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Málnási Ferenc 
 

„Aszúra fog érni minden szép gerezded...” 
 
A 130 éve született Móricz Zsigmondnak 100 éve jelent meg a Hét krajcár 

című novelláskötete, amelyet Ady Endre is lelkesen fogadott: „Alig bírom a 
ceruzámat fogni, hogy Móricz Zsigmondot össze ne égessem toluló nagy 
szavak, képzelések forróságával … Ebből a mi fajtánkból jött most megint íme 
egy Móricz Zsigmond, aki egyedül fölér egy forradalmi szabadcsapattal. S pár 
év múlva hangulatos – emlékezésünk címébe emelt – metaforával jósolt 
barátjának, harcostársának. 

A Hét krajcár azóta „aszúra érett”, klasszikus alkotásként iskolás 
nemzedékek kedvenc olvasmánya. Most csupán a szöveg stílusát, nyelvének 
ízeit, aromáját kóstoljuk meg. 

A nyelvtani kapcsolatok közül a birtokos személyjeles szószerkezeteket 
említhetjük: apám, anyám, kisfiam … Több alkalommal a kötőszó hatásos 
eszköz a mese, a történet továbbfűzésére: És az is igaz …,   De nekem fúrta 
valami az oldalamat …,  És akkor homlokára csapott … Szóismétléssel éri el az 
író, hogy a történeten végigvonul a kacagás, a játék. Az édesanya szavaiban a 
fogalmak értelmi és érzelmi tartalma erősödik: „Itt vannak, benne vannak …,  
szappan kell…,  hét krajcár kell…,  Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt 
semmije… Az édesanya felsorolással magyarázza fiának, hogy mire kell a 
krajcár, s itt a népies beszéd jellegzetes mondatfűzése, ritmikus hullámzása 
ragad meg minket, mint amikor pl. nagyanyó mesél. 

A szövegértésben a rokon értelmű szavak segítenek. Itt kikereshetjük, 
hogy mit tesz a krajcár, milyen volt az almárium, s a pénzkeresés szónak is 
kettős értelme van…  Melléjük társulnak az ellentétes szavak: sírás-rívás  –  
szívből jövő kacagás,  százféle szemét  -  pénz az nem volt,  fiók  – egy csepp 
feneke sem volt…  A történet világosságban, délután indul, és a sötétség 
beálltával zárul. A hetes szám jót és rosszat is jelenthet, gondoljunk a Bibliára, a 
hét szűk és a hét bő esztendőre … 

A szöveg írásmódjában Móricz tudatosan használta föl a Szabolcs-
Szatmár megyében élők beszédét, tájszavait, és ezeket kiejtés szerint, 
fonetikusan írta le: almárium, vót, asse, oszt lámpaolajam sincs stb.  A 
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szereplők beszédében a falusi ember szemlélete, észjárása, gondolkodásmódja 
tükröződik: (az édesanya) úgy eltörte az eszét, nem tett-é valahová valami pénzt 
…,  (a koldusnak)  csak egy hibádzik, a kapa főd stb. Móricz szerint is „az élet 
legüdítőbb itala az élőszó”. 

Idesorolhatjuk a népmesére utaló szövegrészeket: a gépfia kifogyhatatlan 
kincsesbánya …, a  terülj asztalkám …, a mesebeli hármas szám: három 
szereplő, a harmadik segít, az első három krajcár a gépfiókban, a következő 
három krajcár három helyről kerül elő … (emlékszünk Andersen Az ezüst tallér, 
valamint Ion Creangă A kis kakas és gyémánt félkrajcára mesékre…), a hetes szám 
…, s az a tény, hogy a család mintha a szegénység mesebeli hétfejű sárkányával 
küzdene …,  és – sajnos! –  a sárkány győz …   Egyetlen fénysugár a sötét 
reménytelenségben az emberi szolidaritás gesztusa (Sándor Dénes). Ez a 
szolidaritás szólal meg nyelvi formában, amikor az ismeretlen koldus „Hadd el 
lyányom …” szavakkal  nyújtja át a krajcárt.  Móricz, az emberi lélek ismerője, 
arra is vigyázott, hogy a koldus ne sértse meg a családot a pénzajándékkal, ezért 
a gyermeknek adja a krajcárt. 

Szóképek, trópusok társulnak a fentebb említett stílusalakzatokhoz. 
Metafora, kifogyhatatlan kincsesbánya a fiú számára a gépfia. Rossz, nyavalyás 
kódus az öreg almárium, amely fiatalabb korában olyan helyen  szolgált, ahol 
sok duggatni való lehetett. Élnek – megszemélyesítve – a krajcárok is: elbújtak,  
szaladnak, gurulnak …, s ezzel a hasonlattal jellemzi az édesanya, miért kell  
csínján, tisztességgel bánni a pénzzel: könnyen megáprehendál, mint az úri 
kisasszonyok. 

Stiláris sajátosság a szöveg élőnyelvi, beszédszerű nyelve, és benne 
ellentétként a finom, a szépítő kifejezések: krajcárkák, fürge állat a krajcár, pénz 
bácsi, pénzecske … 

               A szövegben dinamikus jellegűek az édesanya biztató szavai: 
Gyere csak, kisfiam, keressük meg …,  de statikus az almárium fiókjának tartott 
prédikációja, valamint az író  keserű megállapítása: ott voltunk a hiányos hat 
krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. 

Tanítványaim sokszor megkérdezték: ilyen szegények voltak Móriczék?  
Ilyenkor mindig megkerestük azokat a részeket, amelyekben az író hitelessé 
tette a kis család helyzetét. Mit dolgozott az apa?  Napszámos, aki bizony nem 
sokat keresett. Hova borította a gépfiát az anya? A földre, mert asztaluk sem 
volt. S az üveges almárium?  Üvegje sem volt már régen, és fiatalabb korában 
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máshol, más családnál szolgált, most pedig göthös, szúette, foghíjas, „a mi 
szegénységünket őrzi” – mondja az anya. Hol tartották a ruhákat?  „A falba 
szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák”, tehát szekrénye sem volt a 
családnak. Mit uzsonnázik a fiú?   „Eljött az ozsonnaidő is, el is múlt” – 
olvashatjuk, de szó sincs evésről! Eljött az este, mit gyújt meg az édesanya? 
Semmit, mert lámpaolaja sincs. Szegénységükben van azonban valami, ami csak 
az övé, de az egész család életére kihat: a betegsége. 

Czine Mihály szerint: „Együtt, egyszerre látni a könnyet és mosolyt, a 
tragédiát és idillt”, és erre az ellentétre épül az egész novella. Ezt a drámaiságot 
erősíti az író, amikor egyes szám első személyben meséli ezt a történetet. 
Devecsery László úgy véli, a nosztalgia váddá erősödik, a nevetés csak a játék 
része, a szegénységet a sírás kíséri, az idill elmozdul a tragédia irányába, a 
népmesei hangulat a realista drámai érzelem kiteljesítésébe torkollik. 

A 100 éves  Hét krajcár mellé felsorakozott novellák, regények bizonyítják, 
hogy Móricz és Ady közös vágya teljesült: 

 

„S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni, 
Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni.” 
 
 
  


