
szemben a további következmények levonását a hazafiasan gondolkozó magyar tá rsadalo mra 
bízzuk. 

Hozot t ha tá roza tunka t hasonló állásfoglalás végett a t á r s tö rvényha tóságoknak meg-
küld jük . 

II. 

Borsod-Gömör vármegye határozata 

(A vármegye jegyzőkönyvébe lényegében csak a határozat került be. Sajnos, az eredeti 
előadói javasla t , és a kisgyűlés határozata ma már nem található az iratok között , selejtezés 
áldozatai lettek. 

A határozat a Miskolci Állami Levéltáf, Borsod vármegye levéltára. Közgyűlési 
jegyzőkönyvek, 1 9 3 1 - 1 9 3 2 . évi kötet , 100 kgy.,/7950. ai. 1931. sz. ta lálható meg.) 

Zemplén vármegye közönsége megküldi a 3. kgy. 2621. ai. 1931. sz. ha tá roza tá t , mellyel 
a Móricz Zsigmond írónak a magyar nemzeti kul túra és a magyar nemzet ellen intézett haza-
fiatlpn t ámadásá t elítéli, — hasonló állásfoglalás céljából. 

Törvényhatósági bizot tságunk, többek hozzászólása u tán , ez ügyben akkén t h a t á r o z o t t . 
Farkas Gyula törv . biz. tag ind í tványára , hogy miután a Móricz Zsigmond hírlapi ny i l a tkoza ta 
szerint csak szavai értelmének elferdítésével lehetséges őt a magyar kul túra és a magyar n e m -
zeti érzés megsértésével vádolni, törvényhatósági b izot t ságunknak nem állván rendelkezésére 
a Móricz Zsigmond kétséges cikke, Zemplén vármegye á t i ra tára egyelőre állást nem fogla l , 
hanem az ügy alaposabb előkészítése u tán az ügyben legközelebbi közgyűlésén fog ha t á rozn i . 

Miről a vármegye al ispánját ér tes í t jük. 

III. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye állásfoglalása 

(A vármegye nem foglajkozott az üggyel. A zempléni á t i ra t ra Csilléry Zoltán d r . t b . 
főjegyző, másodfőjegyző (Csy)'előadói javaslatot ter jeszte t t Erdélyi Loránd dr. alispán (E.) 
elé, amelyet az jóváhagyóan aláír t , így az á t i ra t i ra t tá rba került . Az ak ta a Budapest 2. sz. ál l . 
levéltárban, Pest vármegye levéltára, 21108/1933. alispáni szám a la t t található.) 

21 108/1931. 
' Érkezet t : 1931. ápr . 15. 

Miután Móricz Zsigmond író, budapest i lakos — az Ország színe előtt — az országos 
jellegű napi lapokban — az Országtól illetőleg a nemzettől — a megjelent gyalázkodó c i k k e 
miat t teljes bocsánatot kért — s ez által a nemzetet megkövette — 

A közgyűlésen való tárgyalása nem volt szükséges. 
Tudomásul szolgál 
Irattárba teendő 

Bu. 1931. V. 6. 
k. V/6. 

E . 

MÓRICZ ZSIGMOND HAT KIADATLAN LEVELE 
(Hegyaljai Kiss Géza közlései nyomán) 

1. 

Móricz Zsigmond 1913 j anuá r j ában ellátogat Sárospatakra. Beül a pataki K ü r t vendég-
lőbe, elbeszélget az o t t iszogató f iatalokkal . Arról beszél, hogy egy színdarabot akar írni, mely -
ben diákok szerepelnek, de anélkül nem foghat az íráshoz, amíg élő pataki diákot nem l á t , 
ezért jö t t le Pa t ak ra . Másnap reggel már vissza is u tazo t t Pestre .1 

1 A vidám pataki est emlékét meg is írta egy kis karcolatban : Pa tak i diákok k ö z ö t t . 
Az Es t , 1913. 32. sz. 

J 

Csy 
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Móricz Zsigmond váratlan pataki látogatásának napján utazott szüleihez, Mádra, 
Hegyaljai-Kiss Géza író, református lelkész, akkor még 20 éves pataki teológus. A toll-
forgató fiatalember sajnálattal értesül barátaitól, hogy elszalasztotta a híres íróval való 
találkozást, (éppen cikket készült írni Móricz Zsigmondról a pataki diákok közlönyébe) és kár-
pótlásul levelet ír Pestre Móricznak. Levelében bemutatkozik, elmondja, hogy apja révén, aki 
mádi igazgatótanító, jól ismeri Pallagi Józsefet, Móricz nagybá ty já t , (aki ekkor szó'ló'kezelő 
Mádon), vele is szoktak Móricz Zsigmondról beszélgetni. Pallagitóí hallotta, hogy Móricz írói 
érvényesülésének az út ja nehéz volt, a padláson egész halom kéziratot találtak utána még 
abból az időből, amikor nem jelentek meg az írásai. Azt is megemlíti a levélben, hogy tör-
téneti regényt szeretne olvasni Móricztól. „Egy írását várom nagyon a mi írónknak — írja 
Hegyaljai-Kiss Q£za levelében. — Várom a törteneti regényt. Nagy író nincs történeti regény 
nélkül, lá t juk a Jósika —Eötvös—Kemény-háromságot, lát juk Mikszáthot, Gárdonyit meg 
egyenesen az Egri csillagok tet ték Gárdonyivá. Utoljára hagytam Jókai t . Történeti regényei 
közül csak kettőt írok ide, A Kőszívű ember fiai és a másik : Enyém, tied, övé . . . Nem érzi 
az olvasó történeti regénynek, annyira az életből való és mégis : ez az élet, ez a tör ténet . 
Ilyennek várom én a Móricz Zsigmond elkövetkező nagy munkájá t is." A fiatal író népköltési 
gyűjtéssel is foglalkozik, tud ja , hogy Móricznak is van már ilyen gyakorlata, erről is említést 
tesz a levélben: „Már csak annyit írok ide, Kedves Mester! hogy életének egyik mozzanata közös 
az enyémmel. Ennek nagyon örülök. A néprajzi gyűjtés ez. Hallom és olvasom, hogy tetszik 
gyűjteni mindazt, ami népünknél található. Patakon megalakult a Néphagyománykutató 
Szövetség. Ez dí jakat t i k ki, hasznos irányítást ad a gyűjtésre. Nekem ez igen közel esik a 
szívemhez. Akármerre járok legációban, vagy utazva, feljegyzem, ami érdekeset találok. 
Annak örülök, hogy szülőföldemen, Mádon is van megírásra várva több olyan népszokás, 
mondás, nóta, amiről máshol mégcsak nem is hallot tam." 

Hegyaljai-Kiss Géza levelére Móricz február 7-én kelt levelében válaszol : 

Bpest 1913 II. 7 
Kedves Kiss Géza ! 

Jól sikerült pataki estémen tényleg jó lett volna Öcsémmel is találkozni. Örülök, 
hogy Édesapjával Mádon engem is szoktak emlegetni, meg Józsi bátyámmal. Érdekes 
az, amit a történeti regény írására való kötelezettségről ír. Én az elmúlt időknek nagy 
hanghallgatója vagyok és Bethlen Gáborban látom a letűnt századok egyik legnagyobb 
magyar já t , legmagyarabb nagyságát. Látni akarom az emberiben a kort és megszólal-
ta tni annak a kornak a hangját , amelyben elmélyedek. Már dereng a lelki látóhatáro-
mon Bethlen Gábor mindenképen vezérnek termett alakja. Helyenként úgy érzem : 
drámának kellene lenni a róla szóló írásomnak. De benső történéseivel, érzelmi áttüze-
sedettségével a regénynek is lebilincselő hősi ura lesz. Maga a nyelve is érdekes, igen 
gondos tanulmányt igénylő része a megelevenedő Gábor királynak. Lesz az írónak 
történelmi regénye, kedves Kiss Géza, mert az író bensejében már van. Terjedelmét is 
látom már. Három kötetnél alább nem adom. Rövid, i t t-ott nyers, de mindenütt emberi 
szólásai jellemfestők is, kortörténeti megvillanások is. Belülről én már látom Bethlen 
Gábort. Érzem : fennakadás nélkül fog papírra ömleni, jobb szeretném így írni : ércbe 
ömieni a nagy fejedelem fenköltségében is emberi alakja, ha egyszer nekidűlök az ő 
Erdélyéről és a magyar vér legigazibb fellángolásából eredő emberi remekműről írni. 
Arra a kérdésre, hogy mikor? Mikor lesz.könyvvé az írásom? egyelőre nem válaszolok, 
hiszen írásonj természete és tárgya hozza magával a lelkiismeretes nekidűlést. — A nép-
rajzi gyűjtésről annyi t , hogy Sebestyén Gyulával, a nagy folklóristával baráti viszony-
ban vagyok, hol is ő bíztat valaminek gyűjtésére engem, hol én őt, de nem kötöm le 
magam a néprajzos irodalom munkásává, hiszen én a gyűjtésemet mindjárt fel is 
használom elbeszéléseimben, vagy abban, amit éppen írok. 

Küldöm szíves és meleg üdvözletemet Pa taknak és Kiss Gézának az Alma 
Mater kiöregedett diákja : 

Móricz Zsigmond 
Kívül : Kiss Géza hittanhallgató úrnak 

Sárospatak 

Móricznak e levélben megfogalmazott vallomásai irodalomtörténeti szempontból rend-
kívül ér tékesek: ebből a levélből derül ki, hogy már 1913-ban milyen erősen foglalkozott 
azzal a tervvel, hogy Bethlen Gáborról ír történelmi regényt, mégpedig három kötetes művet. 
Érdekesek a folklorista működéséről szóló megjegyzései is, hogy az írói anyaggyűjtés szem-
pont ja i t hangsúlyozza néprajzi útjaival kapcsolatban. (Ez a nyilatkozat, amely rávilágít 
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Móricz elbeszélőművészete és néprajzi gyűjtései közti kapcsolatra, újra figyelmeztet bennünket 
arra, hogy Móricz életművének tudományos elemzése nem végezhető el — évtizedek óta 
kéziratban heverő — népköltési gyűjtésének rendezése és feldolgozása nélkül.) 

Sajnos ennek az értékes levélnek a kézirata elveszett. Hegyaljai-Kiss Géza egyik Móricz-
ról írt cikkét megtámadta a Világ című napilap (1925. VII. 5.). A szerző nyilatkozatot írt a 
saj tótámadásra és mellékletként megküldte a Világnak Móricz tizenkét év előtti levelét, 
mintegy barátságuk bizonyítékát. A nyilatkozat nem jelent meg, Móricz levelét sem kapta 
vissza Kiss Géza, de mielőtt felküldte Pestre a levelet, lemásolta. Másolata alapján közöltük 
a levelet. 

2. 
» 

A pataki ifjúság felolvasásra hívja Móriczot, — Hegyaljai-Kiss Géza közlése szerint 
1914 februárjában — erre a meghívásra küldi válaszul Móricz alábbi, kézzel írott levelét : 

Kedves Ifjú Baráta im! 

A szíves meghívást köszönöm. Egyelőre nein megyek felolvasni. Nem, mert 
még nem elég hosszú és nem elég fehér a szakállam ahhoz, hogy Patakon büszkén 
mutassanak rám ujjal : — Ez is a mi fiúnk ! — Régi melegséggel küldöm köszöntésemet 
Pataknak, iskolánknak és az if júságnak : 

Móricz Zsigmond 

3. 

Hegyaljai-Kiss Géza 1915 húsvétján Prügyön jár, itt tölt néhány napot , abban a falu-
ban, ahol a gyermek Móricz Zsigmond élt. A prügyi emberek között Móricz írásainak a modell-
jeit is megkeresi, beszél a kurátor feleségével is, Zsindelynével, akiről úgy hírlik, hogy róla 
mintázta Móricz a Sári bíró női főszereplőjét. 

A prügyi látogatás emlékeit négylapos cikkben ír ja meg Kiss Géza, írása Móricz Zsig-
mond falujában címmel jelenik meg a Sárospataki Ifjúsági Közlönyben. A cikket Móricznak 
is megküldi. Móricz 1915. V. 3-án kelt levelében válaszol Kiss Gézának. Ennek a levélnek is 
elveszett a kézirata, Kiss Géza másolatában közöljük : 

В pest 915 V. 3. 
Kedves Kiss Géza! 

Jó szó ez, amivel í r ja , hogy amit a Sári bíróban adok, az „á l la t já ra" olyan, 
mint amit Tügyön látott-hallott . Reálistának könyveltek el és magam is erősségemnek 
érzem azt , hogy életlátásom olyan, mint a magyar nép színe-javáé. A való-életet való-
szerű vonásokkal adom vissza. Sokat köszönhetek ebben színmagyar népünk józan 
életszemléletének, tiszta és derűs életfelfogásának. És tegyük hozzá : a pataki iskolá-
nak. Ott Makláry Papp Miklós, Kovácsy Sándor egyformán ahhoz szoktatot t , hogy 
népszokások, szülőföldünk leírásában, az irodalom népre való hatásának a megfogá-
sával, a mese- monda- és népdalvilág kifejező erejével állandóan legyünk kísérői és 
írásbafoglalói népéletünk megnyilvánulásainak. Örömöm, hogy írói szolgálatomban 
friss vért hoztam a magyar népi élet színpadi megjelenítésébe. Örülök, hogy az új nem-
zedék figyeli íróságom és íróvá lételem műhelyti tkait és nyi lvántar t ja , hogy annak, 
amit adni akarnék a magyar élet művészi ábrázolásához : a nép, a nép élete, a nép 
jóratermettsége a forrása. Az Ifjúsági Közlönynek jó formát adtak Öcsémék és a diák-
ság közszelleme ilyen kis bepillantásokból is jónak látszik. Köszöntöm az ifjúságot és 
annak hűséges tollasát, Géza diákot : 

Móricz Zs. 

4. . 
Osvát halála után Babits és Móricz együtt szerkesztik a Nyugatot . Hegyaljai-Kiss 

Géza verset küld a Nyugatnak, Móricz címére. Móricz kézzel írott, rövid levélben nyugtázza a 
küldeményt : 

В pest, 1930. III. 11. 
Kedves Barátom, 
csak ép nyugtázni akarom, hogy leveledet és verseidet megkaptam. Ezek Babits-

hoz tar toznak s á tad tam neki. Engem csak a novella és cikk érdekel. Szívesen meg-
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Móricz levele Hegyaljai Kiss Gézának 





beszélnék Veled valamit, ha találkoznánk. Ha a Nyugatot akarod, írói módra 24 Pengő-
ért megrendelheted, előre fizetve. 

Szíves barátsággal üdvözöl 
Móricz Zs. 

Kívül : Nagytiszteletíí Hegyaljai Kiss Géza 
ref. lelkész Felsőbőcs 

Borsodmegye 

5. 

1930-ban jelenik meg Hegyaljai Kiss Géza Kossuthról szóló könyve. A szerző megküldi 
a könyvet Móricznak, aki az alábbi — kézzel írt — levélben köszöni meg és jelzi a Nyugatban 
megjelenő kri t ikáját is. 

В pest, 1930. IV. 13. 
Kedves Barátom. 
Kossuth-könyvedet nagy örömmel már el is olvastam, sőt már azon melegiben 

meg is í r tam egy cikket Kossuthról a Nyugatnak, máj . 16-ra. A könyvhöz gratulálok, 
tiszta, nemes, egyszerű, igazságos. 

Szíves szeretettel üdvözöl igaz híved 
Móricz Zs. 

K ívü l : 
Nagytiszteletű Hegyaljai Kiss Géza 
ref. lelkész 

Felsőbőcs 
Borsodmegye. 

6. 
1934-ben Tiszabecsi galambok címen ír elbeszélést Hegyaljai Kiss Géza. Móricz még az 

elbeszélés megjelenése előtt tudomást szerez a szülővidékén játszódó írásról, talán közös isme-
rősök, Gaál Endre országgyűlési képviselő hívta fel rá a figyelmét. Mikor az elbeszélés kéz-
iratát is megkapja Móricz, lelkes levélben üdvözli érte a szerzőt és a magyar református pap 
típusairól szólva A fáklya hősének, Matolcsynak értelmezéséhez is értékes szempontokat, jó 
fogódzókat ad. Megható a levél záradéka, ami arról vall, hogy Móricz a neki örömet adó írás 
élményét legszívesebben Adyval osztaná meg, tizenöt évvel a költő halála után, még mindig 
Ady „két nagy emberkereső szemét" idézi fel. 

Kiss Géza elbeszélése, külön füzetben, majd 1940-ben Kék hegyek közt c. kötetében is 
megjelent. 

A kézzel írt levél szövegét alább közöljük : 
В pest, 1934 IV. 25. 

Kedves Barátom, Géza, 

keresteih az elbeszélésedet, a Tiszabecsi galambokat, megküldte a kéziratot Gaál Endre 
és megküldted te is kéziratban. Áldjon meg az Isten érte, hogy ezzel a tanulmányszám-
ba menő írással élővé tet ted a régi kálvinista élet egy darabjá t . Az a benyomásom, 
mintha regénynek írtad volna meg és vagy 40 folytatáson keresztül melegedett volna 
annyira a Telkedhez az elbeszélésed hőse. Tudod : mit műveltél? Megalkottad a magyar 
kálvinista papnak egy új f a j t á j á t . A Jókai barátfalvi lévi táktól , rézpataki papjától 
és Révész Bálintjától elindulva ju to t tunk az Elnémult harangok Simándijáig, majd 
Farczadi Jenőig es az én Fáklyám Matolcsijáig, megérkeztünk a te Törő Miklósodig. 
Legény ez a talpán palástösan és palást nélkül. Védő. kart nyúj t az elrabolt szerelme 
felé és a tüzes pokol széléről is visszahozza, népe szabadításával. Ezt a kálvinista papot 
nem ismertük, Géza. A tiszabecsi nép olvasni fogja százával a könyvecskédet. Adynak 
muta tnám örömmel, ha i t t lenne még közöttünk a két nagy emberkereső szemével. 
Fogadd érte testvéri ölelésemet igaz híved : 

Móricz Zs. 
Kívül : 

Nagytiszteletű Hegyaljai Kiss Géza 

lelkipásztor úrnak Belsőbőcs Borsodmegye. 
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