
tásokra az irodalmi szövegvizsgálat, a stiliszti- eszközökkel dolgozó művelőinek — s bizo-
ka és a verstan „hagyományos" és „modern" nyara saját magának is. 

J. Soltész Katalin 

MÓRICZ VIRÁG: MÓRICZ ZSIGMOND SZÉF 

Bp. 1967. Szépirodalmi K. 491 1. 

A Móricz Zsigmondról szóló könyvek 
száma újabb tekintélyes művel gyarapodott: 
Móricz Virág könyve talán az első, amely 
igazán emberi közelségbe hozza a nagy írót 
úgy, hogy közben éreztetni tudja művészi 
egyéniségének belső vívódásait, küzdelmes 
életének válságos pillanatait és messzebbre 
tekintő írói erejét. Hatásának titka abban 
az egyszerű, jó érzékkel megválasztott mód
szerben rejlik, hogy Móricz Virág mindvégig 
szabadon engedi áramlani csaknem ötszáz 
oldalon keresztül azt a gazdag anyagot, 
amely rendelkezésére állt. Levelek, napló
feljegyzések, különböző szerződések eredeti 
szövegét olvashatjuk a könyvben, s csak 
mindig a megfelelő helyen szól közbe mérték
kel és jó ízléssel a szerkesztő-író lánya, 
munkatársa, vagy a kor jelenségeit kritiku
san szemlélő írónő. Voltaképpen maga 
Móricz Zsigmond írta ezt a könyvet, mert a 
nyilvánosságra hozott naplórészletek és 
bizalmas levelek írójuk legszemélyesebb 
ügyeiről vallanak. Ez persze nem csökkenti 
Móricz Virág érdemét, mert a gazdag anyag 
közlése már önmagában is jelentős tettnek 
számít. Az összeállításhoz választott el
járásának helyességét pedig a meglepően 
eredeti, a ráerőszakolt magyarázatoktól 
mentes, hitelesnek tekinthető Móricz-portré 
igazolja, melynek emberi közelsége, sokszor 
lemeztelenített őszintesége megragadja a 
szakembert és az író műveit jól ismerő 
olvasót is. 

Mindez azonban a könyv jelentőségének 
csak az egyik oldala. Hiszen Móricz Virág 
dokumentumgyűjteménye az író életének 
egyik legmozgalmasabb, legnehezebb szaka
szával foglalkozik, azzal a jó három évvel, 
amit a Nyugat szerkesztőjeként töltött el. 
így hát nem közömbös ez a könyv a folyó
irat története szempontjából sem. Ha mind
eddig ugyanis — még Gellért Oszkár könyvé
nek ismeretében is — hiányoljuk azt a tudo
mányos igényű, szubjektív indítékoktól 
mentes monográfiát, amely századunk leg
tekintélyesebb magyar irodalmi orgánumá
nak teljes történetét dolgozná fel, ez a Móricz 
Zsigmondról szóló mű az 1929-től 1933-ig 
terjedő időszakban alapvető lehet, és a benne 
közölt dokumentumok sok kérdésben döntő 
szerepet játszhatnak. Csak ezek tükrében 
láthatjuk igazán, hogy a Nyugat hogyan 
vészelte át az Osvát Ernő halálát követő. 
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krízist és a világméretű gazdasági válság 
nehéz időszakát. E dokumentumok fontos
ságát akkor is hangsúlyozzuk, ha tisztában 
vagyunk azzal, hogy a Nyugat még ebben az 
időszakban sem csak Móricz Zsigmond 
ügye volt, és a folyóirat történetének maj
dani feldolgozója a szerkesztőtárs Babits 
Mihály, vagy más közvetlen munkatársak 
szemléletét is mérlegelni fogja. 

Az 1929-es esztendő Móricz Zsigmond 
életében — második házasságának harmadik 
évében — a színdarabok írásának nagy 
terveivel telt el. A színházi sikerektől remélt 
pénzt, megértő társakat, esetleg barátokat. 
Január 4-én jegyzi fel naplójába: „ . . . Berki, 
a kertész nagy építkezésről ábrándozik, s 
ha elég erélyes lesz, meg is csinálom. Kertész
házat és vízvezetéket kell majd csinálni, 
ötezer pengőbe legszerényebben is belekerül. 
Egyelőre 45 000 pengő adósságom van . . . 
De ha a Muzsikaszó még megy és ha a jövő 
b i z t a t . . . " Pedig jól tudta, hogy б nem 
igazi színpadi író: „Az Uri muri játszása 
alatt rájöttem, hogy valóban nem tudok 
színpadra írni." Változó színpadi sikerei 
sem tudják feledtetni vele második házassá
gának sikertelenségét, reménytelen magá
nyát: „ . . . Nincs egy hely, ahova nagy 
ünnepélyes meghívás nélkül csak úgy be
menni hajlandó volnék. Egyetlen barát 
nélkül lenni. Senki más barátom a világon, 
csak az íróasztal. No de hát nem bírom 
folyton, a homlokom kimerül. S úgy látszik, 
itt nagy baj van. Persze, Jankának minden
ről beszélhettem, mert megértett, és ha nem 
mindig érdekelte is, eltűrte. És mégis csődbe 
került az is. Uh de rémes volna, ha most egy 
vazelinnal bekent nő bejönne. Mért rémes? 
csak azért, mert semmi másról nem lehet 
vele szólni, csak szerelmi hangokat a vazelin
ben csorgó archoz." 

1929 novemberében, Osvát halála után 
lezajlottak a Nyugat átvétele körüli izgal
mak. Érdekes kérdés, hogy Móricz Zsigmond 
miért vállalkozott erre a nagy feladatra, 
hiszen б írja naplójában, hogy a folyóiratot 
soha nem érezte magához közel állónak, 
húsz éven át még olvasni se tudta, egyes 
számai felvágatlanul hevertek szobájában. 
A lehetőségek azonban most felgyújtották 
képzeletét: Ignotus, Osvát és Fenyő régi 
szerkesztői munkája ellenében ő most egy 
olyan lapot formálhatna, amely betölthetne 



a magyar sors és a magyar kultúra fel
emelésében hivatását. Ugyanakkor Babits 
Mihály szándékaival is meg kellett küzdeni: 
„Babitscsal rögtön beszéltem, találkozó a 
Pannóniában. Szegény, tehetetlen ember, 
aki ég a vágytól, hogy a Nyugat élére kerül
jön . . . Gellért megrémült, mert Babitscsal 
nem lehet együtt dolgozni, se terve, se 
koncepciója, csak hisztériája van . . " 

A nagy hagyományokkal rendelkező 
lap megmentéséért és nem utolsósorban az 
anyagi nyereségért — Gellért „arany
hegyet" igért, 2 0 - 5 0 000 pengőt évente 
— végül 1929. november 13-án Móricz 
Zsigmond vállalta a Nyugatot. Ettől kezdve 
a következő három év merő zaklatottság 
életében. Naplójából és leveleiből törnek 
fel a sokszor kétségbeesett panaszok az anyagi 
nehézségek, a meg nem értés miatt. Csak 
csodálni tudjuk, hogy ennek ellenére milyen 
energiával tudott dolgozni: a pénztelenség 
miatt sokszor már agonizáló folyóiratot 
egyes hónapokban az utolsó pillanatban 
mentette meg a haláltól. Fáradhatatlanul 
járt Fenyő Miksától Hegedűs Lórántig, 
hogy valami segítséget szerezzen. Ha minden 
lehetőség kimerült, maga vállalta — családi 
kötelezettségei mellett — a Nyugat segítését 
is, még a leányfalusi ház elvesztését is 
kockáztatta. 

Közben volt ideje és ereje felkarolni 
Gelléri Andor Endrét, Papp Károlyt, Szabó 
Pált, és különféle terveket szőtt a Nyugat 
fellendítésére. Bár nem volt egészen határo
zott szerkesztési programja, hiszen meg
lehetősen tarka összetételű lett volna az 
általa felkért munkatársak névsora (pl. Szent-
Iványi József, Kuncz Aladár, Kós Károly, 
Szentimrei Jenő, Pintér Jenő, Ady Lajos, 
Ravasz László, gróf Klebelsberg Kunó stb.), 
mégis jelentős, amit tenni akart. Az egész 
magyar kultúra érdekében igazán élet
közeibe szerette volna hozni a folyóiratot. 
Megalakította a Nyugat Barátok Körét 
(„ . . . fölismerni a társadalmi életben a 
kultúrhiányokat, s megkeresni, megjelölni 
és kidolgozni azok orvoslásának útjait, mód
jait és formái t . . . "), vidéki előadói kör-
utakat szervezett, Könyvesháza egy demok
ratikusabb kultúrmissziót is teljesített volna. 
Milyen sok minden érdekelte: városfejlesztés, 
tanyakérdés, analfabétizmus, nemzetiségi 
problémák, irodalom és tudomány. S közben 
kifulladva, anyagi gondokkal küzdve, két
ségek és remények között írta jelentős 
műveit, a Rokonokat, A nagy fejedelem 
címűt, a Forr a bort és a Barbárokat. 

Szenvedélyesen érdekelte minden, ami 
új volt, s ami a jövőt ígérte. Pékár Gyula 
elleni kirobbanásában újra megfogalmazta, 
hogy ő a „másik oldalon" áll, és a felvidéki 
sarlósokról írt elragadtatott sorokat Debre
cenbe Magoss Olgának. Meglepően tisztán 

látta a korabeli irodalom fő tendenciáit. 
Nemcsak azt, hogy a korszak egyik legizgal
masabb szellemi mozgalma virágzik ki 
Szlovenszkóban, de figyelt a hazai jelensé
gekre is. ítéletei Herczeg Ferencről, Zilahy 
Lajosról, Kassákról, Gelléri Andor Endréről, 
Papp Károlyról, Szabó Pálról és Németh 
Lászlóról máig helytállóak. Megesett ugyan, 
hogy méltatlanokra pazarolta érdeklődését 
és dicséretét, de tudta, hogy a líra és a regény 
átalakulása a modern irodalom velejárója: 
„ . . . A közlés formái másodrendűek lettek: 
fő az élet gondolata,, anyaga, formáló ereje 
és sodró hatása. Ha ez így van, pedig így van, 
mert az egész világ irodalmában ezek a fő 
tünetek — akkor viszont egy új irodalmi 
korszak nyílik meg előttünk . . . Szociális 
forradalom, vagy még ennél is sokkal több? 
A lelkek harca önmagukért . . . az új emberi 
lélek megszületéséért folyik a harc és a 
mindent kockára tevő s mindent elsöprő 
küzdés". A Nyugatban megjelent cikk 
gondolataihoz tartozik még a Britanniában 
a Nyugat Barátok Köre által rendezett elő
adásának egy gondolata: „ . . . Egy írónak 
az a kötelessége, hogy megmutassa azt, ami 
van. De ma rendkívüli időket élünk, s az író
nak azt is meg kell mutatnia, hogy mit kell 
tenni, hogy egy biztosabb és igazabb jövőt 
érhessen a nemzet". A Nyugaí-korszakot 
követő Móricz-regények tanúsítják, hogy 
ezt igyekezett is megvalósítani. 

Bizony más Móricz-portré bontakozik 
ki előttünk, mint amilyet a hagyományos 
szemlélet, vagy a legújabb magyarázatok 
sokszor túlozva a köztudatba sulykoltak. 
Az anekdotázó, kedélyes Móricz helyett itt 
az egyéni és közgondokkal birkózó, európai 
távlatokban gondolkozó és európai érdek
lődésű író, az újabb túlzások ellenében pedig 
elénk lép egy másik Móricz, aki Bethlen 
Gábor alakjában a maga társtalanságát, 
Kopjáss István szélmalom-küzdelmében 
pedig szerkesztői golgotáját is megírta. 

Mert szerkesztőként is mindvégig magá
ban maradt. Fenyő Miksa segített, ha tudott, 
Gellért Oszkárt inkább neki kellett támogat
nia, Babitscsal pedig nem tudott együtt 
dolgozni. Különösen érdekesnek látszik 
Babitshoz fűződő szerkesztőtársi kapcsolata. 
Már 1929-ben világosan látta, hogy ők nem 
tudnak együtt dolgozni. Munkájukat mind
végig sokkal inkább a kénytelen osztozko
dás jellemzi, mintsem valamiféle egységes 
szerkesztői elv. Hogyan is egyezhettek volna 
meg? Igaza van Móricz Virágnak, hogy a 
Nyugat jubileumán a Zeneművészeti Fő
iskolán elmondott beszédüket idézi különb
ségük bizonyítására. Móricz ünnepélyes 
komolysággal fogalmazott ekkor is: „Mi az 
igazságot nem a S inai-hegyen akarjuk ki
jelentésben kapni, hogy ahhoz vallásos áhí
tattal s a betű imádatában közeledjünk, 
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hanem a nyers és valósággal lefolyó életben 
akarjuk felfedezni azt a szellemi és szinte 
tudományosan konstatálható igazságot, 
melyet érdemes megismerni és hirdetni". 
Babits tragikus pátosszal beszélt: ,,A mi 
legtehetségesebb ifjaink nem e kultúra
ellenes, szellemtagadó kornak lelkétől lelked-
zett gyermekei. Ők inkább születtek arra, 
hogy az elefántcsonttorony oromzatá
nak díszítését továbbfaragják pásztor
bicskáikkal, mint hogy Ieszálljanak a kor 
piszkos lövészárkaiba . . . Esküdjön minden 
a kultúra ellen: mi védjük meg legalább a 
művészet tornyát, ha már egyéb templo
mot nem ! . . . " 

Ne idézzük tovább ! Móricz eszmei-elvi 
társtalansága a szerkesztésben ennyiből is 
kiderül. Csodálható-e vajon, hogy végül 
beleunt az örökös anyagi problémákba, 
a meddő küzdelembe, a céltalan tervezgeté-
sekbe, és 1933. február 8-án ezt írja napló
jába: „Hát ennek is vége lehetett? Ezt nem 
hittem. Tegnap este aláírtuk a szerződést, 
hogy az egész Nyugatot, úgy-ahogy van, 
odaajándékoztam Babitsnak. Legyen vele 
b o l d o g . . . " 

Móricz Virág könyve az író életművével 
foglalkozó szakembereknek és minden 
olvasónak nagy nyeresége. Gazdag forrás
anyagot kínál tanulmányozásra és fel
használásra, a Móricz-életmű egy szakaszát 
segíti világosabban látni. Felfedi azokat 
a belső érzelmi motívumokat, amelyek 
nemcsak az emberi tettek magyarázatára 
szolgálnak, de az írói teljesítményt is árnyal
tabban értelmezhetjük segítségével. A napló
jegyzetek jelentősége ilyen értelemben szinte 
felmérhetetlen. A szerződések, levelek és 
más dokumentumok pedig a Nyugat akkori 
állapotairól beszélnek mindennél ékesebben. 

Nem tehetjük le ezt a könyvet anélkül, 
hogy ne szólnánk röviden még két fontos 
sajátosságáról. Az egyik az, hogy ez a külön
leges, személyes problémákra épülő, látszó-

JÓKAI MÓR: CIKKEK ÉS BESZÉDEK 

4—5. köt. Összeállította és sajtó alá rendezte: 
894; 723. (Jókai Mór összes művei) 

Ez a két kötet Jókainak 1850 és 1860 
között publikált cikkeiből és beszédeiből 
tartalmaz 190 + 158, összesen 348 önálló 
egységnyi válogatást. A majdnem ezer lapnyi 
eredeti szöveget hetedfélszáz lap méltatás 
és jegyzet követi, s már elöljáróban meg 
kell állapítani, hogy ez az arány egyáltalá
ban nem túlzott, mert a sajtó alá rendező 
indokolt általános és részletes útmutatásai 
föltétlenül szükségesek a főszöveg maradék
talan megértéséhez. 
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lag lazán kapcsolódó, de mégis szorosan 
összefüggő összeállítás felér egy, a korról 
szóló tudományos munkával is. Talán minden 
társadalomtörténeti vagy statisztikai szak
munkával vetekszenek azok a személyes 
vallomások, amelyek közvetve a gazdasági 
válság hatásáról tanúskodnak, és az értelmi
ség nyomorára vetnek fényt. Tanulságos 
olvasmány ilyen szempontból is. 

A másik fontos sajátosság, ami még ide
kívánkozik, az Móricz Virágot illeti. A könyv 
elején ezt írja: „Mindent elkövettem, hogy 
a lehető legkevesebb kötőanyaggal zavar
jam a terméskövek szépségét". Élete azon
ban annyira kapcsolódott Móricz Zsigmond 
küzdelmeihez és próbálkozásaihoz, hogy 
akaratlanul is részese lesz a könyvben le
írtaknak. Fény derül így az ő írói pályájá
nak kezdeteire, műveltségi körének ki
alakulására, és nem utolsósorban arra a 
kapcsolatra, amely édesapjához fűzte. 
Az Apám regénye megírása után ez a könyv 
az ő legszubjektívebb vallomása is Móricz 
Zsigmondról, az apáról és íróról, valamint 
önmagáról. 

Annak is Móricz Virág az oka, hogy 
további várakozással tettük le kezünkből 
a könyvet. Befejezésként ugyanis ezt írja: 
„Szerkesztő úrnak hívták tovább is. Jobban 
örült, ha írónak szólították, de ez ellen se 
tiltakozott, hiszen szerette az újságírás 
emberekhez vezető munkáját. Mikor pedig 
a háborús politika kitiltotta a három újság
ból, ahol két évtized alatt írásai megjelen
tek — újra valóságos szerkesztő lett. A Kelet 
Népével töltött utolsó három esztendeje 
is volt olyan érdekes, mint életének Nyugat-
korszaka.. Bármelyik korszaka". Az utolsó 
lap után szívesen olvastunk volna erről 
a későbbi Móricz Zsigmondról is. örömmel 
vennénk kézbe a Kelet Nepe-korszak napló
jegyzeteit és más dokumentumait. Érdek
lődéssel vennénk e könyv folytatását 
minden szempontból. 

E. Nagy Sándor 

H. Törő Györgyi. Bp. 1968. Akadémiai K-

A Cikkek és beszédek első két kötete 
(1847 januárjától 1848. december 31-ig, 
Szekeres László munkájaként) már régebben 
jelezte, hogy Jókai ilyen jellegű munkásságá
nak összeállítása, sajtó alá rendezése más 
gyakorlatot kíván, mint a szépirodalmi 
művek (regények, novellák stb.) kritikai 
kiadása. Itt elmarad a máskor oly érdekes 
és tanulságos Irodalom с fejezet, hiszen a 
cikkek kötetben csak ritkán jelentek meg 
az író életében, a napisajtó kérészéletű lap-


