
Móricz Zsigmond hagyatéka 

Móricz Zsigmond azok közé a ritka magyar írók közé tartozik, akiknek a hagyatéka nem szóródott 
szét. Ezt - az író papír- és tárgyszeretetén kívül - Móricz Virágnak köszönheti művelődéstörténetünk. 
Móricz Virág az 1920-as évek végétó'l fokozatosan bekapcsolódott apja ügyeinek intézésébe (részt vett 
a Nyugat kiadóhivatali munkálataiban, Móricz munkáinak megjelenését, színrevitelét és megfilmesíté
sét megelőző' tárgyalásokon, stb.), Móricz halála után pedig féltő gonddal tartotta egybe a rendkívül 
gazdag hagyatékot, amiben a haborujelentoskartokozottugyan.de nagy részét mégis sikerült megmen
tenie. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 1979 nyarán vásárolta meg az örökösöktől Móricz hagyatékát: kéziratait 
és levelezését, könyvtárát, személyes tárgyait, fényképeit. Az elszállításra kerülő anyag szellemi értéke 
mindenki előtt ismert, a nagyságát pedig azzal szemléltethetjük leginkább, hogy egy kilenc tonnás gép
kocsi teherbíró képességét is próbára tette. 

A múzeum különböző tárai azonnal megkezdték c hatalmas gyűjtemény feldolgozását. Hamarosan 
megnyílt - az emlékkiállítás közelében - az eredeti bútorokkal berendezett Móricz emlékszoba. Itt 
látható a könyvtár egy része is, egyrészt méreteinek, másrészt annak a fontos szerepnek az érzékel
tetésére, amit a könyv az író életében játszott. A könyv Móricz számára nem csupán azt a formát jelen
tette, amiben könyveit kiadhatta, hanem nélkülözhetetlen munkaeszköz volt számára.Számos példány 
őrzi bejegyzéseit, értékes adatokat kínálva a Móricz-művek keletkezésének történetét kutatóknak. A 
legfontosabb irodalomtörténeti forrásanyag azonban a kéziratgyűjtemény. Jelenlegi ismeretcink szerint 
a legterjedelmesebb magyar írói kézirathagyaték. A továbbiakban a hagyaték kéziratos részéről szólunk. 

Az idő természetesen nemcsak hiányokban hagyott nyomot a hagyatékban (hiszen azért fontos dol
gok vesztek-kallódtak cl), hanem a leányfalui nedvesség sok kézirat papírját is megtámadta. A múzeu
mi körülmények lehetővé tették, hogy fertőtlenítéssel, konzerválással, restaurálással sok pusztuló 
kéziratot megmentsünk, s mindent leltárba vegyünk. 

A kéziratok feldolgozása 1982-ben kezdődött meg a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támo
gatásával, és 1985 végén fejeződött be. A feldolgozás fogalom itt kézirattári értelemben szerepel, azaz 
rendezést, címleírást, katalógus szintű feltárást jelent. E munkával párhuzamosan megkezdődött a ter
vezett kritikai kiadás előkészítése is. A múzeumban létrehozott kutatócsoport sajtó alá rendezte a 
Móricz Zsigmond folyóirat szerkesztői munkásságával összefüggő levelek válogatott anyagát. Ebből 
az első kötet - Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője címmel - 1984-ben megjelent, a második -
Móricz Zsigmond, A Kelet Népe szerkesztője - kiadás előtt áll. 

I. Móricz levelezése a hagyaték leggazdagabb, lcghiánytalanabbul fennmaradt része. Rendkívül fon
tos írói, emberi, irodalomtörténeti- és kordokumentum. Körülbelül 6100 Móriczhoz és 1500 Móricz 
által írott levélből áll. A levélírók között nemcsak a kor legjelentősebb alkotóinak, művészeinek (pl. 
Babits Mihály, Illyés Gyula, Németh László, Medgycssy Ferenc, Elek Artúr, Blaha Lujza, stb.) nevét 
találhatjuk, hanem külön meg kell említeni azokat a leveleket (hozzávetőleg 3000 db), amelyekben 
a pályakezdő írók fordulnak a mesterhez kritikáért, a szerkesztőhöz publikálási lehetőségért, a közéleti 
szereplőhöz segítségért, az emberhez bíztató szóért. 

Móricz Életem regénye című művéhez összegyűjtött minden dokumentumot, mely családjára vo
natkozik. Valószínűleg így került a hagyatékba az a mintegy 3000 levél is, amit az író családja külön
böző tagjai írtak egymáshoz. Nemcsak a szűkebb értelemben vett családtagok (feleségek, testvérek, 
szülők, gyermekek) levelei ezek, hanem ebbe a csoportba tartozik például Móricz anyaági rokonainak, 
a Pallagiaknak a levelezése, Holics Jankának szüleivel, barátnőjével folytatott levélváltása, vagy Holics 
Janka anyai ágának, a Szklenároknak és Hrencsikeknek a levelei. A hagyaték szerves részének tekint
hetjük Móricz Miklós (főleg Móricz Zsigmond életével kapcsolatos) leveleit is. 

A levelek kis hányada ismert F. Csanak Dóra Móricz Zsigmond levelei című kétkötetes válogatásá
ból, Móricz Virág apjáról szóló könyveiből {Apám regénye, Móricz Zsigmond szerkesztő úr, Tíz év), 
Móricz Lili Kedves Mária! Móricz Zsigmond levelei Simonyi Máriához, című - a Móricz-Simonyi 
Mária kapcsolatot feltáró - kötetéből, múzeumunk fent említett Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesz
tője című forráskiadványából, valamint számtalan periódikum-közlésből. A levelekből kiadott válogatá
sok nemcsak az író, a gondolkodó munkásságába adnak betekintést, hanem magánélete legrejtettebb 
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pillanataiba is. Mégis a levelek számtalan vonatkozása feltáratlan, a Moricz-kutatásra ezekkel kapcso
latban is sok megoldandó feladat vár. 

Móricz 1939 decemberében vette át a Kelet Népe című folyóiratot Szabó Páltól. Az irodalomtörté
net-írás számára valószínűleg a legtöbb új információt az átvétel és a folyóiratszerkcsztés dokumentu
mai adják majd. A szerkesztőségi levelezésből pontosan végig követhetjük, hogyan gyűjtötte maga és 
lapja köré az általa tehetségesnek tartott írókat, milyen hallatlan erőfeszítéssel tartotta fenn a lapot 
a háborús viszonyok közepette. Betekintést nyerhetünk szerkesztői munkájába, hiszen a kéziratok 
között találhatók olyanok, amelyeket közölt, és olyanok is, amelyek nem jelentek meg nyomtatásban. 
A Nyugat-szerkesztés idejéből az úgynevezett Nyugat-Naplón és a Nyugat-füzeten kívül alig található 
adat a folyóirat-szerkesztés gazdasági ügymenetére vonatkozóan, viszont a Kelet Népe teljes kiadóhiva
tali anyaga (előfizetői ívek, listák, szerződések, csekkek, utalványok, munkatársak személyi adatai, 
stb.) fennmaradt, sőt a lap terjesztésével kapcsolatos olvasói levelek is megőrződtek. 

Móricz rendkívül tevékenyen részt vett azoknak a gyakran igen bonyolult, nehézségekkel terhes 
ügyeknek az intézésében, amelyek művei forgalmazásával, fordításával, regényei megfilmesítésével, kü
lönösen pedig a színreállításokkal függtek össze. Erről tanúskodik a hazai és külföldi kiadókkal, szín
házak igazgatóival, rendezőkkel folytatott levelezése, amelyet ha összevetünk a hagyatékban őrzött 
szerződésekkel, csekkekkel és utalványokkal, akkor reális, minden eddiginél pontosabb képet kapunk 
lehetőségeiről, anyagi helyzetéről. 

Nem csupán az életrajzok, de a müvek elemzésének is egyik alapkérdése az asszonyok szerepe Móricz 
életében. A»Holics Jankával kötött házasság rendkívüli hatással volt művészetére. Janka személyisége 
mintegy harminc éven át volt alkotásainak ihletője. Számtalan regényben, színműben ott találjuk 
kettejük élet-halál harcát. A hagyatékban őrzött 126 levelük eddigi ismereteinket lényeges elemekkel 
nem gazdagítja, inkább csak finomítja, árnyalja a kapcsolatról kialakított képünket. 

Amilyen hamar lángra lobbantotta szerelmét Simonyi Mária szépsége, olyan hamar aludt ki c tűz. 
Rövid idő múlva Móricz úgy érezte, és ez az érzés egyre inkább bizonyossággá lett, hogy új felesége 
nem tudja, vagy nem akarja őt segíteni munkájában. Naplójában így írt erről: [Mjária mellett semmi 
többet már nem kaphatok, mint anyagot, csak éppen azt, ami már itt van s kiírva áll bennem. Ö ti. 
nem hozott semmit: sajátságos, hogy az a vágyam, hogy vele megismerem legalább a bohémvilágot, 
abszolúte nem sikerült. Ő tökéletesen szakított a régi életével és soha senkivel nem találkozik azóta 
régi barátai közül. Mivel nem beszélt, vagyis, ha beszél az jelentéktelen, múltjáról semmit sem tud
tam meg s minél jobban öregszik, annál kevésbé fogok tőle bármi adatot is kapni. [...] Az írónak balfo
gás volt ez a házasság. Még egy cseléd is tudja inspirálni az embert, ha van benne szellem. Ő tíz év alatt 
egyetlen sort se adott" (Napló, PIM M. 100/3958. 143-144 1.). Természetesen nem ennek az ismerte
tésnek a feladata, hogy a „Napló" anyagának értelmezésébe bonyolódjék, hiszen minden ilyen vallo
más szükségszerűen egyoldalú. Móricz csalódottsága mellett itt is kiolvasható például, hogy míg ő felc-
ségétől elsősorban új élményeket várt írói munkásságához, addig Simonyi Mária hozzá akart alkalmaz
kodni: méltó és jó felesége, gyermekeinek gondos anyja akart lenni. 

A Magoss Olga-szerelem rejtélyeit sem kívánjuk megoldani, amikor ezzel kapcsolatban is idézünk 
majd néhány sort, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy levelezésük (összesen 356 darab), valamint az 
asszony visszaemlékezése a hagyaték legérdekesebb részei közé tartozik. Magoss Olga és Móricz 1925-
ben, nemsokkal Janka halála előtt, ismerkedtek meg Debrecenben. Móriczot lenyűgözte az asszony 
szépsége, de főleg rendkívüli intellektusa, műveltsége. ,,0[lga] valóban elsősorban nem testi szépségével 
hat rám, hanem a lelkiekkel. Ugy tűnik fel előttem, hogy nőben senkivel sem találkoztam, aki annyi 
bájjal, szellemességgel, nem kicsattanó sziporkákkal, hanem a tökéletes Juluka nyugodt lelkiségével áll 
szemben velem. Azonfelül egy olyan társadalmi osztályt képvisel, amelyet nagyon szeretnék megismer
ni, de nincs rá módom. A dzsentry nyílna meg a segítségével előttem. Ezzel a kormányzó rétegbe néz
hetnék bele. Mivel pedig én csak élmények alapján tudok írni, tehát nagyon szükségesnek érzem, hogy 
ezt a korhadt és elrontott standardot valósággal megismerjem." (Napló, PIM M. 100/3958. 143. 1.). 
Móricz többször tett házassági ajánlatot, de Magoss Olga soha nem fogadta el. Félénk, aktivitásra kép
telen természetű lévén, a három kiskorú gyermek neveléséből adódó terheket nem tudta magára vállal
ni. Ismeretségük 18 esztendeje alatt azonban (levélben és személyesen) társa, lelki támasza tudott lenni 
Móricznak magánéleti és alkotói válságaiban. 

A tisztázatlan kérdések körébe tartozik Móricz Littkev Erzsébethez fűződő kapcsolata is. Nagyon 
összetett, talán megkockáztathatjuk, múzsái, szerelmi, apa-gyermek viszony az övék. Móricznak na-
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gyón erős társadalmi és családi ellenállást kellett leküzdenie ennek a kapcsolatnak a vállalásáért. Csibe -
ahogyan nevezte a lányainál riataiaoo asszonyi - uaiaisagavai, inssessegevci Keisegteienui megigézte 
Móriczot; levélváltásukból nem derül ki pontosan, de naplója tanúságtétele szerint Csibe mindenek
előtt múzsa volt. „Soha nőtől, még Jankától sem kaptam ilyen segítséget. Megírtam azt, amit Janka 
tett, gondolt s mondott. De átalakulva, szublimálva inkább mint indító, erjesztő anyagot véve fel. Itt 
azonban az a csodálatos, és soha nem hallottam lehetőség volt, hogy ez a kis csibe szöveget diktált. 
[...] Nála ez nem volt egyáltalán művészi munka: nála ez az élet volt."(Napló, PIM M. 100/3958. 191. 
1.) Kiemelte Csibét nyomorúságos helyzetéből, taníttatta, majd gyermekévé fogadta. „Édes kis Csibe, 
aludj nyugodtan, legyen neked jó és kedves álmaid. Oly sokat szenvedtél, hogy megérdemled, hogy 
minden erőmmel hozzásegítselek, hogy nyugodalomban éld le az életecskédet." (Napló, PIM M. 100/1 
3958. 189.1.) Viszonzásul Littkey Erzsébet az egyik leghűségesebb segítőtársa volt a Kelet Népe kiadó
hivatali ügyeinek intézésében. 

n 
II. Regényei, színművei, elbeszélései, tanulmányai életművének legismertebb, legtöbbet olvasott 

része. Azt azonban olvasói nem tudják, sőt talán még kutatói sem, hogy Móricz milyen küzdelmek 
árán, milyen sokrétű és meg-megújuló gondossággal alakította ki műveinek végső formáját, nemcsak 
akkor, amikor művészi megfogalmazásból változtatott egy-egy regényén vagy színművén, hanem akkor 
is. amikor a kiadók vagy a közönség igényeihez, színházigazgatók félelmeihez, rendezők és színészek 
szeszélyeihez kellett alkalmazkodnia. Móricz Virág saját emlékei, apja visszaemlékezései és naplója 
alapján részletesen feldolgozta és bemutatta ezeknek a kísérleteknek a sikerét vagy sikertelenségét 
Apám regénye című munkájában. Az írói műhelytitkok feltárása azonban csak a hagyatékban őrzött re
gények és színművek szövegváltozatainak összevetése és elemzése után lehetséges. Az átírások néha 
nagyon feltűnőek, máskor csak pontos összevetéssel deríthetők ki. 

Móriczot kora ifjúságától vonzotta, elbűvölte a színház; olykor megízlcltettc vele a hőn áhított 
sikert, de különös világát teljesen soha nem sikerült meghódítania. Mint említettük, alkotói módszeré
hez alapvetően hozzátartozott a művek újraírása. A hagyaték számos példát mutat, hogyan fogott újból 
és újból hozzá egy-egy téma megformálásához, de semmilyen más műfajban nem kínlódott annyit, 
mint színpadra szánt alkotásaival. Az üti murit például megszámlálhatatlanul sokszor írta át 1928 és 
1942 között. Naplója tele van a próbák és bemutatók körüli izgalmak leírásával. „A darab?... Most, 
hogy túl vagyok rajta, nem szeretem visszaélni ezt a munkát. Nem volt szép munka. Nem is tudom, 
hogy hasznára vált-e ez a sok minden, amit csináltattak velem. Én, sajnos, még áldozata voltam a 
Beöthy rémületének. Tavaly azzal adta vissza a darabomat, hogy nem színpadképes, kettőt nem fognak 
nevetni, a színpad nem bírja el ezt az erotikát, s egyáltalán nem alkalmas semmi, amit hozok. Én ezt el 
is fogadtam, s most amikor a darabnak az igazi, színpadtechnikailag gyöngének látszó részéről volt szó, 
a VI. képről, szó és ellenvetés nélkül elfogadtam a Jób s később a Somlay beleszólását, s nem is tudom, 
hányszor dolgoztam át ezt a képet, míg valami egészen idegen s egészen utálatos valami nem lett belőle." 
(Móricz Virág: Apám regénye, Bp. 1953. 308-309.) Keserűsége az évek során egyre fokozódik, a mű
vek sikertelenségét elemző vívódások egyre sűrűsödnek a naplóban is." Csak tudnék már egyszer olyan 
témába fogni, amit el is lehet játszani. Már évek óta csak olyan témán dolgozom, ami a közönség szá
mára nem téma. Rokonok, Kamaszok, Matura, Betyár. Mind válogatottan közönségelriasztó, Csibe is. 
ö t ekkora munka hiába. Különös, az én témáim mennyire nem színpadi témák. [...] Egyáltalán, ha 
valamihez hozzányúlok, ott kő kövön nem marad. Keresni kell már valami ártatlan témát. De én a his
tóriában is Dózsa Györgyöt leltem, meg Ludas Matyit. Számomra a Murányi Vénusz is vitriolos dráma 
lett." (Napló, PIM M. 100/3958. 275.1.) Elgondolkodtató, hogy miért látja a „rossz" témaválasztásban 
Móricz színpadi sikertelenségének okait, miért nem találunk feljegyzései között soha egyetlen utalást 
sem regényei, illetve elbeszélései sikereire vagy kudarcaira. A hagyaték ismeretében úgy tűnik, hogy 
nincs meg az a belső biztonságérzet a drámaíróban színműveinek megírásakor, ami a regényíróban pél
dául mindig működik. Ez a bizonytalanságérzet mindig új változatok megírására készteti, emiatt van 
szüksége külső visszajelzésekre. Regényeit is mindig javította, csiszolgatta, de mindiga művészi tökéle
tesség elérése volt a célja. Hadd említsünk erre két páldát. 1934 karácsonyára az Athenaeum ki akarta 
adni az Erdélyt egykötetben ezer oldal terjedelemben kilenc pengőért. Móricznak tetszett az ötlet. Úgy 
gondolta, hogy így nagy tömegekhez juthat el regénye, anyagilag is jól jár. „Gondolkodás után bele
mentem: három közül egy úgyis ki van szedve, gondolom 300 oldalnyi terjedelemben, de ehhez még 
hozzájön három-négy ív. Számításom az volt, hogy a Tündérkertből kihagyok ötven oldalt. A nagy 
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fejedelem 350, marad a harmadikra 250 oldal. Valahogy összehúzom." (Napló, PIM M. 100/3958. 111. 
l.)Napi tíz órát dolgozott, mindent megpróbált, végül belátta, hogy lehetetlen, amit kiadója kíván tőle, 
és bármilyen eló'nyös volt is az ajánlat, a művészi színvonal érdekében lemondott róla. Ugyanilyen 
határozottan tartja magát művészi elképzeléseihez, amikor az olvasók értetlenségével, közönyével talál
kozik. Az Árvácskáról ezt írja Büky Györgynek a Kelet Népe szerkesztői üzenetében .„Leveledet köszö
nöm, közlöm veled, hogy soha még úgy könyv meg nem bukott, mint az Árvácska. Nem írnak róla, 
nem beszélnek róla, nem veszik meg." (Kelet Népe, 1942. febr. 15. 17. 1.) Mégsem változtatott rajta 
egy sort sem, mert tudta, hogy remekművet alkotott. 

III. Irodalomtörténeti kuriózum, a nagyközönség számára lebilincselő olvasmány lehet Móricz Zsig-
nond eddig kiadatlan naplója. 1921-től kisebb-nagyobb megszakításokkal a haláláig írta. őszintén, 

mindig gátlás nélkül elmélkedik magánéleti konfliktusairól, férfi-nő viszonyáról. Ugyanakkor nagyon 
fontos információkat kapunk alkotói válságairól, kiadókkal folytatott küzdelmeiről, anyagi nehézségei
ről, a Nyugat-szerkesztés gondjairól és kiválásának okairól, valamint néhány korabeli politikai ese
ményről is. A napló érzelem- és gondolatgazdagsága miatt éppúgy nélkülözhetetlen Móricz személyisé
gének jobb megsimeréséhez, mint ahogy nélkülözhetetlen, adatbősége miatt, műveinek filológiai és iro
dalomtörténeti kutatásaihoz is. 

A „Naplótól" szinte elválaszthatatlanok azok a jegyzetek, amelyeket Móricz országjáró útjain készí
tett. Közismert, hogy gyakran vette azonnal kézbe papírját és íróeszközét, hogy följegyezze, amit 
látott-hallott. így maradt ránk sietős kézírásában számos érdekes esemény, jellegzetes beszélgetés, egy-
egy jó mondás. Nem csupán tényleges anyagi gondjai vezették, amikor leírta különféle terveit és ta
pasztalatait a leányfalui ház kertjének hasznosításával kapcsolatban. Megint a gyakorlati ismeretekre 
fogékony írót kell látnunk abban a hatalmas, számoktól, számításoktól hemzsegő anyagban, ami Ker
tem regénye címmel őriz a hagyaték. 

Leányfalu közismerten nagy szerepet játszott az író életében, ami talán akkor kezdődött, amikor 
egyrészt megromlott viszonya Simonyi Máriával, másrészt anyagi okokból ki kellett költözniük a tágas 
Fővám (ma: Dimitrov) téri lakásukból, s új otthont keresniük a Horty Miklós (ma: Bartók Béla) út 50. 
számú házban. „Sajnálom ezt a lakást. Fényűző hajlamaim sajognak, hogy lefelé száll életem napja az
zal, hogy innen kimegyünk egy rossz beosztású lakásba, sokkal rosszabb helyen. Virággal egy óráig be
széltünk, hogy lehetne az új lakást jobban betelepíteni. Nem lehet. Én csak azt érzem, hogy az ajtóm 
előtt fog aludni a testőr. A legéberebb testőr, a feleség. Legjobb lenne rögtön szétköltözni. Én már az 
összes írásaimat összepakoltam, azok mennek L|eányfalu]ba. Legszívesebben kivinném az iratszekré
nyemet is, de az „feltűnő" lenne. Elszakadt valami." (Napló, PIM M. 100/3958. 148.1.) A budai lakás 
azonban nem lett az író otthonává a szó mélyebb értelmében, s Móricz 1936 decemberében végleg ki
költözött Leányfaluba. Lehetséges, hogy a fenti körülményeknek köszönhetjük kéziratainak, levelezésé
nek, e páratlanul gazdag irodalomtörténeti forrásanyagnak a megmaradását. 

Móricz Zsigmond hagyatéka kézirattárilag teljesen feldolgozott állapotban áll tehát a kutatás ren
delkezésére. A múzeumban működő munkacsoport a következő években egyrészt szövegkiadások elő
készítésével foglalkozik, másrészt Móricz Zsigmond összes kéziratának és levelezésének a katalógusát 
állítja össze. Terveink szerint 1990-ig megjelenik. Móricz Zsigmond, a Kelet Népe szerkesztője és a 
katalógus három (esetleg négy) kötete is. Ekkor kezdődhetnek el a kritikai kiadás tényleges munkálatai. 

H. Bagó Ilona 
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