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A kutatásról

A budapesti Petőfi  Irodalmi Múzeumban 2016 februárjában nagyszabású Móricz-
levelezéskutatás kezdődött. A Móricz Zsigmond pályájának első felét, az 1923-ig tartó sza-
kaszt felölelő, hároméves levelezéskutatást az OTKA pályázatot1 elnyerő Móricz-kutató 
irodalomtörténész, dr. Cséve Anna vezeti, aki évtizedek óta a kéziratos és a publikált Móricz-
életmű kapcsolatával fogalakozik. Cséve irányítja Móricz Zsigmond naplóinak szöveggon-
dozását, kiadását, illetve az ún. Tükrök, az író első világháború alatt írt jegyzeteinek digitális 
kiadását is. A kutatócsoportban neves irodalomtörténészek mellett elsősorban doktoranduso-
kat, fi atal kutatókat találunk, akik a levelek gyűjtésében, digitális feldolgozásában egyaránt 
részt vesznek.2 

A múzeum kézirattárában jelenleg 2676 szerzői levelet és 6864 Móricznak címzett levelet 
őriznek, de kisebb mennyiségű levél más köz- és magángyűjteményekben is található. A kor-
pusz még ennél is terjedelmesebb, csupán mintegy ötöde ismert. A kutatómunka célja új iro-
dalomtörténeti források feltárása: a több mint tízezer darabos – szerzői és válaszleveleket is 
tartalmazó – levelezés teljes forrásfeltárása, az 1923 decemberéig keletkezett 2000 darabnál 
több kézirat digitalizálása és a kritikailag feldolgozott szövegek közzététele, valamint a hozzá-
juk tartozó jegyzetapparátus elkészítése.

A hálózati kultúra eszközrendszerére és a digitális fi lológia legújabb sztenderdjeire tá-
maszkodó projektnek, a digitális kritikai kiadásnak sokoldalú textológiai elvárásoknak is 
meg kell felelnie. Ennek kritériumai között szerepel például a szöveghű, illetve „olvasóba-
rát” változatok létrehozása, a jegyzetelés, a levelekben szereplő nevek és művek azonosítá-
sa is. A digitális-kritikai kiadás mindig egy adott szövegkorpuszra történő, a kutatócsoport 
tagjai által kidolgozott, az anyag természetéhez igazodó leírási szabályrendszer alkalmazását 
jelenti. 

Molnár Eszter (1985) – doktorandus, irodalmár, művészettörténész, a Petőfi  Irodalmi Múzeumban folyó Móricz-
projektben részt vevő kutató munkatárs, eszter.molnarka85@gmail.com

1  A tanulmány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH, 116201 támogatásával készült a 
Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892–1923) című projekt keretében.

2  Kodolányi Judit a kutatócsoport doktorandusa a projektet egy 2016-os nemzetközi konferencián is bemutatta. 
Lásd Kodolányi, Judit: Móricz Digital Edition – Possibilities and connections of correspondences material. Az előadás 
kivonatának szövege olvasható: TEI Conference And Members Meeting 2016, September 26–30, Vienna, Book of 
Abstracts, Austrian Centre For Digital Humanities, Austrian Academy of Sciences, Vienna.
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A Petőfi  Irodalmi Múzeum Digiphil szolgáltatása 

és a digitális bölcsészet

A levelek kiadásának technikai-informatikai hátterét a Digiphil biztosítja, mely a múze-
um tudományos szövegkiadások, bibliográfi ák és kutatási adatbázisok online tudástársaként 
meghatározható szolgáltatás. A múzeum által fejlesztett honlapon eddig már 1000 fakszimi-
le formátumú képet és legalább 2000 oldalnyi átírt szöveget publikáltak, melynek bővülő kí-
nálata egyelőre felöleli egyes avantgárd folyóiratok (A Tett, Ma) annotált kiadását, Mikszáth 
Kálmán-műveket, továbbá egyes Kosztolányi-regények (Aranysárkány, Édes Anna, Esti 
Kornél stb.) online olvasható annotált digitális kiadását. A múzeum digitális fi lológiával fog-
lalkozó munkatársai a levélszövegeket szabályos jelölőnyelv segítségével ún. TEI xml (Text 
Encoding Initiative) kódolás segítségével alakítják át, mely lehetővé teszi a szövegjelenségek 
és metaadatok (edm) szabványos nemzetközi könyvtári rendszerekben (mint az Europena) is 
kompatibilis egységes leírását. A digitális bölcsészet (Digital Humanities) a bölcsészettudo-
mányok és az informatika határterületén elhelyezhető új módszertani irányzatként, sőt egyes 
szerzők szerint egy új tudományágként határozható meg.3 Az utóbbi évtizedekben a bölcsészeti 
kutatásoknak is megkerülhetetlen részévé váltak a számítógépek, a számítógépes adatbázisok 
és az internet, ami magától értetődővé tette, hogy szükség van olyan szakemberekre, akik értik 
és továbbalkotják a digitális nyelvet és kultúrát, illetve a kutatók, a legszélesebb olvasóközön-
ség, különösen az új nemzedékek számára is elérhetővé teszik majd a szépirodalmi szövegeket 
és az azokra vonatkozó kutatásaikat. 

A digitális kiadás előnye, hogy mivel hálózati adatbázist hoz létre, strukturális keresésre ad 
lehetőséget; nem avul el, a leveleket tartalmazó adatbázis folyamatosan fejleszthető, bővíthető, 
sőt exportálható. 

Móricz István leveleinek elsődleges kontextusa: 

a családi emlékezéshagyomány

A jelen tanulmány Móricz Zsigmond legidősebb testvére, Móricz István (1881–1915) le-
veleit elemzi.

A PIM-ben őrzött Móricz-hagyatékban összesen körülbelül hatvan Móricz Istvántól szárma-
zó levél található, és csupán egy, 1915-ből származó levelet találunk a Kézirattárban, amelyet 

3  A digitális bölcsészetet többen új diszciplínának (Tito Orlandi), nem pusztán az irodalomtudomány vagy a nyel-
vészet egy új segédtudományának vagy kutatási módszerének vélik. „A digitális bölcsészet kifejezés két, egymással 
ellentétes fogalmat jelöl, hiszen az első a technológiai fejlődés narratívájában gyökerezik, míg a második alapja a 
humán tudományok érzékenysége (Flander 2009). Első hulláma kvantitatív volt, viszont második hulláma kvalitatív 
és értelmező természetű (Schnapp–Presner 2009), melynek során a nagy mennyiségű adatok feldolgozása, időigénye-
sebb feladatok lerövidítése válik megvalósíthatóvá. A tág értelemben vett digitális bölcsészet információtechnológiai 
eszközöket használ az irodalom (irodalomtudomány), a nyelvek (nyelvtudomány), a történelem (történelemtudomány) 
és a fi lozófi a területén folyó kutatás és az oktatás támogatására (Little 2011). Vö. Koltay Tibor: Könyvtártudomány 
és digitális bölcsészet: az információ tudományai? Online: http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2013/2013_2/i_
tarsadalom_2013_2_koltay.pdf  Letöltés ideje: 2017. 03. 01.)
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Móricz Zsigmond küldött testvérének a frontra. Azaz a korpusz valójában nem is egy kétoldalú 
levelezés elemzését teszi lehetővé, hanem Móricz István testvérének írt leveleiről beszélhe-
tünk. A két testvér kapcsolatáról azonban nemcsak egymásnak küldött leveleikből alkothatunk 
képet, hanem Móricz és felesége, Holics Janka közötti, illetve a többi fi atalabb testvér (például 
Miklós, Károly) által küldött levelekből is. 

A zömében a 19. század utolsó éveiben és a 20. század első évtizedében keletkezett le-
velek elsősorban a legidősebb testvér családdal való kapcsolattartását szolgálták. István oly-
kor szüleivel közösen írt levélben tudakozódik a családtól távol tartózkodó bátyja sorsáról. 
Móricz István leveleiben többnyire említésre kerülnek a közeli családtagok, illetve olykor a 
távolabbi rokonsághoz tartozó személyek is. Ahhoz, hogy Móricz Istvánról teljesebb képet 
alkothassunk, és jobban megérhető legyen a Móricz családot szorosan egybefonó kommuniká-
ciós kapcsolatháló szerkezete, elemzésembe bevontam azokat a leveleket is, melyekben István 
nem szerzőként szerepel, hanem róla szóló információk, anekdoták olvashatók. Ebből a szem-
pontból kiemelkedő fontosságúak Móricz Zsigmond feleségének, Holics Jankának a levelei, 
de a levelekből megszerezhetők azokról a fontosabb fordulópontot jelentő életeseményekről 
szóló információk is, amelyek Móricz István életét diákkorától egészen munkába állásig és a 
családalapításig meghatározták. Ugyanakkor a levelekből kiolvasható Móricz István felnőtté 
válásának és egyben élettörténetének krónikája is. 

A családi levelezés rendezésének munkája nem most kezdődött. Móricz Zsigmond leg-
idősebb lánya, Móricz Virág már készített a 20. század fordulópontjának környékén keletke-
zett családi levelekről egy igen sok szempontból jól tanulmányozható – helyenként a levelek 
elveszése miatt forrásértékkel is bíró – gépiratos jegyzéket.4 Ez a meglehetősen részletes 
levélleírásokat tartalmazó lista nem csupán a levelekre vonatkozó adatokat, tényeket közli 
(dátum, szerző, címzett, tartalmi elemek), hanem gyakorta a levél műfaji, tartalmi elemeit 
vagy stílusát, esetleg külső kontextusait is bemutatja, véleményezi. Móricz Virág a Móricz 
István leveleiről is készített összesítésben is egységként tekint a család tagjaira, azaz fo-
lyamatosan említi az összes Móricz fi út és a közeli rokonokat, pártfogókat is. Egy 1902-
es levélismeretés szerint: „[Móricz István] 1902. VI. Érettségi előtt Kisujszálláson. Gyula5 
még él. Az Urániában megjelent a Reviczky.”6 Egy másik, 1903-as levélleírás Móricz István 
Móricz Dezsőnek küldött leveléről tudósít: „Dezsőnek, aki most érettségizik Kisujszálláson, 
s ugy látszik, valami csalást vitt véghez az osztály, tán ez a csalás, ami, a BÁL-ban van.7 Még 
Kispesten laknak, most házat építenek. Már ő érettségizett és most a kultusz minisztérium 
számvevőségén hivatalnok. Zsigának egy cikke 1-jén jelenik meg az Urániában. Bajza most 
kezd lábrakapni. Már a korrekturát elvégezte a nyomtatványon. Pista tavaly érettségizett. Ő 
még biztosan Gyulánál, most már uj igazgató van.”8 A lista különösen értékes abból a szem-
pontból, hogy feltárja, hogy az egyébként jelentős mennyiségű levélszövegekből melyek 
azok a legfontosabb tartalmi elemek, amelyeket a családi emlékezet még Móricz Zsigmond 
halála után is lényegesnek vél.

4  Móricz Virág családi levelezésről összeállított gépirata. PIM Kézirattára. 
5  Pallagi Gyula (1867. márc. 6., Beregújfalu − 1903. febr. 8., Kisújszállás.) Tanár, iskolaigazgató. 
6  Vö. Móricz Zsigmond, Reviczky Gyula, Uránia, 1902. jún. 1., 170–193. 
7  Utalás Móricz Zsigmond 1936-ban megjelent regényére. Vö. Móricz Zsigmond: Bál, Bp., Est Lapok, Pesti Napló 

Könyvek 2. 1936.
8  Móricz Virág családi levelezésről összeállított gépirata. PIM Kézirattára.
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A (levél)írás kiemelkedő szerepe 

a polgárosodó család tagjainak életében

A levelezés funkciója azonban messze túlmutat pusztán a családi összetartozás fenntartá-
sának igényén, mely elsősorban a parasztságra jellemző levelezési gyakorlat. „A parasztság 
számára a család az egyedüli társadalmi csoport, amelyhez aktívan hozzátartozik. A társadalmi 
egységet ebben a keretben nyilvánítja ki.”9 Több, Móricz családi környezetét is részletesen 
feldolgozó irodalomtörténeti munka hangsúlyozza, hogy a Móricz család számára is éppen 
a paraszti életformából való kitörés volt az elsődleges cél. Czine Mihály ironikus kifejezése 
szerint a Pallagi-ágtól, az anyai felmenőktől származott az „értelmiségi fertőzés”, sőt a „családi 
szóbeszéd szerint Móricz nagy tekintélyű anyai dédapja, Nyilas József ősei között bárókisasz-
szony is volt”.10 A paraszti sors ezért a Móricz-család számára elkerülendő veszélyforrást, a 
lejjebb csúszástól való félelmet is jelentette, különösen annak fényében, hogy mindannyian 
megtapasztalták, ahogyan a papi család „a falusi értelmiségi sorból lassan, de biztosan csúszott 
lefelé”, miközben a rokonság is minduntalan „szebb múlt után” vágyakozott.11 Móricz Bálint, 
az apa azonban a feltörekvéshez szükséges sziklaszilárd jellemmel rendelkezett. „Hiába vett el 
úrilányt, karakterében kálvinista, felfelé törő, szilaj, hetyke paraszt maradt”, s „vérében volt a 
szabadság; a munkaláz, a vakmerőség.”12 Cséve Anna megközelítése szerint a két család kö-
zötti kontraszt motiváló erőt jelentett Móricz írói szemléletének kialakításában is. Az édesanya 
„szelíd modorra és istenhitre” tanítja, az apa pedig a realitásoktól olykor már elrugaszkodó 
küzdő ember mintája lesz szemében. A társadalmi felemelkedést, a faluban tekintéllyel bíró 
papné, Móricz anyai nagyanyja, Pallagi Józsefné Nyilas Katalin és lánya, a gyermekeit taníttat-
ni kívánó Pallagi Erzsébet is minden erejével igyekezett előmozdítani. Nyilas Katalin Móricz 
nagybátyját, Pallagi Gyulát tudatosan a kor egyik legjobbnak tartott iskolájába, a debreceni 
kollégiumba adja.13 A családi levelezésében mindig közvetlen hangon, „Gyula bátyámként” 
emlegetett nagybácsi nemcsak a család egyik különösen kedvelt tagja, hanem példakép, sőt 
gyakorlati ügyeik pártfogója is. A Móricz testvérek az általa kiépített kapcsolatrendszert és 
egyben az értelmiségi pályamodellt is megöröklik. A család elkülönülése a parasztságtól a visz-
szaemlékezések szerint egymás közötti nyelvhasználatukban is megmutatkozik. Hétköznapi 
szóbeli érintkezésük és − mint majd látjuk − a levelek nyelvezete – is eltér a falusiakétól, 
Pallagi Erzsébet például „magasra csiszolt egyházi szellemben beszélt” gyermekeivel.

Most vessünk egy pillantást a Móricz testvérekre. Móricz legkisebb testvérhúga, Móricz 
Ida Heten voltunk című önéletrajzi, de részletes családtörténeti fejezettel kezdődő könyve átél-
hetővé teszi azt a környezetet, amelyből Móricz Zsigmond útnak indult. Móricz Ida a sárospa-
taki időszakkal kezdi a történetet, egy pillanatképet rajzolva meg a Móricz-udvarról, mely „sok 
kalandnak, barátok és testvérek játékainak” színtere volt. „Zsiga már akkor írónak tudta magát, 

9  Lásd W. J. Thomas – F. Znanecki 2002 I. 13–82. idézi Keszeg Vilmos: Alfabetizáció, írásszokások, populáris 
írásbeliség. Egyetemi jegyzet, KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kvár, 2008, 229. 

10  Cséve 2005. 6. 
11  Cséve Anna: Móricz Zsigmond. Élet-kép sorozat. Elektra Kiadóház, 2005. 5.
12  Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1960. 23–24. 
13  Cséve 2005. 8. 
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és annak is fogadták el. Önképzőkört alakított és színdarabot írt, amiben ő is, Pista is szere-
peltek. A mi udvarunkban játszották el. Ebben az időben volt, már van emlékem róla, hogy a 
nagy fi úk neveiből egy este verset csináltak.”14 Azaz a testvérek neveit hexameterekbe szedték. 
„Zsig-mond, PistaDezső-Mik-lós-Kar-Sándor-Iduska.”15 

A hexameterből kiderül, hogy Pista sorban a második legidősebb fi ú volt. A visszaemlé-
kezésekből és a levelezésből is bátyjára hasonlítani, vele mindig versenyezni kívánó egyé-
niségként ismerhetjük meg. Móricz életrajzi prózájában az Életem regényében így jellemzi 
öccsét: „Pistának hívtunk egy kis, gömböcforma fi út, aki nálam is kisebb volt, és mindig 
ott lábatlankodott körülöttem. Nem lehetett tőle szabadulni. Bele kellett nyugodni, hogy 
akármit csináltam, jött és elrontotta. De ha nekem lóra volt szükségem, nem engedte magát 
befogni. Ha én várat építettem, jött s beleült, de ha nekem kedvem volt őt megverni, úgy 
bőgött, hogy édesanyám kijött a házból, mint a kakukk az órából, és ütött. […] Olyan volt, 
mint az árnyék, folyton utánam mászott. […] Vagy nevetett, vagy sírt. Fogalma sem volt 
az enyém, tiéd, övéről: minden az övé volt, s mivel neki sohase jutott eszébe semmi, abból 
élt, amit én kitaláltam.”16 Habár utóbbi megjegyzés sokat elárul Móricz családtagjait sem 
kímélő erőteljes kritikai érzékéről, a következő visszaemlékezésből az is kiderül, hogy Pista 
irodalmi törekvéseiben is utánozni próbálta bátyját. „Azt hiszem, Pista fejlesztette ki bennem 
azt a zárkózott érzést, mely mai napig tart, hogy ha valamit írok, a világért el nem árulnám 
a témát, s kétségbe vagyok esve, ha indiszkrécióból valaki a családban belepillant a félig 
kész írásomba, s egy sort elolvas belőle.”17 A legkisebb testvér, Móricz Ida Heten voltunk 
című önéletrajzi könyvében a következőképpen jellemzi Istvánt: „A második fi ú volt PISTA. 
A mi szép, vicces, piros-rózsás arcú Pistánkról közismert volt, hogy mindig nyomában volt 
Zsigának. Kicsi korában beleült a játékába, most írt – kicsit gúnyos önkritikával – számos 
novellát, verset, színjátékot is, de főleg rózsaszínű, illatos szerelmes leveleket. Én tudom, 
közös íróasztalunk volt! A felnőtt Pista most is beleülhetett a Zsiga feleslegessé vált minisz-
tériumi állásába. Kiküldetésekre ment nagy birtokokra, és ott megismerte a dzsentri réteget, 
amelyet Zsiga is megírt, ő is megfi gyeléseket gyűjtött. Nagyon kedves fi ú volt, békés termé-
szetű, gyönyöre a szüleinknek. […] Pista is megházasodott, nem sokkal Zsiga után. Lenkéjét 
szerettük, volt humora Pista szeszélyeihez. […] Például fi zetéséből galambokat hajtogatott, 
és úgy rakta felesége elé.”18 

A közmondás szerint „az írás maga az ember,”, s éppen a levél, az egyik legszemélye-
sebb, és önrefl ektívebb írásműfaj, rengeteget elárul a levélíró személyiségéről, egyéniségéről. 
Nem véletlen, hogy könyvében Móricz Ida egy-egy levelet használ fel testvérei bemutatásá-
ra is. Móricz Bálint Dezső (1883–1923) a legúribb, hódító fellépésű öcs, évekig prédikátor 
volt Amerikában, Móricz Ida szerint lelkész nagyapjára, Pallagi Józsefre ütött, bölcsészetből 
doktorált. Móricz Miklós (1886–1966), a középső fi ú művészetszerető, ugyanakkor sokoldalú, 
praktikus egyéniség volt, aki „technikai, írói tudományos tehetségét egyformán tudta érvénye-
síteni”. Jogi doktorátust is szerzett, emellett szenvedélyes közgazdász, statisztikus is volt, aki 

14  Móricz Ida: Heten voltunk. Jegyz. M. Pásztor József, s. a. r. Kelevéz Ágnes és M. Pásztor József, A Petőfi  irodal-
mi Múzeum és a Múzsák Közművelődési Kiadó közös kiadványa, Bp. [1984.] 10. 

15  Uo. 7.
16  Móricz Zsigmond: Életem regénye. Kossuth Kiadó, Bp. 2014. 95.
17  Uo. 96.
18  Móricz Ida: i. m. 25. 
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később nyomdát alapítva „modernizálta a nyomdászat technikáját”.19 A sorban ezután az ikrek, 
Sándor (1889–1933) és Károly (1889–1978) következnek, akiknek sorsáról Móricz Bálint ver-
ses levelében „rendelkezik”, és ők a szó mágikus hatalmának köszönhetően engedelmesked-
nek is az elvárásoknak: „Sándor, Károlyról pediglen / Imúgy gondolkozom itten, / Építészi 
tanfolyamra / Beadjuk hát őket sorba.”20 A jó kedélyű, társaságszerető Sándor és Károly csak-
ugyan építészetet tanultak, s például Karinthy Frigyessel jártak egy társaságba. Ida Katalin 
(1894–1987), aki szobrászművész lett, példaképnek tekintette Móricz Zsigmond feleségét, 
Holics Jankát, a „csalhatatlan esztétikai ítélőképességű és a magát teljesen számítás nélkül” 
a családnak szentelő „Janka nénit”, aki „egy új világot mutatott be, rendezett, körülhatárolt 
életet, fi nom esztétikai ízlést, az értékek ápolását. Megismertem a minőségi különbségeket, 
egészen a művészi fokozatáig.”21

Móricz István leveleinek tartalmi és kontextuális vonásai, 

egyéni levélíró habitusok

A legutóbbi magánlevél-kutatások közül az egyik legutóbbi és legrészletesebben kidolgo-
zott szakmunka Csergő Melindáé, aki doktori disszertációjában 20. századi magánlevél-gyűj-
teményeket elemzett tartalomelemzéssel és kontextuális módszerekkel.22 A levélhagyatékok 
vizsgálatakor a biografi kus beszédmód kontextusait állította az elemzések középpontjába, 
és ebből az egyéni levelezési habitusokra is következtetett. A biografi kus beszédmód kon-
textusában magam is jól tárgyalhatónak vélem Móricz István leveleit. A levelek mennyisége 
mikrokontextuális vizsgálatra is feljogosít, melyből a szerző meghatározott szociokulturális 
funkciókat teljesítő egyéni írásgyakorlatára is következtethetünk. 

A levelekből rekontextualizálható élettörténet vázlata

Móricz István tizennyolc és huszonhat éves kora között írta a legtöbb levelét bátyjának, aki 
két évvel volt idősebb nála. A levélíró tehát a vizsgált korpuszban egy levél kivételével Móricz 
István, a címzett pedig Móricz Zsigmond. A huszadik század elejére kiépült postahálózat már 
lehetővé teszi a szinte napi sűrűségű levélváltást, Móricz István a legintenzívebb levelezési idő-
szakokban havonta vagy akár hetente írt levelet, melyekre bátyja elfoglaltságai miatt többnyire 
későn vagy ritkábban kapott választ.

A Móricz István-levelek a következő kontextuális-tartalmi egységekbe rendezhetők: 
A szövegek leggyakoribb témái a tanulással, az érettségire való felkészüléssel, majd a mun-

kájával (tanítói, majd hivatalnoki állások) kapcsolatosak. Az első három évben, 1899−1902 

19  Móricz Ida: i. m. 29. 
20  Móricz Bálint levele feleségének, Vashegy, 1905. június 11., idézi Móricz Ida: i. m. 31. 
21  Móricz Ida: i. m. 33. 
22  „Írásbeli kommunikáció…” 20. századi magánlevél-gyűjtemények értelmezése. Szakmai irányító dr. Keszeg 

Vilmos egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológiai 
Intézet, Kolozsvár, 2012. 
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között a családi vonatkozású témák a leggyakoribbak. 1902-től, a hivatali elhelyezkedéstől 
kezdve egy tágabb, másodlagos kontextusként a levelekben már nagyobb szerepet kapnak az 
intézmények, illetve azok a személyek, akik segítik vagy akadályozzák a István társadalmi 
előmenetelét. Másrészt több szó esik az olyan hétköznapi életet érintő témákról, mint gazda-
sági kérdések (pénzt vagy valamilyen hétköznapi tárgyat például ruhát vagy élelmiszert kér, 
beszámol anyagi helyzetéről etc.) közéleti vagy magánéleti problémák (párkeresés, házasság), 
egészségügyi állapot. A tágabb kapcsolatháló (közös ismerősök, pártfogók, párfogók, rokonok) 
szintén jól rekonstruálható a levelekben megosztott híradások alapján, illetve Móricz István 
helyváltoztatása, utazásai is, majd pedig a számára tragikus kimenetelű első világháború. 

A Petőfi  Irodalmi Múzeumban őrzött első Móricz István-levél 1899-ből származik. Móricz 
Miklós története szerint Zsigmond 1899-ben egyik levelében azzal a hírrel lepi meg öccsét, 
hogy megkapta az Eötvös Kollégium-beli helyet, és így mehet bölcsésznek. „Az öcs azzal 
felelt rá, hogy nem megy az Eötvösbe, nem megy bölcsésznek, és egyáltalán nem teszi le az 
érettségit. Nincs rá szüksége: ő író lesz, neki arra másként kell készülnie, nem tantervek szerint. 
Nagy harc tört ki kettejük között. A bátyja mindenben erősebb nála, érvekben is, érvelésben is, 
de ő maga abban erősebb, hogy el tud menni az érvek közt és nem hat rá az érvelés, bár élvezi 
annak ügyes, célszerű voltát.”23 

1900-ban bátyja közbenjárására István jól fi zető tanítói álláshoz jut Imregen, és vasárna-
ponként „papolni” is jár. 1900 őszétől, amikor Móricz Zsigmond Pestre kerül,24 István az érett-
ségire készülve tanácsokat és könyveket kér. „Átvizsgáltam összes könyveimet, összehasonlí-
tottam a Gyula bátyámtól küldött könyvjegyzékkel, s azt találtam, hogy csak egy néhány darab 
hiányzik közüle. A hiányzókat – mint Gyula bátyám írja – nem küldheti el, s azt ajánlja, hogy 
te rendeld meg a Központi Antiquariumban, Budapest, Muzeum körút.”25 A levélből kitetszik, 
hogy Istvánt nagyon érdekli Budapest szellemi élete, atmoszférája is. „Hogy tetszik Mekka? 
Én is szeretnék felzarándokolni, ha lesz 15 pengőm felmegyek. Mit néztél meg? Jársz-é szín-
házba? Hát czirkuszba?”26

Zsigmond a debreceni teológiára jár, mialatt öccse Szentesre kerül tanítónak. Leveleiből 
megismerjük az iskolai körülményeket, a diákok magaviseletét is. István a nehéz iskolai év 
végére eldönti, hogy nem akar tanító lenni, ezért a tanári képesítővizsgát már nem teszi le. 
Elhelyezkedési esélyeit latolgatva a pályaválasztáson gondolkodik, ismét tanácsot és „szak-
irodalmat” is kér a nehéz döntéshez: 1901 nyarán Bodrogszentesről jelentkezik. „Tanképesítő 
vizsgálatot sem teszek. Úgy sem lennék tanító, háládatlan, megfi zethetetlen állás ez. Nagy a 
világ, kicsiny a föld. Majd csak befogad valahová. A nyulnak bokor is akad. Van jó, egészséges 
szervezetem, életkedvem, pihent eszem, a becsületetesség utjáról sem tántorodom el míg élek, 
inkább legyek szegény. […] Homályt akarok vetni eddigi életemre, s uj életet akarok kezde-
ni. Nem a fellengősség, nagyravágyás, gyerekes kalandvágy szól belőlem, hanem a komoly 
elhatározás. Vessen a végzet valamerre tetszik, jussak a Grönland örökös havára, nem vesztek 

23  Móricz Miklós: Móricz Zsigmond indulása. Magvető, Bp. 1959. 208–209.
24  „Elmentél abba a tenger nagy városba pénz nélkül, azóta azt sem tudjuk élsz-é vagy meghaltál, egy ron-

gyos kártyát nem bocsátanál útra, pedig sokat aggódnak Édesanyámék miattad. Irj mihelyt megkapod ezt a levelet, 
megkapv magadról, viszonyaidról, theologus vagy-é, sikerült-é Pest vagy jogász vagy.” Móricz István levele Móricz 
Zsigmondnak Imregről, 1900. február 23-án. M. 100/1458/4.

25  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1900. nov. 27. PIM M. 100/1458/6.
26  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1900. okt. 6. PIM M. 100/1458/5.
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semmit életkedvemből.” 27 „Minden vágyam, minden óhajtásom oda irányult hogy pap legyek. 
Ez volt előttem az életczél, s most hogy ettől elestem mindenhez volna kedvem. […] De milyen 
érdekes iroda szu lennék: Az orromon pápaszem nyargalna, s komolyan penczegtetném a tollat 
a sima papíron, görnyedt háttal, széjjel vetett lábakkal, s ennék egy pár virslit ebédre, s egy pár 
ruszlit vacsorára. […] Hát ha még végrehajtó lennék!? Telekkönyv vezető, önkéntes tűzoltó, 
segéd jegyző… stb… nem ideális pályák?… És ezek mind előttem állanak, csak választanom 
kell. […] Igazán megkeríthetnéd nekem az Életpályák28 czímű könyvet, s kiválasztanánk egy 
jó pályát s játszanék életesdit.”29

Móricz István 1901. május 11-ei levélben értesíti bátyját arról, hogy a jegyzői állásokhoz 
szükséges tudást megszerzendő „beállok segédjegyzőnek, díjtalanul ugyan, de azért mégis bi-
zonyos végeredménnyel, a melynél W=út/2. A jegyző megígérte, hogy ha 3 hónapig, az az 
Szeptemberig gyakornokoskodom, ad egy bizonyítványt egy évi gyakorlatról, s belevezet az 
irodai titkokba, annyira, hogy a jegyzői tanfolyamra elmehetek.”30 István tudásszomja ismét 
kiderül a levélből. „Küldhetnél valami tudományos könyvet, szeretnék valamit olvasni, de va-
lami okosat. Mert egész prédikátor vagyok a papomnak én írok predikátiót, persze azt mon-
dom, hogy Szász Károly, Gulyás, stb. írta, és igen dicséri, ha megtudná a csalást, össze szidna 
nagy lelkendéssel papolja én pedig élvezem.” Ugyanakkor kiderülnek étkezési szokásai is. 
„Különben én a magam gazdasszonya vagyok, és úgy élek a mint nekem tetszik, urasan. A mai 
kosztom pl. ez volt: Reggel 8 órakor: cseresznye kenyérrel, 10 órakor egy karé zsíros pirítós. 
Délben főztem krumpli levest, és az említett vacsorát.” 31

1902-ben Móricz Istvánnak még mindig csak ideiglenes állása van: „Kaptam 3 honapra 
való munkát. [….] Dolgozom, legnagyobb élvezetem a leletezés és bélyeg áthuzás; ma 180 
kor. értékűt huztam át. Miklós azt mondja, hogy nyaljam le. Mit szólsz hozzá? No ne félj csak 
tréfálok.”32

1902 májusában egy szemrehányó hangú levélben a család anyagi gondjairól is szó esik, 
s éppen a legnagyobb testvértől várnak pénzbeli támogatást: „Nem is gondolod, mily kelle-
metlen helyzetben vagyunk, s te nem irsz egy levelező lapot sem. Édes apám roppant ideges. 
Még egy fi llér házbért sem fi zettünk. Jöjj azonnal haza, vagy írj. Hozz pénzt.”33 Következő 
hónapban, 1902 júniusában keletkezett, egy már teljesen más hangvételű, a pénzügyeket nem 
is érintő levélből kiderül, hogy Zsigmondnak az Urániában megjelent − első fővárosi publiká-
ciójaként − a már említett tanulmánya. A sikernek családi körben is komoly recepciója van. „Az 
»Uraniában« megjelent Reviczky. Dezső haza jött, és holnap beszél Györével. Gyulabátyám 
igen szigoruan veszi a tanulást. No de semmi. Nincs semmi bajom. Ha írsz levelet – esetleg, – 
küldd el a nyakkendő tűmet, ha megkerült.”34

Móricz István 1902-ben az érettségizés időszakában, először szeret bele egy lányba. 
Élményeiről fi lozófi ai kérdéseket is felvető, irodalmi stílusban számol be testvérének. „Mi a 

27  Móricz István Móricz Zsigmondnak, Bodrogszentes, 1900. júl. 6. PIM M. 100/1458/9.
28  Ferenczy István: Életpályák. Útmutató minden pályára, az arra előkészítő tanintézetek ismertetésével, különös 

tekintettel a katonai nevelő- és az ipari, kereskedői pályákra.
29  Móricz István Móricz Zsigmondnak, Bodrogszentes, 1900. júl. 6. PIM M. 100/1458/9.
30  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1901. május 11. PIM M. 100/1458/10.
31  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1901. május 11. PIM M. 100/1458/10.
32  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1902. febr. 20. PIM M. 100/1458/11.
33  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1902 május 29. PIM M. 100/1458/12.
34  Móricz István Móricz Zsigmondnak, Kisújszállás, 1902. jún. 8. PIM M. 100/1458/14.
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legédesebb? Az első siker; az első szó, melyet kedveseinktől hallunk; az első falat; az első 
korty víz; az első megérdemelt dicséret; az első ibolya; az első gyümölcs… az első csók… az 
első szerelem? […] A ki kéjelgett már ezekben, együtt érzi a boldog érzet viszhangját azzal, 
a ki szintén részesült a földi élet rideg húrjai közé belopott mennyei hárfa tündér [---]35 da-
lából; irigyli az édes kellemet attól, ki még nem kóstolta ezeket. Én eddig csak a két utóbbit 
nem ismertem, s most gyönyörrel szivom magamba. Az első csók, melyet Bajza, Berzsenyi, 
Kisfaludiak, Vörösmarti stb szelleme lehel ajkamra; az első szerelem, melyet a költészet, tudo-
mány gyújtott szivembe.” 36 

Móricz István házasodási terveiről már nem ír leveleket, legalábbis a vizsgált korpuszban 
nem találtunk erre vonatkozó utalásokat. Móricz Virág listájából származó ismertetésből csak 
annyi derül ki, hogy „Nem így képzelte a házasság első évét.”

1902-ben, amikor Zsigmond már Kispesten él, megpróbálja Istvánt és testvéreit budapes-
ti állásokhoz segíteni. Nyár végére István megörökli bátyja állását, és a kultuszminisztérium 
számvevőségére kerül hivatalnoki pozícióba. 1903 nyarán Móricz Zsigmond népköltési útra 
indul, és a gyűjtésbe igyekszik családját, így Pistát is bevonni.37

1904 tavaszától és nyarától már kevesebb munkát érintő kérdés kerül a levelekbe, ekkor 
Zsigmond már házasodni készül, ezért a leveleket István javarészt Vashegyre a Holics család 
címére küldi. 

1905 nyarán és őszén István már a házasság nehézségeiről is beszámol, és egy súlyos beteg-
ségen is átesik. István betegsége a családi levelezésben is fontos téma, Holics Janka is aggódva 
érdeklődik Pista hogylétéről: „Hogy van Pista szegény? Nagymama már elsiratta, azt mondja, 
hogy vége már neki, ő nagyon féltette mindig. Azt mondja, hogy az ő bajából nincs gyógyulás. 
Szegény fi ú, én még sem tudom elhinni, hogy úgy legyen. Rossz helyre is ment ő oda, ahol 
nincs gyors segítség, sem orvos, sem patika.”38 Végül Móricz Károly leveléből tudjuk meg, 
hogy Pista végül jó helyre került „a szanatóriumba van, igen jó helyen. Minden reggel megfü-
rösztik hideg vízbe, utána pedig meg pokrócozzák.”39 

A hivatást és magánéletet egyaránt érintő megállapodás István életében 1907-re következik 
be: „Pistának 1907-ben letelt hat- vagy hétesztendős fi zetésképtelen számgyakornoksága, vég-
legesítették, kinevezték, mindjárt meg is házasodott.”40 

Az ezt követő időszakban nem születtek levelek, vagy elvesztek, Pista hivatali előmenetelé-
ről Sipos József Móricz Zsigmondnak írt leveléből értesülünk: „Egy felette igen fontos kérvé-
nyem van a kultuszminiszteriumnál, melynek fi gyelemmel kisérésére Pista öcsédet szeretném 
felkérni.”41

Végül utalni kell Móricz István utolsó élettörténeti epizódjára, a háborús élményekre, illet-
ve a halálával kapcsolatos családi narratívákra. A önként hadba vonuló Móricz Istvánra vonat-
kozó egyik történetet megőrző Tükrökből tanulságos egy vonatkozó részletet idézni:

35  Olvashatatlan szó.
36  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1902. júl. 14. PIM M, 100/1458/14.
37  „Az első Szatmár megyei népköltés-gyűjtő út.” Vö. Móricz Miklós: i. m. 482.
38  Holics Janka Móricz Zsigmondnak, Vashegy, 1905. aug. 3. PIM M. 100/746/20.
39  Móricz Károly Móricz Zsigmondnak, Budapest, 1906. aug. 15. PIM M. 100/1462/2.
40  Móricz Miklós: i. m. 469. 
41  Sipos József Móricz Zsigmondnak, Milota, 1913. dec. 3. PIM M. 100/1926/11.
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„[Pista] éjfélkor ment haza. Tizenegy forintot költött a katonákra.
– Az ígéret után hogy 9-kor otthon lesz.
– És olyan nehezen tudta kicsalni Lenkétől a pénzt. Mondta Lenke„de már olyan sokszor 

becsaptál, hogy elköltötted, a mi pénz volt nálad.” És ezt Pista olyan rossz néven vette, hogy 
[Lenkének] kellett megkérdezni, hogy no, hát odaadjam még az 5 koronát?

– Nem is csodálom, ha Lenke nembánja elmegy a háboruba Pista.”42

Móricz Zsigmond 1915. október 5-én írja meg legutolsó levelét a hadapródként megszó-
lított testvérének: „Kedves Pistám, Megkaptuk minden irásodat, nagyon szép és jó, amit irtál. 
Most arra kérlek próbáld pontosan s részletesen összeírni a kiadási naplódat. […] Irj magadról, 
igen, igen örülünk neki. Készülök haditudósítónak, s akkor tán még találkozhatunk odalent.”43 
A két testvér a földi valóságban azonban már nem találkozhatott. Móricz István, miután 1915. 
augusztus 1-jén részt vett a győztes második isonzói csatában, megsebesült, és 1915. szeptem-
ber 22-én, 34 éves korában egy tábori kórházban meghalt az olasz fronton.

Móricz a Doberdónál elesett testvér iránti gyász és elkeseredett düh érzéseit a Műteremben. 
Pasztell című, Rippl Rónai Józsefnek ajánlott prózában fogalmazta meg.44 

Irodalomtörténeti vonatkozások

Kutatásunk arra a kérdésre is keresi a választ, hogy vajon a levelezéskorpusz feltárásának 
lesznek-e a szépirodalmi-publicisztikai életműre vonatkozó textológiai-fi lológiai eredményei.

Már a vizsgálat alá vont levélanyagban is számos ilyen vonatkozású levél bukkan fel. 
Móricz Zsigmond és Móricz István levelezésének viszonylag gazdag irodalmi vonatkozása 
azzal magyarázható, hogy a legidősebb öcs kívánt leginkább bátyja nyomdokaiba lépni: sza-
badidejében ő is versfaragó, történetgyűjtő és -mesélő ember volt. Móricz Miklós családtörté-
neti emlékezéséből is kitetszik, hogy István hivatali munkája mellett művészvénával megáldott 
versfaragó és történetek, novellák szerzője: „Pista, a vidám, tréfára mindig kész, mást ártatlan 
tréfákba beugratni mindig hajlandó fi ú, a jó hivatalnok, eredeti novellák és még eredetibb ver-
sek írója, a derék fi ú.”45 Tehát a Móricz oeuvre keletkezéstörténetének szempontjából is forrás-
nak számító tematikus egységet azok a Móricz István-levelek képviselik, melyekben Móricz 
István később felhasználható és továbbalakítható történeteket – novellacsírákat, regénycsírákat 
–, azaz írói alapanyagot is közöl, újságol el testvérének. A történetek mesélésének és kedve-
lésének hagyománya a pap felmenőktől is eredeztethető, illetve a gyermekkorhoz is köthe-
tő. Csécse az idősebb Móricz testvérek számára a „boldogság szigete volt, ahol az édesanya, 

42  Móricz Zsigmond: Tükör, IV., 2352. oldal; PIM Kézirattára.
43  Móricz Zsigmond Móricz Istvánnak, 1915. okt. 5. PIM M. 100/2703.
44  „a boldog színek káprázó játéka alatt, férfi  vére ömlik lövészárkok medrében, óh öcsém, hullattál-e vért, mikor 

naiv, bolond fővel rajongó, oktalan magyar magad vállalkoztál patrulra, leső, merész, őrült fi ú, pirosan tomboló arcod, 
kékre gyűlt bő véred s gyáva szíved, gyávaságodban merészeltél nagyot, gyáva voltál gyávaságod kitrombitálni és 
lombtól reszketve s gyávaságtól hőssé bátorodva rohantál bele kis buta egér, vén, önként jelentkező magyar, az ellen-
ség közé…” (Móricz Zsigmond: Műteremben. Pasztell. [Rippl Rónai Józsefnek] Nyugat 1915. 21. szám)

45  Móricz Miklós: i. m. 471. 
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szebbnél szebb meséket mondott mondogatott kicsi fi ának szatmári nyelven”.46 Istvánra már 
kisgyermek koruktól fogja jellemző, hogy utánozza és egyben provokálja is idősebb testvérét. 
Mindig, mindenben Zsigmond nyomában próbál járni, például abban is, hogy „megörökli” 
bátyja munkahelyeit, de elkap valamit abból fogékonyságból is, amely Móriczot más erényei 
mellett professzionális homo narransszá, azaz íróvá teszi: a nyitott szemmel és füllel járás ké-
pességét és a történetek szorgalmas gyűjtését, illetve alkotását. 

Ez egyrészt a társadalmilag és művészileg egyaránt feltörekvő testvér attitűdjeként is értel-
mezhető, másrészt általánosságban is igaz, hogy már önmagában a műfaj is predesztinálja erre, 
ugyanis a rendszeres levélírás, a még egyébként irodalmi babérokra nem áhítozó, kevesebb 
művészi fogékonysággal beoltott, „szabályosabb” családokból származó levelezőkből is oly-
kor előcsalogatja a fi lozófust, költőt. 

Cséve Anna már rámutatott, hogy Móricz egyik népszerű novelláját, a Tragédiát öccse által 
gyűjtött és levélben ismertetett47 „a magát halálba evő paraszt gyönge és zavaros meséje” alap-
ján írta meg.48 Móricz folyamatosan rekontextualizálja a folyamatosan gyűjtött történeket és 
az István leveléből megismert igaz történetből alkotott változatot már a szatmári gyűjtések ta-
pasztalataiból táplálkozó „néprajzi kérdésekben is tájékozott” „monográfushangon” szólaltatja 
meg.49 Cséve Anna modern szerkesztésmódként értékeli, hogy Móricz életművében tematikus 
parallelizmusok találhatóak, az olykor az idézettség érzetét keltő szövegek az életműben külön-
böző variációkban és jelentésértékekkel vándorolnak tovább.50 

Móricz István egyik, irodalomtörténeti vonatkozásokkal is rendelkező, 1901. június 2-án 
kelt levelét Móricz Virág így értékeli: „Pompás, érdekes leírása a szentesi parasztnak, tanító-
nak. Sokat felhasznált belőle a Fáklyában. Remek.”51

A levelek nyelvhasználati jellegzetességei

Móricz István levélíró teljesítményének nyelvi vonatkozásairól, a levelek stílusáról is érdemes 
szót ejteni. Egy datálatlan gratulációt kifejező levél verses formában íródott: „Hallám a tapsot, s 
engem elragadott sikered / Vigyázz, hogy téged elne ragadjon a – gőz /öcséd: Móricz István.”52

A levelek gyakran humoros hangvételűek, vagy irodalmias nyelvezettel íródnak. 
1900. január 3-án Imregről írt levélben a tanulástól már-már minden külsőségről megfe-

ledkezett Móricz Zsigmondot így látjuk legidősebb testvére szemszögéből: „Meg van é még 
a Zsiga szakálla? Ha meg van, hány czentiméter hosszú? Hát a haja hány deczi méter? Hát a 
bajusza hány méter? Jók é a fogai? Egészséges é? Szép e a szemöldöke? Hát a szem pillája 
milyen? Jó-e még a czipője? Hány zsebe53 van összesen? Jó-e a hallása? Épek é a fül kagylói? 

46  Czine: i. m. 26.
47  Maga a levél sajnos lappang, de Móricz Virág feljegyzései tudósítanak létéről és arról, hogy az igaz történet a 

Tragédia nyersanyagává vált. 
48  Vö. Cséve Anna: Szituálatlan üzenetek, Az újraolvasás és újraírás alternatíváiról a Tragédiában. = Az újraol-

vasott Móricz. Előadások és tanulmányok, szerk. Onder Csaba, Nyíregyháza 2005. 82. 
49  Cséve: uo.
50  Cséve: i. m. 82.
51  Móricz virág jegyzete, jelzet.
52  Móricz István Móricz Zsigmondnak, PIM M. 100/1458/55.
53  Bizonytalan olvasat.
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Hát a nyaka vastag é? Hízik-é? Tanul-é sokat? Hát a szája milyen? Van é jó és ép nyelve? Van 
é szép orra? Szép-é az arcza? Hát a körmei szépek-é? Rágja-é még? Van e izmos karja? Haza 
tudna é jönni még a szőllőtől 10 percz alatt? Van-e tyúkszeme? stb. stb. Élnek é a veszekedő 
szomszédok czímei? Mindenről kimerítő választ kérek.”54 Nemcsak szépirodalmi jellegű pró-
bálkozásokra találunk bőven példát Móricz István leveleiben, hanem gyakran idéz klassziku-
sokat is, például Berzsenyi Dániel metaforáit használja az idő múlásának ábrázolására: „Rohan 
az idő gyors szárnyakon. Csak a kezdő vonalai ezek a miket el kell végeznem szeptemberre 
a tudománynak, csak tájékoztatás arra nézve, hogy mint haladjunk tovább, s ezeket a hajszál 
vonalakat is alig tudom Szeptemberre a legnagyobb szorgalom mellett megtanúlni.”55 1900. 
január 7-én, egy Imregről írt levélben Móricz István tréfásan a Szózatból idéz: „Csak hogy az a 
bökkenő, hogy nincs oklevél, mert itt mindjárt a szomszéd faluban volna számodra hely, mely 
ápol s eltakar.”56A levelek szerkezete általában nem egységes, István sziporkázóan szeszélyes 
stílusának köszönhetően, de a levelet kezdő és záró leggyakoribb megszólító formák homo-
génebb képet mutatnak. A megszólítás legtöbbször „Édes, jó Zsigám” vagy esetleg „Kedves 
Zsigám.” A leggyakoribb elköszönő formula a „sírig szerető testvéred” elköszönéssel beveze-
tett aláírás.

Összefoglalás

A levelek ismertetése után megállapítható, hogy a polgárosodás igénye az értelmiségi, mű-
vészi körökbe törekvő család alapvető attitűdje volt. Ez a törekvés megnyilatkozott az egész 
családra jellemző igényes, változatos nyelvhasználatban, a tudás és a szorgalmas munka meg-
becsülésében, de legfőképp a történetgyűjtés és -mesélés szokásában. A legidősebb Móricz 
fi úk vetélkedése mind a társadalmi feltörekvésre igyekvő küzdelmeikben, mind az ezt tükröző 
írásaikban jól nyomon követhető. Móricz István számára az igazi példakép, az idősebb test-
vér mintát ad saját narratív énjének kidolgozásához, később elvetett irodalmi próbálkozásihoz. 
Kettejük kapcsolata főleg a középiskolai években, illetve a munkakeresés, munkába állás idő-
szakában intenzív, ugyanis Istvánnak ekkor van legnagyobb szüksége tanácsokra, támogatásra.

A levelekből jól körvonalazhatóak a levélíró hétköznapjai. Az olykor irodalmi próbálkozá-
soknak is beillő leírások révén beszámol vágyairól is. A levélszövegekből láthatjuk azt a folya-
matot is, ahogyan Móricz István fokozatosan eltávolodik a családi fészekből: a korai, 1899-től 
körülbelül 1909-ig írt levelekben még elsősorban a családi események mediátoraként szólalt 
meg, de később a munkába állás, valamint a pártalálás időszakában már elsődlegesen saját 
problémáit osztja meg testvérével, és így a családi történetek fokozatosan háttérbe szorulnak. 

Móricz Zsigmond íróvá érésében is szerepe volt a családi közegnek, mivel ők voltak mű-
veinek első befogadói, sőt Móricz biztatására az írói emlékanyag gyűjtésében is készségesen 
részt vettek. Móricz Zsigmond élettörténete és írói attitűdje motivációt jelentett testvérei szá-
mára a valóság megélhetővé tételében57 és elmesélésében is. A családi levelezésből, illetve a 

54  Móricz István Móricz Zsigmondnak, Imreg, 1900 jan. 3. PIM M. 100/1458/2.
55  Móricz István Móricz Zsigmondnak, 1902. júl. 14. PIM M, 100/1458/14.
56  Móricz István Móricz Zsigmondnak, Imreg, 1900. február 23. PIM M. 100/1458/4.
57  A családtagok közötti „információ- és véleményáramlás előkészíti, megélhetővé teszi az eseményt”. Vö. Keszeg 

Vilmos: i. m. 2008. 233.
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családtagok által írt biográfi ai visszaemlékezésekből jól rekonstruálhatók a korszakot meg-
határozó világtörténeti és a Magyarországot érintő jelentős történelmi események is. Az első 
világháborúban esik el Móricz István, a korszak elvándorlási hullámára pedig jó példa Móricz 
Dezső „amerikázása”.58

Megkockáztatható az a kijelentés is, hogy Móricz elsődlegesen családjának és családjáról 
is írta műveit, nemcsak a korai pályaszakaszban, hanem a későbbiekben is. Az írásfolyamat 
ugyanis számára sohasem volt magánakció, hanem mindig volt közösségi vonatkozása is. „Az 
irodalom társasjáték” − írja naplójában 1942-ben. 

Móricz Zsigmond iskolai, hivatali, majd művészi előmenetele fi atalabb testvérei számára új 
világokat nyit meg, mintegy „fáklyaként” világítja be az előttük álló utat. Móricz Ida megfogal-
mazásában Móricz nemcsak az irodalomé, hanem a családé is, tehát a történetek nekik, róluk 
is szólnak: „Így lett ő a magyar irodalom egyik legnagyobb csillaga, és a miénk! Szemünk, 
lelkünk rajta volt, s mindnyájan kénytelenek voltunk a legjobbat kitermelni magunkból.”59 

Letters of István Móricz to Zsigmond Móricz – Biographical Narratives
Keywords: correspondence of Zsigmond Móricz, Petőfi  Literary Museum, critical edition of letters, biographical 

narratives

In February 2016 a three-year project on the research of the correspondence of Zsigmond Móricz was launched 
in the Petőfi  Literary Museum. The present project aims at processing the fi rst half of the material, dating until 1923, 
which includes approximately three thousand letters. The goal is to prepare a digital edition of these letters.

DigiPhil, which is responsible for the digital technology part of the work prepares online critical editions and 
richly annotated digital transcriptions of the manuscripts to the general reader and to scholars. 

The letters of István Móricz who was the elder brother of the outstanding writer put in biographical context 
shows the family life and the portrayal of the members of the family. Diligence, hard work and efforts for belonging 
to the bourgeoisie class are the most typical features which characterize them all. My study also points out the role of 
narratives in their lifes and their admirance for arts. 

58  Habár Móricz István kevés közéleti tárgyú levelet ír. Ezek közül egyet (1902. júl. 10.) Móricz Virág ismertet, 
mely például „Dühös levél a németek és a királyok ellen”. Móricz Virág családi levelezésről összeállított gépirata, PIM 
Kézirattára.

59  Móricz Ida: i. m. 25. 
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