes hatranyt lekuzdeni szand irodalomelmeleti, poetikai kutatasok megindulhattak — s ebben nagy szerepe volt a
peldasan nyitott szellemd Irodalomtorteneti (majd Irodalomtudomanyi) Intezetnek es folydiratanak, a Kridkanak — az uj (minalunk tij!) szemleletmddok kovetoi
es kdzvedtdi nemi okkal-joggal viseltettek ellenszenwel mindazon jelensegekkel
szemben, amelyek az akkori kdzelmultban (s meg akkor is!) egyeduralkoddk,
mintegy „hivatalosak" voltak. Peldaul a strukturahzmus letjogaert (akar csak a
megismeresenek a jogaert) folytatott kiizdelem valdjaban egy szellemi „szabadsagharc" resze is volt abban a korban, s ez a kiizdelem nemcsak egy atpolitizalt es
elaggott latasmdd elleni viaskodas horizonttagitd elmenyet adta meg, hanem a
tuddsi es a moralis dnbecsiiles illuzidjat is. Kisse ironizalva ugy is mondhatnam,
hogy aki nem ragadt bele kicibalhatatlanul a korabban szorgalmazott fdlfogas
mocsaraba (pozicidiba), es „adott magara" valamennyit, az az uj — kezdetben hevesen tamadott — iranyokat kovette. A mindenaron vald tijitd es atertekeld szandeknak aztan meg is lett a maga duplafenekti vegeredmenye. Az irodalomelmeleti, az esztetikai es a filozdfiai kultura ketsegklviil megpezsdiilt, lassan-lassan kezdtiik
megtanulni, hogy az irodalmi mii megsem ideoldgiai-politikai kialtvany elsosorban, hogy egy alkotas temaja, eldadasmddjanak — allitdlagosan - - realista, „kdzerthetd" jellege meg nem okvedeniil ddnt annak erteke feldl, de az is ketsegtelen,
bogy az tij iranyzatok kovetoi olyannyira ddzkodtak a regi mddihoz tapadt barmely poedkai, szemleled, szereptudati, magatartasbeli („irodalmon kiviili," ahogy
mondani kezdtek) mozzanattdl, sdt meg a hozzajuk kapcsolhatd fogalmaktdl is,
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hogy az idovel (ez volt egy-ket evdzed!) szerencsesen kisepriizdtt szemlelettel egyiitt
azt is sikeresen eltakaritottak, amit talan nem kellett volna. Az egyre inkabb polgarjogot nyert „miikdzpontu" fdlfogas a hivatkozasait rendre nem az „atideologizalasra" inkabb alkalmasnak tudott miivek kdrebdl vette (sdt, szivesebben tamaszkodott a vilagirodalomra!), a magyar irodalom „eletes, sorsvallalo vonala" kezdett
a maga korahoz tapaddnak, esztetikai ertelemben csokkent ertekunek tunni. Az ird
ne legyen vatesz, mondtak egyre gyakrabban, hiszen ez a mddi a dzenkilencedik
szazaddal lejart, a „valdsagabrazolast" pedig ott egye meg a fene, hiszen epp ennek
a neveben hazudtak a legnagyobbakat egy olyan korban, amelyik eppen a valdsagra volt a legkevesbe kivancsi. Az iddvel radikalis izlesvaltozassal is jard hatasok
osszjateka nyoman iigy tiinhetett, hogy a darabjaira esett, hazugsagokkal is atszott,
szinte minden mozzanataban az ertekrelativizmust hirdetd kort peldaul a mdriczi
prdza ertekbiztonsagrdl tanuskodd moralis es poetikai jegyeivel megszdlitani tdbbe
mar nem lehet, sdt az is tdbbszdr elhangzott, hogy ez a tematikailag valoban j d reszeben a maga korahoz kdtddd irdi vilag sem tud mar erdemlegeset mondani
nekunk. Igy Mdricz — akirol egyre tobben kezdtek elhinni, hogy eppen vele akartak fdldbe ddngdlni az arra egyaltalan nem meltd driasokat — szinte meg akaratlanul is (?!) aldozataul eshetett kisse ennek az ertekatrendezd igyekezetnek, az
eletmiivehez tapadt magatartassal es irdi eszkdztarral egyutt. Egyaltalan nem modern, mtilt szazadi jelenseg d, halott, megszdhthatatlan hagyomannya, „irodalomtdrtenette" valt visszavonhatadanul — mondta a verdikt —, kifosztotta az ido; s
errdl ugyebar vegkepp nem mi tehetunk! (Jellemzd lehet az ekkortajt elburjanzd
tuddsi magatartas is; mikdzben Mdricz Zsigmond nagysagat nyiltan es a verbalis
gesztusok szintjen alig-alig vitatta valaki, tdrddni sem igen tdrdddtt vele senki tdbbe.)
Nem akarom termeszetesen mindenestdl feleldsse tenni a honi irodalomtudomany nagyon is szukseges felndtte valasanak a folyamatatat. Annal inkabb sem,
mert vok ennel egy sokkal fontosabb oka is a felejtesnek, egy olyan — meglehet,
nagyon dsszetett — ok, amelynek mai „hozadekat" nem tudom, hogy mikorra lesz
kepes ez az orszag kiheverni, Moriczcal, vagy nelkiile. A kadari vezetest 1956 forradalma egyvalamire nagyon megtanitotta. Arra, hogy ha a hatalom nem akar meg
egyszer olyan totalis csdd ele keriilni, mint ama dzenket napban tortent, a magyar
nemzed (ftiggedensegi) hagyomanyok emdcidkat is mozgdsitd „meregfogat" (a
nacionalizmust, ami 1956-ot is „csinalta") ki kell hiizni gydkerestiil, meghozza oly
mddon, hogy azt senki eszre ne vegye; sdt a tarsadalom gydgyulaskent, egy avitt
szeOem fdlszamolasakent, gondolad nyitaskent-nyitottsagkent elje meg az egesz
folyamatot. Mit mondjak, zsenialisan megcsinaltak! Pontosan tudta a hatalom,
hogy a kieheztetett, megfelemlitett, dnndn harcaiba belefaradt, ilyen-olyan celokkal evdzedeken at „mozgdsitott" lakossag — amiigy ertheto mddon — a leginkabb
nyugalomra es egy kis gyarapodasi lehetdsegre vagyik, s ha ezt megkapja, nem fog
ugralni tdbbe, sdt aldani fogja dt, talan meg a halo poraban is. A hatvanas-hetvenes esztenddk „sikersztorijanak", a tarsadalom polidkai ertelemben vett semlegesitesenek a tdrtenete a forradalom es a megtorlas bevallhatadansagan, feldolgozhatadansagan nyugodott, a legnagyobb drama eppen az volt, hogy a drama
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atelesenek a lehetoseget is ellopta a lelkekbol az „id6". Tdrtenelmiinket eppen
ebben az dntudadan elegedettseggel atelt folyamatban csempesztek ki beldliink
iigyannyira, hogy nem is nagyon erdekeit az tdbbe bennunket, s azt is gyorsan
megtanultuk, hogy peldaul aki az ebben epiild-szepiild, „mindenkinek van munkaja" orszagban szegeny es elesett, csak sajat magat okolhatja. A „kaparj kurta"
ragadds eszmeje nemcsak a mdriczi eletmu altal is sugallt — mondhatnam, a hmdamentumat add — emberi es moralis ertekeket szoritotta hatterbe, hanem a
reajuk vald erzekenyseget is. Abbol a nyugodalmas allapotbdl nezvest, amelyet a
korabban soha meg nem elt egzisztencialis biztonsag es a viszonylagos anyagi
,jdlet" jelentett, minden nyugtalanitd emlekezes idejetmultnak, esetleg a lehetdsegeket gatld, avitt moralizalasnak tetszhetett, s iddvel szep lassan kezdtiink
leszokni e morahs ertekekrdl tanuskodd miivek olvasasardl is. Mdricz miiveit —
mint emlitettem — ekkor mar sorozatban adtak ki (ketszer is), nem egy konyve
„kdtelezd olvasmannya" lett, erto munkak is elemeztek az eletmuvet, emlekezete
megis valahogy kiszorult a lelkekbol. Ama korszak egyik legeredmenyesebb csalasa ugyanis az volt, hogy a hivatalossag latszdlag azokat az ertekeket emelte
piedesztaha — „kiherelve" persze —, amiktdl valdjaban a leginkabb tartott. (Nagyon
nepszeru volt peldaul a korban a valdsagfeltard irodalom — a Magyarorszdg
felfedezese es a Tenyek es tanuk sorozat — de rettenetesen vigyaztak arra, hogy az
igazi valosag [!] ki ne derulhessen.) Bizony Mdricz eletmuvevel sem tortent mas,
mint a nepi irdkeval altalaban, a „kiszoritva bevonas" (Revesz Sandor hasznalta e
fordulatot Aczel-monografiajaban) szemforgatds mddijat kdvetve ugy sikerult oket
(Illyest peldaul) latszdlag a letezd szocializmus melle allitani, hogy kozben eppen
mtiviik valds eszmei es etikai hagyateka nem lehetett jelenvald. Nagyon is furfangos, a lakossagot s az ertelmiseg egy reszet is elbiivdld elkepzeles volt ez, amely
— mindaddig, amig a hatalom „teljesitette" az elvartakat — kivaldan miikodott.
Valosziniileg nem tevedtek azok a nyugati elemzdk, akik azt allitottak akkoriban,
hogy Kadar Janos akar egy szabad valasztason is gydzne, azt is majd az egesz
orszag elhitte, hogy az a vezetes valoban a nemzetert — s nem csupan sajat hatalma stabilitasaert — munkalkodik, amikor meg kezdett nem miikddni a nagy „alku"
(ugy a hetvenes evek vegetdl), mar senkit nem az idokozben szejjelporladt moralis
es tdrtenelmi alapok erdekeltek, mindenki csak azt kdvetelte vissza ketsegbeesetten, amihez korabban hozzaszoktattak. Az 1990-ben bekdszdntdtt szep tij vilag velejeig antiszolidaris, kizardlagosan karrier-orientalt mddija pedig hajszalpontosan
lefedi azt az amorahs mezdt, amelynek foldjebe a csirakat Kadar szepiilo emlekezett! orszaglasanak az idejen iiltettek el.
A mai tanuloifjusag e kor sziildttje, vagyait es celjait eszreveheteden tdkellyel
manipulaltak, sdt mar a sziileik is ebben a vilagban „szocializalddtak". Meglehet,
errdl dk nem is tehetnek, de ettol meg szomorii igazsag, hogy gondjaikon, amelyeket a nap mint nap sulykolt „legy sikeres" (magyaran szdlva: mennel gazdagabb),
meg a „gondolkozz pozitivan" csabitd ideaja vezerel, Mdricz Zsigmond gondolatai
nem kepesek segiteni. S mivel az teny, hogy eme prdzairdi vilag primer szintjenek
az atelesehez (a „raharapashoz", vagy ahogy mondani prdbaltam, a raismeres inti139

raitasahoz) sziikseges tortenelmi, szocioldgiai, hangulati — ha tetszik a korhoz kdtdtt — mozzanatokat valoban fdlemesztette mara az ido. Minden de minden —
az irodalmi izlesvaltozas, a tdrtenelmi es moralis emlekezetkieses, a raismeres hianya, a megvaltozott olvasoi szokas stb. — tdkeletesen egyiitt van a kdzdmbdsseghez
es az erdektelenseghez. Attdl tartok ugyanis — s meglehet ebben vagyok a leginkabb dsdi szemleletti —, hog)' Mdricz Zsigmond befogadasahoz — bar nagyon is
szukseges lehet —, nem igazan eleg a mtielmeled kepzettseg, kell ahhoz bizony a
hatrafele vald nezes batorsaga is, az tehat, amit ma egyenesen nevetseges dolog
fdlvallalni. Elismerem tehat az eletmu tovabbdrdkitesenek az „objektiv nehezsegeit", de a hianyt kialtdnak, a lehetdsegeket pedig nagyon gyereknek velem. Ez
nem jelenthed azt, hogy ne kellene mindenkinek mindent elkdvetnie a maga helyen, ami tole telik. A feladat igen nagy, mert en meg azt is jellemzdnek tudom,
hogy a Mdricz-kutatas legalabb ket, de inkabb harom evtizede megrekedt, hogy a
maig legautentikusabb teljes Mdricz-kep (Czine Mihaly 1968-ban megjelent
kismonografiaja) ma mar inkabb egy gydnydrii regenykent olvashato, amit megint
csak az ert meg igazan, aki a mdriczi vilag hangulatat, s ama prdzairdi (es tuddsi)
fdlfogas edkumat is kepes meg a sajatjakent megelni. Nemigen veszem eszre azt
sem, hogy a szakma ifjabb nemzedeke tolongana az eletmu kdriil, de ugy velem,
hogy Balassa Peter — remelhetoleg hamarosan elkesziild — konyve pdtolhat majd
valamennyit kdzds mulasztasunkbdl. Fontos lenne tan ismet elolvasni az uj jelensegek iranti erzekedenseggel aztan vegkepp nem vadolhatd Beladi Miklds tanulmanyat (A masik Mdricz: A kisregenyek irdja), s van ket olyan erdemes kdtet is, amelyrdl tan a kutya sem tud: A Magveto nyomdban a cime az egyiknek, s a budapesti
Bdlcseszkaron 1992 dszen elhangzott eloadasokat tartalmazza. Ebben olvashato
jdnehany olyan dolgozat — tdbbek kdzdtt Eisemann Gydrgye, Margocsy Istvane,
de emlithetnem Kulcsar Szabd Erndet vagy Frater Zoltanet is —, amelyek alapos
elmeleti felkesziiltseggel bizonyitjak az eletmu egyes darabjainak az eletrevaldsagat, vagy „muveszi aktuahtasat", ha tetszik. A masik kdnyv — egy sokat igerd sorozat elso darabjakent — egy eve jelent meg, s nemcsak erto miielemzeseket, de nagyon fontos oktatastechnikai, modszertani dolgozatokat is tartalmaz (A kifosztott
Mdncz?, Krdnika Nova Kiado, 2001.)
Azert mondtam aktualitast, mert en — sajnos — annak a lehetoseget sem tudom
kizarni, hogy Mdricz eletmiivenek a valdsagalapja, a szociologikuma iddvel megelevenedik. Esterhazy 1986-ban meg azt irta, hogy ma mar nincsenek peldaul nagygazdak, higgyiik meg, hamarosan lesznek (lehet, mar vannak), s meg „az osztalykiildnbsegek is eldtdrhetnek" akar a kaposztafdlddn is, ha maskent is nevezziik
majd mindazt, ami tortenik. A szegenyseget — azt tehat, amirol Esterhazy szerint
is Mdricz tudott a legtdbbet — mi ugyanis egyaltalan nem gyiirtiik le, csak a rea
vald figyeles keszseget, meg a vele vald kdzdssegvallalast s a reszvetet. Lesz-e ra
fuliink, ezen akar az eletmii sorsa is mulhat (meg persze sokkal tdbb is annal!). Remenykedjiink, hogy az irodalomtudomany es a tanarok megteszik a maguket, s ha
ez igy lesz, akkor mar csupan — ami sokkal nehezebb — nekiink kell visszaterni
tdrtenelmunkhdz es emberi dnmagunkhoz.
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CSEVE ANNA:

Az ilUS

GYEPLOJE.

NAPLOFUTAMOK*

I . FUTAM

A befuzott papir nem tudja, teste milyen szbveggel mtntdzva
csavarodik ki az irogepbol.
Az irasok sora newel vedett birtokot jeldl. Beletartoznak nemcsak a nyomtatott
miivek, hanem a hagyatekban fellelhetd teljes irasszdveg is. Letiiknel fogva hatarosak egymassal, osszeernek, szinte Idkddsik egymast es benniinket, vegyuk mar
eszre oket, nem is akarhogyan, de egyiitt, ha mar annyi szd esik az eletmu uj megkdzelitesenek lehetdsegeirdl, a mostohagyerekek is odakeredzkedhessenek az
asztalhoz. H a ugyan mostohak lehetnek a jegyzetfiizetek, melyek hajdan az ird
zsebeben melegedtek, vagy a lapok, melyeket a szerzoi kezek gondosan fidkba
helyeztek, csak mert nevet es cimet nem emelt gazdajuk a keziratlap elejere s a
nyomdai utasitasokat is nelkiildzi.
„...ahogy az irashoz kesziildk — olvashatjuk Napldjaban —, most is csak a
hangulati allapotba engedem bele magam s tudom, akkor megallithatatlanul jon
a szd. Meg kdrvonalaiban sem jut vilagossagra, mi is a keret?"'
Az irasnak — a formal kdtdttsegektdl mentes — laza gyepldre eresztett vagtaja
nem tudni hova tart, hiszen a hajtas elvezete (es ezzel szorosan dsszetartozva gydtrelme) kerged. Igy Mdricz Zsigmond kiadatlan naplojanak kerete a lezaradansag,
nines sem eleje, sem vege. Valahogyan elkezdddik a huszas evek kdzepen, s csak
majd 1942-ben, halalaval szakad meg. Mi is akkor hat a keret? — kerdezhetnem
az irdtdl, segitsegert kialtva a szerkesztoi munkahoz. Engem, mint Mdricz amuld
hivet a kerettelen egesz hoz lazba, az arulkodo, kidmld szoveg, melynek aranymosasa
kozben nemcsak az I'rasmu lehetseges kezdeterdl-vegerdl es mindennek problemadkussagardl meditalok. Vajon a napld irasmddja honnan eredeztethetd? Hogyan kiildnithetd el dmlesenek iranyvaltasaban peldaul a jegyzetektdl? Ezt kell
merlegelni, mielott fizikailag „elkdnyvelnenk" — kdnyvve tennenk. Ekdzben az
ird a nyomtatasra szant miivek irasaval tromfol e latszdlag hiabavaldnak ttind foglalatossag iiriigyen. A kdzveden hasznositas nelkiil vegzett sokat iras, vagy atiras,
tilliras a hagyateknak egyebkent is mdriczi jellemzdje: szdvegvarmnsok, el nem kicldbtt
levelek, kiadhatatlannak itelt irasok, a naplo-, es a jegyzetftizet-halmok hagyatekban talalhatd tantisaga szerint.
Az atdolgozasok tulstilya is ugyanarrdl a parttalansagrdl — az iras gyepldje
allandd kezben tartasanak kenyszeres igyekezeterdl — arulkodik, mint a napldiras.
A szoveg, mi'g irdja el, iijrairhatd, sdt barmilyen formaban lijrafelhasznalhatd:
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nyersanyag. Moricznak ez a szoveg visszaforgatasara valo hajlama az olvasmanyok
bekebelezeseben is megnyilvanul. Moricz — a feledestol megmentendo — eleg
szabadon mindsitett forrasnak szerzoi kiadvanyokat, sdt sajat muveivel is kifejezetten szabadosan bant.
„En a legtobb munkammal ugy vagyok, hogy tijra meg tijra irni szeretnem. Az
meg csak hagyjan, ha a lapban megjelenik valami, teljesen iijrairom, mintha csak
skicckdnyv volna a mar egyszer megjelent forma...
A mii fundamentalista tiszteletenek hianya mindenkeppen az alkotas folyamatanak fontossagara figyelmeztet. A „gyemantcsiszolas" — az ird sajat terminus
technikusa — mar elso pillantasra lathatdan felndvelt, mindenhatd irdi szemelyiseget
takar. Megis a napldt most nem az oly igen nelkiilozhetetlen elet- es szemelyisegrajz-irashoz, sem a miiertelmezesek arnyalasahoz hasznaljuk illusztracidkent —
nem akarunk magyarazni es dokumentalni semmilyen teteles megallapitast. A
naplofutamok monoldgjaiban azt keressiik, ami a ketto kdzdtd kapocs. A muveket
es az ird szemelyet, a lovas kocsit es hajtdjat az iras gyepldje kdti dssze, az iranyitd
erd, amely a temerdek sokfele, kiadatlan irasbeli megnyilatkozast s a muveket egyegy iranyitd mozdulattal dsszetartja, ddnt sorsukrdl.
A teleirt lapok lattan az amulatbdl es az elszdrnyedesbdl ocsudva, vegyuk komolyan az ird gyakorlati teljesitmenyet, prdzaian fogalmazva: ezt a tdbb mazsa papirt!
Tegyiink kiserletet arra, hogy dsszerakjuk, ami egyszer idoben dsszetartozott, hiszen az iras folyamatossdgdt tekintve nem marad abba. Mdricz tdbbszdr es tdbb helyutt nyilvanvaldva teszi szamunkra ezt a folyamatossagot: „Az en szenvedelyem az
iras..."'; „Az irdgep rabja vagyok""; „...az a sorsom, hogy drdkke irjak..."' H a
nines kedve az irasra, iij lapot fiiz a gepbe es: napldt ir A napldiras tehat irasfiiggd
folyamat, mely iras elott es iras utan tor ra. H a a szavakat engedjiik jatszani, igy
hangzik a napld ars poeticaja: az irasok koze ekelddd drdkds jelen idejii napld az
Irasnak adott (Irasbeli) fricska. „Mostanaig irtam. Ugy erzem, hogy felre kellene
tenni s egy ev mulva elovenni s ujra meglrni." — irja a Napldt egy kis lelegzetvetelnyi irassziinethez jutva 1933. szeptember 11-en.
Az esemenysorozat tehat kifejezetten mozgasra utal: szoveg szoveget gorget maga elott, tervez, kiegeszit es ertelmez, a darabok szinte lokdosodnek egymassal. A
szdvegek eme harcaban a Napld is kiveszi reszet.
,
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I I . FUTAM

A tdtrai tunsta esete
H a egyet ertunk azzal, hogy az eredeti alkotok sajat vilagkeppel rendelkezve es
sajat stilust teremtve lenyegeben minden egyes alkotasukat hasonlo elvek alapjan
irjak — akkor ne ketelkedjiink: miiveik mindegyiken ott van vedjegyiik. A mii
(vagy barmi, amit az ird ir) minden mUfaj eseteben az alkotd szandekanak az irassal
verifikalt legjobb es felcserelhetetlen kifejezddese. Hogy all ez a felcserelhetet142

lenseg Moricz eseteben? „...en egy laza iroi halmazallapot vagyok — hangzik a
valasz —,amelyet percenkent fel tud kavarni, meg tud zavarni barmi tijabb idea"'';
„...felelosseg nelkuli behatasnak irdi s alkotd erdm sokszor engedett" — vallja
Orokseg cimu dnvallomasaban 1940-ben.'
Mdricz, mint egy lengd ajtdn kdzlekedik a munka es az erdfeszites nelkiih
megnyilatkozas formal kdzdtt. A napldfolyam nem elszigetelt jelenseg, minden ujdonsaga vonatkozasra lei muveivel, levelezesevel, jegyzeteivel. Megis mas.
„Mihez hasonlitsam? — kerdezi irdja. — Olyan gydtrelmeket erzek minden
munka befejezese tajan, mint a tatrai turista, aki leter az titrdl, s otszaz meteres
szakadek fdldtt a halal leheletet erzi meg. Mar minden ereje elfogyott, s fdl kell
maszni. Lefekszik a kore, a nap egeti, forras utan maszik, s feliiditi magat, mig a
fdlfele kapaszkodashoz fog."'
Moricztol szokadan vallomasos mil keletkezik az iraskdzi szunetekrdl: a napld.
A mufaj foszereploje a szerzo, most szamunkra nem szemely nem is fikcio, hanem
dsszefiigges. A Napld pedig tetthely, olyan specialis irasforma elkdvetesenek helyszine, ahonnan a nyomozas mindenfele nevevel kapcsolatban emlegetett gyantis
iigyben — valdsagabrazolas, dokumentarizmus stb. — meltan kiindulhat. A napldiras, mint mesterseggyakorlas tanulsagai haszonnal kecsegtetik a nyomkeresdt.

I I I . FUTAM

„En mdr regen utdlom a konyvet — mondtam neki a vonatban.
— Miert, Zsiga?
— Rajottem, hogy a legjobb kdnyvben is csak jol vagy nem jol kapom meg
annak a visszkepet, amit az eletben abszolut tisztdn foghatok fel.
Van-e eldzmenye a napldnak nevezett szdvegnek? Mely formakkal tart rokonsagot
a hagyatekon beliil?
Elsosorban azokkal a latszdlag improduktiv szdvegekkel, a jegyzetfiizetek, naptarak bejegyzeseivel, amelyek nem kiadasra irddtak. A napld terjedelme egy ewel
ezelott 46 szerzoi iv volt. Jelenleg becslesre nem vallalkozom. Oriasi aldozat ez irdjatdl, akinek megiscsak az irasbol kellett megelnie, a nyomtatott munkak dijabol.
Ebbol a szempontbol meg jegyzetfiizeteiben (melyekbe talan neha-), sdt telefonnoteszeiben (melybe gyakran belenezett), tdbb celelvtiseg rejlik. A napldra viszont
spontaneitas es a szerzo magarahagyatottsaga jellemzd: a futamok versenyszelleme, maganak a hajtasnak az dncelja.
A napldiras 1925 es 1942 kdzdtd iddszaka alatt az odafordulas nem maradt
azonos, a napldiras keretei mddosultak. 1929-ben zdld papirba kdtdtt, vastag, ures
mintakdtetbe irta napldjat, mely naptarszerti osztasban fogadta be a jegyzeteket.
A cimlapra maga az evszam keriilt cim helyett. A bekdszdntd invokacid — „Isten
neveben kezdem el. 6 vezerelt kegyelmevel, vezereljen tovabb e furcsa esztenddben" — es a kezdesbdl sziiksegszertien kdvetkezd zarlat — „kivancsi vagyok a jdvd
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evre, de a napldnak vege". — egyaltalan nem jellemzd a Napld egeszere. A kdtet
zart egesz a szethulld lapok kdzdtt.
Ez a naptar-rendszerd kdnyvecske, ha tavolrdl is, de hasonlosagot mutat a
Feher Konyvvel, Mdricz elso keziratos jegyzetkdnyvevel, mely ugyan nem szerepel
a Napldban, de a szdvegek vonatkozasrendszereben lete mindenkeppen meghatarozd. Fedelen gyerekbetuk 1894. januar 1. A cimlapon: „Kuldnfele jegyzetek".
Benne irdi kezdemenyei, majd az erdeklddes es az eletrajz retegzddesenek megfeleloen mtlvek, velemenyek, bejegyzesek — egeszen a sikerig, 1925-ig, ahol a szdban forgo napld „felveszi" a fonalat. Igaz, nem ugyanugy, de a jegyzetek mindket
esetben az irdva valason — az irdlet megmilvelesen munkalkodnak.
Ne tevesszen meg bennunket a ,jegyzetek" felirat. A jegyzeteles is tudast, formaerzeket kdvetel. „Eleinte tiszta ztlrzavar volt az irasom, ma mar j d l megnezek
helyzeteket, jeleneteket." — irja 1914-ben."' Eddig az iddszakig sajat bevallas szerint
4000 oldal jegyzetet keszitett.
Ezekbdl a jegyzetekbdl kesziiltek a kdnyvtarara jeUemzd, bekdttetett, M. Zs.
monogrammal ellatott felbdr koteses Tiikor feliratti vaskos, nagy becsben tartott
kdnyvecskek, tartalmuk csupa „salata", csupa keziras, „irasanyag", modelljeitdl
szarmazd, lekottazott „eldszd".
Mintha tijra a kdnyv, a nyomtatasra szant szoveg tronfosztdsdnak es a trdnkdveteld,
targyszavakkal, tartalomjegyzekkel ellatott, konyvet jatszd keziratok helycserejenek, egy fajta ertekvaltasnak lennenk tanui.

I V FUTAM

„Ha megerzem, hogy irodalom, amit velem kdzdl az elet,
azt mdr ki is vdgtam magambdl, es a kutydknak vetettem.""
Kiilonosen erdekes, hogy a mindig masokat faggatd ird egyszer csak onmagat helyezi kozeppontba; termeszetesen egyes szam elso szemelyben, monoldg formajaban medital az frasrdl. A par evdzeddel korabbi Tiikor feliratti konyvecskeben
meg egyes szam harmadik szemelyben fogalmazott.
„Uzi-ftizi a gondolatokat, kozben eszebe jut, hogy meg sohase figyelte meg,
hogy hogy gondolkozik. Harmadik szemelyben es ugy mondja a szavakat egymds utan,
ahogy a ceruza vinne. De a szavak haladasa meg mindig ellendrizhetetlenul megy
Meg a mondattal nem vegzett es mar iij gondolat szavai kezdddnek el, mintha
rogton kepbe alakulndnak: szavakban, reszletesen, mintha jegzajlaskor a Dunan jegtablakon menne at. Egyik tablardl a masikra lep, dvatosan es figyelmesen, es kozben a VIZ sodra a tablakkal egyiitt tovabb sodorja s amint koriilnez, mar masik videk
van kdriildtte, mas viz alatta es nem azokra a tablakra lep, melyek az iment kdvetkeztek volna, hanem egeszen iijakra. Euk a tdbldk a szavak s eppen ugy nem tud
naluk nelkul tovabb haladni, mint akar a vizen."'^

Szavak: a nyelv alapegysegei — de hoi van, ami tdbb az irott nyomnal: a beszelt
nyelv a maga sajatos tonahtasaval, dallamaval, tajszolasaval, erzekisegevel? Irdnk
minden bizonnyal driilt volna, ha olvashatja a „hangos irasrol", „a bor boritotta
nyelvrdl", „a test, a nyelv artikulacidjardl" Roland Barthes eszmefuttatasat." Bar
minek is, Mdricz irasmiiveszete az arc kdzveden kozelebe hajolva „szinte szavakban""
kifejezte a beszed tesd megnyilatkozasat. A Rab oroszldnhol idezem:
„A szemek, amik maskor gyorsan dolgoztak fel a lelek variacidit, tukrei voltak
a legtitkosabb megcsillanasoknak, a meg ki nem alakult, s a tudatba sem jutott gondolatcsiraknak... Semmit sem lehetett benniik meglatni, szukiiltek a szemek, es
visszatartottak csillogasukat... ezek a szemek most a legnagyobb szfnjatszast vegeztek... hogy a lassan feltamadd s kialakuld, es utat keresd gondolataak ne artsanak...""

Y. FUTAM

„Egy ird nemcsak akkor ir, mikor ir""^
Szavak nelkiil haladni. Mintha a szavak mdgdtt lenne meg valami testetlen fogalomszerti koriilmeny, valami, ami kikivankozik. Kozel harminc ev telik el, s a fenti
gondolatsor — nem veletleniil — megismetlddik immar a Napldban.
„Jarkalok a szobaban le s fel. Semmivel sem tudok foglalkozni. Beszelgetek
gondolatban. A legkiildnbdzdbb dolgok jutnak eszembe s szavakban [!] mondom
el, amit gondolok...""
Igen, ez a napld lenyege, a miifajt alig nevezi neven („napldzavargas",
„napldcska"), inkabb atkereszteh: „kibeszeles", „kotyogas", „beszelgetes gondolatban", „irasbeh megbeszeles". Mintha mintaja a felhangzd szd volna. Meg is fordithatjuk: a minta hianya. A felhangzd szd hianya. A meghallgattatas es kdzlesvagy
inditeka. Az irhato lap es az elhetd elet/irdlet vagya teremti a miivet, hiszen az alkotdnak eldfordul, hogy „semmi" mondanivaldja nines. Szuletdben az iras, a feljegyzesek a latszdlag iiresjaratokat is feldlelik:
„Se cigarettam, se mondanivaldm."" „Delutan het dra, e pillanatban eppen
unatkozom, semmihez sines kedvem..."" Nines tema, de van iras — a napld az
odaules szertartasaval kesziil: „...nem birtam elviselni a maganyossagot, idejdttem
a gephez..."^"; „...ha mas dolgom nines, from ezeket a napldfrasokat".^'
Az fras szituacidjanak semlegessegeben az „irasdiih" es „{rasiszony" egyszerre
fejezddik ki. Reszben az olvasast is pdtolja!
„Nem kdnyvolvasd vagyok, hanem eletolvasd, emberkeresd. Az iras nalam
egyszeriien a kdzveden tapasztalat, sdt a teljes ateles napldja."^^
Az eletolvasas ajegyzetfiizetekben, a napldban irddik. „...iras kozben nines bennem faradtsag, — most van, — s az is, hogy amint nem erdekel az irdsvdgy, dsszehullok."^' „Engem valoban az irds celjain kfvul e^altalan senki es semmi sem erdekel."^"
Mit jelent tehat Mdricz szamara az iras? Ugy tiinik, az Iras szdvete fonakja feldl
konnyebben megkdzelithetd: maga a nem-irds a problematika. S itt a kor bezarul.
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Az iras olyan merteket olt, hogy az iro elbizonytalanodik. „Azonnal bele kellett
vagnom es irnom"; „Keptelen vagyok meditalni"; „Nem szeretek Irni es nem szeretem, amit irok". Az ird, mint jolyjoker elegedetlen, kiviil keriil a cserearanyos folyamaton; „folyton irnom kellett volna a torteneteket, de oly remitd sokat irtam,
hogy az ujjaim kimeriiltek.""
A gondolkodas (a beszed) pillanatszertisegenek feloldasa irasban: alkotd-teremtd folyamat. Moriczot a tortenesek megfejtesenek szandeka iranyitja. A Napld
szemelyes tdrtenetiras, de megsem tdrteneti opusz, hanem fikcid, mert emberi karakterek allnak mdgdttiik, akiknek indi'tekait meg kell fejtenie. Mdricz keresi a
format a fikcid hatarmezsgyejen, inkabb megirja, mi tortent s kikkel, hogy irasban
verifikalja a megtdrtentet.^"

V I . FUTAM

„mdse a csok: mienk a ludtoU"": a Mester es Janka
A mederbe terelesi igyekezet egyik variacidja a napldjegyzet-iras. A naplofutamok
egymas melle helyezve es a maguk folytonossagaban egybehangzd dallamban
hangzanak s egyseges miivet igernek. H a rdviden kellene megfogalmaznunk a
napldiras inditekat es az irdi miihelytitkok, vivddasok mindvegig visszatero kozponti figurajat, egy nevet emlithetiink a Mester neve mellett: Holies Jankaet.
„Ime, kilenc eve meghalt es nines tdbb asszonyesetem. Soha mas nd nem erdekelte elszant poeta ceruzamat, csak a vele vald elethalalharc. 6 levonta a konzekvenciakat: en tovabb vivddom vele. Milyen gazdag lelek volt s milyen szerencse,
hogy Vele talalkoztam. O tett irdva, s d tart ma is."^*
A napldjegyzetek nagy resze Mdricz masodik hazassaganak iddszaka (19261936) alatt szuletik, melynek sikertelensege — s az ird egyre fokozddd maganyossaga — fokozza a szamvetes kenyszeret. Mdricz maganemberi es alkotdi
vivddasai sokkal szorosabban gyiiruznek egymasba, mint velhettuk volna. Az ird
szinte minden ndalakjat Jankardl mintazza. Szellemisege beepiil irasaiba, Igy a
napldba is. „Gepelget" a „be^zelgetes mintajara"meg
mindig Janka tanacsait varja,
hianyzik nemcsak a modeh, de a kritikus is. A mesterseg nyugalma es biztossaga,
a miihelyelet tunik el felesegenek elvesztesevel. A kdvetkezd monologban Janka
hangjdn es modordban tanulsagos perlekedesbe avat benniinket az ird:
„Az en drdksegembdl el, abbol, amire en megtanitottam, de semmi sem tart
drdkke... Most mit ir?... Hoi van meg az eletemnek, az en szenvedesemnek olyan
reszlete, amit nem kurkaszott es a vilag ele nem teregetett? Hat vak maga, nem
bir a sajat szemevel latni, csak az enyemmel? Mivel gazdagodott a skalaja, midta
en nem vagyok mellette? Ugy halad, mint valami vak, tapogatdzva... az egesz vilag atalakult azota, de mit tegyen..., nem szulethedk tijra, nem teremthet maganak uj vilagot, tij levegdt, csak ir, csak ir..., ha meg olyan akademiai pontossaggal
adja is, amit kinal. Akademia: lassan mar oda fog bekeriilni, meglassa az lesz a ve146

ge, szegyellje magat. Lenezte, mig fiatal volt, es tij hangokat hallatott, mert ebben
az egyben nagy volt, hogy hti es tiszta feleseget kidobja a vilagnak, de hoi van a
mai tij?... Volt ra eleg ideje, ez alatt a dz esztendd alatt hozott-e csak egy iij figurat
is: belesavanyodott mar a dntaba, hiaba ir irdgeppel, megis tintaszaga van, kdnyvszaga az egesznek: ez mar nem izgatja olvasdit... Ah, nem folytatom. Janka, ha elkezd beszelni, az rettenetes.'""

V I I . FUTAM

„eg)) pencnyi tbmenymdmor, amit mi magunk toltUnk magunknak,
s felmutatvdn a Nezok szeme elott, kiisszuk...
A beszelgetesnek a napldbeli kenyszeres kifejezddese a szepirodalom hagyomanyos
kereteit is feszeged.
„Mar harmadizben ugy beszelek az olvasdval par percig, mintha szemtdl szembe iilnenk egymassal" — irja Mig uj a szerelem dmu regenyebe tdrdelve a napldiras
szituacidjat: „...nem tudom tovabb fotografalni dket, mig ki nem panaszkodom,
mi tortent velem ebben a percben: kivittem a talcat, rajta a reggelizd edenyeket;
az eldszobaajtdban megakadtam s a talca leborult. Legjobban sajnalom a regi, szep
porcelan teas edenyt, ami meg az elso felesegem nagyanyjardl maradt.'"'
A regenyirast megszakftd edenycsdrdmpdles valdsagat tigy csempeszi be az Iras
lengd ajtajan, hogy azt par lappal kesobb szd szerint szamtizze szdvegebdl, mondvan „a regenyben valdsaggal menekiil a valosag." Vagyis regenybe nem illik a napld.
Megis hallgassuk tovabb.
„Meg nem horkol, de en, aki kdriilbeliil sejtem, hova vezet ez a regeny, bar dsztan magam sem tudom, hiszen az iras lelektanahoz tartozik, hogy irds kozben teremtodnek a dolgok, s csak a legritkabban igazodnak iigy, ahogy az ird kepzelte, aki
visszael azzal a helyzettel, hogy eppen 6 irja a regenyt."^*
Az ird barmilyen miire telepitse nyelvezete termeszetet, kivilaglik belole a
lenyebdl fakadd, mindenfajta intezmenyesitettseget nelkiildzd szemlelet: ahogy d
lat, eppen es csak d. Ez az drdksegiink. Mdricz Zsigmondtdl a megallithatatlanul
omlo szo. De tartsuk dt dszteletben es javitsuk ki magunkat: a beszed.^^ A beszed, eppen ugy mint a hallgatas, a csend, kibontatlan ertelem fele halad, „a nem felhangzd" nyelv akcid nelkul, kiesve a helyzetjelentesbdl szotar izii kdzvetitd elem.
Nagyon fdj cimmel irja Jdzsef Attila kapcsan: „Megddbbentd, hogy nem kell szo a beszedhez."^^ S talan elore kigondolt ertelem sem. Mdricz szerint a szep indulatszd."
Szep! Azt jelenti, ami benniink van, ami dnkenteleniil kikivankozik beldliink,
ugyanugy, mint a Jaj! Csak azon miihk, ki mondja, mit lat es — hogyan el/ el vissza
a helyzettel. Idekivankozik a napld 1935-ds bejegyzese:
„En ma sem akarok tdbbet s nagyobbat megvalositani, mint amit tizenhat eves
korom tajan megereztem, s csak azert nem tudtam vegrehajtani, mert erdim nem
voltak hozza keszen. Sose fogok tdbbet olyan vad lelkesedessel kirohanni az erdd147

be, mint akkor. K i az Akasztofa dombra, ahol verseket szavaltam, rosszul megtanult verseket s a szavalas inkabb csak a kitarulkozas volt a nagy csdndben, a szantd
parasztok odaneztek a tavoli kiabalasra s en biiszke voltam es dagadt a tiiddm. Felmasztam a legmagasabb kdszikla tetejere s onnan kiabaltam rdgtdnzdtt szavakat."
A „rdgtdnzdtt szavakra" kesobbi pelda is akad a hagyatekban. A htiszas evek
elejen Mdricz ellatogat a Szeleta barlangba s az elmenyrdl kis verset kerekit:
„fekete fenyes
szem fenyes
en eros
apam botos kdves
kdverte kdves
en eros
kdverte kd en
fekete fenyes
szem fenyes
fog fenyes
gyere en..."'°

'

Ezeket a szavakat a domb tetejerol is kialtozhatta volna irdja. Miert e vonzalom az
eldszd irant az irdban? Diskurdlds. Felelosseg nelkiil. cimu tarcajaban Mdricz Zsigmond,
aki hajdanaban koltonek indult, egyszerii magyarazatot kinal. „Az ember nagyon
szeret beszelni. Kuldndsen azert, mert ez a kolteszetnek legjobban rendelkezesre
alio formaja." Az idezetek kollazsa itt es most csak felvetesfutam marad, de a tovabbi
vizsgalddasok iranyat hatarozottan kdrvonalazza. Osszegzesul megallapithatd, hogy
Mdricz Zsigmond hagyatekaban talalhatd szdvegfolyamanak nagy terjedelme az
irora oly igen jellemzd iraskdzpontiisag — I'raskenyszer, irasvagy — megfeleld fikcidszerii mederbe terelesenek kiserleteirdl arulkodik.
. . .
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GRECSO

KRISZTIAN:

ONMAGUNK EREDETE

"A foldmives elete rovid, mint a gazdasagi ev.
A tavasz mdr kimossa az emlekezetbol
a telet, a tavaszt a nydr.
A falu kis hdzaiban nem marad jel, hir,
emlek azokrol, akik elebb laktdk."
Moricz Zsigmond: Eletem regenye
Nehany hdnappal ezelott leakasztottam a nagysziildi haz falardl egy festmenyt.
Magamhoz vettem a kepet, amely gyerekkorom helyszinen, a csaladi hazban —
ahol velem egyiitt a masfel szobaban nyolc ember elt — diszitette a konyha, szoba,
etkezd, mikor minek hasznaltuk, falat. Nagybatyam halala utan nehany hettel hdnom ala csaptam a Jezus az Olajfdk hegyent. Hogy maradjon legalabb egyetlen jel,
hiradas, drdmhir, seb, akarmi a csalad sokadik eredeti idejehol. A festmenyrdl azt
lehet tudni, hogy uszkve hatvan esztendovel ezelott apai nagyanyam egy gyekenypapucsot kdtdtt a vaszonra festett munkaert cserebe. De meg azt a szereny labbeht
sem akarta elfogadni erte a festd, mert mikor bona alatt a keppel elsetalt a friss
hazasparhoz, es a maga kezevel a haz falara akasztotta legujabb munkajat, megfertdzte lelket a magat selymesnek mutato ketelkedes. Belevagta az ecsetet a nemes
munkaba. Hogy ez valoban fgy tdrtent-e vagy nem, sejtelmem sines, de az biztos,
hogy igy talalhatd a tdrtenet a csalddi legenddriumban, es tdbbe-kevesbe ezekkel a
szavakkal emlekeztem meg rdla en is, az Ahogy Csikivel mi ketten dmu elbeszelesemben...
Ugy gondoltam, eddig hagyom az emlekezest, hadd menjen a maga titjan. Eddig
a pontig.
Itt mar szike sziikseges es leginkabb tdrles, mert hazudtam persze, egyebet se
csinalok, csak fiillentek, kanyarodik velem a valosag. A csak az en fejemben letezd
csaladi legenddrium tud ugyan errdl az esetrdl, legalabbis, ha mamat sokszor es erosen
emlekeztetem ra, akkor bizonytalanul ugyan, de hajlando emlekezni, am ezeket a
szavakat meg csak veledenul sem veszi a szajara (ezek az en keskeny tanult, kimosakodott szavaim, amiket d meg novellaiban es verseiben sem valaszt ki maganak,
pedig midta en erre a palyara tevedtem, ujra eldszeretettel munkalkodik d is).
A festmeny azota is magan viseli a seriilest, a bal alsd sarokban lyukas, nem
sokkal a Megvdlto alatt, akinek feher kdpenyet balrol jobbra eregeti a tevelelkii
trdpusi szel. Nem akadt olyan csaladtag, aki ne ingatta volna ertedeniil a fejet, mikor megtudta, hogy elhataroztam, restauraltatom ezt a rendkiviil rossz allapotban
levo munkat. Rendbe hozatom, mert nekem fontos, mondhatni nelkuldzhetetlen,
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nem azert, hogy egy targy probaljon emlekezni helyettem, ha mar nekem, egy
orokke ugyanolyan parasztcsalad orokke ugyanolyan sarjatol megszokottan, egyket generaciora visszamenoleg sincsenek mar igazi emlekeim. Nem. Nekem azert
fontos az a kep, mert minden reggel alatta vartam, hogy mama hazaerjen a gyari
boltbol, minden hajnalban abba a lyukba bamulva haraptam akkorat a buktamba,
hogy aztan alig birjam lenyelni. Ott van abban a lyukban az en semmim, az en eletem eredeti ideje, beleneztem, es nem hagyom, hogy megegye a fene. Bizonyisten
rendbe tetetem egy fel havi napszamert, egy havi falusi fizetesert, sdt tulajdonkeppen az dsszes ingd ertekek dsszegeert, ami a csaladi hazban fdllelhetd volt.
Ez csaladom szamara driilt es erthetetlen dolog.
Mondvan, fdldsleges beleakaszkodni olyan indakba, melyek elernek iddvel.
Konkretabban: minek idezni a multat, mikor soha senkiben nem valtozott meg
semmi, soha senki kdriil nem tortent olyan, amire emlekezni volna erdemes, eleg
magamra neznem, hogy tudjam, milyen volt az dssejtig minden ds, kunfajta nagy
szemu legeny, emlekezzen ra az Ur, neki dolga ilyesmi. Jdmagam viszont remiilten
figyelem, hogyan rogyik dssze a velem egyiitt kimosakodott, tdbbe-kevesbe egyetemet es egyeb iskolakat vegzd generacid tagjaiban az eddig olyan feszesen alio,
pallerozott lelek. Ott a haz, a szent ter, amiben megannyi targybol a szent ido szaga
arad, ahol nagyapam esterdl-estere gdrnyedve, ahg hallhatdan olvasta fdl nekiink
Abraham, Jakob, Izsak es Jezus tdrtenetet. Meg ott, de mar eladd. Megvannak a
jelek, de olvad i.i mogiiliik a jelentes. Eppen azzal a technikaval cipel el onnan minden mozdithatdt az en generacidm, mint tette ezt Maria Tereziaig es tovabb minden
ds. Megy az utanfutdra az ertek, „hozzad a hiitdracsot is, apukam", de ott felejtddnek a fenykepek, a keresztelesi- bermalkozasi emlekek, tabldk, konyvek, egyebek.
tJgy setalnak el egy-egy emlek mellett, mintha dsz avar, letaposott fdld, vagy gazosodd sdderhalom lenne.
A falu kis hazaiban nem marad jel, hir, emlek azokrol, akik elebb laktak.
*

Bar nem vegeztem pontos felmerest, megis az vok az erzesem, hogy a legiijabb
Mdricz-ertelmezesek legtdbbet Esterhazy Petert idezik, egy diakok szamara keszitett Mdricz novellavalogatas utoszavat, amely vegul A kitomott hattyuhan is helyet
kapott. Esterhazy azt irja a Mdricz-korpusz kapcsan, hogy akar szeretnenk, akar
nem, mi, kortars olvasok, „nem ezeket a mondatokat halljuk. Manapsag nincsenek LECENYEK, uiucsenek MENYECSKEK. Nem csak azt nem tudjuk, mit jelent nagygazdanak lenni, de nem is nagyon erdekel. (...) Azt az eletet, amelyrdl Mdricz ir,
nem ismerjuk. Nem ismerjiik az eletnek ezt a nehezet; a mi eletiink nem igy nehez
(...) Az a baj, ha van, hogy »nincs az eletnek medre«. Mdricz eppen az ehenkezdjerdl beszel; hogy mas sines szinte, mint ez a meder"' Nem az a kerdes, hogy igaze az, amit az utdszd szerzoje nem keves irdniaval es dnreflexidval atszdve allit, hanem, hogyha igaz, mikor nem, akkor miert? Es hogy, ha ez nem fontos, marpedig
nem, akkor miert megis az?
Megprdbalok mindebbdl mint jelensegbdl tetten erni valamit, ha sikerul.
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Mindenesetre, azt szeretnem eldrebocsatani, hogy legfdljebb a ram kirdtt feladatnak tudok eleget tenni, miszerint: mit jelent(het) ma egy palyaja elejen levo fiatal irdnak Mdricz. Sem az eletmu szeleteinek atertelmezesere, sem az uj olvasatok
lehetdsegere, sem a korai hatastdrtenet buktatdira nem kivanom folhivni a
figyelmet. Nem tamadok, nem vedelmezek, olvasok minddssze.
*

A Mdricz-eletmu hatastdrtenetet mostanra elkepesztden elnehezitd realizmuseszmeny, a marxista interpretacio ugynevezett „valddi parasztabrazolason" nyugvd
kanonizacids gesztusa mara minden szempontbol tarthatadanna valt, valoban
igyekezni kell ezt a jarmot mihamarabb levetni a szerzd irasairdl. Am ez, figyelve
a kiserleteket, es gyakorta olvasva magat a szerzdt, nem is olyan kdnnyti, resdeteiben
remekul megy, de ujra es ujra leket kap valahol az egesz, anomaliaszeru szivargasok keletkeznek, tdbbe-kevesbe azert, mert valoban ranehezedik egyfajta ideologikus stily a szdvegekre, a mdriczi parasztabrazolas paradigmaja, ami, ahogy Margocsy
Istvan irja egy helyiitt, nem is annyira ereded, „csupan az addigi irodalmi abrazolasi konvencidknak (...) egyszerii kiforditasardl van szd".''
Hogy ez egyaltalan kerdes lehet, azt en szeretem radikalisan elutasitani, szamomra igen konnyen megy nem is gondolni azzal, hogy a nem Budapestet megidezd fiktiv terek tdrtenetileg kiildn ertelmezesi kategdriakat kepeztek, es hogy valamiert mdskeppen kellene dket olvasnom, mas interpretacids eljarasokkal fejthetd
fdl az az „ismeretlen es egzotikus vilag", amelyik bar allandd fenyegetettsegben es
pusztulasi vizidkban fogalmazza meg onmagat, tulajdonkeppen a magyar prdzairodalom gerincet, javat, tdbbletet kepezi, hiszen egeszen Molnar Ferencig gyakorlatilag labdaba se rugott senki a suta centrahs csapatbdl.
Szemelyes erintettsegem folytan nekem eleg erre a hamar szorongatdva vald
skatulyara gondolnom, s maris teljes tagadasba megyek at. Vegletes elutasitas ez,
olyan melyrdl tor fdl, hogy gyakran megprdbalom elmeletileg is alatamasztani.
Eldfordul, hogy keriil bele valami, sdt, neha tul sok van benne vegiil. Van az ugynevezett „emberi allando" es a jobb hijan „szinkron ido" megkdzeliteskent dsszefoglalhatd parabola: ket altalam krealt „fogalom". Nem azert masolom most ide mindkettdt, mert komolyan gondolom, hogy barkinek haszna lehetne belole, hanem mert
tigy velem, a Mdricz-ertes szempontjabdl a tevedes modszertana talan tanulsagos
lehet.
Az emberi dllandot' ugy kepzeltem el, mint ami mdgdtt egy igazabol meghatarozhatatlan, de nagyon kdver jelentesmezd van, mindazok a tulajdonsagok, drdmdk,
reflexek, erzesek, gondolatok, reakcidk, archaizmusok, tdrvenyszerusegek, szokasjogok, szorongasok, megkovesedett logikai iitvonalak, egyebek tartoznak bele, amik
mdkddesuket tekintve, fantaziank szerint, mindig is ugyanolyanok voltak, ha tenyleg
megizleltek dket, mint most. Az emberi allandd ezer es ezer szegmensbol all, tehat
tulajdonkeppen olyan tag, hogy nem letezik, megis az egyeden es a kulcsfogalom,
merthogy ha az irott szoveget — helyenkent legalabb — komolyan vessziik, csak
azt erdemes megvizsgalni, hogy adott kdriilmenyek kdzdtt milyen hangsulyeltolddasok, izek, szinek, szagok jelennek meg pluszban es minuszban az emberi dllando
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elemein. Ezt a fogalmat termeszetesen azert vezettem be, hogy batran hivatkozhassak ra, mikor azt mondom, hogy csak az „Ibsen es Nietzsche nyoman nagy betiivel irott Embert"" lehet es erdemes Mdricz nepi disdetek koze helyezett torteneteibol
Aiolvasni, de ez a mindenseg viszont jelenvaldva teszi, rekonstrualja a jelentest, a
problemahelyzetet, a szituacidt a Sdraranyhan eppugy, ahogy az Isten hata mogotthen,
a Faklyaban vagy A szerelmes levelhen.
Aztan kisebb-nagyobb bizonytalansagok jelentkeztek. Peldaul, hogy az emberi
allandd nincsen „adott kdrulmenyek" nelkiil, es ez nem csak azert van igy, mert
nem erdekes pusztan az emben allando abrazolasa, hanem mert lehetetlen is, tehat
inkabb az allandd es a kdrulmenyek viszonya lehet kiinduldpont, ami, hiaba is hiizzuk
tovabb az iddt, tulajdonkeppen maga az allandd, hiszen a kdriilmenyek lenyegiiket
tekintve eppen ugy mozduladanok, mint az allandd, es a kdrulmenyek hatasara
jdtt letre az emberi allandd paradigmaja, amiben nem kepzddhet anomaha, mert
minden beletartozik Isten szent ege alatt.
\
Oszinten szdlva, nem is tudom.
Aztan kiserletet tettem arra, hogy az irodalomban a ter ilyeten tipusii kuldnvalasztasat (miszerint kis lelekszamii telepiilesen vald letezes es nagy lelekszamii
telepiilesen [tehat a fovarosban] vald letezes) parhuzamosan az idore alkalmazzam,
s hogy bemutathassam ezzel az eldbbi visszassagait. Ehhez azt kellett elkepzelnem,
hogy milyen is lenne, ha letezhetne „szinkron allapotban" az eddigi ido dsszessege,
es legalabb annyira birtokunk lenne, mint a ter Akkor a nepi-urbanus ellentet
analdgiara, a magyar prdzairodalom legnagyobb zsakjaira minden bizonnyal tdrtenelmi es mai muvek fdlirat keriilne. Osszebekithetetlen ellentetben lennenek a regi
es a mni irdk es szdvegeik egymassal (azt mar vegig sem tudom gondolni, hogyan es
kinek a javara miikddne a hagyomany). Veres tanitdnak es gydnydrii felesegenek
tdrtenete peldaul merdben mast jelentene a X V I . szazadi es X X . szazadi diszletek
kdzdtt. Az elvagyd feleseg maskeppen dltdzne, es maskepp lenne leromlott a
szoba. Es ez fontos lenne, illetve ez lenne a fontos, a diszlet ismet elvinne minden
lenyegi vonatkozast, ranyomna az ertelmezesre a maga belyegeit. Marmint hogy
postagalamb vagy mobiltelefon. A regeny mindig megteremtene a maga valdsagat:
magyar Bdvarik olvasnak a magyar Bovaryrdl.
Kiilonosen itt ereztem eleinte, hogy igazam van. A magyar Bdvariknal, ahogy
olvasnak a magyar Bovaryrdl. Most kiforgattam a visszassagokat, tdbb evszazada
funkcionald, erdszakolt kategdriakat oszlattam fdl egy csapasra. Buszke voltam
magamra. Aztan valamifele szellemi tapasztalat, pontosabban tapasztalds (amely fogalomnak egyebkent, ugye, nines helye egy komoly irodalmi esszeben) egyszeriien
az orromra koppintott. No, meg nem utolsd sorban az tortent, hogy ugy ereztem,
ez azert meg sines teljesen igy es hogy egy arnyalatnyi, pihenyi, karcolasnyi valami
van ott a melyben, amit ha megertenenk, akkor tan nem is lenne ertelme az
egesznek.
Mikor Moriczot olvasok, a narracids jatekokban gydnydrkdddm leginkabb. Ezert
aztan a mdriczi narracid zsenialitasara szerettem volna nehany eredeti gondolattal
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folhivni a figyelmet, de mint eddig minden alkalommal, miutan egy kicsiket megkapartam a dolgot, kideriilt, ismet csak az a lehetdseg jutott, hogy vegigktizdjem
magam egy mar masok altal vegigjart titon. Margocsy Istvan ugyanis a Sararany
elbeszeles-technikajat gdrcsd ala veve mar egy tavaly megjelent tanulmanykdtetben elmondta mindazt, amit a mdriczi narracid sajatossagairdl, a „szabad fiiggo
beszed gatlastalan es korlatlan"'' alkalmazasardl magam is szerettem volna. Mint
azt Margocsy tanar ur is elemzi, az elbeszelo altal kdzdltekrdl sok esetben nem elddnthetd, hogy kinek a gondolatsorat idezi fel, raadasul hoi es mikor szakad meg
egy iijabb beszeld szolama altal, amely megszakitas raadasul teljes mertekben felfuggeszti a hagyomanyos beszeltetesi fikcidt. Mindez fdlszabaditja, boldogga es
kdnnyedde teszi az olvasdt. Igy is lehet, a magyar nyelv ezt is tudja, van neki ilyen
szerkezete. A szelekcids nezdpontbdl: lesz, ha csinalnak. Am kuldnben meg (a fiatal ird irigysege szempontjabdl) erthetetlen, hogy miert nem zavard az olvasd szamara, hogy nem mondadk ki, honnan, mikor es miert beszel a narrator, amelynek
szolama nem is az omnipotens elbeszelo kiilso objektivitasanakjegyeit viseli magan,
hanem eppen ellenkezdleg, egy autondm szdvegaradat szubjektiv vizidjat, amely
az esetleges dnalld megszdlalasokat is magaba szippantja. Tovabba, meg mindig
ahogy Margocsy Istvan irja, ennek koszonhetoen az elbeszelo igencsak expresszionista agresszivitassal ervenyesiti a maga szdlamat az eppen megjelenitett beszedszituacidval szemben. Agressziv kdnnyedseg, lenge dklds. H a komolyan veszem,
amit tudomanyosan tudok, ilyen technika nines. Ulddgel a falusi parasztember a
zsiraf ketrece elott az allatkertben. Lesiiti a szemet, ujjat tdrdeli, majd fdlnez ujra.
De hat mi ez itten, morog, micsoda ez, mikor ilyen allat nines.

*

•

Eliade ter es ido szemlelete' ket fontos kategdriat kiildnbdztet meg: a szent es a
profan ido illetve ter fogalmat. Ugyanarrdl az iddrdl es terrdl van szd mindket
esetben, minddssze a befogadasban van differencia. A valldsos ember szamara vannak a ternek kiemelt, a tdbbitdl eliitd pontjai, mint ahogy kozpontja, centruma is,
legtdbbszdr az a hely, ahol el. A szent terhez valamilyen hierophania kapcsolddik,
ott tor at a szentseg, amely ha nem is fdltetleniil mutatkozik meg a vallasos ember
szamara, d maga megis ateli azt. Az ido eseteben ez azt jelenti, hogy a vallasos
ember szamara „az ido lenyegenel fogva visszafordithatd, voltakeppen midkus
dsidd"*, amelyet az iinnepek, az emlekezes, az ima tijra jelenvaldva tesznek. A
pontosabb kategdria hijan most valldsosmk nevezett vilagszemlelet lenyegeben
tehat az eredeti iddre vald emlekezes es a centrum birtoklasanak kepesseget jelenti, eppen azokat a kepessegeket, amik Turi Danibdl, Matolcsy Mikldsbdl vagy Veres
tanitdbdl hianyoznak, a Mdricz altal abrazok valosag egesze hijan van ezeknek a
kepessegeknek, az altala megdrdkitett let, a problemai, „csomdpontszeru szituacidi"" szinhelyeiil valasztott vilagbdl mindez hianyzik, a mdriczi valosag nem tud
ezekrol a principiumokrdl, es mindezt azzal a felelosseggel teszi, hogy tudja, ennek
az orszagnak egyetlen nmgdtol is, fantazia nelkiil is letezd centruma van, csak ott
nem muszaj megteremteni a mdsik teret es iddt (mert ott valahogy maskent is lehet), de a fdzelekszagu alfoldi pokolban, ott nem, ott nem lehet ilyen kevessel
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(sokkal) beerni, ott a szent ido es a centrum biztonsagaval csak akkor rendelkezik
a valosag, ha neki, sajat maganak van fantaziaja (olvasata), ott egyszeriien az a kerdes, hogy van fantazia vagy nines, es a mdriczi valosag meri vallalni a kockazatot,
bogy nines neki, de ezt olyan radikalis elrettenthetetlenseggel teszi, hogy ezaltal
kikerulhetetlenul eredetive valik, a szent ido biblikus tdrtenesei maradnak ilyen dnmagukra reflektalatlanok, mint ahogy ez a koherens aktualis vilag kepes nem tudni
magardl, es nem tdrddni sajat magaval. H a az a kerdes, hogy mit jelent egy olyan
fiatal ird szamara Mdricz, akit szinten meghataroz a centrum nelkuliseg, es a profan, pillanatnyi let, akkor egeszen egyszeruen azt tudom mondani, hogy Mdricz
valdsaga az en elbeszeleseim emlekezete, ereded ideje, centruma, hagyomanya, az
en szdvegeim akkor is erre emlekeznek, mikor en nem, mikor engem mar faraszt
a nyomoriisag, a nincstelenseg, a magyar paraszt lelke, az en elbeszeleseim Mdricz
miatt vannak benne az idoben, es altala letezik egy az elbeszeleseim szamara szent
ido es ter, egy a reflektalatlansag kovetkezteben mar nem profan valosag, ami a
szent befogadas lehetoseget adja meg az en elbeszeleseimnek, amik errdl akkor is
tudnak, mikor nem.

*
A csaladi keppel kezdtem, keretes lesz — szd szerint — a szerkezet, azzal is fejezem be. Az elbeszeleseimnek van hat emlekezete, eredeti ideje, centruma, hagyomanya; a csaladomnak, az enem valdsaganak nines. Az mar a valdsagos Mdricz, es
nem pedig a mdriczi valosag. Ideoldgia es altalanos emberi. A Kinizsi utca harmincnegyben keptelenseg idezni a multat, mert nines az ido huUamain kilenges.
A festmeny nem kddol magaba semmit, mert soha nem volt elmozdulas a mintaktdl. Az dssejtig minden ds, a kunfajta nagy szemii legeny (leany) csak iigy volt
mas, ahogy a tdbbiek is, ugyaniigy. Emlekezzen ra az Ur, neki dolga az ilyesmi.
Csaladom ertetlensege hat nem az anyagiakbdl gydkeredzik igazan, pedig meg dk
maguk is igy gondoltak, hanem abbol a melyen megerzett gyanakvasbol, hogy
ezzel a gesztussal szent iddt es teret fikcionalok egy profan iddbe, illetve terbe.
Hogy — dk ezt nem tudjak — de nekem Mdricz altal, Mdricz miatt ott tdbb van. Nekem az a haz szent ter, mert en nem csak magaval az epiilettel, hanem mindenfele
szdvegekkel is dialdgusban vagyok, amiknek semmi kdziik ugyan ahhoz a paraszthazhoz, es a belole kimenekitett festmenyhez, de altaluk szamomra ott megis megannyi targybol a szent ido szaga arad. Megvannak a jelek, es nem olvad ki mogiiliik
a jelentes.
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NORBERT:

A SZEMELYISEGFEJL(3DF.S ES A NEVELODES PELDAZATANAK
OLVASAsi L E H E ' r O S E G E I A L E G Y J O M I N D H A L A I J G B A N

M U F A J I F.S K ' V N O N I Z A C I O S E L I . F . N T M O N D A S O K A R E C E P C I O T O R T F . N E T B F . N

Moricz Zsigmond teljes eletmiivenek befogadastdrtenetehez kepest a Ugyjo mindhaldlig recepcidja szamos olyan elterd jelenseget mutat, mely nem volt igazan sajatja a szerzd egyetlen mas alkotasanak sem. A legtobb regenyehez hasonloan ezt
is erind a kortarsi iijraertes hianya, aminek okai azonban csak reszben feleltethetdek meg a mdriczi epika kapcsan megnyilvanuld interpretacids erdektelensegnek.' A Legy jo mindhaldlig ugyanis mint altalanos iskolai kdtelezd olvasmany az
egyik legolvasottabb Mdricz-regeny s tigy ttinik, stabil reszet kepezi jelen horizontti irodalmi kanonunknak is, mikdzben paradox mddon az idok folyaman besziikiilt, egyiranyusodott olvasasa is epp e tenynek kdszdnhetd. A szoveg stabilizalddott
es „artalmasan" kanonikussa valt jelentesenek kimozditasahoz mindenkeppen
szukseges szamot vetni azzal, hogy mikeppen is alakult ki a mar emlitett ellentmondasos helyzet. Csakis ezaltal valhat ugyanis vilagossa az a kerdezdi es ertelmezdi
pozicid, mely — nemileg az irodalomtorteneti hagyomany elleneben, de mar megkezdett utakat folytatva —jelen olvasat kialakitasaban meghatarozd szerepet jatszott.
A regeny megjeleneset kovetoen szinte mar azonnal tdbb szerzd is reflektalt Mdricz
uj regenyere. Az inkabb csak rovid recenzioknak tekintheto irasokban kialakitott
ertelmezesek szamos olyan velemenyt tartalmaznak, melyek hosszu iddn at meghataroztak a szoveg olvasasat.^ Ertekiteletukben viszonylag egysegesen foglalnak
allast a regeny esztetikai-edkai jelentoseget illetoen, s egyik fd erenykent ertekelik
a rendkiviil pontosan kidolgozott tarsadalomabrazolast, illetve a fdszerepld kozvetlen kdrnyezetenek, az iskolai es varosi milidnek a hiteles megalkotasat. Az irasok
masik vissza-visszatero eleme Nyilas Misi hiteles lelekrajzanak elismerese, melynek
kapcsan a szerzdk kiemelik, hogy a gyermeki szenvedestdrtenet bemutatasa Mdricz
addigi mtlveinek legjobbjai koze emeli a Ugyjo mindhaldlig-ot Ezzel kapcsolatosan
a regeny megjeleneset kovetoen szinte azonnal megfogalmazddott az az elkepzeles
is, miszerint a fdszerepld magaval a szerzdvel azonosithatd, a regeny ertelmezese
pedig igy (dn)eletrajzi kontextusban gondolhatd el.'
Nemileg ezt megkerddjelezd szandekkal fogalmazta meg ezert Mdricz azt a
kesobb sokat idezett magyarazatot, mely az ilyen iranyii olvasat kiegeszitesere,
pontositasara hivatott: „Nyilas Misi tragediajaban nem a debreceni kollegium szenvedeseit irtam meg, hanem a kommiin alatt, s utan elszenvedett dolgokat (...) E n
akkor egy rettenetes vihar aldozata voltam. Valami olyan naiv es gyerekes szenve157

desen mentem at, hogy csak a gyermeki sziv rejtelmei kdzt tudtam megmutatni azt,
amit ereztem, s lam az egesz vilag elfogadta, s a gyermek sorsat lattak benne. (...)
Ami kedves van a darabban, az debreceni emlek, ami nem kellemes, az mashonnan
jdtt. (...) Nekem a debreceni tanarokkal sose volt ilyen bajom vagy tapasztalatom,
a Beothy Zsoltokkal es Barsony Istvanokkal es mas nevtelen kegyedenekkel volt
bajom akkor, mikor a legtobb segitsegre lett volna sziiksegem. (...) Ilyen ftircsan
alakul at az irasban az elet. Voltakeppen minden iras lira: a szenvedd sziv gydtrelme idegen alakburkaba egyenitve..."" Bar Mdricz a regeny fdhdsevel vald azonosltas elutasitasa mellett ervel az idezett levelben, azonban a valosag metaforikusjelkepes „atesztedzalasanak" gondolataval hasonlo pozicidbdl kdzelit a szoveghez,
mint a mar emlitett ertelmezdi kdzeg. A kuldnbseg csupan abban ragadhatd meg,
hogy Mdricz szamara attetelesebb a kapcsolat valosag es fikcid kdzdtt, de az irodalmi mualkotas megsziileteset es letet d is a valdsaganaldg abrazolasban latja
(csak ez az analdgia szerinte elsosorban erzelmi meghatarozottsagti). A rdgziilt
olvasasi keretek kdzul tehat Mdricz szerzoi dnertelmezese sem volt kepes kimozditani a szoveget.
Az 50-es evek marxista irodalomkritikaja is — modszertani celkitilzesivel dsszhangban — ehhez a hagyomanyhoz kapcsolddott, hivatkozva a fenti levelreszlet
azon passzusara, mely a regeny megsziileteset a Tanacskdztarsasag idejen elszenvedett serelmekhez kod.' A szoveg ertelmezeset a megiras idejen atelt aktualpolidkai esemenyek szubjektiv atirasakent gondoltak el, melyhez olvasatukban termeszetesen szorosan kapcsolddott az akkori tarsadalom eles biralata is. Azaz a regeny
(dn)eletrajzi es szocialis genezise feldl kdzelitettek annak szdvegvilagahoz, erdteljesen mellozve az ertelmezes lehetseges poetikai aspektusait. Ilyen szempontbol
tehat nines igazan kiildnbseg a ket vilaghaborti kozotti ertelmezesek es azt kdvetd
marxista elemzesek kdzdtt. Ertheto mddon a kesobbi evdzedek jelentosebb Mdriczertelmezdi, monografusai is ezt a megkdzelitest tiintettek ki elsodleges olvasasi
szempont gyanant.''
A recepcid iment felvazolt es termeszetesen csak a lenyegre koncentrald alakulastdrteneti modellje ennyiben joreszt azonosnak mutatkozik mas Mdricz-szdvegek
hasonlo mddon vegbement interpretacids semadzalddasaval. A Ugyjo mindhald%gal kapcsolatos olvasasi strategiakat azonban talan meg a fentieknel is kedvezdtlenebbul befolyasolta a regeny kanonizacidjanak mddja, illetve az ehhez szorosan
kapcsolodo miifaji „besorolasa". Miutan ugyanis ifjiisdgi regenykent az altalanos
iskolak 8. osztalyanak kdtelezd olvasmanyava — s ezaltal az egyik legismertebb magyar regennye — lett, ertelmezese, ha lehet, meg a korabbiaknal is egysikubba
valt, sdt kijelenthetd, hogy szinte a vele szemben tamasztott interpretacids igeny lett
semmive. Az ok termeszetesen nem abban keresendd, hogy a regeny az irodalomorak egyik meghatarozd szdvegeve lepett eld, hiszen az esetek tdbbsegeben az erosen kanonizalt szdvegek irant termeszetes mddon fogekony az egykoru irodalomertelmezes. A kanon reszeve ugyanis az a mii valhat, ami a kortarsi befogadas altal
aktualizalt kerdesekre kepes adekvat valasz(oka)t nyujtani. Kuldndsnek tunhet
tehat, hogy a Ugyjo mindhaldligot latszdlag irodalmi kanonunkban kijeldlt pozlci158

6ja fosztotta meg attol az erdeklodestol, mely korszeru olvasatok kialakltasara sarkallta volna az ertelmezdket. A problema igazabdl nem a kanonizalas tenyeben,
hanem annak mddjaban ragadhatd meg: a szdvegnek az ifjusagi regeny miifajahoz
kdtese magyarazhatja leginkabb a vele szemben tamasztott olvasoi igenyek megvaltozasat.' Ennek tovabbi arnyalasahoz azonban sziikseges az ifjusagi regeny mtifajanak meghatarozd poedkai jegyeitjellemzdit kdrulirni, hiszen ez tovabbi magyarazatul szolgalhat a Legy jo mindhalalig befogadastdrtenetenek visszassagaira.
Az ifjiisagi irodalom alkotasai ma is az egyik legproblemadkusabb reszet kepezik a miifaji rendszernek. Egy olyan olvasasszocioldgiai szempont alapjan megkuldnbdztetett tematikai-mufaji jeldldrdl van ugyanis szd, melyet az irodalmi diskurzus reszekent leginkabb befogaddinak korosztalyukat meghatarozd olvasasi sajatossagaival irtak kdrul altalaban. Komaromi Gabriella azonban — aki jelenleg a
tema talan legjelesebb hazai kutatdjanak tekintheto — a kamasz- es serdiildkori
olvasok eletkori adottsagaival erveld meghatarozasokon ttillepve es a recepcidesztetika belatasaira alapozva egy korszeriibb leirasat igyekszik adni a terminusnak:
„A fogalom nem ertelmezheto maskent, mint a befogadd felM. A gyermekirodalmi mufajoknak (gyermekversnek, mesenek, gyermektortenetnek, ifjusagi regenynek) nines kiilon poetikai
sajdtossdguk. (...) A gyermekirodalmi mil sem mAs, mint a valdsdg komplex modellje.
Emberi elmenyek rogzitese, tdroldsa es tovdbbsugdrzdsa az irodalom eszkdznyelvenek segitsegevel."^ Mivel egy szoveg miifaji besorolasa alapvetden olvasat kerdese, ezert valoban jogos lehet az ifjtisagi regeny kategdriajat egyszeruen az ijjusdgi regenykent vald
olvasdssal kdriilirni. Sokkal problemasabb, de a mufaj elmeleti meghatarozatlansaganak egyik fd okara ravilagitd megjegyzes a poedkai jegyek hianyara vald utalas.
Mivel igy a mindenkori olvasd dnkenyes ddntesetdl fiigg, hogy mit tekint az ifjusagi irodalomhoz tartozd alkotasnak, a fogalom elveszti konkret mivoltat. Tovabb
bonyolitja a helyzetet, hogy igazabdl nem az ifjusagi irodalom „idealis olvasoi" hoznak ddntest arrol, hogy mit tekintenek a fogalomba tartozdnak, hanem a „felndtt"
olvasok spekulativ ertekelese irja eld, hogy mi lehet reszese a gyermekek olvasmanyainak. Az ifjusagi kanon egyeden merceje tehat legfeljebb egy olyan olvasasszocioldgiai felmeres lehet, ami arra keres valaszt, hogy mely regenyeket olvassak szivesen a fiatalok. Viszont ha ez alapjan hatarozzuk meg, hogy mi resze az ifjusagi
irodalomnak, esztetikai-poetikai szempontokat vagyunk kenytelenek melldzni.
Igy alapvetden irodalmon kiviili kontextusban teremtddik meg az ifjtisagi muvek
letmddja, ami reszben magyarazatkent szolgalhat arra, hogy miert valhattak az
interpretacio szamara erdektelenne az ily mddon kanonizalddd szdvegek.
Az ifjusagi regenyek cselekmenyet vizsgalva a kdvetkezd megallapitasra jut Komaromi Gabriella: ,^42 ifjusdgi irodalom tdrteneteben sokkal tdbb a mardl holnapra
konnyen felejthetd tdmegcikk. Az tin. nepszeru mufajok kellekei e teriileten igencsak forgalomban vannak. A kaland es a szep erzelmek jegyeben sziiletett miivek
j d resze nem a romandkahoz vezet, hanem a lektiir es a rdzsaszinti ponyva eldszobajaba"" (kiem. az erededben). Sajnos a felszines analdgia alapjan sok esetben a
poetikai ertelemben dsszetettebb szdvegek is ehhez hasonlo megitelesben reszesulnek. Nagy valdszintiseg szerint ez segitette eld a Legyjd mindhaldlig recepcidtdr159

teneteben azt a mar emh'tett paradoxitast, mely a kanonizacid es az interpretacio
viszonyaban alakult ki. Tovabbi problemat jelent, hogy az egyertelmti jelenteskepzesre vald tdrekves, illetve a nyitott strukturajti szdvegszervezes elkerulese olyan
meghatarozd jegye az ifjusagi irodalomnak, mely nem igazan teszi ujabb es iijabb
olvasatok kidolgozasara alkalmassa e szdvegeket. A kdvetkezdket allapitja meg
ezzel kapcsolatban a mar idezett dsszefoglald munka: „...kdvetelmeny az is, hogy ne
vezessiik felre a gyereket: se a valosdgban, se a tortenelemben, se a termeszet vilagaban. Az
abrazolasnak a befogadd erdekeben egyertelmtinek kell lennie. A mese nem teveszti meg a gyereket, hanem eligazitja az elet dolgaiban, konfliktusainak, szorongasainak, vagyainak a vilagaban. (...) A gyermek- es ifjusagi irodalom ragaszkodik
ahhoz a mordlhoz, amit a mesetol, mitosztol drdkdlt, s ami a fekete-feher gyermeki gondolkoddshoz illik. A gyerek irodalmaban erkolcsi vilagrend uralkodik. (...) Erkolcsi jdra
nevel a gyermekirodalom""'(kiem. az eredetiben). A szdvegek didaktikai perspektivaja sokakban azt a felfogast erdsithette meg, hogy az ifjtisagi irodalom kategdriaja nem is szepirodalmi diszciplina igazan, hanem vilagos es kiszamithatd strukturaja, illetve az erkolcsi neveles celjaban szervezodo jelentesszerkezete miatt inkabb
a pedagdgia kdrebe sorolhatd.
Az ifjusagi regennyel kapcsolatos mufaji problemak vazlatos attekintese is nemi
magyarazatot adhatott arra a szakirodalom altal ez idaig reflektalatlanul hagyott
kerdesre, hogy miert valhatott a IJgyjd mindhaldlig szovege egysiku ertekitelet targyava. A Mdricz-regeny kapcsan ez kiilonosen azert vahk erdekesse, mert aki csak
foglakozott vele, szinte kivetel nelkiil amellett foglalt allast, hogy a Ugyjd mindhaldlig nem ifjtisagi regeny, csupan akkent is olvashato. E reflexion ttilmenden azonban nem igazan tdrekedtek arra, hogy reszletesen kidolgozott ertelmezesekkel
bizonyitsak allftasuk igazat. Emiatt nem is voltak kepesek arra, hogy pozicidjabdl
kimozditsak a szoveget, melynek ezaltal szinte kizardlag ifjusagi olvasata valt autentikussa.
A Ugy jd mindhaldlig recepcidtdrteneteben tehat a mdriczi eletmu egeszenek
ertelmezeset meghatarozd (dn)eletrajzi es szocialis olvasasi kod mellett mtifaji
besorolasa okozhatta — legalabbis az altalam megkonstrualt „befogadastdrtenetolvasatban" — a regeny vazolt jelentesszukiileset. Azonban az utobbi idoben sziilettek olyan elemzesek is, melyek felszamolva az eddigi kereteket, termekenynek
tund szempontokat ervenyesitettek szdvegolvasasuk kapcsan." Az altalam kidolgozott ertelmezes — tovabbgondolva az egyes tanulmanyokban felvetett dtleteket
— joreszt az altaluk kezdemenyezett uton halad, bar nehany ponton tul is lep azok
megaOapitasain. Nemileg talan paradoxnak hatd mddon azonban az altalam vazolni kivant olvasat is az iment biralt szempontok alapjan, am jelentos nezdpontmddosulassal kivanja megkdzehteni a regeny szdvegvilagat. Az ifjusagi regeny
lathatdan nem ttil termekeny kategdriajat mellozve a szoveget a nevelddesregeny
peldazatossaga feldl kivanom iijraolvasni, eppen arra mutatva ra, hogy mikeppen
bizonytalanodik el folyamatosan a szoveg ilyen iranyu olvashatdsaga.
Bonyolultabb problemat jelent azonban a regeny eletrajzi es szocialis kerdesiranyti olvasasanak kialakitasa. Tagadhatatlan ugyanis, hogy szamos dneletrajzi
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elem szovodott bele a regeny vilagaba, am nyilvanvaloan nem oneletlrasrol, hanem
eroteljesen fikcionalt szovegrol van szo esetiinkben. Ezaltal valosag es fikcio relaciojaban bonyolultabb strukttira teremtddik meg benne, mint egy egyertelmuen
dneletrajzi szdvegben. Az iseri terminologiat'^ hasznalva az imaginariust a valdsbdl megkonstrualo fikciokepzo aktusok szerepe sokkal explicitebb format dlt, mint
az ezt folyton elrejteni igyekvd dneletrajzi szdvegben (lasd: Eletem regenye). Viszont
ez az elddntedenseg az olvasas folyamatos kizdkkenteset viheti veghez, hiszen valds
es imaginarius kdzti allandd ide-oda mozgasnak vagyunk taniii a szoveg olvasasa
kozben, mely mindennel hangsiilyosabba teve reflektal a regeny fikcionaltsagara.
Ez mar eleve problematizalhatja barmifele egyiranyusitott ertelem megkonstrualhatdsagat eletrajzi vagy akar szocialis szempontbol, hiszen a szoveg — mint Aratd
Laszld irja — „a fikcid es valosag olyan hatarelmosasat, a ket terulet kdzti olyan
exponalt atjarkalast kiserel meg, amely majd az ezredveg irodalmara, peldaul
Esterhazy Peter vagy Garaczi Laszld bizonyos miiveire lesz jellemzd.""
A regeny „realista olvasatat" a fenti belatasok mellett a regeny midkus vilag- es
szdvegalkotasanak vizsgalataval kivanom felszamolni. Ehhez szorosan kapcsolddva igyekszem a tovabbiakban a tdrtenetmondas metonimikus jelleget jdreszt
megkerddjelezd metaforikus es dntiikrdzd (intertextuahs) alakzatokat ertelmezve
ramutatni arra, hogy a Ugyjo mmdhaldlig szdvege egyszerre kepes tdbb jelentest
is magaba foglalni, s az egyertelmusitd interpretacidnak ellenallni az olvasd altal
megkonstrualt jelentes(ek) tdbb szinten torteno elbizonytalanitasaval.

A NEVF,L6lrf,SRE(;F.NY M U F A J E L M E E E T E M I N T A S Z O V E G O E V A S A S K O N I E X T U S A

A Ugy ]6 mindhalalig nevelodesregenykent (Bildungsroman) vald olvasasanak
lehetoseget tobben is felvetettek korabban, igy a recepcidtdrtenetben mar letezd
hagyomanya van az ilyen keretben torteno szdveg-megkdzelitesnek.'" Viszont az
eddigi ertelmezesek tdbbsege a fdhds felndtte eresenek tokeletes megvaldsulasat
allitotta az elemzes kozeppontjaba, elsosorban arra keresve a valaszt, hogy milyen
lelki-pszichikai folyamatok kiserik a szdvegben ennek beteljesiileset. A szenvedesek hatasara felndttkorba adepd Nyilas Misi tdrtenetet igy a kitartas, az erkolcsi
helytaOas peldazatakent olvastak. Azonban velemenyem szerint a szoveg nem feltetleniil kinalja fel egyertelmden csak ezt az olvasatot, hiszen egyreszt dnndn szdvegenek olvasasi modjakent is ertelmezhetd metaforai, kicsinyito tukrei, masreszt
a tdrtenet szintjen a fdhds szocializacidjanak mindvegig fennmaradd ellentmondasai epp annak problematikussagara figyelmeztethetnek. A szoveg jelentesenek ezaltal
(is) tettenerhetd tdbbertelmiisege pedig a peldazat tanulsagahoz vald egyertelmu
hozzaferes bizonyossagat vonja ketsegbe.
A nevelddesregeny miifaja mar onmagaban is olyan, szinte sajat kereteit is
szetfeszitd ellentmondasokat tartalmaz, melyek eleve megkerddjelezni latszanak
barmilyen egyiranyu olvasad lehetoseget. Csengei Ildikd kivald Jane Eyre-tanulmanya szamos olyan problemara hivja fel a figyelmet a Bildungsroman elmeleti
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kerdeseit vizsgalva, melyek a Ugyjo mindhaldlig nevelodesregenykent vald olvasasat is befolyasolhatjak.''
Franco Moretti The Way of the World^'^ cimu munkajat olvasva a szerzd igen j d
erzekkel mutat ra azokra az elmelet altal megkonstrualt mufaji jellemzdkre, melyek
epp a mufaj tokeletes megvalosulasanak kudarcat viszik szinre. Moretti szerint a
Bildungsroman az egyen fejlddeset es tarsadalomba vald beilleszkedeset irja le,
melyben kiilonosen hangstilyos, hogy a kiilso kornyezet normarendszeret es a
belso dsztdnzeseket uj egysegge olvasztva kell a fdhdsnek kialakitania (felnott) szemelyisegenek idendtasat. Maganak a nevelddesregenynek pedig e folyamat tokeletes reprezentacidjat kell nytijtania. Azonban — ahogy erre Csengei felhivja a
figyelmet — ez a meghatarozas azt jelentene, hogy a nevelddesben resztvevd szemelyiseg azaltal, hogy megszunik a kuldnbseg sajat enje es a vilag kdzdtt, felszamolja reflexiv-ertelmezd viszonyat az dt kdriilvevd kdrnyezettel szemben (ugyanis
az ertelmezes folyamatanak alapfeltetele az ertelmezo es ertelmezett kdzt meglevd distancia). A legtobb Bildungsroman visszaemlekezd elbeszeldje egyben hose
is az elmondott tortenetnek, ezaltal az „en elbeszelese automatikusan elvalast
okoz magaban az enben, amelynek eppen folyamatossagat es integritasat kivanta
a narrator elmondani, hiszen az elbeszelo en es az elbeszelt en szerepel (ertelmezo es ertelmezett) a narracid aktusaban sziiletnek meg." " Az elbeszelo szubjektum
elbeszelt enjehez es annak vilagahoz viszonyitott ertelmezo hozzaallasa pedig a
fend logika alapjan a nevelodes eredmenyes megvaldsulasat kerddjelezi meg az
egyes szdvegekben.
A Ugy jo mindhaldlig eseteben latszdlag ez a narracidbdl adddd, a szubjektum
fejlddesenek reprezentalhatdsagat elbizonytalanitd dekonstruktiv eljaras nem
befolyasolja a szoveg jelenteset, hiszen nem Nyilas Misi retrospektiv elbeszeleseben olvashatjuk a tdrtenetet. Azonban a Mdricz altal — nemcsak a Ugyjo mindhaldlighan, hanem szinte minden regenyeben — alkalmazott elbeszeld-technika, a
szabad fiiggo beszed azaltal, hogy az E/3-u narrator a fdhds nezdpontjabdl meseli
el az egesz tdrtenetet, teljesen elkiildnithetetlenne teszi a az elbeszeldi es a szerepIdi tudatot. „Az elbeszelo es szerepldi a szabad fiiggo beszed gesztusa reven alig
kuldnulnek el egymastol, s az elbeszelo semminemii idezd formaval nemjeloli, ha
szdlamot valt" — allapitja meg a Sdrarany hasonlo narracidjat elemezve Margocsy
Istvan. A tarsadalomba vald beilleszkedes elbeszelhetoseget alaaso miifaji-narratopoetikai sajatossagok igy igen dsszetett mddon ertelmezik a szoveget, hiszen
elddntetleniil hagyjak azt a kerdest, hogy az egyseges szubjektum nevelddese
reprezentalhatd-e a regenyben. Ugyanis a (genette-i ertelemben vett) heterodiegetikus elbeszelo kiilso nezdpontil tdrtenetmondasa elvileg a szemelyisegfejlodes
„hiteles" elbeszelesenek kepzetet teremtene meg a befogaddban, mig a szerepldi
dnertelmezeskent olvashato en-elbeszeles — mint lattuk — ezen reprezentacid
megkerddjelezeset vinne veghez. A ketfajta elbeszelesmdd dsszeolvadasabdl letrejdvd szabad fiiggo beszed a szolamok szetvalaszthatatiansagaval viszont nem teszi
egyertelmiive azt, hogy mikeppen viszonyuljon az olvasd Nyilas Misi nevelddesenek elbeszelesehez, illetve annak elmondhatdsagahoz.'"

Csengei Ildiko tanulmanya kiilon vizsgalja maganak a Bildung fogalmanak
sokszinii es a kiilonbozo korszakokban elteroen ertelmezett jelenteseit is. Ennek
csupan vegkovetkeztetesere kivanok utalni, hiszen ez tovabb erosithed az iment
vazolt felteves jogossagat. Eszerint a „Bildung olyan fogalom, amely egymassal
ellentetes jelentesarnyalatokat foglal magaba: tartalmazza a vagyott cek, amely a
kezdet feldl a befejezes iranyaba mutatd folyamat, tartalmazza a (leggyakrabban
boldog) befejezes elerhetdsegenek es a „teljes" tdrtenet elmondhatdsaganak igeretet. De egyuttal magaban foglalja a szoveg benne rejld tudasat is egy ilyen vagy
megvalosulasanak lehetedensegerdl, a vallalkozas kudarcra iteltsegerdl"Azaz a
szemelyisegnek a tarsadalomba vald beilleszkedeset, a nevelodes elbeszeleset felvallald szdvegek mar eleve a miifaj elmeleteben megkonstrualt leiras szerint sem
mutatkoznak alkalmasnak arra, hogy konnyen hozzaferhetd, egyertelmti jelentes
kdzvetitesere vallalkozzanak. A Ugyjo mindhaldlighan ez meg erdteljesebben ervenyesiil a szoveg tdrtenetmondasanak metonimikus, realista alakzatait felszamold
metaforikus, illetve midzald olvasasra felszdlitd strukturaja altal. Ahhoz tehat,
hogy valaszt kapjunk arra a kerdesre, hogy ertelmezhetd-e Nyilas Misi peldazatkent elgondolt tdrtenete a fdhds szocializacidjanak „opdmista" elbeszelesekent,
mindenkeppen szot kell elobb ejteni a szdvegalakitas ezen tenyezdirdl.

A S Z O V E G E T OLVASO S Z O V E G —

ONl^EFLEXlV MF.TAFOIUK, KICSINYITO T U K R O K

Kulcsar Szabd Erno egyik munkajaban a modern magyar prdza alakulastortenetet
vizsgalva Mdricz Zsigmond szdvegeit a konvencionalisabb, ok-okozati viszonyokra
epiild prdzanyelv alapdpusai koze sorolja. „Mdricz miiveit ugyanis alighanem a
metonimikus prdza klasszikus peldaikent idezhetnenk. A folyamat egyiranyii kdvetkezetesseggel zajlik le, az elbeszelo mindig targyias valdsagkeretek kdzdtt dolgozza ki az epizddokat" — allapitja meg a mdriczi epika legfontosabb jellemzdjekent.^' S bar A faklya peldajat emlitve ehsmeri, hogy egy-egy reszlet erejeig a
tdrtenet oksagi viszonyokra epiild, celelvii elbeszeleset at- meg atszdvik a szdveg
metaforikus narracidjanak alakzatai, am ezek nem valnak az elbeszeles egeszenek
jelentesszervezd strukttirajava. Eisemann Gydrgy a Mdricz-tijraolvasashoz kivald
ddeteket felvetd tanulmanya azonban arra figyelmeztet, hogy a szerzd nehany
regenye epp metaforikus olvashatdsaga miatt tekinthetd ma is parbeszedkepesnek.-- Fdkeppen ervenyesnek mutatkozik ez a Ugyjo mmdhaldlig eseteben, mely
nemcsak a tortenetnek vagy a szereplok jellemzesenek ertelmezesekor el a metaforizacid alakzataval, hanem olyan utalasokat is tartalmaz, melyek a szovegolvasas
mddjara tett onreflexiv javaslatkent ertelmezhetdk. Egy ilyen olvasatban pedig a
metonimikus tdrtenetmondas latszdlagos dominanciaja nemileg ervenyet veszitheti a metaforikus narracidnak a szdveg jelenteset komoly mertekben befolyasold
jellege miatt.
A Ugyjo mindhaldlig sajat szdvegenek olvasasat tematizald utalasai kdzdtt komoly szerephez jutnak a hangstilyossa tett es a tdrtenet folyaman vissza-visszatero
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frazisok, allandosult szokapcsolatok. Szirak Peter hivja fel a figyelmet arra, hogy
a Moricz-regenyek jelentesszervezodeseben milyen fontos szerep jut ezen nyelvi
khsek „vegzetszeru-beteljesitd potencialjanak"." Ez alapjan tartja a Ugy jo mindhaldlig kicsinyito tukrenek — teljes joggal — azt a peldamondatot, melyet Misinek
latinra kell forditania; ,,/lz is... tolvaj..., aki... az emberek... bizalmdt... meglopja."
Azonban, azt hiszem, nemcsak a regeny erkolcsi peldazatossaga szempontjabdl
lehet mise-en-abyme-kent olvasni e mondatot, hanem a szdveg olvashatdsaganak
dntiikrdzd alakzatakent is. Kiilonosen, ha figyelembe vesszuk, hogy „valamennyi
kicsinyito tiikor narrativ funkcidjat alapvetden a gyakoritas es a masodfokii kijelentes megszokott sajatossagainak egyiittese jellemzi, tudniilhk, hogy kepes erdsiteni a mu szerkezetet, jobban bebiztositani ajelentdfolyamat (signifiance) miikddeset, onmagdval dialogusba leptetni a muvet, es megteremteni egy onertelmezo appardtus
hatokoret."^' (kiem. tdlem - B.N.)
Az idezett mondat azonban nem onmagaban, hanem a tdrtenet soran mddosult es atalakult jelenteseben nyeri el a szovegolvasas mikentjere reflektalo ertelmet. Nem erdektelen ilyen szempontbol termeszetesen az a regenybeli szituacid
sem, melyben a mondat elhangzik. A hatodik fejezet elejen olvashato epizddban
a tanar akal addig megbecsiilt fdhds dra alatt eldremegy meglesni kesesben levo
osztalyfdndket, aki az azt kdvetd tandran az idezett mondat lefordittatasaval reagal a tortentekre. Elsodleges ertelmeben igy ez az adott szituaciora reflektalo feddd
tanitaskent fogalmazddik meg, mely Gyeres tanar ur Misivel kapcsolatos csalddasat visszhangozza. Mivel azonban a nevelddesregeny hagyomanyai szerint elsosorban
a tanarok feladata, hogy kdzvetitsek a fennallo vilagrendet urald etikai normarendszert a diaksag — s igy a fdhds — szamara, a mondat tiillep aktualis jelentesen, es
— ahogy arra Szirak Peter is utalt — Misi tdrtenetenek, s az egesz elbeszelesnek
egyik erkolcsi foglalatava valik. Azonban olvasatomban a szdveg e peldazaterejii,
egyertelmunek ttind tanitas lehetseges jelentesenek hangstilyozasa helyett sokkal
nagyobb nyomatekot helyez annak nyelvi megformaltsagara. Ugyanis a mondat
forditas kozben torteno aprdlekos nyelvtani elemeztetese arra hivja fel a figyelmet, hogy az erkolcsi ertekrend maximal csakis nyelvi struktiirak, azaz kizardlag
szdvegkent adottak mindenki szamara. Szdvegszeriisege pedig magaban hordozza az egyeni interpretacio, sdt a felreertelmezes lehetoseget is. Igy tdrtenhet meg,
hogy Misi kozvetleniil az eset utan eppen erre az erkolcsi tanitasra hivatkozva
gydzi meg magat arrol, hogy at kell adnia Tdrdk Janos rabizott levelet Bellanak.
„Legjobb szerette volna szettepni s eldobni azt a levelet, amely a belso zsebeben volt, s egette
a testet. De akkor visszaelne a mdsok bizalmdval. Bizott benneJdnos ur... De 6erezte, hogy
itt valami nines rendben. -.Ugy erezte, mintha az volna a helyes, ha eldobnd, megsemmisitene
vagy visszaadnd a levelet, de nem merte..."^^ Ez pedig az erkolcsi peldazat ertelmezesenek viszonylagossagara hivhatja fel a figyelmet, hiszen a nyelvi kdzvetitdrendszer ellendrizhetetlensege miatt az edkai normarendszer jelentese a mindenkori
interpretacidnak van kiszolgaltatva. A vilag erkolcsi rendjet kdzvetitd nyelvi formaknak az ertelmezesi szituacidtdl es magatdl az ertelmezdtdl vald fiiggese csupan
egyeni olvasatait teremtheti az egyertelmtiseg latszatat hordozo peldazatnak. A
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fenti etikai szentenciat a szovegolvasas onreflexiv kicsinyito tiikrekent ertelmezve
tehat metafiktiv szinten a regeny egyiranyusitott jelentesadasanak lehetdsege kerddjelezddik meg, ami hangstilyossa teszi, hogy a peldazatossag ertelmehez vald
hozzaferes annak dnkenyes olvasata(i) miatt problematikusabb, mint elso latszatra
ttinhet.
Hasonlo olvasatra hiv fel a regeny egy masik, vissza-visszatero frazisszeru nyelvi
fordulata. Tdrdk Janos azt keri Bellatdl (persze csak Misi kdzvetitese altal), hogy
feleletkent levelere ket valaszlehetoseg kdziil valasszon: szivesen vagy sehogyse. A
lany frappansan a szivesensehogyse es a sehogyseszivesen sokertelmu uzenetet kiildi
vissza a feladdnak. Misi naivan leikes reakcidja ennek hallatan a kdvetkezd: „Es az
oly komikus volt [marmint a valasz], hogy a kisfiu boldogan, tiszta sziv tiszta boldogsagaval megertette, s elkezdett 6 is ugy hangtalanul magaban nevetni. S oly boldog
volt, hogy ugy ki fogjak most figurdzni Jdnos urat, hogy meg... nahdt: kellett neki ezt a
levelet megimi!" (kiem. tdlem - B.N.) Csak kesobb, Bella elutazasakor ddbben ra
arra, hogy amit a level atadasakor megerteni velt, valdjaban teljes feheertelmezese
volt a lany valaszanak. „...Igaz, Bella kisasszony azt mondta, hogy »szivesen sehogysem«...
De ki tudja, hdtha ez aztjelentette, hogy azert megis, hdtha, ki tudja... Hiszen, ha azt akarta
volna mondani, hogy nem, akkor azt mondta volna, hogy nem... es menjen a dolgdra, es
hagyja dt beken, mit firkdl neki levelet, ez szemtelenseg, a fene egye meg." " Ez pedig onreflexiv metaforakent megint csak a regeny kisajadtd ervenyii, egyoldalu ertelmezesenek veszelyere figyelmeztethet. A tdbbjelentesu szdvegek egyiranyu olvasata
annyira lesztikitheti azok szemandkai gazdagsagat, hogy az ily mddon csak tulzottan szukkdru, dnkenyes (felre?)ertelmezesnek tekinthetd (persze azt sem szeretnem reflektalatlanul hagyni, hogy a most vazolt olvasat — minden eddigihez es
ezt kdvetdhdz hasonldan — is kenytelen szembenezni e kisajatitd dnkenyesseg
veszelyevel).
Hasonlo szempontbol (is) ertelmezhetd ket olyan mozzanata a regeny cselekmenyenek, melyek nemileg megakasztva az esemenyekben gazdagabb tdrtenetmondast, szinte egy-egy kiildn elbeszelest alkotnak a szdvegben. Az idds fdldrajztanarnak, Nazdnak es Misi szobafdndkenek, a rendkiviil miiveit es a fdszerepldhdz
hasonldan visszahiizddd termeszetfi Nagy lirnak az „eldadasa" termeszetesen
dsszetettebb jelentesu metaforaja a tortenetnek annal, minthogy kizardlag „csupan" a szdvegolvasasra vonatkozo kicsinyito tiikdrkent olvassuk dket. Mindket
tanitas nagy hatassal van a fdhdsre, s igazabdl azon kiveteles alkalmak ezek, amikor felndtte valasaban a felndtt-tarsadalom ugy befolyasolja Misit, hogy dnerteseben segid (bar szorongasat is erdsid).
A fdldrajz dran elhangzott tanitas a tdrtenelmi idok szemleletenek reladvitasat
allitja a mondanivald kozeppontjaba. Nazo elbeszeleseben az emberi tdrtenelem
ismert szakaszanak nehany ezer eve jelentektelenne lesz egy olyan nezdpont feldl,
mely a letezes tdrtenetisegenek egeszebdl tekinti azt. Ezzel kapcsolatosan fogalmazddik meg, hogy a (krisztusi) erkolcs az emberrel velesziiletett tulajdonsag,
mely dsi idok ota meghatarozdja az eletnek. Ttil azon, hogy milyen szerepet jatszik a fdhds lelki-szellemi fejlodeseben, Nazd masodlagos elbeszeleset tekinthet165

j i i k az elbeszeles egeszenek olvasasara reflektalo magyarazatkent is. Okfejtese szerint egy sziikebb szempontii vizsgalat szamara ugyanis az emberi tortenelem jelentese nem tarulhat fel a maga teljessegeben, megertesehez szelesebb spektrumu
kitekintes, egyetemesebb nezopont sziiksegeltetik. Ugyanaz a jelenseg mas kontextusba helyezve, egy masik perspektivabol nezve egeszen mas jelenteseket implikalhat. Hasonlo ez a regeny szdvegenek eseteben is, hiszen — olvasatom szerint —
annak egyetemesebb ervenyii, a szemelyiseg fejlddesenek letelmeleti horizontja
feldl kerdezo ertelmezese olyan jelenteseket tarhat fel, melyek uj megvilagitasba
helyezhetik az addigi olvasatokat. Raadasul e nagyobb tavlatokat magaba foglald
ertelmezes nem is tdrli el a korabbiakat, csupan egy tijabbal gazdagitja azokat.
(Nazd sem kivanja semmibe venni az elmult evszazadok, evezredek tortenelmet es
annak vizsgalati metddusat, csak egy masik „elmeleti keretben" gondolkodva mutat
ra annak egyetemesebb jelentesere).
Nagy iir terjedelmes tdrtenelmi attekintesenek ertelmezese komplexebb eljarast igenyel, hiszen ez a „kis-elbeszeles" tekinthetd a regeny egyik legdsszetettebb
metaforajanak. Jelen fejezetben csak azon vonatkozasaira kivanom felhivni a
figyelmet, melyek az eddigiekhez hasonldan az „olvasas allegdriaikent" a szdvegbefogadas mddjara tesznek javaslatot. A magyar nep tdrtenelmi szereperdl, magara hagyatottsagardl szdld beszed sajat szemelyisegenek megertesehez segiti hozza
Nyilas Misit, hiszen maganyat analdgnak erezheti nepe tarstalansagaval. A szobafonok utdpisztikus tanitasanak lenyege, hogy a ktizdelmekkel teli iddszak utan a
magyar nemzet megfeleld dsszefogassal kepes megtalalni a maga kiildeteset, szerepet. Nem erintve most ennek a regeny ertelmezeseben jatszott igencsak kiemelkedd fontossagii szerepet, jelen kerdeskdrben azt vizsgalom meg, hogy mikeppen
alakult at ez az elbeszeles ket masik szereplo, Nyilas Misi es Bella interpretacidjaban az eredeti egy-egy atertelmezett variansava. Misi ugyanis tovabbadja Doroghyeknak a korabban hallottakat, am az d elbeszelese Nagy ur eredeti szdvegenek csupan egyetlen, nem is igazan hangsulyos mozzanatat emeli ki; a magyarok
szegenyebb, nem „divatos" keleti rokonaikkal szembeni tartdzkodd viselkedeset,
megveteset. Az eredeti megnyilatkozas jelentesintencidit figyelmen kiviil hagyva
igy teremt egy olyan sajatta tett elbeszelest, mely egyben csaladjanak tdrtenetet is
kepes ertelmezni. A magyarok szegeny rokonnemzetekhez vald viszonya ugyanis
edesapja sorsanak allegoriajava valik, aki tonkremenetele utan gazdagabb, kevely
rokonai segitsegere szorult, s itt hasonlo megalaztatasban volt resze, mint amit
Misi keleti rokonainknak tulajdonit. Bella erdeklddve hallgatja a kisdiak elbeszeleset, s csak egy-egy mondatban reflektal ra, amibdl azonban kideriilhet az olvasd
szamara, hogy d is sajat sorsara ertelmezi a hallottakat. S mikdzben valosziniileg
azon tepelddik, hogy elfogadja-e Tdrdk Janos ajanlatat, eppen a Misi elbeszelese
keszteti ddntesre. Kettejiik elterd ertelmezese, folyamatos egymas melletti elbeszelestik ennel a jelenetnel valik a legszembetundbbe;
„ — Most valamit kerdezek magatdl Misike, de ugyfeleljen rd, ahogy igazan gondolja:
Ha valaki nagyon szegeny es orokke szenved, es csak nyomorog, es megvan rd a lehetdseg,
hogy tdbbet sohase nyomorogjon, es a leggazdagabb emberek kdze keriiljdn, s mmdig bdseg166

ben legyen es a testverem is segithessen, a sziilein is: akkor szabad neki elmulasztani ezt az
alkalmat?
Misike az edesanyjdra gondolt, s az edesapjdra es a kis testvereire, akik most a hideg szobdban a foldon csuszkdlnak, s maguk aid nedvesitenek esfelhulnek, s az ajtorepedesen befu
a szel, s az ajtdfelfa vastagon feher a dertol, s azt mondta:
— Nem szabad."^'
Az eredeti tanitas elterd ertelmezeseinek koszonhetoen Misi tehat tudtan kiviil
olyan cselekedet megtetelere inspiralja Bellat, melyet a fennallo vilagrend erkdlcstelennek itel meg (meg akkor is, ha az aldozathozatalnak mindsiil), azaz a peldazat
alkalmazasa visszajara forditja annak eredetileg intencionalt jelenteset. A tdrtenet
vege ujabb fordulatot hoz ilyen szempontbdl, hiszen Bella erkdlcstelennek mindsiild cselekedete hozza meg a csalad szamara a varva vart boldogsagot. Igy ez megint csak arra figyelmeztet, hogy az elbeszelt tortenetnek egyetlen, egy eredednek
velt, szerzdhdz kdtdtt jelentesadasa problematikus, hiszen a szdvegnek egymas
mellett letezd, hasonldsagokat es eltereseket is tartalmazd olvasatai leteznek
„csupan".
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Kulcsar Szabd Erno mar idezett munkajaban a X X . szazad eleji hazai irodalom
„megkesettsegevel" kapcsolatosan vilagit ra arra, hogy mi jellemezte a korabeli
regenyekkel kapcsolatos olvasoi elvarasokat, s hogy ez mikeppen hatott vissza a
szdvegek poetikai strukturajanak kialakltasara.^" Eszerint a X X . szazadi regenyek
egyik legmeghatarozdbb alapelmenye az ember metafizikai maganya, mely a
gondviseleselvd vilagkepnek a X I X . szazad filozdfiajabdl eredeztethetd valsagaval
fiigg dssze. „Az onmagara utalt egzisztencia a let vegessegere ddbben ra. S mikdzben a letbevetettseg veletlenet sziiksegszertien eli at, annak tudataban eszmei ra
kreattira voltara, hogy egzisztencialis allapota mdgdtt nem letezik valdsagos teremto rend, mely e letet barmely ertelemben szavatolna. Ez az uj letertelmezes at meg
atjarja a szazad modern vilagirodalmat.'"" A magyar regenyirodalom azonban
kevesbe sajadtotta at ezt a letelmeled fehsmerest, hiszen az egyen onmagara utaltsaga, a transzcendenciatdl vald megfosztatottsaga, illetve a kdriildtte levo vilag
ertelmezhetedensege inkabb csak tematikai szinten jelent meg prdzankban. Ritka
kivetelnek szamitott, amikor e megujult vilaglatas kepes volt megteremteni az
adekvat kifejezesi format is, hiszen a magyar regenynyelv ertheto okokbdl pragmatizalddott es elsosorban szocialis kerdeseket kdzvedtd kodrendszere kevesbe
volt alkalmas ehhez hasonlo problemak elbeszelesere." H a meg is jelent temakent
egy-egy regenyben az individuum magara hagyottsaga, tragediaja altalaban nem
az altalanos letelmeleti belatasok, hanem sokkal inkabb a tarsadalom es az egyen
konfliktusa feldl nyert ertelmet.
Hasonlo kerdes all a Ugyjo mmdhaldlig tdrtenetenek kdzeppontjaban is. Nyilas
Misi szemelyisegenek fejlddestdrtenete ugyanis szorosan dsszekapcsolddik a ma167

gany, a felelem, a szorongas lelkiallapotanak elbeszelesevel. A regeny fohoset minden szituacidban valami erthetetlen es megmagyarazhatadan retteges keriti hatalmaba, melynek oka nem igazan valik nyilvanvaldva az olvasd szamara. Maganya
annak ellenere folyamatos, hogy baratai vannak es tdbb csaladdal is szoros kapcsolatot alakit ki. Barmilyen kdzegbe keriil is azonban, mindeniitt idegenkent
ertelmezi sajat poziciojat, s igazabdl csak a kdzdssegtdl elkiildnulten erzi jdl magat.
Nevelddesenek igazi tetje ezaltal tehat iigy fogalmazhatd meg, hogy sikeriil-e
Misinek felszamolnia a vilagtol vald kiildnallasat, azaz kepesnek mutatkozik-e letenek ertelmet adni sajat szemelyisege es az dt koriilvevo kozosseg megertese altal.
Mindenkeppen egyetemesebb letelmeled kerdesfelvetesek mozgatnak igy egy ilyen
iranyii olvasatot a regeny hagyomanyos dneletrajzi-szocialis ertelmezeseihez viszonyitva. Az lehet kerdes csupan, hogy mas Mdricz-regenyekhez hasonldan a szemelyiseg lete es magara maradottsaga tarsadalomkritikai kontextusban nyer-e ertelmet
vagy ezen tullepve a szazadeld mar vazolt tij vilagkepenek individualis letszituacidjaban. Azt hiszem, csak reszben lehet igazat adni Nagy Peter azon aUitasanak, miszerint a regeny fdhdsenek szorongasa inkabb csak analog lehet az egzisztencializmus filozdfiai-irodalmi problemafelvetesevel, mivel Nyilas Misi felelme nem
annyira egzisztencialista, mint inkabb egzisztenciahs szorongas (mely elsosorban
tarsadalmi alapozottsagti).'^ A szocialis meghatarozottsagon tul a szdveg ugyanis
nyitott marad a szemelyisegnek egy egyetemesebb letelmeleti diskurzusban vald
ertelmezese fele is.
A mti ertelmezesenek konkret eletrajzi- es korszituacidhoz kdtdttseget erosen
ketsegbe vonhatja az eddigiek mellett az elbeszelesben kulcsszerepet jatszd mitopoedkai es intertextuahs vonatkoztatasi rendszer A midzald szerkesztesmdd szerepere, illetve a szdvegek Bibliahoz vald kdtdttsegere mas Mdricz-miivekkel kapcsolatosan mar tobben is felhivtak a figyelmet.'' Aratd Laszld a Legy jo mindhaldlig
olvasati lehetdsegeinek szambavetele soran kiemelt jelentoseget tulajdonit a regeny
beavatastdrtenetkent vald ertelmezhetdsegenek, tovabba igyekszik kidolgozni a
szdveg archedpikus-midzald interpretacidjanak elvi kereteit.'* Az eddig tett megallapitasaim figyelembevetele mellett a tovabbiakban az altala kezdemenyezett
ertelmezeshez kapcsolddva kivanom kialakitani azt az olvasatot, mely az erkolcsi
nevelodes, felndtte es egyben mtivessze valas lehetdsegenek kerdese feldl kdzelit
a regeny vilagahoz.
Ahogy azt a miifaji kerdeseket targyald fejezetben emlitettem, a nevelddest
elbeszelo tortenetek egyik jellemzd sajatossaga, hogy a fdhds es az dt koriilvevo
vilag kdzdtt kezdetben megtapasztalhatd megertesbeli hiany kiildnbseg fokozatosan felszamolddik, s ennek vegeredmenyekeppen megtdrtenik az egyen szocializacidja. A Misi nevelesere hivatott, a valosag reprezentacidjanak igenyevel abrazolt
regenybeh vilag(ok) (az iskola, a varos felnott- es diaktarsadalma) konkret jelentesiikdn ttilmenden olyan szdvegbeli vilagletesiteskent is olvashatdk, melyek az egyen
tarsadalmi beilleszkedesenek mitikus-archetipikus terbeli kontextusava lesznek.
Ezaltal is nyilvanvaldva valhat a szdveg azon kettossege, mely egyreszt a rajta kiviil
alio valosag pontos lekepezesenek szerzoi szandekaval irhatd le, masreszt azzal,
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ahogyan a fikcionalas aktusa megfosztja ezen elemeket valos tartalmuktol, s a
szoveg vonatkoztatasi mezoive alakitva akalanosabb jelentes reszeseive teszi azokat/=
A fohost koriilvevo vilagnak az egyennel szembeni ellenseges, erzeketlen magatartasara rogton a regeny kezdete ravilagit, hiszen mar az elso fejezet rovid
dsszefoglaldjaban is kozponti szerepet kap az egyiitterzes hianyanak motivuma:
„ELSO FEJEZET, amelyben egy kisdiak elveszti kalapjdt, s emiatt keso estig hajadonfovel
jdr szegenyke esoben, hoban, mig csak a kbzbmbds vildg is eszre nem veszi a rendellenes dllapotot"^'^ (kiem. tdlem - B.N.). A regeny elso soraiban pedig a legfontosabb helyszin,
a Kollegium bemutatasakor az elbeszelo annak elidegenitd, felelmet keltd vonatkozasaira helyezi a hangsulyt (s ekkor meg nem Misi nezdpontjahoz alkalmazkodva beszel): komor, sivdr osi epiilet sivatag folyosokkal, melyben a diak templomi
felelmet erez. Ez az alaphelyzet a regeny egeszet athatja, hiszen Misi mindenhol
idegenkent mozog, s hiaba keriil kapcsolatba egyre tdbb emberrel, maganya, felelme csak fokozddik. A kaotikusnak erzett vilagtdl vald kuldnallas tapasztalata
elsosorban az otthontol tdrtend elszakadas fajdalmaval hozhato dsszefuggesbe. A
fdhds ugyanis mindent a csaladi kornyezet megszokott vilagrendjehez viszonyitva
erzekel idegennek. Ismeretlen kornyezetbe keriilve folyamatosan az otthoni falusi
es csaladi atmoszferaval veti dssze az erzekelt jelensegeket, s minden esetben elutasitd magatartast alakit az uj tapasztalatokkal szemben. Pdsalaky tir hazaban peldaul
meghatarozd marad elso elmenye, amikor az dreg iir nem valaszol azon megjegyzesere, mely az otthoni milidt idezi meg {„Ndlunk nines ilyen kordn ho."). Ellenerzese csak fokozddik, amikor Pdsalaky megtudva, hogy Misi edesapja acs, az
addigi „dszteletet add" magazast a diak tegezesevel valtja fel. A legtavolabb talan
Orczyek uri szalonja all tole; a szokatlan kornyezet, a csaladtagok kiildnds viselkedese, egyeni nyelvhasznalata nyoman alakul ki benne az erzes, hogy ott szegyenteh volna barmi olyanrol is beszelni, ami szarmazasara vonatkozik. A Doroghy-haz
kizardlag Beha miatt kedves szamara, aki irant erzett vonzalma az edesanyahoz —
es igy kdzvetetten az otthonhoz — kdtddd boldogsaggal azonositddik." A Tdrdkcsaladot (ahol elsdeves koraban lakott) is kedveli, azonban a tdliik kapott szeretetet sem erzi tokeletesnek, hiszen a nagybatyja korabban itt elt diakkent, s ugy
veli, hogy „a Geza bdcsi irant valo szeretet fenylik egy picit ored is.""
Az otthon - varosi vilag dichotdmianak egyebkent indokoltnak tund „reansta"
ertelmezhetdsege mellett azonban a szdveg a szocialis vonatkozasokon tullepve
egyfajta midzald olvasad lehetoseget is felkinal. Az otthon eszerint olyan tokeletes, szinte edeni allapotkent ertelmezhetd, melyben az atyai haz gondviselesere
tamaszkodni tudd fdhds tdkeletesen kiismerhette magat, s ertelmet tudott tulajdonitani sajat es kdrnyezete letenek. Kiszakadva e letallapotbdl keptelen megerteni az uj jelensegeket, hiszen folyamatosan az elveszett otthonossag biztonsagot
nyujtd, boldog kepzetenek emlekevel kenytelen szembehelyezni a szamara idegen
vilagban atelt tapasztalatokat. Ez pedig termeszetes mddon vezet ahhoz, hogy az
altala ertelmezni tudott es az dt is megerto kdzdsseget elvesztett individuum magara maradottsagaban megprdbal az lij letszituacidnak ertelmet adva abba beillesz169

kedni. Igy azonban folyamatosan szembesulni kenytelen a jelenlegi es a multban
megtapasztalt vilagrend kdzd kontraszt szorongatd elmenyevel, ami csak tovabb
fokozza elidegenedettseget. S bar az otthon szferaja sem tekinthetd teljesen tokeletes vilagnak a szd szoros ertelmeben (Misi tdbbszdr is utal a csalad anyagi gondjaira, az apa nehez termeszetere, a kornyezet „veszelyeire", pi. a kutyaktdl vald felelmere), azonban transzcendens(kent olvasott) jelleget az a reflektalatlan letezes
adja meg, amelyben a fdhds az dt kdrulvevd vilagot a maga totalitasaban sajatjakent elheti meg. Kulcsar Szabd Erno a modern regeny egyik kozponti problemajanak tartja e viszony felszamolddasanak elbeszeleset: „A metafizikai tamaszok
elvesztesenek tragikuma jellegzetesen huszadik szazadi elmeny mellyel rendre a
kifosztottsag erzetevel szembesiilnek az olyan irodalmi hdsdk, akik a vilagnak egy
hagyomanyos rendjet drzik a tudatukban"'°
A regeny olvasasat tematizald metaforak szelesebb spektrumu ertelmezesre
felhivd strukturaja meOett szamos intertextuahs utalas is tamogathatja ezt a megkdzelitest. A szdvegkdzi utalasok legfontosabb, kdzpond szerepu pretextusa
ugyanis a Biblia. S bar a Ugyjo mindhalalig eseteben a jeldlt, reflexiv intertextualitas
inkabb a meghatarozd, ezzel egyiitt is okozhat nemi problemat, hogy „a ktildnbdzd szdvegkdzi utalasoknak a felismerhetdsege vegso soron a mindenkori olvasason mtilik, es az intertextuahtas alakzatai igy nem kontroUalhatdk, nem rdgzithetdk egy irodalmi szdveg hatasstruktiirajaban."'"' Annak ellenere „olvasatfuggdnek"
kell tekinteni tehat ezt az ertelmezest, hogy a regeny bibliai kontextusra vald rautaltsaganak igen szembetund jeldlesei vannak a szdvegben. Egyreszt mar maga a
cim is atertelmezett bibliai textusnak tekinthetd, masreszt a tortenetnek szamos
epizddja parafrazalja a Szentiras szoveget: tdbbek kdzdtt peldaul Misi azonosulasa
bibliai szemelyekkel (exphcitte teve tdbbszdr is visszater a samsoni erd dhajtasa; az
dcs fidnak szenvedestortenete pedig a jezusi passid profan valtozatakent olvashato),
Isaak Geza megvaltdkent tdrtend erkezese a regeny vegen, illetve az alomfejtes
bibliai motivumanak babonas, ironizalo atirasa. Aratd Laszld tdbbszdr is idezett
tanulmanya pedig a BibUa es a regeny kapcsolatat az egi es fdldi szferat osszekoto
axis mundi metaforaja tiikreben fogalmazza meg, oly mddon, hogy a fdhds elso
verseben szereplo, Simonyi dbesterhez ftizddd anekdotat Nyilas Misi midkusarchetipikus alaszallas- es felemelkedestdrtenetenek allegdriajakent ertelmezi.'" A
regeny kuldnbdzd minosegii, egymassal ellentetes vilagainak transzcendens vonatkozasa a lathatdan meghatarozd bibhai kontextus miatt sem kdti azonban azt
semmifele egyhazi intezmenyrendszer altal kdzvedtett tanitashoz. Az isteni gondviselesbe vetett hit dsibb, termeszethez kdzeli, nem dogmak rendszeren nyugvd
metafizikai megtapasztalaskent ertelmezddik a regenyben, amely termeszetesen a
sziildi haz es az edesanya kepzetehez kapcsolddik.''* Ez a metafizikai tapasztalat
tovabbi ervkent szolgalhat arra nezve, hogy a szoveget a transzcendencia biztonsagot nyiijtd harmdniajat elvesztd szemelyiseg utkeresesekent — azaz tagabb
horizontu keretbe foglalt nevelddestdrtenetekent — olvassuk.

170

\

Az

I D E N r n A S K F . R E S E S F.S A N E V E L O D E S E S E L Y E I A R E G E N Y B E N

Az elozo fejezetekben megkonstrualt olvasasi szempontok alapjan meg megvalaszolasra var az a kerdes, hogy a szdveg mikeppen tartja elgondolhatdnak az
iment vazolt letszituacidban a szubjektum on- es vilagertelmezesenek lehetdsegeit. Azaz tovabbi ertelmezesre szorul, hogy sikeriilhet-e a regeny szerint a
metafizikai kdtddeseitdl megfosztott individuumnak megtalalni lete ertelmet,
azaltal, hogy az dt kdriilvevd tarsadalmi rend normainak megfelelve kepes abban
helyet, feladatat megtalalni. Nyilas Misi nevelddestdrtenetenek sikere vagy sikertelensege ennek a dilemmanak tiikreben adhat valaszt a felvetett kerdesre.
A i r d l mar tdbbszdr is esett szd, hogy a fdhds a kezdet kezdetetdl idegenul,
felelemmel teli erzesekkel mozog az dt kdrulvevd vilagban. Pedig a tdrtenet elejen
olvashato lelki megrazkddtatasokat kovetoen kezdetet veszi Misi latszdlagos
„sikertdrtenete", melynek soran egyre kdzelebb kerul ahhoz, hogy az dt kdriilvevd
felnott- es diaktarsadalom elfogadott tagjanak erezze magat. Igazabdl azonban d
maga semmit nem tesz azert, hogy ez kialakuljon, elismertse^e szinte minden
esetben rajta kiviilallo okok kdvetkezmenyenek kdszdnhetd.'" Ugy ttinik tehat az
elbeszeles elso harmadaban, hogy Misi megindul a tarsadalmi szociahzacid utjan,
s kepesnek mutatkozik arra, hogy fokozatosan megtalalja helyet a szamara idegenkent hatd vilagban. Azonban hosszu tavon eppen a beilleszkedesnek e lehetdsege! valnak az elfogadas legfobb akadalyava, hiszen a reskontd-iigy es Bella szokese
vezet a tdrtenet vegen elszenvedett megalaztatasokhoz. Ilyen szempontbdl tehat
ligy tunik, hogy az elbeszeles ketsegbe vonja a magara hagyott individuum kdzdssegbe vald problematlan beilleszkedesenek lehetoseget: minel jobban integralddik az egyen az dt kdriilvevd vilagba, annal inkabb kiszolgaltatottjava valik
kiismerhetetlennek tund rendszerenek. Mivel pedig az ebben a vilagban uralkodo
viszonyok atlathatatlannak bizonyulnak a fdhds szamara, nem veletlen, hogy
konnyen aldozatta valhat (nemcsak Tdrdk Janos aldozata lesz ily mddon, hanem
peldaul a kihallgatd bizottsage, ahol nem is akar, de nem is lenne igazan kepes
vedekezni a kdruldtte lezajlott tortenesek ertelmezhetedensege miatt).
A Nyilas Misi es a vele szembenalld tarsadalom kdzd ellentet erkdlcsi tekintetben tovabbi kerdeseket vet fel a fdhds nevelddese szempontjabdl. Ilyen szemszdgbdl is igen dsszetettnek tekinthetd a szdveg, hiszen nem tesz egyertelmu javaslatot
arra nezve, hogy mikeppen kellene az olvasdnak megitelnie az etikai rendszerek
kdzti eltereseket. Nem igazan mukdddkepes ugyanis ennek ertelmezesekor az artatlan, kozossegebol erkolcsileg kiemelkecld Nyilas Misi es az dt kdriilvevd romlott,
erkdlcstelen tarsadalom ellentetere epiild edkai alapsema. A fdszerepld buntelensege, feddhetedensege ugyanis tdbb ponton megkerddjelezddik a tdrtenet folyaman.
Kiczenkd Judit emlekeztet arra tanulmanyaban, hogy a fdszerepld a szamara
oly kedves pergamen kdtesii konyvnek (epp amelybe „olyan szepeket akart irni, amiIll

lyet meg senki soha") a fedelet lopas utjan szerezte meg Torokektol." Hasonloan
nem egyertelmiien megitelheto cselekedeteirol olvashatunk meg a regeny egyeb
pontjain is. Bdszdrmenyi — egye'kent epp a keresztenyseg jelkepet magan viselo
— keset megtalalva peldaul dnszuggesztiv mddon gydzi meg magat arrol, hogy
azt nem kell visszaadnia ereded tulajdonosanak; ezt a „lopasat" az isteni igazsagszolgaltatas kdvetkezmenyekent magyarazza meg dnmaganak." Egy masik sokatmondd eset, ahogyan az ellopott reskontd problemajat igyekszik megoldani: eloszor
is azzal probalja meg becsapni Pdsalakyt, hogy egy masik lutri nyerdszamait olvassa fel a valodiak helyett. Raadasul olyan megelegedettseget erez ezutan, hogy szinte
mar-mar a hazugsag altalanos eletelvkent vald alkalmazhatdsagat is elkepzelhetdnek tartja.""^ Hamis aUitasanak igazahoz teljesen erthetetlen mddon a legvegsdkig
ragaszkodik, hiszen meg az igazgatd es majd aztan a vizsgaldbizottsag elott is ezzel
probalja menteni helyzetet. Ily mddon teljesedik be vegiil az itelethozas alkalmaval a mar emlitett, Gyeres tanar dr altal kinyilatkoztatott es aztan Misi altal felreertelmezett/meg nem ertett erkdlcsi torveny („^z is tolvaj, aki az emberek bizalmdt meglopja") igazsaga. Ez az olvasat azonban semmikeppen sem szeretne azt sugallni,
hogy a fdhds teljes mertekben megerdemli mintegy a buneit megtorld igazsagszolgaltataskeppen az elszenvedett serelmeket. Erkdlcsi szempontbdl nem lehet
ugyanis egyertelmti ertekiteletet alkotni (legfeljebb egy-egy szereplo, pi. Tdrdk
Janos eseteben), mar csak azert sem, mert az elbeszelo — folyamatosan a fdszerepld nezdpontjahoz alkalmazkodva — nem ad az olvasd szamara semmifele biztos
tampontot ilyen tekintetben. Misi tehat nem erkdlcsi magasabbrendiisege miatt
kenytelen elszenvedni a megprdbaltatasokat, hanem azert, mert keptelen ertelemmel felruhazni a kdriildtte levo vilagban tapasztalhatd jelensegeket, tdrteneseket, s igy minden kezdeti sikere ellenere kiviilallo marad abban. A kdriildtte
elok pedig epp ezt nem veszik figyelembe, s nem kepesek reflektalni a kdztiik es
a fdszerepld kdzdtt feszuld ellentetre. Misi szenvedesenek oka tehat nem etikai
(legfeljebb kdzvetett mddon), hanem sokkal inkabb hermeneutikai termeszetu: a
kdlcsdnds meg nem ertes vezet egzisztencialis valsagahoz. Ezert pedig erkdlcsi
ertelemben sem d, sem pedig az dt kdrulvevd kozosseg nem hibaztathatd (legfeljebb annyiban, hogy nem kepesek belatni az egymasnak feszuld vilagrendek
massagat). A szdveg altal letesitett letszituacid ennek a kdzds reflektalatlansagnak
a kdzegeben beszeli tehat el az egyen magara maradasanak tragikumat.
A regeny azonban kdzpond kerdeseve emeh azt, hogy mikeppen lehetseges ertelmet adni e remenytelennek tetszd lethelyzetnek s ezzel egyutt mintegy a szemelyiseg identitasanak. A szdveg merlegre teszi azt a megoldastjelento javaslatot, mely
elsosorban a tanulas-tanitasban, illetve az ehhez szorosan kapcsolodo muvessze,
kdltdve valasban latja az egyen szamara egyeden lehetseges kiutat. Nyilas Misi
nevelddestdrtenetenek peldazatossaga igy nem az erkdlcsi kitartas, hanem sokkal
inkabb e let- es dnertelmezes kialakithatdsaga feldl nyerhet ertelmet. Vegezetiil
arra a kerdesre kell valaszt kapnunk, hogy olvashatd-e a szdveg az ilyen ertelemben vett peldazat ertelmenek megerdsitesekent.
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A tanitas altal vegbemeno nevelodes regenybeli problematikussagardl mar
erintdlegesen az eldzd fejezetekben is esett szd. Lathatd, hogy az iskola keptelen
sikeresen hozzasegiteni az egyent szemelyisegenek megertesehez. Ennek ellenere
(vagy eppen emiatt?) a fdhds a tanitast erzi az egyeden olyan tevekenysegnek, mely
felszamolhatja a tobbi embertdl vald elszakitottsag allapotat es ertelmet adhat letezesenek. A szdveg viszont ehhez kepest mindvegig arrdl tanuskodik, hogy minden
tanitas felreerthetdnek, alkalmazhatatlannak bizonyul, ami csak fokozza az egyen
elidegenedettseget. Erdemes rdviden ilyen szempontbdl tijra szemtigyre venni a
korabban mar reszben ertelmezett Nagy ur-fele tdrtenelmi eszmefuttatas kapcsan,
hogy mikeppen hat e tanitas a szemelyiseg idendtasformalddasara. Ahogy mar
akkor is emlitettem, a fdhds szinte tokeletes (vilag)magyarazatot talal maganyara,
hiszen a nemzet tarstalansagat egyertelmiien azonositani tudja sajat letenek
adottsagaival: „nincs az egesz vilagon sehol egy nep, amelyik megertene a mi nyelvunket.. .Sem a nyelviinket, sem erzeseinket, sem eletiinket. Magunkban kell itt lenniink, senkire
se lehet szdmitani, csak ellensegilnk van a vilagon, bardtunk, rokonunk sehol.
Misinek kbnny szokott a szemebe, mert a maga elete, a sajdt sorsa ez. Itt kell neki Debrecenben, ebben az idegen vdrosban, ebben a nagy kollegiumban elnie, s nines senkije, semerre,
aki segithetne rajta, akdrmi tortenhetik vele, nem fogja vedeni senki soha...'"" A nemzet
maganyaval vald azonosulas ertelmet adhat az d szenvedesteh letezesenek is, hiszen a beszamoldban hangstilyossa vald keresztenyseg vedobdstydja kulttirtdrteneti
toposzanak megidezese altal a masokert vald aldozathozatal allitodik a kozosseg
— s magara ertelmezve az egyen — kuldetesenek lenyegeve. Ennek jegyeben zarddik a szobafonok tdrtenelmi koncepciojanak elbeszelese, ami szerint a nemzet
tokeletes dsszefogasa sziiksegeltetik ahhoz, hogy az orszag ujra megtalalja tdrtenelmi szerepet es legitimitasat. Ennek megvaldsulasa illuzdrikusnak bizonyul azonban a megiras es az elbeszeles iddpontja kdzdtt fesziild distancia es az olvasd —
valdsagra vonatkoztatott — tdrtenelmi tapasztalatanak osszjateka miatt. A szdveg
ugyanis egy rendkivul dsszetett befogaddi szituacidba lepteti az olvasdt, aki egyreszt tisztaban van azzal, hogy a Nagy iir altal elgondoltak nem valdsultak meg a
X X . szazad folyaman, sdt ezen ttilmenden esetleg meg rendelkezhet azzal a szdveg
vilagan kivul eso informacidval, hogy a regeny eppen 1920-ban, a trianoni bekediktatum eveben irddott. Ilyen ismeret birtokaban az olvasas soran a fikcid ertelmezesebdl kizarhatadanna valik a „valds" tdrtenelem tapasztalata, ami eppen
szdveg es valosag, az elbeszelt es az „elbeszeld" ido egymasba olvadasanak — az
egesz regenyre is jellemzd — rafinalt jatekaval kerddjelezi meg a szobafonok elbeszelesenek ervenyesseget. A szemelyiseg dnmegerteset szolgalni hivatott tanitas
ezaltal megint csak dnmaga eredeti(nek elgondolt) jelenteset assa ala. A szdveg
egeszet tekintve azonban az idegenseg, magany szorongas jelentesformald modvuma mar nemcsak dneletrajzi indittatasii, konkret egyeni szituacidban, hanem a
nemzeti-kdzdssegi es — ahogyan arra mar ramutattam — az egyetemesebb
ervenyti, mitikus szintek tokeletes dsszhangjakent nyer ertelmezest.
A fdhds szamara eletcelkent felvallalandd tanitas azonban nem egyszeriien
pedagdgiai feladatkent ertelmezddik a regenyben, hanem az ertelmesse tett let173

ben megfogalmazott eledgazsagok atadasakent. Ez pedig a muveszet, szorosabb
ertelemben veve a kdlteszet keretein beliil tiinik megvaldsithatdnak. Ilyen szempontbdl a Ugy JO mindhaldlig nemcsak „egyszeriien" nevelddesregeny, hanem a
muvessze valas tdrtenete is — ahogyan erre mar Aratd Laszld is ramutatott sokat
idezett irasaban."* A nepet tanitd kdltdve valas motivuma nemcsak Nyilas Misi elso
versenek megsziiletesevel azonosithatd, hanem szamos intertextuahs utalas jelzi a
szdveg olvasasanak ezt a lehetseges aspektusat. Ezek a tdbbszdr is vissza-visszatero
jelzesek a magyar irodalom Debrecenhez kapcsolodo hagyomanyait idezik meg (pi.
Jokai Es megis mozog a Foldjel, illetve Debreceni lundtikusii), melyek kdzdtt termeszetesen a Csokonaira tdrtend hivatkozas a leggyakoribb. Azonban nem Csokonai
koltoi eletmuve valik igazabdl a regeny ertelmezo tavlatava, hanem Csokonai elete
maga, hiszen a Kollegiumban tanuld, majd onnan a hirhedt perei utan tavozni
kenyszeriild debreceni kdltd sorsa Nyilas Misi tdrtenetenek valik eldkepeve. Ily
mddon a jeldlt intertextualitas igenyevel fellepd kvazi-szdvegkdzi utalas nem is
szdvegekre utal igazan, azaz a regeny strukttirajat meghatarozd bonyolult eletrajzfikcid viszony mar targyalt szetvalaszthatadan dsszefonddasa leplezddik le altala.
A regeny egeszet tekintve viszont a kdltdve valas es az ezzel egyiitt jard szociahzacid, azaz tagabb ertelemben veve a sikeres let- es dnertelmezes megvalosulasanak
peldazatszeru ertelmezhetdsege a sokat vitatott befejezes interpretacidjatdl fiigg.
A fdhds nevelddese szempontjabdl kulcsfontossagu jelenetnek a karcerban
(pontosabban a Misi altal karcerkent ertelmezett tanari olvasoban) tdrtentek elbeszelese tekinthetd. Aratd Laszld e jelenet feldl olvassa a regenyt beavatastdrtenetkent, mely szerint a fdhds felndtte valasa a prdbak es a hosszas gydtrelmek utan
vegre megvaldsulni latszik. Ebben az ertelmezesben pedig a Ugyjo mindhaldlig —
megfelelve a nevelddesregeny miifaji elvarasainak — a szemelyiseg identitaskeresesenek es a felndttek kdzdssegebe vald „beavatddasanak" peldazatos elbeszelese
lenne, mely arrdl tenne bizonysagot, hogy a szenvedesek eredmenyekeppen az
egyen kepesse valik az addig enjetdl idegen vilaggal szembeni hermeneudkai viszonya atrendezesere. Ezen ertelmezes logikaja szerint a fdhds felndtte valasaval egyiitt
kiildeteset is megtalalja: elso versenek megsziiletese a kdltdve formalddas beteljesedeserdl ad szamot. Elismerve azt, hogy a szdveg termeszetesen tamogathatja
egy ilyen olvasat letjogosultsagat is, azt hiszem, hogy nehany ponton megis megkerddjelezddik a felndtte valas optimista elbeszelesenek elgondolasa. Nyilas Misi
ugyanis, szocializacidja soran, ha lehet, meg messzebbre kerul az dt kdrulvevd vilag
felnott tarsadalmatdl, ami azt jelenti, hogy a szdveg epp a nevelodes eredmenyenek sikertelensegerdl ad szamot. Sokatmondd peldaul, ahogyan a fdhds reflektal
dnmaga felndttsegere: „S ebben a percben annyira nem szamit neki az emberek velemenye, annyira nem fontos neki, hogy mit gondolnak, s mit mondanak rdla ezek
a felndttek; az a fontos, hogy 6 most valami nagy dologban van benne. (...) Lassan, mintha
kod oszlana, szetfoszlik lelkebol a lankadtsdg, a csiiggedtseg, a kod, s mosolyogni kezd, mert
ugy Idtszik neki, mintha dttdrte volna a gyermekkor hatdrdt, s egyszerre belekeriill volna a
felndttek vildgdba."^" (kiem. tdlem - B.N.). Ezt kovetoen pedig onertelmezo hasonlatok soraval gydzi meg magat artadansagardl, illetve ezek altal nyilvanitja ki a neki
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gyotrelmeket okozo vilag es a kozte fesziilo minden eddiginel melyebb ellentet felszamolhatadansagat. A beavataskent elgondolt felndtte valas pedig a szenvedesteli kinok veget kellene, bogy jelentse, azonban Misi szamara a legnagyobb megprdbaltatas, a tanari kihallgatas meg ezutan kdvetkezik, ami tovabbra is vitathatdva
tehed a nevelodes sikerekent vald olvasas bizonyossagat. Az igazsagtalan vadak es
a masik fel megertesenek teljes hianya miatt megtdrtenik a vegleges szakitas, es
Nyilas Misi kilep ebbol a vilagbdl, kinyilvanitva, hogy tdbbe nem akar annak reszese lenni mint debreceni diak. Ertelmezesem szerint a regeny ezen a ponton a
nevelodes es az ezzel egyutt jard felnott vilag problematlan elfogadasanak teljes
kudarcardl ad szamot. Azonban a tdrtenet befejezese ezt az interpretacidt is tovabb arnyalja.
A fdhds nagybatyjanak, Isaak Gezanak szinte deus ex machina-szeril megjelentetese hivatott arra szolgalni, hogy a vegen szinte mar-mar meseszeruen minden
rendezddjek Nyilas Misi kdriil. Azonban ez a fordulat sem valtoztat a meghurcolast szenvedett diak elhatarozasan, aki tovabbra is el szandekozik hagyni a Kollegiumot. Ezzel egyutt pedig megfogalmazza azt az dnmaga szamara kialakitott
eletstrategiat, mely a kdlteszet muveszi kifejezderejevel kivanja az embereket tanitani a legfontosabb igazsagra: JJgy j6 mindhaldligl" Altalaban az elemzdk ezt a
zarlatot a hosszas szenvedesen, gyotrelmekkel teli prdbakon vald felulemelkedes
olyan remenyteljes peldazatakent olvastak, melynek hose (es tdbb ertelmezo szerint Irdja) megprdbalja „gyermeki racsodalkozassal ujra meglatni es tijra rendezni
a vilagot, es hinni onmagaban, s hinni az Egben."" Nem vitatom, hogy ez az olvasat (is) teljes mertekben igazolhatd a szdveg alapjan, azonban mint arra mindvegig
igyekeztem ramutatni, a regeny mikdzben tamogat egy ertelmezesi lehetoseget,
mas szinten meg is kerddjelezi azt, ezaltal aktivabb szerepre kenyszeritve az olvasdt a jelentesadas folyamataban.
Ez alapjan a szdveg az egyen egyetemesebb letszinten elgondolt maganyanak
felszamolasat megvaldsithatdnak latja, de nem a tarsadalomban vald feloldddas
lehetosegekent, hanem az isteni transzcendencia kegyelmenek koszonhetoen. A
nagybacsi ugyanis, aki a szakralis szferakent ertelmezett csaladi kdrnyezetbdl erkezik az — eppen advent idejen! — szenvedd unokadccsehez, egyertelmiien a krisztusi
megvaltastjelenti a fdhds szamara: „...iU van Geza batyam!... Megvan a megvdltds...
itt a megvdlto... hisz mdr nem az 6 gondja, hogy mi tortenik tovdbb, levette a vdlldrol a
felelosseget valaki... es Ugy hasonlitott most a Geza bdtydm area a jo Jezus Krisztusehoz, epp
olyan szelid jo szakdlla van, barna szakdlla, eros szeme, ami dtldt a sziveken, es mindenhatd. .. Magdra veszi most, kideriti most a bunt, hogy nem bun, hanem ereny... Igy jo, ha van,
aki az emberrol leveszi a felelosseget, igy jo... hogy felegyenesedik az emberi lelek az 6 dicsosegeben, s aki elobb sdrral lett dobdlva, most tisztdn es dicsosegesen feher...
Igy a regeny
annak a remenynek ad kifejezest, hogy az individuum magara hagyatottsagat nem
lehet vegervenyesnek tekinteni, hiszen van mod visszatalalni a isteni gondviseleshez (pontosabban az iranyultsag mas: az isteni gondviseles talal vissza az emberhez). Azonban nem hiszem azt, hogy pusztan emiatt a regeny nem lenne resze a
modern magyar irodalmi kanonnak. Ugyanis a gondviseles erejebe vetett hit elbe175

szelese sem ad egyertelmu valaszt nehany olyan ketelyre, melyek Misi nevelddese
kdriil alakulhatnak ki a befogaddban.
A fdhds vilagtdl vald elszigeteltsege, a kdztiik allanddsult hermeneudkai szituacid ugyanis nem valtozik a regeny befejezesekor sem. A tdrtenet arrdl ad szamot,
hogy Misinek tovabbra sem sikerult beilleszkednie kdzveden kdrnyezetebe, hiszen
elhagyja Debrecent, s a nagybatyja tokeletes biztonsagot sejtetd (egyebkent szamara mennyorszagkent ertelmezett) iskolajaban kivanja folytatni palyafutasat.
Karacsony Sandor a regeny megjeleneset kdvetden megjelent rovid irasaban —
termeszetesen egeszen mas alapkerdesbdl kiindulva — kivald erzekkel epp e befejezes ellentmondasossagara hivja fel a figyelmet. Velemenye szerint a fdhdsnek —
megtalalva hivatasat — epp az lenne az igazi kiildetese, ha visszaterne a szamara
oly idegen debreceni kornyezetbe, s ott kezdene meg etikai-kulturalis misszidjat.
Ehelyett azonban elmenekul, s a mindenhatonak tund nagybatyja oltalmaba kivanj a helyezni magat.''
Legalabb ennyire problematikusnak ttinik a szdveg altal kdrvonalazott kdltdi
hivatas felvallalhatdsaga is. Nem is onmagaban ennek kepviselhetetlenseget problematizalja a szdveg, hanem inkabb a kdlteszet titjan tdrtend tanitas lehetoseget
altalaban. Nem sokkal a vallatas utan ugyanis Nyilas Misi raddbben, hogy elfelejtette a karcerban irott verset, s ekkor jut eszebe egy humoros tdrtenet, mely szinte
mellekes gondolatkent hat, azonban a regeny altal sugallt kuldeteses kdltdi szerepertelmezest egeszen mas megvilagitasba helyezi: „Tavaly Ilonka kisasszony meselt
egy adomdt Tordkeknel, hogy volt egyszer egy ur, aki meg akarta trefdlni inasdt, s azt mondta neki: Tudsz te verset mondani, Miska? Nem? Hdt en mondok egy verset:
Hallod-e te hebehurgya Miska.
Szeret engem a hugod, Juliska!
Es hozzdtette, hogy: Idtod szamdr ez vers, de nem igaz. Erre azt mondta a legeny:
Hallja-e a nagysagos ur,
Szeret engem a nagysdgos asszony!
Es 6 IS hozzdtette: tetszik-e Idtni nagysdgos ur, ez nem vers, de igaz"^* (kiem. tdlem B.N.). Ezt az anekdodkus elbeszelest a regeny egeszenek jelentesere vonatkoztatva
tigy tiinik, hogy a szdveg mtiveszet es igazsag kategdriaja kdzdtt kuldnbseget teve
ketsegbe vonja a kdlteszet erkdlcskdzvetitd funkcidjanak miikdddkepesseget. A
kolteszetnek, s minden mualkotasnak ugyanis legfeljebb csak immanens igazsaga
ferhetd hozza, de nem kdzvedthet problemadanul az egyertelmtiseg igenyevel fellepd, „kiilsd" igazsagtartalmakat. Mas szinten, de hasonlo olvasasi javaslattal elnek
a szdveg'mar reszletesen elemzett dntiikrdzd alakzatai, melyek a szdveg jelentesenek rdgzithetedensegere figyelmeztettek az olvasdt: ez a fajta folyton alakuld,
dinamikus mozgasban levo jelentes az drdkervenyiinek elgondolt, szentencidzus
igazsagok tanulsagait is a mindenkori ertelmezes valtozckonysaganak szolgaltatjak ki. Igy a Legy jd mindhaldlig jegyeben megfogalmazott kdlteszeti szerep is
atertekelddik, hiszen az emberiseg tanitdjava lenni akard fdhds csakis olyan
tanitassal fordulhat a — szamara tovabbra is idegen —^vilag fele, melynek igazsaga
ellendrizhetetlenne vahk. Ez a kiszolgaltatottsag pedig relativizalhatja a regeny
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pozitiv nevelodestortenetkent tdrtend ertelmezeset, hiszen bizonytalanna valhat
az identitas sikeres kialakitasanak peldazatos jelentese. A befejezes — es ezaltal az
egesz regeny — nyitottsagat tovabb fokozza, hogy az elbeszeld tdbbszdri jovore
vald utalasai sem nyujtanak tampontot arra nezve, hogy mikeppen alakul a fdhds
altal felvallalt kdltdi hivatas a kesdbbiekben (kizardlag akkor, ha eletrajzi kontextusban olvassuk a szoveget, hiszen akkor maga a regeny lesz a sajat peldazatanak ertelmeve).
Ezaltal kepes a szdveg letrehozni egy az identitas alapkerdesei (dnmaga es a
let megertese, hivatasanak felismerese, a kdriildtte levo sziikebb es tagabb vilag
elfogadasa) kore szervezodo olyan dsszetett jelentest, melyben az olvasd ddntesere
van bizva, hogy remenyteli peldazatkent vagy annak kudarcakent olvassa a szoveget. Mualkotaskent pedig a Ugyjo mindhaldlig nem valamilyen kozvetlen igazsag
didaktikus kozvetiteset teszi lehetove, hanem a folyamatos, elterd olvasatok kdzdtt
ingadozd elddntetlenseg keszted arra az olvasdt, hogy sokkal komplexebb interpretacids tevekenyseggel forduljon a szoveghez, aminek kovetkezteben tarulhat
csak fel maganak a regenynek — a mindenkori befogadd ertelmezesetdl fiiggo —
esztetikai igazsdga. Ez az olvasdra hagyatkozd nyitott szdvegformalas — melynek
koszonhetoen az altalam adott, erre reflektalni kivano olvasat is csupan egy javaslat, mely masik nezdpontbdl kdzelitve akar meg is kerddjelezhetd — emeli a modern
magyar irodalom legjobbjai kdze a kdzismertsege ellenere is hosszii ideig meltatlanul ertelmezdi kerdesek nelkiil hagyott regenyt.
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