
enyhén szólva — túlzásnak érzem, hogy 
„8 éven át [1920—27] egy sor sem jelent 
meg a magyar sajtóban a Szovjetunióról, 
ami nem a gyűlölet és a rágalom forrásából 
táplálkozott volna" (82. 1.). S bármennyire 
jogosult is a Kassák-féle Munka defetista 
politikai cikkeinek éles bírálata, egy nép
szerű kiadvány nem közölheti újra meg
jegyzés nélkül azokat a durva hangnemű 
s érvelésükben is sokszor hibás cikkeket, 
amelyekben Kassák és folyóirata „a trockiz-
mus nyílt, tudatos propagálójáéként jelenik 
meg (321. 1.), illetve ezt írják: „Ugyanekkor, 
hogy »baloldali« legyen a lap, néhány cikké
ben a Szovjetuniót dicséri — persze ez arra 
jó, hogy a trockista agitációt és a szociál-
fasiszta nézet ket az olvasó könnyebben 
bevegye." (321.) 

Irodalompolitikái-esztétikai síkon is ér
vényesül ez a szemlélet s nemcsak a korabeli 
700%-ban, hanem kissé Tamás Aladár 
mai tanulmányában is. Pákozdy Ferenc 
mégoly becsületesen-pártos, jószándékú, de 
rossz versét (159. 1.) azzal véli jellemezni a 
szerző (noha előzőleg kijelenti: „nem azért 
mondom el [ezt], mintha ezzel a költemé
nyek színvonalát kívánnám bizonyítani"), 
hogy a költő hathónapi börtönbüntetését 
— ami emberi-világnézeti szempontból meg
rázó és tiszteletreméltó, de nem „esztétikai" 
érv! — említi. „Ez a súlyos ítélet, aminő 
magyar költőt egyetlen verséért alig-alig 
ért, az akkori magyar hatóságok válasza 
volt, ami a költemény tartalmára és irodalmi 
színvonalára egyaránt vonatkozott" (70. 1.). 

Több mint egy évtizede jelent meg Móricz 
Zsigmond levelezésének első gyűjteménye 
F. Csanak Dóra szerkesztésében, a legkor
szerűbb filológiai igényeknek megfelelő, min
den fontos tudnivalót tömören és világosan 
összefoglaló jegyzetekkel. A kétkötetes ki
advány valóságos irodalmi szenzációként 
hatott, annak ellenére, hogy az író jogutódjai 
elzárkóztak attól, hogy Móricz Zsigmond 
hagyatékából bármit is a szerkesztő rendel
kezésére bocsássanak és ennek következté
ben éppen a familiáris vonatkozású levelek 
maradtak ki az egyébként imponálóan gaz
dag gyűjteményből. 

A most kiadott kötet, amelyet az író 
legfiatalabb lánya, Móricz Lili állított össze 
és látott el kísérőszöveggel, talán már annak 
jele, hogy megtört a jég és folytatódni fog 
Móricz Zsigmond irodalmi hagyatékának, 
leveleinek, néplóinak, jegyzeteinek, ismeret-

A szocialista irodalom és kritikai öntudata 
fejlődésében történelmileg szükségszerű és 
komoly értékeket is felmutató periódus 
volt ez a proletkultos időszak. Elvi-elméleti 
tanulságai és történelmi funkciója azonban 
a szubjektív körülményekkel együtt is 
objektív kritika tárgya kell legyen. Ettől 
tudomány ugyanis a tudomány. S egyébként 
már a húszas évek végén feltűnt egy másik 
szocialista tendencia is mind a lírában, mind 
a kritikában, amely gyökeres fordulatot, 
valóságos vitát jelentett ezzel a szemlélettel. 
A mai történelmi értékelés tehát a korabeli 
„erőviszonyokra", „alternatívákra" is építhet. 
Már 1928-ban s egy polgári lapban megfogal
mazta József Attila azt a máig érvényes 
marxista gondolatot, hogy „A formai szem
pontoktól eltekintve, minden szocialista 
pretenzióval fellépő költővel kapcsolatban 
— éppen a szocializmus érdekében — első
sorban azt kell megvizsgálni, hogy mennyi
ben élte át a szocializmust mint költészetet, 
vagy pontosabban szólván, eszmei tartal
mát mennyiben sikerült lelkivé váltani. Ez 
fontos szocialista szempontból, mert anél
kül még a munkásság osztályharca is válhat 
szocializmus-ellenessé, és fontos nem-szocialis
ta szempontból, mert egy tömegmozgalom 
emberi mélységét méri" (József Attila: 
Egyszerű énekek. Bricht a Cézár versei. = 
Nyugat, 1928. június 16. illetve JAÖM III. 
kötet, 10. I.). 

Agárdi Péter 

len műveinek, töredékeinek, vázlatainak a 
feldolgozása és kiadása — másszóval: köz
kinccsé tétele. De addig is, amíg ez bekövet
kezik, nagy nyereség Móricz Lili gyűjtemé
nye, amely Simonyi Máriának, az író második 
feleségének írt leveleket tartalmazza, meg
ismerkedésüktől Móricz Zsigmond élete vé
géig, 1924-től 1942-ig. A lázas szerelem 
fellobbanásának napjaitól, az első házas
ság tragikus megszakadásán, majd az új 
házasság esztendein át az elhidegülés, 
a különválás, az érzelmi leszámolások, 
anyagi osztozkodások kínos-keserves epiló
gusáig. 

Móricz Lili kísérőszövege rokonszenves 
szűkszavúsággal mondja el a legfontosabb 
tudnivalókat levelek és levélcsoportok élet
rajzi hátteréről, és az sem zavaró, hogy meg
jegyzéseiből végig nyilvonvaló a rehabilitáló 
szándék, az a törekvés, hogy Móricz Zsigmond 

MÓRICZ LILI: KEDVES MÁRIA! 
Móricz Zsigmond levelei Simonyi Máriához. Bp. 1973. Magvető K. 329 1. 
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és Simonyi Mária szerelmének, házasságának, 
konfliktusainak és szakításának az ügye vég
re már ne csak az író, oldaláról, hanem mind 
a két fél egyéniségével számolva kapjon 
megvilágítást. 

Sajnálatos viszont, hogy a kötet össze
állítója a szövegekre, illetve a szövegközlés 
módjára vonatkozóan semmiféle tájékoz
tatást nem ad. Semmi sem árulja el, hogy 
a levelek szövegét teljes egészében közli-e, 
vagy kihagyásokkal, sőt a gyakran vissza
térő kipontozott sorok inkább azt sejtetik, 
hogy a szerkesztő sok esetben csak levélrész
leteket fűzött össze. 

Annak, aki kéziratból ismeretlen doku
mentumokat ad közre, jogában áll, hogy 
személyes vagy kegyeleti okokból, esetleg 
politikai meggondolásokból bizonyos szöveg
részeket továbbra is elzárva hagyjon a nyil
vánosság elől, de az ilyenfajta szövegelha
gyások egyértelmű jelzésének ma már ki
alakult normái és módszerei vannak. A 
szerkesztő-kiadói munka megbízhatóságá
nak elengedhetetlen feltétele, hogy ilyen 
vonatkozásban se maradjon bizonytalan
ságban az olvasó, illetve a kötetet forrás
munkaként használó irodalomtörténész. 

Az új levelezés-gyűjtemény sok értékes 
dokumentumot tartalmaz, és ha radikáli
sabb átértékelésekre nem is inspirál, élet
rajzi-lélektani vonatkozásban sok mindent 
világosabbá tesz, bizonytalan hipotézisek 
hitelét erősíti vagy gyöngíti. 

A legfigyelemreméltóbb tanulság, hogy 
a most megismert levelek nyomán még job
ban kiéleződik Móricz életének egyik ellent
mondása, hogy elvben a házasság intéz
ményének következetes kritikusa, de a 
maga személyében menthetetlenül és fel-
oldhatatlanul házasságra rendelt, illetve 
még pontosabban fogalmazva házasságra 
ítélt egyéniség. Házasságon belül és házas
ságon kívül számára minden nő addig szá
mít igazán, amíg teljes egészében betölti 
és megvalósítja a házastársi szerepet, illetve 
a házasság lehetőségét-ígéretét jelenti szá
mára. 

Eddig is gyanús volt a regényes elképzelés, 
hogy két évtizede tartó házassága azért 
ment váratlanul tönkre, mert megpillan
totta az igéző szépségű művésznőt és a 
rátörő szenvedély elől nem tudott elmenekül
ni. Sokkal valószerűbb az a feltételezés, 
hogy amikor két évtizedes együttélés után 
egyre nyomasztóbbá vált számára a házasság, 
őmaga dobta bele magát akarva-akaratlan 
az elviselhetetlennek érzett létformából az 
új szerelem sodrába. Csak ebből az aspek
tusból érthető, hogy felesége elvesztését 
aránylag védetten, nagyobb összeroppaná
sok nélkül vészeli át, hogy a tragikus fordulat 
után nyomban szervezni kezdi új életfor
máját, vagyis az új házasság feltételeinek 

megteremtését, hogy sorsa ellen akkor 
lázadozik igazán, amikor úgy látszik, minden 
áldozat hiába történt, mert Simonyi Mária 
nem hajlandó semmiféle kapcsolat újra-
felvételére. „Mióta magát úgy szerelembe 
őrjítettem magammal együtt, azóta csak ver 
a szél s a vihar, semmit, semmit sem éltem, 
semmit nem produkáltam, most is a gerin
cem fáj, és a beleim táncolnak, mert folyton 
arra gondolok, hogy én, látja, így kiöntöm s 
kitárom magamat Maga előtt s maga erre a 
levélre sem fog reflektálni, és maga egy nekem 
félelmetes vitustáncban forog, nem látom, nem 
értem, csak rettenetesen fáj." 

Makacs és elszánt házasság-hajszolása 
magyarázza azt is, hogy amikor feleségének 
öngyilkossága után az első hónapokban 
még nem sikerül Simonyi Máriával új életét 
elrendeznie, illetve a házasság perspektí
vája is bizonytalanná válik, nyomban in
tenzív levelezést kezd Magoss Olgával, az 
Ady Lajosék társaságában megismert deb
receni asszonnyal és most már Magoss Ol
gát próbálja megnyerni a házasság gondola
tának. Ha egy év múlva, 1926 júniusában, 
amikor Simonyi Máriával mégis házasságra 
lép, régi illemszabályokat követve vissza is 
küldi Magoss Olga leveleit Debrecenbe, ha 
meg is szakad néhány évre baráti kapcsola
tuk, a debreceni asszony mindig ott szere
pel számításaiban, terveiben mint lehetőség, 
aki egyszer, ha a második házassága is tönkre
menne, még a felesége lehet. 

Ha a Simonyi Máriának és Magoss Olgá
nak írt levelek dátumait összevetjük, vilá
gossá válik, hogy amint súlyosabb disz
harmónia következik be Móricz házasságá
ban, nyomban megindulnak a levelek Deb
recenbe, hetenként nem is egy, hanem 
kettő, három vagy még több, és újra meg 
újra nagyon fontossá válik számára a deb
receni asszonyhoz fűződő barátsága. 

Az 1963-as kiadvány megjelenése után 
olyan vélemény is megfogalmazást nyert, 
hogy egyesek túlértékelik ennek a barát
ságnak a szerepét az író élettörténetében. 
A most megjelent kötet, bár gyűjtőkörének 
megfelelően egyetlen Magoss Olgához írt 
levelet sem tartalmaz, közvetve mégis arra 
hívja fel a figyelmet, hogy helytelen volna 
ennek a kapcsolatnak a jelentőségét kisebb 
figyelemre méltatni. Éppen az irodalomtör
ténész nem bagatellizálhatja ezt a kontak
tust, mert most már több, mint ezer Móricz
levél ismeretében világosan látjuk, hogy 
Magoss Olga volt az a partner, aki vonzódások 
és idegenségek sajátos feszültségének ered
ményeként a legérdekesebb, legőszintébb, 
leginkább önelemző levelek írására inspirálta 
az írót. 

Móricz megíratlan ars poeticájának leg
fontosabb alaptételeit, sajátos materialista 
felfogásának körvonalait, első házassága 
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válságának kórképét, az első feleség legta
lálóbb jellemzését továbbra is a debreceni 
asszonynak küldött levelekben kell keres
nünk. 

Helytelen volna azonban bármennyire is 
csökkenteni a Simonyi Máriának szóló 
levelek irodalomtörténeti jelentőségét. Az 
új gyűjtemény alapján teljesebben értjük és 
ismerjük az író utolsó két évtizedének külső
belső történetét, élete eseményeit, harcait, 
lázait, vívódásait. 

A hosszú időszak határain belül természe
tesen nemcsak a levelek tartalma, hangvé
tele, hangulata, hőfoka és stílus változott 
meg, hanem a levelezés egész karaktere is. 
Az első periódus szerelmes levelei sajátos 
hatást váltanak ki — természetesen nem 
azért, mert szerelmes levelek, elvégre el
ragadóan szép antológiákat is állítottak már 
össze ebből a műfajból — hanem mert úgy 
érzi az olvasó, mintha olyan előadásnak 
volna a nézője, ahol a rendező elvétette 
a szereposztást. A negyvenöt éves férfi 
egy erőszakos kamasz modorában követel 
szerelmet és halmozza a diákos udvarlások 
Stílusvirágait, a századforduló korát idéző 
versezetekben vall szíve fájdalmáról, újra 
átéli magában Csokonai kikosaraztatásának 
történetét, amely kisgimnázista korában 
annyira megindította, elhatározza, hogy be
fejezi régen abbahagyott színdarabját Cso
konai és Lilla reménytelen szerelméről. 
A szerepet, amelyet magára erőltet, a szen
vedélyt, amelybe belelovalja magát, mi sem 
jellemzi jobban, mint az, hogy Csokonai 
históriáját, a reménytelen szerelem naiv 
iskolapéldáját érzi a legalkalmasabb modell
nek arra, hogy azon keresztül minden kínló
dását, szerelmi lázát és válsághangulatát 
kiírja magából. 

Egyik későbbi levelében maga Móricz 
is azt írja, hogy cukorszavakat, szóbonbono
kat küldött Simonyi Máriának, telítve a 
legédesebb ízzel, szíve érzéseivel, és ehhez 
hozzátehetjük, hogy az utókor számára 
mindenesetre sokkal érdekesebbek a második 
periódus levelei, amelyek már az új házas
ság létrejötte utáni években íródtak. 

Móricz utazókedve, hévízi kúrái, Simonyi 
Mária színészi hivatása, amelyhez vidéki 
szereplések is tartoztak, tátrai és ausztriai 
üdülései, valamint bizonyára az a felismerés 
is, hogy az együttlét nem mindig jelent harmó
niát — mindezek a körülmények hozzájá
rulhattak ahhoz, hogy sokat voltak egymás
tól távol, gyakran váltottak leveleket, és 
így — Simonyi Mária jóvoltából — sok levél 
maradt az utókorra. 

A legérdekesebbek azok a dokumentumok, 
amelyeket joggal nevezhetünk „riport-le
veleknek". Ezekben éppúgy működik Mó
ricz alakot formáló, környezetet és légkört 

teremtő ereje, mint klasszikus novelláiban, 
sőt, annak következtében, hogy magán
levélben nem kell kritikai indulatát, embert
szóló kedvét visszafognia, csak még jobban 
felszabadul alakító fantáziája. Remek be
számolókat küld Simonyi Máriának felvi
déki és erdélyi útjairól, a kassai estet kö
vető bankettről, fehérbajszú volt ezredesek, 
borotválatlan öregecske apátplébánosok, egy
kori vastag földbirtokosok létformává vált 
honfibújáról, a régi magyar világ különös 
rekvízitumairól, akik édes boldogsággal él
vezik az életet, a bajt, a politikai szerencsét
lenségeket, üldözést, elmúlt börtönök emlékét 
s dicsőségét, pár soros arcképvázlatot rögtö
nöz a fiatal Mécs Lászlóról is, a helyi 
társadalmi élet szervezőiről, falusi költők 
agresszív öntudatásról. Megírja nagyváradi 
szereplésének történetét is: négylovas hintó
val, deputációval, versmondó fehérruhás lá
nyokkal várják, de előadóestjére nem sikerül 
becsalogatni a város magyar értelmiségét. 

Egyik pesti levelében feljegyzi egy Fészek-
beli estjének tapasztalatait, ahol Hevesi 
Sándorék társaságában hallgatja a színházi 
világ féltékeny és féktelen intrikáit, az 
országra zúduló gazdasági válság, a csődök, 
álcsődök, árfolyamesések, elbocsátások és 
színházbukások rossz közérzetében. „Egész 
este egy jó szót emberről nem hallottam" — 
állapítja meg a levélben. 

Amikor aztán a beszélgetés közben kiderül, 
hogy a gazdasági krízis miatt a legrosszabbkor 
hozta szóba Simonyi Mária nemzeti színházi 
szerződtetésének ötletét, ő sem kíméli Heve
sit, és leveléből egy megvesztegethetéssel is 
gyanúsítható sötét üzletember torzképe raj
zolódik ki a rendező-igazgatóról, akit másutt 
nemes és tiszta léleknek nevezett. 

Móricz Lilit is foglalkoztatja a probléma: 
melyik változatnak higgyen? A levélbelinek-e 
vagy a másiknak, amely a nagy rendező és 
a vonzó egyéniség vonásait rögzíti. 

A kérdés jogos, de nemcsak Hevesi, ha
nem Simonyi Mária és Móricz életének, 
pályájának bármely más szereplőjével kap
csolatban is. Annyi bizonyos, hogy Móricz 
nem akarta sem a világot, sem önmagát 
becsapni, és nemcsak arról van szó, hogy 
változott is időnként az emberekről alkotott 
véleménye. Elsősorban azt kell számításba 
venni, hogy a levélbeli reflexióknak más a 
viszonyuk az érzékelhető valósághoz, mint 
az érett műveknek. A Móricz leveleiből ki
bontakozó önportré éppen azért lényegében 
nem másítja, hanem gazdagítja, árnyalja, 
kiegészíti és korrigálja a továbbra is leg-
kompetensebb érvényű képet, amelyet az író 
életmüve alakított ki a kortársakban és az 
utókorban. 

Vargha Kálmán 
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