
Bp. XL 11.

(1928 szept. 15.)

tumának törvényeihez idomított, és ezzel már lehetetlenné is tette a kívülről ka
pott . impulzusnak mínt "hatásnak a felismerését. Ahol viszont már a filológia,
illetve az összehasonlító irodalomtörténet eszközei nem alkalmasak a rejtettebb
összefüggések felderítésére, nemegyszer az intuíció nyit új távlatokat, mint pél
dául Hatvany Lajos 1918~ban Szegény emberek és Arvalányok címen megjelent
szép esszéjének látomása, amely az író leányfalusi kertjének éjszakai csendjébe
a világirodalom és művészet legnagyobb szellemei közül azokat idézi meg, akik
nek Móricz adósa volt, vagy adósa lehetett volna. "Dunamenti szőlejében - néz
zetek csak oda éjjel! - nagy kísértetjárás van. Rabelais jár oda, a nagyétü és
nagyszeretkezésű óriások írója, Rubens és Balzac, a buja lét művészeí, de a
kámzsás barát, Szent Ferenc is odajár, szent alázatban, ki prédikált vala a halak
nak és még Dosztojevszkij is, aki szenvedett szenvedést míndannyíunkért."

UGRIN ARANKA

MÓRICZ ZSIGMOND LE.VE.LE.ZÉ.SÉ.SŐL
ISMERETLEN DOKUMENTUMOK

F. Csanak Dóra gondozáséban az Akadémiai Kiadó 1963-ban [elentette meg a
Móricz Zsigmond levelei című kétkötetes gyűjteményt. Most olyan leveleket adunk
közre, amelyek 1963-ban nem voltak' ismertek, illetve azóta kerültek elő. A leve
leket az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi, az ismeretlennek (1930.
XII. 13.) és a Makkai Sándornak (1932. III. 29.) küldött levél pedig László Gyula
tulajdona.

l.

Móricz debreceni ískolatársával, Medgyessy Ferenc szobrászmüvésszel, élete
végéig szoros kapcsolatban állt, "nemcsak az iskolában, de az életben is társak
voltak" - írja László Gyula (Medgyessy Ferenc 1956. 6. 1.). Barátságuk történe
tét a Közös ifjúság kötelez; Medgyessy Feri barátomról című cikkében Móriez is
megírta, és a Légy jó mindhalálig egyik szereplöiének, Gimesinek az alakjában is
megörökítettel barátját.

Feleségének halála. után őt kérte fel a síremlék elkészítésére. 1925-b& fenn
maradt levelük - Móricz ceruzaírású sorai és Medgyessy kék irónnal felieJyzett
válasza - a tervezés idejéből való. Végül a Móricz által javasolt "női alak"
valósult meg, mínt Móricz Virág írja: "Medgyessy Feri bácsi nagyon szép, ko
moly síremléket faragott, fiatal nőalak, s csak annyi van ráírva: Janka." (Apám
regénye, 1963. 315. 1.)

Medgyessy többször készített szobrot barátjáról. és síremléke is az ő alkotása.

MEDGYESSY FERENCNEK

Kedves Barátom,
légy szíves a síremlék tervét hadd Iüggőben, míg megjövök. Pénteken itt

leszek, valószínűleg.

Az oszlopformával nem vagyok kibékülve. Vagy a vírágkosár, vagy egy női alak!
Szeretettel ölel barátod

Móricz Zs

Kedves Feri !

Alapos eső és fázás közepett ülök idelent - a jövő hét közepén megyek ha
za. Rögtön felhívlak - a lakásügy felett ugyanis némi gondolkodóba estem (a
telet illetőleg is).

A viszlátásig ölel
Zs.
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Leányfalu, 1941. l/l.
Kedves Ferim

lsten éltessen Benneteket az új esztendőben!

Ölel
Zsiga

2.

Móricz és Kodolányi levelezése az irodalmi vonatkozásokon kívül az trók Gaz
dasági Egyesületével (IGE) kapcsolatban érdekes. Kodolányi Jánosnak és, Teres
csényi Györgynek' írt levelei is a szervezethez fűződő tevékenységéről, terveiről

adnak képet. .
1932. május 23-án az írók gazdasági, jogi és szociális gondjainak enyhítésére

megalakult az Irók Gazdasági Egyesülete mínt érdekvédelmi szervezet. Elnöke
Pakots József, irodalmi társelnöke Móricz Zsigmond, főtitkára Supka Géza, tit
kára Kodolányi János és Terescsényi György volt. 1933. június 12-én meghalt
Pakots József író, országgyűlési képviselő, aki aktív tevékenységével nagyban hoz
zájárult az IGE addigi munkájának eredményeíhez, Halála után az elnöki tiszt
ségre két tekintélyes közéleti személyiség, Ugron Gábor és Bajcsy-Zsilinszky Endre
neve merült fel. •

Ebben az időben Móricz fokozott aktivitással vett részt az IGE ügyeinek szer
vezésében. A Nyugat. szerkesztésétől megválva. "álmát az IGÉ-ben szerette volna
megvalósítaní" - írja Kodolányi János (Visszapillantó tükör, 1968. 141. 1.). Mivel
1933 júliusában Hévízen pihent, lábát gyógyíttatta, levélben közölte terveit. Mó
rícz Lili. Kedves Mária! című könyvéből azt -ís tudjuk, hogy Balatonföldváron
Ugron Gábort is-felkereste (254. és 256. 1.). Tervei között több olyan ötlet is volt,
amely az egyesület gazdasági fejlesztésére vonatkozott. A pártoló tagok létszámát
szerette volna növelni, Tokaji Borkönyvet és IGE Almanachot kívánt kiadni. A
Borkönyvvel kapcsolatos terveit Lázár Miklósnak írt levelében (1933. június 28.)
is megfogalmazta. (Ld. Móricz Zsigmond levelei, sajtö alá rendezte F. Csanak
Dóra. 1963. II. k, 97-98 l.) A pártoló tagság részére minden év karácsonyán
kiadandó IGE Almanach tervezetét Móricz Virág az Apám regényében ismerteti
C1963. 470-471. l.). Az IGE adminisztrációs munkájának végzésével Majthényi
Györgyöt bízta meg, és egyben arra is felkérte, hogy vizsgálja fölül a két titkár
addigi tevékenységét. Móricz és a titkárok között később ezért romlott meg a
viszony.

Az augusztus ll-én írt levél részletét F. Csanak Dóra is közölte (II.k. 98-
99. 1.) Móricz Virág Apám regénye című könyve alapján.

KODOLANYI JANOSNAK

Bp. 1929. XI. 16.
Kedves Barátom,

kedden és pénteken d. u. 5-7-ig a Pannónia asztalnál szívesen látunk.

űdv
Móricz Zs.

KODOLANYI JANOSNAK I;:S TERESCSJ;:NYI GYORGYNEK

Hévíz-fürdő 1933. VII. 16.

Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek. Szépen javulok, s már leveleket várnék.

Ölel
Móricz Zs.

KODOLANYI JANOSNAK

Hévíz, 1933. VII. 31.
Kedves János,

csütörtökön' Pesten vagyok. Még aznap szeretnék Lázár Miklóssal beszélni a
tokaji hétről és a BORKÖNYVről. Arra kérlek, hogy ennek atervezetét . másold le
és add le a házmesternél szerdán estig, hogy én még ezen az éjjelen belenéz
hessek, Valószínű, hogy Lázárral korán reggel beszélek.
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Szeretném, ha te magad is belelkesednél ebbe, pl. mert érvekkel kell győzni,

s rád számítok, hogya részleteket kiharcolod. Fel kell készülni, hogy mivel le
het valami eredményt elérni. Én mindenütt a pártoló .tag gyűjtésre bazírozom a
súlyt. Ez a .mi egyetlen mecénásunk és tőkénk. Tízezer pártoló tag, s akkor az
IGE megél. A tokajlak is ebben legyenek segítségre. Garantáltatni kell velük egy
nagy pártoló tag létszámot.

Csak már készen legyen a gyűjtőív, akkor rögtön lesz pénz is, addig semmi
se látszik.

Szervusz ölel
MZs

KODOLANYI JANOSNAK ss TERESCS:li:NYI GYÖRGYNEK

Leányfalu, 1933. augusztus 5.
Kedves Barátaim,

arra kérlek, hogy azt a kéziratot, amit tegnap írtam M(ajtényi)nak, ne adjátok
át, hanem küldjétek nekem vissza. Egyúttal írtam neki levelet, s abban jobban
benne van minden.L

Figyelmeztettem őt, hogy csak a legteljesebb bizalom és együttműködés által
lehet valami eredményt elérni. Tehát én azt hiszem, az ő álláspontja máris meg
változott. Bizonyára én vagyok az oka, hogy előfordulhatott ez a félreértés, mert
nem magyaráztam meg felfogásomat neki előre.

Továbbá meghagytam, hogy a gyűjtőívet kí ne nyomassa, míg én haza nem
jövök, vagyis jövő csütörtökig.

Ellenben a kérdőívet azonnal ki kell nyomatni és szétküldení és személyesen
és mindnyájatoknak utánalátni, hogy minél többen s azonnal töltsétek ki és küld-
jétek be. .

Lehetséges, hogy én hétfőn délelőtt még Pesten vagyok átutazóban. Ha igen,
akkor felhívlak telefonon, és esetleg találkozhatunk ls.

Ha nem, csütörtök nem a világ, akkor még nem veszett el semmi. Mindent
úgy végezzetek, ahogy tegnap megbeszéltük. Lázár! Zsilinszky!

Szeretettel köszönt
MZs

Leányfalu, 1933. aug. ll.
Kedves Barátaim,
csütörtökre adtam magamnak .termínust, hogy akkor megérkezem. s majd

mindent elintézünk. Az ember határnapokkal biztatja magát.· Tegnap meg is
jöttem, de nagyon fáradt voltam, s még egy nap szabadságot engedélyeztem ma-
gamnak. _ .

Annyira le vagyok sújtva s annyira képtelennek érzem magam az aktív el
nöki munkára, hogy ma egész nap tétlenül hevertem. Kénytelen vagyok úgy látni,
hogy az IGE sorsa reménytelen.

Mit tehetek én: nincs ügyvezető elnök és nincs ügyszolgáló tisztikar.
Úgy.gondoltam, sem költséget, sem fáradtságot nem szabad kímélni, csak hogy

olyan emberek legyenek az ügyek élén, akik arra -sermettek - s kiderül, hogy
három ember már sok, már három író nem értheti meg egymást.

Én a konzekvenciákat levonom, s ezt csak abban a jormában tehetem, hogy
visszaadom a Választmánynak megbízatásornat.

Mindig a legmelegebb szeretettel és önfeláldozással viseltettem fiatalabb író
társaim iránt, azt azonban nem vállalhatom, hogy olyan természetű aktív és
intenzív szervező munkára vállalkozzam, amelyre nincs - mínt azt többször
megmondtam - sem időm, sem egészségem, sem rendeltetési érzésem.

Az IGE igen nagy jelentőségű egyesületnek tűnik fel az- én szememben, kész
vagyok bármikor minden tőlem telhetőt megtenni érte, de most jobb szelgálatot
nem tehetek, minthogy szabad teret adok azoknak, akik tudnak és bírnak csele
kedni érte.

Különben szeretettel üdvözöl mindnyájatokat s a választmányi ülésnek aug.
15-én, kedden való összehívását kéri

igaz barátotok
. Móricz
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KODOLANYI JANOSNAK

Leányfalu, 1933. aug. 20.
Kedves János,

leveletekre személyesen fogok válaszolni. Azt hiszem, a héten be fogok tudni
menni, s akkor beszélünk. Nagy kár, hogy lakásotok címét nem tudom, s így
a levelezés igen nehéz. -

Zsilinszkynek írtam, és kértem őt, hogy jöjjön ki hozzám. Ha beszélsz vele,
mondd meg, hogy nagyon szeretném, ha kijönne.

Nehéz idők vannak, remélem fél év múlva jobban tudok az IGE segítségére
lenni. .

Szerétettel ölel benneteket
Móricz

Leányfalu, 1933. aug. 30.
Kedves János,
leveledet, melyben értesítesz, hogy a választmányt péntekre összhívtátok,

szobaton kaptam meg. 24-ről volt ugyan postabélyegzővel ellátva, de csak szom
baton, 26-án érkezett. Úgyhogy én azt hittem, hogy a most jövő pénteken, elsején
lesz a vál(asztmányi ülés). Ha én a leveledet vagy legalább egy meghívét kedden,
de legkésőbb szerdán kapok, .vagy táviratot, ha késtetek az összehívással, vagy
telefont - akkor föltétlenül bementem volna. .

De hát ez az IGE adminisztrációja.
Most aztán beütött nálam a krach. Vasárnap megfájdult a lábam, s azóta vagy

fekszem, vagy bottal járok. Virág beviszi a levelet s a pénztárnok úr által kiállí-
tott utalványt, amit aláírtam. .

Zsilinszkytől levelet kaptam, hogy ügyei úgy alakultak, hogy csak szept. má
sodik . felében tud az IGE dolgaival foglalkozni. Úgy látom, te csak egyszer be
széltél vele, akkor, amikorról már értesítettél. Nagyon utána kell járni az elnök
nek, mert nincs még egy Pakots, aki utánunk jár.

Én most képtelen voltam egy napot is elszakítani magamtól, mert a darabo
mon dolgoztam. ami most talán éppen a befejezés előtt áll.

Míndíg, <míndenben rendelkezésedre állok,. a legnagyobb szeretettel, de kérlek,
hogy az admínlsztrácíón valahogy segítsetek. Majthényi felmondott, s úgy látszik,
már nem is jár be.

SzereteHel üdvözöl mindnyájatokat
Móricz Zs.

3.
Kiss Lajos (1881-1965), a kiváló néprajzkutató, régész és művészettörténész, a

hódmezővásárhelyi múzeum megalapítója. majd a nyíregyházi múzeum munka
társa és igazgatója volt. A. szegényember élete című könyvéről Móricz is nagy
lelkesedéssel írt (A szegényember sorsa. Pesti Napló, 1939. április 30.).

1930 elején Móricz sokat utazott il Nyugat terjesztése érdekében. Úti tapasz
talatai alapján felfigyelt a mezőgazdaság állapotára, és élénk agitációba kezdett,
mint tíz év múlva, a Kelet Népe szerkesztése idején. Anyagot gyűjtött, vázlatot
készített. (Ld. Móricz Virág: Apám regénye, 1963. 406-410. l.) Ezért volt szük
sége Kiss Lajos dolgoza-tára, amely 1929-ben Debrecenben jelent meg. Földmí
velés a Rétközön címmel. (Kiss Lajos nagy rnonográtíája, a Régi Rétköz, csak ké
sőbb, 1961-ben jelent rneg.)

A Kiss Lajoshoz írt másik levélhez Móricz ,,1939. Karácsony" dátummal el
látott, nyomtatott előfizetési felhívást is csatolt.

KISS LAJOSNAK

Budapest, 1930. febr. 16.
Kedves Barátom,
legnagyobb sajnálatomra, Nyíregyházán való létemkor nem találkozhattunk,

ezért így, levélben kérlek meg, hogy légy szíves küldj egy példányt a R é t k ö z
ről szóló munkádból.

Szeretettel üdvözöl barátod
Móricz Zs.
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Budapest, 1940. március l.
Kedves Barátom!

E sorok átadóját a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Igazgatósága bízta 'meg
Összes Műveim most megjelent első sorozatának terjesztésével.

Tisztelettel és szeretettel kérlek, hogy amennyiben módodban áll, méltóztass
megkönnyíteni ezt a munkát.

, Régi barátsággal
igaz híved

Móricz Zs.

4.

Az ismeretlennek írt levélben A nagy fejedelem tervezett kiadásáról olvas
hatunk. A regény részleteit a Pesti Napló (1927) és a Nyugat (1930) közölte. Az
1931. évi, karácsonyi megjelentetés tervéről 1931 májusában Miklós Andornak,az
Athenaeum vezérigazgatójának szóló levélfogalmazványában is ír Móricz: "A Nagy
fejedelem pedig a Tündérkert folytatása, s a karácsonyi könyvpiacra föltétlenül
ki akarom hozni, ha a nyáron nyugodtan tudok dolgozni rajta." (Móricz Virág:
Apám regénye 1963. 439. 1.) A regény csak a trilógia befejezése után, 1935-ben
jelent meg.

ISMERETLENNEK

1930. XII. 13.
Kedves Barátom,

a Nagy fejedelem nem jelenik meg, csak ha a teljes regény elkészül - jövő
karácsonyra. Akkor szívesent

üdv
Móricz

5.
Móricz a Nyugat szerkesztőjeként írt levelet Makkai Sándornak. A Kemény

Zsigmondról szóló Makkai-tanulmány a Nyugat 1932-es évfolyamában jelent meg
(ll. k. 35-46. 1.) Zord idő címmel.

Makkai Sándor (1890-1951) 1926 és 1936 között erdélyi református püspök,
1936-tól.egyetemi tanár volt. Szerkesztette Az Ot című filyóiratot és a Protes
táns Szemlét. Vallásfilozófiai művei mellett szépirodalmat is írt, különösen tör
ténelmi regényeivel, először az Ördögszekérrel (1925) aratott sikert. A táltoskirály
(1934) a 17. századi erdélyi történelemből meríti témáját, a Sárga vihar (1934) a
tatárjárás korát eleveníti fel. .

NagYvihart kavart Magyar fa sorsa (1927) című, Adyról szóló tanulmányköte
tével, amelyben Adyt főképpen vallási szempontból, a konzervatív nacionalista
állásponttal szemben védte meg. Móricz a Nyugat-ban két cikket is írt Makkairól :
Magyar fa sorsa (1927. II. k. 77.) és Magunk revíziója (1931. I. k. 567-575. 1.).

MAKKAl SANDORNAK

1932. III. 29.
Kedves Barátom,

a Kemény-tanulmányt várva-várom. Szeretett íróm.
Sajnálom, hogy mikor Pesten jártál, nem találkozhattunk, de én akkor a Tát

rában voltam.

Kézcsók feleségedasszonyodnak, s téged szeretettel ölel barátod
Móricz Zs.

6.
Móricz 1933 őszén Tolna magyében járt, levelét Alsónyékre, Mészöly Győző

(1888-lJl69) református lelkésznek írja. Az utazás emlékét Galambdúc című cikké
ben is feleleveníti (Magyarország 1933, október 17. 236. sz.).

"Legkedvesebb életkeret. ahova mindig s mindig örömmel 'térek vissza - a
református papi hajlék. -Most véletlen okból újra alkalmam volt annak vendég
szeretetét élvezni, s egészen megilletődve éreztem, hogy ezekben a falusi kis haj-
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lékokban hajszálfinoman ugyanaz az .élet folyik, mint harminc év előtt, mikor
fél éveket töltöttem számtalan falvi kóborlásaim közt ezekben a galambdúcokban."

Az író jegyzetei arra engednek következtetni, hogy ebben az időben a Fáklya
-téma újabb .feldolgozását tervezte.

Mf:SZOLY GYOZONEK

Bp. 1933. X. 12.
Kedves Barátom,

első dolgom, hogy rneleg köszönetet mondjak úgy Neked, mint Kedves Fele
ségednek azért, hogy olyan kitüntető kedvességgel fogadtatok és részeltettetek há
zatok idilli szép életében.

Nagy érzésekkel jöttem el tőletek, csodálatos, hogy ebben a világfelfordulásban
lehetséges ez a bűbájos madárfészekélet.

Adja Isten, hogy Ti és Pályatársaitok mindenkorra megőrizhessétek ezt a
százados múltú, kedves, nevelő, óvó, védő életet.

Nagytiszteletű Asszonynak kézcsók, gyermekeiteket csókolom, s Téged szere
tettel ölel igaz híved

Móricz Zs.

NAPLÓjÁBÓL
»

MÖRICZ ZSIGMOND

1952. június 18.

Móricz Zsigmond. Csak emlékeztetőül: a Magyarok kötet egy különben egy
általán nem jelentős novellájának (A peregrinus) végső sorai: "Minden ember va
lami nagy, nagy titok. És a legszímplább is megfejthetetlen. Emberésszel . elérhe
tetlen." Móricz nem analizál, nem hisz a titok megfejthetőségében.Globálisan látja és
láttatja, ábrázolja az embereket. Nála nem a valóság föl boncolása a cél, nem a
valóság szétszedése, rugóinak föltárása, elemzés útján való megmagyarázása, ha
nem a maga mondhatnám .brutális teljességében való megragadása és visszaadása
(anyagi, matéríális teljességében, ösztönös teljességében)".' Elmélkedései, elemzései,
magyarázatai, índokolásai többnyire betétszerűek, regénybe ágyazott értekezések,
vezércikkek. (Ugyanabban a novellában a falusi ember típusáról: "Képtelen nagy
lelki megrázkódtatásokra. csak él és vegetál, mint a növények... titokzatos erő

hatja át ezeket a vidéki embereket s egy egész életen át megtart ja ugyanazon a
helyen, ugyanazon körűlmények közt, megrögzött, lehetetlen szokásaikban, kis
körükben, mely egyre szűkebbé lesz nekik s amelyből egyre lehetetlenebb kiver
gődniük, míg csak el nem jön a nagy szabadító, a halál." A bezárt életek tragí
kuma vagy tragíkomíkuma. Például Az Isten háta mögött. Más változat: a ki
törő és tragikusan elbukó Turi Dani a Sáraranyban. Egyáltalán, Móricz "indulati
látása". (Valószínűleg ezért is volt afféle "buta" híre a Nyugat nagyon is más,
nagyon is nem-indulati világában.)

1952. június 25.

Mó'ricz Zsigmond. A Magyarok egyik nagy novellája, legszebb a hatalmas Vég
vacsora mellett, a Virrad. Betyártörténet - látszólag, Közben Móricz nagy témá
ja: a vad férfi és az eltökélt nő harca, a Turi Dani meg, a felesége, a Báthory
meg a felesége harca; ahol, úgy látszik néha, Móricz legközelebb jár a katoliciz
mushoz. A Sáraranyban ki is mondja ezt: dús ösztön és szikár fegyelem ellentéte
ott katolíkus-protestáns ellentét. Itt nem mondja ki; de talán mélyebb. Milyen
hatalmas itt az alázatnak, az önmegalázásnak ez a leckéje; s milyen monumen
tálís alakká nő ez a lány. Érdekes megfigyelni, mílyen védtelenek Móricznak ezek
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