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A kiállítás vezetője abból a célból készült, hogy nyomtatásban is közzé tegyük a tár-
lat legfontosabb üzeneteit, melyek a már jól ismert és részben újdonságnak szá-
mító Móricz-képet mutatják be. A kiállítás bejárása után a látogató választ talál-
hat arra a kérdésre, hogy a magyar elbeszélő irodalom történetének egyik sajátos 
szerzői hangja, milyen sokrétűen hangzik ma. A kiállítás címválasztása a szépíró, 
a naplóíró, az országjáró-jegyzetelő író megszólaltatását állítja középpontba.
Öt témapont jelenik meg a kiállítási térben, mely hozzávetőlegesen az írói életraj-
zot is követi: a Pályakezdés, Nyugat, Móricz és Leányfalu, Önarckép és Realizmus 
témakörei. A témapontok önálló részek, mindegyikben található egy-egy összefog-
laló főszöveg, melyet vezetőnkben közreadunk. A kiállítás központi terében találha-
tó nagyméretű érintőképernyős interaktív táblán megjelenő témapontok bővebb 
tartalommal is olvashatók, irodalomelmélettel, további szerzői szövegekkel és szak-
irodalommal együtt. Kiállítás vezetőnkben is idézetekkel bővítjük a tematikus ösz-
szefoglalókat, melyeket a látogatók érdeklődése, kérdései alapján válogattunk össze.
Az említett fókuszpontok alkalmasak a hagyományos kiállítás-bejárásra, a kije-
lölt útvonalon haladásra időrendben. Ugyanakkor a tér bejárása, tetszés szerint, 
minden témaponttól megkezdhető, hiszen egymásra utaló részletek lehetővé te-
szik, hogy a látogató önálló felfedezőútra induljon. Éppen ezért kiadványunk se-
gít a helyszínen való tájékozódásban: bemutatja az installációs elemeket és inter-
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aktív játéklehetőségeket is, melyekre egyéni és csoportos látogatókat egyaránt 
invitálunk. A vállalkozó kedvűek hét helyszínen is szerezhetnek jutalom-pengőket: 
háromféle társasjátékban, kuglizással, ülőkockák kirakós játékával, választott inter-
aktív feladat megoldásával és egy párbeszéd felépítésével vagy olyan jelenet megal-
kotásával, továbbá eljátszásával, melynek e párbeszéd része lehet. A szabályok és a 
feladatleírások a játékasztaloknál találhatók, illetve az interaktív táblán is megkeres-
hetők. Pengőket a múzeum dolgozójától lehet kérni. Az a szerencsés, aki összegyűjt 
hét pengőt, és megtalálja a kiállítótérben a jutalmat is, legközelebb belépődíj nél-
kül látogathatja majd a kiállítást, illetve ezt a jogát másik személyre is átruházhatja.

Jó szórakozást és tanulást kívánunk!
A kiállítás rendezői



PÁLYAKEZDÉS (1898-1909)

Móricz Zsigmond első írásait a 19-20. század fordulóján a népies-nemzeti iskola szókin-
cse és szemléletmódja jellemezte. A valóságos 20. századi faluról szerzett személyes 

tapasztalatai azonban eltávolították ettől az irányzattól, és ennek a hagyománynak radikális 
újragondolására késztették. A népkölté- szeti gyűjtések, falukutatások, a még lé-
tező paraszti kultúra idealizálás nélküli tanulmányozása a téma 
más megközelítésmódját és érzékelését eredményezték. 
Móricz rácsodálkozott az élőbeszéd kifejezőe-
rejének szabadságá- ra, a dalok és mesék 
elbeszélésmódjának gazdagságára, majd 
egész írásmódjá- nak kiindulópont-
jává és forrásá- vá tette azokat. 

A Hét krajcár (1908) és a Tragédia 
(1909) című novel- lái egy mindaddig 
ismeretlen, nem írásbeliségen ala-
puló műveltségre és gondolkodásmódra 
alapozó írásművészet első remeklései voltak.    
Móricz nem egyszerűen egy hagyomány foly-
tatójaként, hanem annak alakítójaként vált a  magyar 
modernitás prózaírójává.

„Ez nem szépköltés! nem is költés; hanem – tapasztalás.”
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„Csak két telek van Csécsén, amely egészen külön s a többitől elkülönült állapotban 
van. 
Ahogy az országút végigfolyik a községen, a falu két végén, mielőtt tovább menne,   ka-
nyarodót tesz, itt jobbról fut be, ott balról megy tovább. Mindkét helyen adódik egy-
egy kis telek, mely így háromszög formában szembe kerül a főútra, s ha a fatornyos 
templom ott nem állana a kis falu közepén, szemezhetnének is egymással. Mind a két 
telket egy-egy sikátor még külön önállóvá határolja, s a kis családi ház, mely a többi 
parasztháztól nemigen különbözik, így valósággal zárókőszerűen ékelődik. Vagy boldog 
szigetül. 
Ez a két ház már kisdiák koromban feltűnt nekem különös fekvésével, s a debreceni kol-
légiumban megindított diákfantáziával és szépen fejlődő egocentrikus világrend-épí-
téssel, kivételes szerepet szántam nekik. A két ház ugyanis a szüleim háza. Az egyik az 
apám, a Móricz Bálint öröksége volt, a másik az édesanyámé, a Pallaghy Erzsébeté. 
Két pólus, mondtam már nagyon régen, s ebből a poláris helyzetből következtettem ki 
az egész házasságot szüleim között. 
A két pólus között szikra pattant, s lettem én.
Csupa szimbólum. Anyám háza a keleti: ez a fészek, az eredet, az ex oriente lux. Apámé 
a nyugati, a jövő, a kultúra iránya […]
Számomra Csécse szín, hang, íz, szag és tapintás. Az öt érzék indukciója kitölti a szü-

Móricz Zsigmond szülőháza, a Pallagi-ház 
Csécsén. 
PIM, Művészeti tár, 1960-as évek, másolat.
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lőföldről minden élményemet. S mivel a csecsemő bárhol és bármiként is élt az első 
három évében, hacsak megvolt az ennivalója, csak boldog tudott lenni: ezért minden, 
ami erre a boldog időre emlékezteti, örömérzéseket kelt benne […]
Benne van a gyümölcs édessége és a nyári por kedves szaga. A természet lelkesítő, 
tüdőtágító illatos öröme. Maga az a név, hogy Csécse, mindig úgy hat rám, mint valami 
ízes friss gyümölcs, cuppant az ember, csettint és nevet. Csécse. Mennyire örülök, hogy 
azt a bájos falut kaptam szülőföldnek […]
Bármilyen nagy volt is a pillanatnyi pénzhiány, az erkölcsi tőke mindig teljes és tökéle-
tesen tárolt aranyvalutában állott készen. 
Ehhez azonban kellett, hogy mind a két házastárs egygondolkodású legyen. A fődo-
logról, az egymás iránti viszonyról azonos nézetük kellett, hogy őrködjön az élet felett. 
Édesapám soha egy pillanatra sem csüggedt el, hogy valóban, mint a fecske behordja 
a család és életpárja számára az élelmet; s édesanyám egy pillanatra sem fáradt bele 
s a legnagyobb fáradság idején sem hagyta abba azt a képzelhetetlenül nagy munkát, 
hogy hét gyereket minden segítség nélkül maga gondozzon és neveljen fel. Mivel mind 
a ketten állották a tudattalanul vállalt feladatot, mind a ketten büszkék tudtak lenni 
egymás teljesítményére. […]
A tügyi szenvedés elkísért az egész életen át. Az a különös védetlen állapot, amiben gyer-
mek-koromban voltam, a szülők sorsának áldozata lévén, magamat is megtámadott. 

A múzeum épülete és a kert nyáron.
A múzumtól jobbra található az 1948/49-es 

kopjafa és a Wass Albert emlékkő

A múzeum épülete karácsonyi időszakban, 
betlehemmel az előtérben
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  Boldog voltam, hogy akkor a gúnyka-
cajból kimenekültem, mert éppen akkor 
vittek el Debrecenbe, a kollégiumba […]
De én soha többet nem éreztem jogot arra, 
hogy őszintén boldog és vidám legyek.”
(Móricz, Életem regénye MEK)

„Nagyon szerettem Debrecent. Nincs itt 
senkim, semmim. És mégis az enyém az 
egész város. Kisdiák voltam itt; itt eszmél-
tem az élet legelső csodáira, és ezt soha-
sem felejthetem el. Minden ház, minden 
bolt, minden név, minden por és minden 
kollégiumi vaskalap megrezzenti a szívem; 
ez az egyetlen zavartalan hangulat, amely-
be fájó életgyötrelem soha nem kapcsoló-
dott. Sehova se tudok menni az országban, 
ahol ugyanilyet éreznék.”
(Móricz Zsigmond: Vallomások a városról 
Idézi Szilágyi 2013. 56.)

„Aztán voltunk Debrecenben, ahol először 
értette kisgyerek korában meg, hogy a tu-
datlanság a legnagyobb szerencsétlenség. 
Szerette ezt az öreg kollégiumot.
Vettünk […] a zsibvásáron  […] egy régi róz-
sás paraszti faliórát, […] egy gyönyörű régi 
fekete cserép tintatartót.”
(Móricz Virág 1979. 254.)

„1903 nyarán a Kisfaludy Társaság titkára, 
Vargha Gyula – mivel a köztiszteletben álló 
Pallagi Gyula unokaöccsének 
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megélhetéséről még mindig nem sikerült gondoskodnia – a Magyar Népköltési 
Gyűjtemény című sorozatának új kötetére adott megbízást. 
Elképzelését talán az vezette, hogy Móricz megismerje az igazi népdalt. A népies-nem-
zeti iskola szerint ugyanis, aki nem járt falun, abból nem lehetett költő. Az Alföld felfe-
dezése csak századfordulón kezdődött meg, szociográfiai adatok gyűjtésével. Még Mó-
ricz Zsigmond sem sejtette, mekkora része lesz benne, hiszen éppen az 1903 és 1907 
közötti időszakot ma a magyar népi kultúra „aranykoraként” tartják számon.
Móricz tehát azokba a falvakba ment, ahol gyerekévei egy részét töltötte, s ahol még 
rokonai is éltek.
Június 20-ától szeptember 1-jéig a Csécse. Milota, Bökény, Magosliget, Botpalád, Kispa-
lád, Nagypalád, Tiszakóród, Istvándi, Nagyszekeres, Csenger útvonalat járta be. 1907-ig 
még négyszer indul útnak…”
(Cséve, 2005. 24.)

„Ezeknek az utaknak az alkalmával a gyűjtési szituáció, illetve a népi vagy mesei világ-
látás mélyebb megismerése új, megértő gondolkodásra indítja Móriczot. A „közösségi” 
alkotás (népdal, népmese) egyfajta minta lesz számára, melynek formáit az irodalom 
műfaji-esztétikai rendszerébe közvetíti. 

Móricz Zsigmond szobra a múzeumkertben.
Kovács Ferenc alkotását 1966-ban állították 

Múzeumkert a Millenniumi emlékművel,
2000.
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„Móricz sajá-
tosan hosszúra nyúlt 

írói indulása, több lendület-
tel vett nekifutása bizonyítja, 

hogy sokfelé indulhatott volna a 
századelő irodalmi életében: le-
hetett volna belőle nyelvész, kri-
tikus, műfordító, monográfus, 

néprajzos, ifjúsági író, sőt 
költő vagy drámaíró is.”

(Cséve 2005.32.)

„1905 január 
5-én, Janka huszonkettedik 

születésnapján keltek egybe. (…) 
Zsiga pedig szakadatlanuk írt, és min-

den tervét megbeszélte Jankával. Végre 
társat talált küzdelmeihez, sőt meglelte az 
első olvasót, az első kritikust is műveihez, 
melyeknek egyelőre még nincs visszhang-
ja. Móricz házasságát anyagilag és esz-

meileg is ugyanarra a tényre alapozta, 
mint eddigi éveit: nagy író lesz.” 

(Cséve, 2005. 34.)

Az Erdő mező c. verses állatmesékről Móricz Zsigmond így ír Kozma Andornak, 1907. 
december 31- én:
 „Soha az életben nagyobb dicséretet nem kaphatok, hogy verseim: 
»szinte a  magyar népköltészet üde termékeinek látszanak«. Éppen az volt a mi ben-
nem buzgott […] Azt akartam, hogy ezek az állatmesék, olyanok legyenek, mintha nem 
volna szerzőjük, mintha csak leírtam volna valahol.” 
Ennek egyik közismert példája az Iciri-piciri kismacska verses meséje, melynek alapja 
egy mesefeljegyzés volt prózában leírva.
Móricz nem egyszerűen egy hagyomány folytatójaként, hanem annak alakítójaként 
vált a magyar modernitás prózaírójává.
(Cséve Tárlatvezetés a Móricz Társaság összejövetelén. 2019. május 27.)
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Szivartartó. Móricz Zsigmond tulajdonából Kártyajáték a Hét krajcár című novellához

A novella szövegére épülő, de an-
nak szövegismerete nélkül is játsz-
ható motivációs játék, mely a 
Maslow-féle szükségletpiramis 
lépcsőfokaira támaszkodik. A 
játékosnak hét krajcárt kell ösz-
szegyűjtenie, melyhez huszon-
egy lapból álló pakli és egy kézzel 

könnyen állítható óra áll rendel-
kezésére. 

„Móricz 
írói pályája és 

személyes életútja miatt 
erősen szimbolikussá vált nemcsak 

a Hét krajcár című novella mint nyitány, 
de a Nyugat folyóirathoz csatlakozás is. A 

Kelet-Magyarországról származó, majd Nyu-
gatra vándorolva budapesti íróvá váló Móricz 
földrajzi értelemben mindenképp, de a számára 
legfontosabb intézmények önmeghatározó 
elnevezését illetően is a két pólus között 

mozgott, pályáját a Nyugatnál kezdte és a 
Kelet Népnél fejezte be.”

(Szilágyi 2013. 136.)
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A modernitás történetében a Nyugat teremtette meg azt az iránymutató irodalmi 
programot, amelyhez a népies nemzeti irányzat mellett más századfordulós stílu-

sirányzatok is csatlakozhattak. Móricz újfajta megközelítésmódja, magyarság-
képe és irodalomértelme- zése illeszkedett a folyóirat által 
hirdetett modernista elvekhez: új, eredeti monda-
nivaló, esztétikai au- tonómia, igazságtisztelet, 
az irodalom kultúra- és társadalomformáló 
erejébe vetett hit. Móricz talán legfon-
tosabb újítása a nyelvi egyszerűség 
stiláris megkom- ponálása volt, amit 
e l b e s z é l é s e i - ben és regényeiben 
összetett pró- zapoétikai eljárások 
hoztak létre. 
A Nyugat befoga- dó közege nemcsak 
az írói „beérke- zést”, hanem 25 éven 
át a legfontosabb támogató írói, kritikusi 
közösséget is jelen- tette Móricz számára. 
Már első regényével, a Sárarannyal országos 
hírnevet szerzett magának; amit további hat nagyregény 
megjelenése követett a Nyugat- ban. 1929 és 1933 között a folyóirat 
társszerkesztője is volt.

NYUGAT (1908-1933)
„Jó garázs volt az a régi Nyugat: csak jó kocsikat vettek fel, 

s azok futhattak, amerre akartak.”
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„A Nyugat első nemzedéke nem pusztán az irodalomba hozott gyökeresen újat a mo-
dernista fordulat révén, de saját bőrét is vásárra vitte, és magánéletében, a férfi-nő 
kapcsolatban is „forradalmat” hajtott vége. Nem volt ez független a házasság intéz-
ményének a század elején megfigyelhető válságától, a női szerep megváltozásától. […]
Ez a feszültség, mondhatnám akár meghasonlásnak is, ami Móricz személyes életé-
ben a tisztes polgári erkölcsöknek való megfelelés és a konvenciók felrúgása között jött 
létre, rendkívül érdekesen rímel arra az írói meghasonlásra, amelyet egy ünnepi Nyu-
gat-konferencián Tverdota György vázolt fel. Tverdota szerint a Nyugat első nemzedé-
kének tagjai több felől is, és nemcsak az irodalmi nyelvhasználat terén szállnak harcba 
a konvenciókkal: „Az újat akarás nevében konfrontációt vállaltak a hagyományos érték-
renddel. Frontot nyitottak a nemzeti érzéssel, a magyarságtudattal szemben. A vallásos 
hitet és a valláserkölcsöt provokáló meggyőződéseket hangoztattak. A morál szabálya-
inak áthágásával hivalkodtak, illetve felfüggesztették az erkölcsiség létjogosultságát a 
művészet területén. Tüntettek azzal, hogy túlteszik magukat annak a társadalmi réteg-
nek, csoportnak a bevett életgyakorlatán, amelyből származnak.” 
A meghasonlás, a feszültség, a dacos szembeállás a megmerevedett irodalmi elvárá-
sokkal és polgári erkölcsökkel, majd időnként visszahúzódás a normák fedezékébe az-
tán Móricz egész pályáján megfigyelhető.”
(Szilágyi 2008. 38-39.)
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„A tévképzetek közé tartozik, hogy a folyóirat 1908-ban a semmiből nőtt ki. Ha szem-
ügyre vesszük az adatokat és tényeket, akkor azt kell mondanunk, hogy éppen ellen-
kezőleg, megindulását mozgalmas és eleven, kiterjedt és szerteágazó, a könyvkiadás, 
színház és sajtó arányait tekintve mindenképpen jelentős szellemi élet vette körül. Az 
irodalomban többféle irányzat és áramlat élt egymás mellett: még a lírai költészet sem 
csupán a népnemzeti iskola üres szólamaiból és érzelgős hazafiaskodásából állt.
Az átütő erejű költő, Ady Endre és a korlátokat áttörő kötet, az Új versek mellett kellett 
egy rendkívüli szerkesztő egyéniség, akinek hívó szavát elfogadják az irányba tartó írók. 
Ez a szerkesztő egyéniség volt Osvát Ernő. Kellett egy éles tollú publicista, akit ismer 
és elfogad a közönség, és aki vállalja a viták vívócsörtéit. Ez a publicista volt Ignotus. 
Kellett egy higgadt, józan műbíráló, akinek véleményét írók és olvasók egyaránt méltá-
nyolják. Ez volt Schöpflin Aladár. Kellett egy megállapodott, idősebb író, aki köztiszte-
letben áll, és aki már avval is segít, ha szerepeltethetik a nevét. Ez az író volt Ambrus 
Zoltán (igaz, októberig kéreti magát). Kellett egy művelt irodalombarát, aki felkészülten 
tud visszaválaszolni kritikai támadásokra, emellett jól forgolódik pénzügyi körökben, és 
számítani lehet rá az anyagi források felkutatásában. Ez volt Fenyő Miksa. Végül kellett 
egy fiatalember, aki elég érzékeny ahhoz, hogy maga is író legyen, és elég érzékenység 
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nélküli, hogy betöltse a szerkesztőségi mindenes szerepét. Ez a fiatalember volt Gellért 
Oszkár. Belőlük toborzódott össze a Nyugatot életre hívó kis tábor. A hozzájuk csatlako-
zók közül - a Nyugat későbbi története szempontjából - a Figyelőben még költőként is 
szereplő Hatvany Lajost kell külön kiemelni.
A Nyugat ereje abban rejlett, hogy nem vált szektává. Nem egyetlen irányzat, nem 
egyetlen csoport, még csak nem is egyetlen korosztály mondhatta magáénak, hanem 
kezdettől, megindulása pillanatától sokféleség jellemezte, és az évek múlásával ez a 
sokféleség fokozódott és növekedett. Sem pártok fegyelmét, sem stílusmozgalmak 
egyenruháját nem kellett magára öltenie annak, aki leült a Bristol Kávéházban a folyó-
irat asztalához.”
(https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/muveszetek/a-nyugat-szerkesztese-es-babits-mi-
haly)

„A Légy jó mindhalálig 1920 karácsonyára megjelent.
Az anyjának dedikálta. Neki adta ezt a könyvet. Soha életében senkinek, 
se a feleségének, se a gyerekeinek, senkinek be nem írta a nevét, a szavát ebbe a köny-
vébe.
Nagyanyám olvasta már folytatásokban is, de mikor karácsonykor a kezébe kapta, úgy 
zokogott, hogy azt rémítő volt nézni. Az apám is sírt, összeborulva, forrón, fájdalmasan 

Kártyajáték a Légy jó mindhalálig című regényhez

A kártyákon a regény cselek-
ményére, szereplőire, szín-
helyeire vonatkozó, felelet-
választós feladatok találhatók. 
A nyerés esélyeit a mű szövegis-
merete segítheti, hét jó válasz 
egy pengőt ér. A kártyajátékot 
egyszerre öten játszhatják.
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sírtak, soká, nagyon soká.
(Móricz Virág 1979.39.)

„A forradalmak alatt és után szerzett kény-
szerű tapasztalatait gyermekkori sérelmé-
nek történetébe rejtve írta meg – a sáros-
pataki kudarcokat debreceni környezetbe 
helyezve – a Légy jó mindhalálig című re-
gényében, mely 1919 decemberében már 
készen volt. Egy évtized múlva rendszeres 
levelezőtársának, Magoss Olgának így fedi 
fel titkát: ”A Nyilas Misi tragédiájában va-
lóban nem a debreceni kollégium szenve-
déseit írtam meg, hanem a kommün alatt 
s után elszenvedett dolgokat. Ezt, tudja, 
még soha senkinek ki nem vallottam. Én 
akkor egy rettenetes vihar áldozata vol-
tam. Valami olyan naiv s gyermekes szen-
vedésen mentem át, hogy csak a gyermeki 
szív rejtelmei közt tudtam megmutatni azt, 
amit éreztem, lám az egész világ elfogadta, 
s a gyermek sorsát látták benne. Az ember 
örök gyermek s gyermek marad, ha a feje 
deres is. Talán az az egy szép dolog van az 
életben, s ez az egy vigasztaló.”
(Cséve 2005. 53-54.)

„A keleti eredet, a Nyugatot védelmező, 
ebbe belerokkanó kis nép képzete jelenik 
meg a Légy jó mindhalálig-ban is, amikor 
Nyilas Misi Nagy úrral beszélget Nagy-Ma-
gyarország térképe fölött, majd Bellának 
igyekszik továbbadni a felismerését: ”Min-

Móricz Zsigmond: Falu. Három színdarab. 
Előzéklapján Móricz Zsigmond Ady Endrének 
szóló dedikációja: „Ady Endrének, jaj de gyönyörű, 
de igaz, de belőlem való a versed Valakihez. Ölel 
Zsigád.” Borítóterv Kozma Lajos, Bp., Nyugat, 1911. 

PIM Könyvtár, B 18.506

Móricz Zsigmond: Sári bíró. Borítóterv Falus Elek, 
Bp., Nyugat, 1910. PIM Könyvtár, B 16.745
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dig ez volt a mi sorsunk: nekünk kellett feltartani a keleti vad népeket, mindig Magyar-
ország volt a szélső harctér, ahol igazi bástya fogadta a keleti hordákat. Nem bámula-
tos? hogy a magyarság azért jött keletről ide, hogy ezer éven át folyton ő akadályozza 
meg, hogy Európát baj ne érje keletről?”
(Szilágyi 2013. 149.)

„Mit hozott Móricz írói működése a Nyugatnak, annak az orgánumnak, amely 25 éven 
át a legfontosabb támogató írói, kritikusi közösséget is jelentette számára? Magyar-
ságképet és irodalomértelmezést. Szerkesztői elképzeléseit 1929 és 1933 között tudta 
megvalósítani, amikor Osvát Ernő halála után Babits Mihállyal együtt átvették a folyó-
iratot.
A Nyugat új orientációját, Móricz magyarságképének és irodalomértelmezésének szer-
kesztői koncepcióját a kiállítási tablón látható fényképek és kéziratok illusztrálják.
Az író cigarettás fotója feltehetően Kassán készült, amikor Móricz 1930 februárjában 
felolvasó estet tartott a Felvidéken. Miután Móricz a Nyugatban meghirdette a „nem-

Újabb magyar költők. Lyrai anthológia 1890–1910. Szerk. 
Elek Artúr, borítóterv Falus Elek, Bp., 

Nyugat, 1911. Rippl-Rónai József tulajdonából.
PIM Könyvtár, B 16.302
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zeti koncentráció”, és az „új magyar opti-
mizmus” programját, felajánlotta a Nyugat 
fórumát a kisebbségi magyarság íróinak. 
Terveket dolgozott ki, hogy erősítse a tár-
sadalmi érdeklődést a folyóirat körül és 
növelje az előfizetők számát. Az elcsatolt 
területeken népszerűsítette a Nyugatot.
Mindez mutatja, hogy Móricz eltávolodott 
Osvát programjától, a „tiszta irodalmiságú 
irodalom korától”. Móricz nem az író és 
kritikusa közös műhelymunkájaként, fóru-
maként tekintett a Nyugatra. Nem szerző 
és mű, hanem író és olvasó viszonylatában 
jelölte meg az irodalom feladatát. Ennek 
az elgondolásnak megfelelően a folyóirat 
küldetését a társadalmi problémákra is ki-
tekintő, önművelődésre felszólító kultúra-
közvetítésben látta.
A tablón láthatjuk azt a dokumentumot 
is, amely a Nyugat folyóirat díszes fejléces 
papírján felhívással fordul a magyar olva-

sóközönséghez: „Miért harcol a Nyugat?” Néhányat idézek a válaszok közül: a műve-
letlenség ellen, a tehetségtelenség ellen, a megvásárolható tollak ellen, minden ellen, 
ami az ember szabadságát korlátozza. Küzd a fiatalságért, a tiszta gondolatokért, igaz-
ságért, a haladó szellemű nemzeti koncentrációért, a szociális fejlődésért.
Az utóbbi kitétel eltérő a tisztán esztétizáló modernség mintájától. Móricz a kultúr-
misszió jegyében a Nyugat szervezetét, intézményes formáját átalakította. A folyóirat 
profilját kiegészítendő, a szerkesztőség mellett további osztályokat hozott létre, így 
például a Nyugat Könyvosztályát (1930. szeptember), a Nyugat Színpadi Osztályát, az 
Irodalmi Szalont (1931. január), a Nyugat-barátok körét (1931), és a Nyugat Akadémiát 
(1932. november).
1932-ben, a Nyugat 25. éves jubileumának alkalmából rendezett ünnepség nevezetes 
eseményét megörökítő felvételen a Nyugat szerkesztősége és szűkebb írói köre látha-

Móricz Zsigmond portréja, 
Győri és Boross felvétele, Kassa, 

1930. PIM Művészeti tár, F.3834.1
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tó. Balról hátul a hangversenyrendező áll, 
mellette Lengyel Menyhért, Ascher Osz-
kár, Szép Ernő, Erdélyi József, Gellért Osz-
kár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits 
Mihály, Tóth Aladár, Török Sophie, Schöp-
flin Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső, 
Karinthy Frigyes.
A csoportkép alkalmat ad arra, hogy Mó-
ricz ünnepségen elhangzott bevezető be-
szédéből idézzünk. “Mi kötöttük össze a 
mese világát a való élettel, mi emeltük fel 
a mindennap szépségét a túlvilági fények 
közé. Mi már egyetlen valóságnak az élet 
valóságát tekintjük, anélkül, hogy lemon-

danánk az eszményekről és a költői magasságokról, amelyek az élet valóságát a koz-
mikus törvények közé iktatják. De mi az igazságot nem a Sínai-hegyen akarjuk kijelen-
tésben kapni, hogy ahhoz vallásos áhítattal s a betű imádatában közeledjünk, hanem a 
nyers és a valósággal lefolyó életben akarjuk fölfedezni.”
Mintha Móricz a kultúra kérdéseire adandó válaszról – vagy a válaszadás képességének 
igényéről – azt mondaná, hogy az nem szellemi monopólium. Ennek az árnyaltabb kul-
túrafogalomnak, mely az író pályakezdésétől jellemzőn jelen van gondolkodásában, a 
Nyugat fórumán is hangot ad.
Móricz a szerkesztéstől való megválása után, 1933-tól nem adott írást a folyóiratnak. 
Neve ezután is a címlapon maradt a főmunkatársak között Kosztolányi Dezső és Schöp-
flin Aladár mellett. 1936 júliusától már neve is lekerül a címlapról.”
(Cséve Tárlatvezetés a Móricz Társaság összejövetelén 2019. május 27.)

Ki kicsoda Móricz Zsigmond barátainak, ismerőseinek névsorából?

• Elek Artúr (1876–1944): író, művészettörténész, kritikus.  A Nyugatnak 1908-tól 
főmunkatársa, képzőművészeti kritikusa, majd rovatvezetője. Az Újság szerkesztő-
ségében (1903-tól) munkatársa volt a fiatal újságíró Móricz Zsigmondnak. Ő írta az 
első komoly méltatást az íróról a nyugatban 1909-ben. Az író közeli jóbarátja volt.

Nyugat-est a Zeneakadémián, 
PIM Művészeti tár, F.15831
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• Szabó Lőrinc (1900–
1957): költő, műfordító. Babits 
Mihály mutatta be Móricznak 
1920-ban, aki az akkor pá-
lyakezdő költőt Móricz Virág 
instruktoraként alkalmazta, 
egy hétig leányfalui otthoná-
ban is vendégül látta.
• Tóth Árpád (1886–
1928): költő, műfordító, új-
ságíró. 1909 decemberében 
kapcsolódott a Nyugat szer-
kesztőségébe. Ekkor így jelle-
mezte a pályakezdő Móriczot: 

Móricz Virág, Móricz Lili, Móricz Gyöngyi. 
Székely Aladár felvétele, 

PIM Művészeti tár, F.4172

„Apám szeret-
te a fényképeket. A Nyu-

gat írói körében volt egy remek 
fényképész, Székely Aladár. És a csa-
ládi fénykép kedvéért csak hozzáju-
tottunk mi is új ruhához. Azt is anyuka 
varrta, de gyönyörű csíkos volt! Szóval, 
ünnepélyes és mutatós alkalmakra még-
is volt mindig díszruhánk, télen bársony, 
nyáron vászon, amit aztán a végtelensé-

gig örököltünk egymástól.”
(Móricz Virág 1979. 160.o.)

„Amint lehetőségei 
engedik, Móricz otthont te-

remt a telken. 1912 augusztusában 
már nemcsak a terebélyes, nevezetes 

diófa uralja a kertet, kis ház is áll rajta. Az 
ebédlőbútort a Kós Károly köréhez tartozó Fe-

jérkuty Bálint tervezte. Kós írta fel még a kis ház 
verandájának ajtajára: „Nőjön nagyra ez a ház”, 
ettől kezdve a házba lépők mindegyike odarótta 
szignóját, hagyományként. Móricz Virág sze-

rint Babits esztergomi ajtajának autogram-
gyűjtemény-ötlete innen származott.”

(Cséve 2005. 42.)
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„Csudálatosan kedves és ro-
konszenves (…) nagyon vilá-
gosfejű és józan ember s a tár-
sas érintkezésben igénytelen s 
a végletekig egyszerű”.
• Osvát Ernő (1877–
1929): szerkesztő, író. Az 
1908-ban meginduló Nyugat 
számára ő fedezi fel Móricz 
Zsigmondot, ettől kezdve tá-
mogató kritikusa és barátja.
• Kodály Zoltán (1882–
1969) zeneszerző, zenetudós, 
népzenekutató, zenepedagó-
gus. 1905-ben indult népdal-
gyűjtő körútra, két évvel ké-
sőbb, mint Móricz Zsigmond. 
Törekvéseik a zene és iroda-
lom terén párhuzamosnak 
mondhatók. Könyvtárában 21 

Móricz-kötet állt.
• Karinthy Frigyes (1887–1938): író, költő, műfordító, kritikus. Máig népszerű irodal-

mi stílusparódiáiban (Így írtok ti) a Sáraranyt is kifigurázza 1912-ben Móricz Zsig-
mond, a tősgyökeres címmel.

• Szép Ernő (1884–1953) költő, író. 1909 márciusában csatlakozott a Nyugathoz. 
Tőle származik Móricz egyik kisregényének címe: Árvalányok.

• Gellért Oszkár (1882–1957): költő, 1908-tól a Nyugat munkatársa. 1929 és 1932 
között, Móricz és Babits szerkesztősége alatt a Nyugat Kiadóhivatalának vezetője, 
az író közeli munkatársa.

• Nagy Lajos (1883–1954): író, publicista. Az 1910-es években ismerte meg Mó-
riczot, akkor már, mint beérkezett írót. 1922-től kapcsolódott a Nyugathoz, mint 
főmunkatársa.

• Schöpflin Aladár (1872– 1950): kritikus, irodalomtörténész, író, műfordító, a Nyu-

„A nevezetes ajtó. Bontási 
anyagból került a házra, autogram-

gyűjtemény lett belőle. Apám a következő 
tavaszon bemeszeltette a feliratot, s a vasaj-

tó fehér mezejét rendelte emlékkönyvül. Ettől 
kezdve mindenkinek, aki a tornácra lépett, fel kel-

lett írni ide a nevét. […]
„Vox feminae – vox dei.”

„Ce que femme veut, dieu le veut” - írták fel az ajtó-
ra helyi és világismerettel bíró vendégek. Apu ma-

gyarul is odaírta a közmondást:” Asszony szava 
isten szava.”

(Móricz Virág 1979.140.)
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Elek Artúr Szép Ernő Füst Milán Gellért Oszkár Ignotus Hugó

Karinthy Frigyes Kodály Zoltán Kós Károly Kosztolányi Dezső Nagy Lajos

Nagy Endre Osvát Ernő Rippl-Rónai József Schöpflin Aladár Szabó Lőrinc

Tóth Árpád Zrumeczky Dezső
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gatnak 1908-tól munkatársa. Figye-
lemmel kísérte Móricz pályáját, mű-
veinek állandó kritikusa volt. 

• Rippl-Rónai József (1861– 1927): a 
modern magyar festőművészet egyik 
vezéralakja, festményein megörökí-
tette a Nyugat íróit, Móricz Zsigmon-
dot is. Ez lett az író egyik legismertebb 
portréja. Móricz barátjának tudta, 
művészi elvét, mely a mű egyszerre 
készre formálását hirdette („egyszerre 
festés”), írói hitvallásává tette.

• Nagy Endre (1877– 1938): író, kon-
feranszié, színigazgató. Móricz Nyu-
gat-szerkesztői periódusában a Nyu-
gat Baráti Körének előadóestjeit 
vezette. Szellemes, humoros színpadi 
konferálásai igen népszerűvé tették.

• Zrumeczky Dezső (1883–1917) épí-
tész, grafikus. Zrumeczky és Móricz is 
a népi motívumok forrásaiból merítet-
tek alkotásaikban.

• Füst Milán (1888–1967): író, költő. 
1909-en jelentek meg első költemé-
nyei a Nyugatban. Elismeréssel adó-
zott Móricz prózaírói tehetségének, 
Óda Móricz Zsigmondhoz címmel ver-
set is írt hozzá.
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Leányfaluban vásárolt sző- lő története, a nagy diófával, 
egyike volt azoknak a regénytémáknak, melyek 

csak naplófeljegyzé- sekben, jegyzetekben 
maradtak fenn. A falu lakóiról, a háztar-
tásban segédkező a lka lmazottakról , 
a veteményest, üvegházat, gyümöl-
csöst, virágágyá- sokat gondozó 
kertészekről szá- mos novella, riport 
született. 
1917-ben, amikor 175000 példány 
fogyott el Az isten háta mögött című 
regényéből, a kert hatezer négyszög-
ölre gyarapodott. Az írószobában meny-
nyezetig felhalmozott könyvtár állt, Móricz itt 
írta A nagy fejedelem, Úri muri, Forró mezők, Roko-
nok, Árvácska, Rózsa Sándor című regényeit.

LEÁNYFALU(1911-1942)
„Ez a kert nem szőlőt termett,...hanem hangulatot...
nem krumpli termett itt, hanem százkötetnyi írás”.

Móricz Zsigmond a lányaival Leányfalun 1937-ben
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„Azt mondja egyszer, 1911-ben Rózsahegyi Kálmán - Kálmán bácsi, akkor még a kisle-
gényt játszotta a Sári bíró-ban.
- Zsigám, jöjjön ki Lányfaluba, gyönyörű hely, tiszta Svájc. […]
Rózsahegyinek volt Leányfaluban egy kis villája, s szép tavaszi napon családostul, szám-
tatan üveg pezsgővel felfegyverkezve vonultak ki s velük ő is. Úgy volt, hogy néz valami 
villát, egy nyarat jó lesz ott ölteni a babákkal.
Tavasz volt, a hajó futott felfelé a Dunán. Nem nagyon futott, inkább lihegve kapaszko-
dott, tíz kilóméteres sebességgel. Nagyon szép volt, hogy a fővárostól az első órai út, az 
első tíz kilométer után elhagyott pusztaság, füzesek és néptelen legelők voltak. Balról 
aprócska hegysor tűnt fel, s Rózsahegyi elragadtatva kiált:
- Zsiga, ház nem Svájc?
- Volt már maga Svájcban?...Nem?..Mert én voltam. 
Ebéd után elmentek kiadó lakást nézni. […] De neki egy sem tetszett. […]
De egyszer csak meglát egy hatalmas diófát egy sík kertben.
- Kié ez a fa? Ezt megvenném…Eladó?
Nem bírt a fától menekülni, csábította, babonázott. Beleszeretett a diófába, szülőföld-
jének szent fája volt a dió.”
(Móricz Virág, 1979. 127.)

Fénykép az ülőkockákon
1937. Leányfalu gőzös a szentedrei 

Duna-parton. 
Fortepan

Adományozó: Storymap.hu
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„Nem bírtam a fától menekülni, csábított, 
babonázott, a szülőföldemről mesélt, 
mert a Tiszaháton a diófa a szent fa s diófa 
kultuszban nőttem, szilva és dió. Még az 
apám ment lábbon, tutajon rakományszil-
vával és dióval egészen Szegedig.”
(Móricz Zsigmond: Beszélgetés az írógép-
pel. Idézi Szilágyi, 2013. 667.)

„A Kertem regényében is párhuzamba ke-
rül kert és irodalom, a kert művelése és az 
irodalom létrehozása – Móricz ezzel régi 
irodalmi toposzt keltett új életre. A kéz-
iraton dátummegjelölést nem találunk, 
a keltezés idejére, vagyis arra, hogy ez a 
hatoldalnyi gépirat akkor született, ami-
kor Móricz Leányfaluban élt, a következő 
mondatokból következtethetünk: ”Ez így 
állott 1936 karácsonyig, mikor fata  vo-

Részlet a Légy jó mindhalálig c. regényhez 
készített Debrecent ábrázoló abroszból

Móricz a leányfalui kertben
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lunt, hogy végkép és teljesen kiköltözzek Leányfaluba.” Ebben a töredékben Leányfalu 
műveket termő kertként jelenik meg: ”Nekem ez a kert nem szőlőt termett, hanem 
mámort, nem gyümölcsöt, hanem hangulatot.”, vagy, kifejezettebben, ahogyan Mó-
ricz a vele készült nyári interjúkban is sokszor előhozta: „Így kerültem be Leányfaluba 
, harminckét éves koromban. Több, mint negyedszázad óta itt írok mindent, mert csak 
nyáron szeretek dolgozni s erre költöttem rá mindent, mert a kert, mely két újabb hoz-
závásárlással hatezer ölre nőtt, olyan éhes és igényes, mint minden ideál.”
(Szilágyi 2013. 664.)

Kiskamra
A tárlóként berendezett kiskamrában Móricz Zsigmond és a Móricz család használati 
tárgyai láthatók. Az első polcon a családtól származó régi teniszütő, kerti kugligolyó, 
valamint egy korabeli gyógyszeres doboz áll. A másodikon Medgyessy Ferenc 1913-ban 
megmintázott agyagszobra – a Súroló asszony másolata –, melyet Móricz mindig író-
asztalán tartott. A harmadik polcra helyezett tárgyak (a pálinkás butykos, váza és mázas 
dísztányér) az író tulajdonából származnak. A negyedik és ötödik polcon a családi tinta-
tartó mellett korabeli tárgyak (öngyújtó, legyező, daráló, üveg, varrógép) kaptak helyet, 
valamint egy zacskó leányfalui dió.
„Móricz tehát nyilvánvalóan az elveszett gyermekkorát is meg akarta találni ebben a 

A leányfalui ház terve
PIM Kézirattár

Móricz Zsigmond háza Leányfalun
Ismeretlen felvétele. PIM Művészeti tár
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kertben, amelynek regénye érdekes kí-
sérlet lehetett volna – faluélményt azon-
ban nem kapott Leányfaluban. A keríté-
sen belül megteremthetett egy illúziót, a 
senki szigetét, olyasmit, amit Szakhmáry 
köré írt az Úri muriban: „Én nagyon sze-
retem, de főleg azért, mert ez egy néma 
sziget, ahol teljesen magán[y]os lehetek. 
Oly nagy a kert, s minden oldalról út ve-
szi körül, hogy semmiféle szomszéd nem 
zavarhat. Azért vettem meg a kiegészítő 
felét, s később igazán nagy áldozattal még 
egy darabot hozzá a ház mögött, hogy a 
külső zajt s szomszédot minél jobban ki-
zárjam. Nekem ez a kert és ház valóban a 
Senki szigete.” (Szilágyi 2013. 667.)

„Miközben a Móricz életében meghatá-
rozó nőket, nemcsak Jankát és Máriát, de 
Magoss Olgát és Csibét is,  regényalakok 
modelljeinek szokás látni, megdöbbentő, 
hogy, amikor  Móricz életébe belépett 
Mária,  majd később Csibe, az író  saját, 
sokkal korábbi regényeinek hőseit látta 
meg bennük.(…) Móricz mintha nőtípu-
sokban ,”szerepkörökben” gondolkodott 
volna, de ezeket nem a megismert höl-
gyekből építette fel, hanem a valós, ösz-
szetett jellemű, folyton változó asszonyo-
kat volt képes kizárólag egyfélének  látni. 
Mária így a csábító nő szerepét kapta 
meg, ezt a szerepet azonban hűséges fe-
leségként nem lett volna könnyű eljátsza-
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ni.” (Szilágyi 2013.534-535.)

„Az életemet, az egzisztenciámat egy titokra építettem, arra, hogy nagy írónak érezem 
magam: ez volt a biztos jövőm.
Erről azonban nem szólhattam, erre még célzást sem tehettem, mert egyelőre abszolút 
sikertelenség vett körül. És nemcsak egy külső sikertelenség, de belső írásaim, s min-
den sor, amit leírtam, a tehetségtelenség dohosságát árasztották. A szó, ha már leír-
tam, elvesztette zengését-pengését, és szürke, nyomorult fagombbá lett. Tudtam, hogy 
velem szemben nem igazságtalan a szerkesztő, aki nem adja ki írásaimat, s az olvasó, 
aki nem veszi észre. Komoly és határozott, és biztosan felismerhető tehetségtelenség 
volt az. […]
Egyetemet nem végeztem, nem volt időm: már a remekműveimet írtam. Hivatalt nem 
vállaltam, nem volt értelme, hogy erre fecséreljem el erőmet, mikor írnom kell. A vilá-
gon semmi pénzkeresetre nem gondoltam: majd az írás! […]
Erre házasodtam.
Házasodtam, mert szerelmes, szerelmes, szerelmes voltam.
És mert Maga szerelmes, szerelmes, szerelmes volt belém. Sem isten, sem ember meg 
nem akadályozhatta egyesülésünket. […]
[…] egy lány, aki beleszeretett a borzas hajú, suta, félszeg, csöndes szegény-szagú fiúba. 

Móricz Zsigmondné Holics Janka. Részlet Brodszky Mór 
felvételéből. 

Pozsony, 1900. PIM Művészeti tár, F.4183

Móricz Zsigmondné Holics Janka. 
Székely Aladár felvétele. 

PIM Művészeti tár 
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És az egyetlen lány, aki életemben imponált nekem, mert eszes volt, pontosan olyan 
eszes, mint egy korombeli fiú. Ugyanannyi iskolát végzett, mint én, ugyanúgy lehetett 
vele beszélnem bármilyen elméleti kérdésről, mint egyetemi társaimmal, – holott ad-
dig minden lány, akit megismertem, üres, hiú, bögyösködő, nevetgélő, szellemileg je-
lentéktelen nőcske volt, akit csak gúnyosan, viccesen és megvetően tudtam kezelni.
És ez a lány szép volt, gyönyörű volt, almavirág színű, karcsú, sötét szemű, finom ajkú, 
széplábú, furcsa lebbenő szépségű, fejét előre dugta, és belenézett zavartalanul a dol-
gokba.
És engem inspirált. Neki írtam, rá gondoltam, előtte produkáltam magam… Most már 
igen, már megvolt az élettársam, aki ugyanúgy rá fog szánni egy életet arra, hogy nagy 
író legyek, mint én. És ha azt mondja, hogy nem, akkor is igen.”
(Móricz Zsigmond levele Holics Jankának Debrecen. 1925. január 5. https://pim.hu/hu/
moricz/moricz-hajon)

 „24. II. 2.
Harmadik levél
Kedves Mária, 
[…] Lássa, egy idegen városban, egy kávéházban egyedül. Egyedül, egyedül. Miért gon-
dolok Magára?

Móricz Zsigmondné Simonyi Mária. 
Ismeretlen felvétele, 1927–1928. 

Művészeti tár



30

Hihetetlen lázban vagyok.
Sokkal jobb lett volna, ha Pesten maradok, s ma is bemegyek egy percre az öltözőjébe, 
míg fölszárítja a verejtékcseppeket szép homlokán.
Szép. Szépnek érzem magát.
A testi szépség sohasem hatott rám: maga megölt. Szeretnék lefeküdni a lába előtt, és 
úgy nézni, míg él…Nem vagyok egy beszélgető ember, hallgatva nézném magát. Halk 
morajjal, mint a tenger nézi az eget, vonagolva, szelíden és haragosan, de mindig szem-
be fordulva…és feléje hullámozva.
Milyen kár volt eljönnöm Pestről, már olyan szépen zsendült a maga kis érdeklődése…
el akartam tépni magam, s csak belebonyolódok a maga hálójába….
Miskolc II.2. reggeli 2 órakor
(Móricz Zsigmond Naplók 1924-1925.35. Cséve 2010.)

 „Mária elutazott. 
Úgy látom, s remélem, ezzel eltűnik az életemből.
Ha visszagondolok arra, hogy hat év előtt, ugyanilyenkor voltam Hévízen Jankával, s 
minden gondolatom a Mária utáni vágyból támadt…
Megpróbálom leírni az egész viszonyt.
1924. január 19-én volt a Buzakalász premierje. Akkor már egy hét óta halálosan sze-

Litkei (Móricz) Erzsébet (Csibe). Kálmán Kata 
felvétele, Művészeti tár, 1938 körül. PIM 

Művészeti tár 

A Hét krajcár c. novellához készített interaktív 
játék kellékei:

Az idő szorításában
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relmes voltam abba a színésznőbe, aki a 
darabban a feleségemet játszotta.
Jankával akkor végződött a szerelem. Vég-
ződött, mert öregedni kezdett, s nem élte 
ki az életet. […] S végződött, mert belefá-
radtam huszonegy év szakadatlan harcába, 
mert vele harc volt az élet az első találko-
zástól végig; hisz ezt egész idő alatt írtam, 
lehetőleg burkoltan, paraszmiliőbe s más 
életekbe átültetve, de ő minden napot 
meg tudott termékenyíteni különös és hi-
hetetlen támadásaival.
Ez a harc nekem írói sikert hozott, neki bel-
ső megaláztatást hozott.
Végül belefáradtam, s menekülni vágytam. 
[…]
Janka meghalt 1925. április 2-án. Egy év 
múlva 1926.június 29-én feleségül vettem 
Máriát. […] 
[…] baj volt, hogy négy év alatt Mária egyt  
elen adattal nem gazdagította írói téma-
körömet. […] Mária néma volt, mint egy 
aranyhal. […]
Amellett kiváló egyéniség. Hűséges, kitar-
tó, szolidáris, türelmes. […]
A társaságot nem szereti, mert csak a leg-
nagyobb lukszussal hajlandó megjelenni, 
viszont nincs mondanivalója.”
1930.augusztus 18. Hévíz 17.
(Móricz Zsigmond Naplók 1930-1934. 17-
19. Cséve 2016.)

„Az írófeleségekre talán a lehető legna-Móricz Zsigmond portré fotója aláírással
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gyobb teherként nehezedett a modellé válás esélye: Móricz két feleségének különösen 
kijutott abból a dicsőségből, hogy a kortársak a férj műveit kulcsregényekként olvasták 
[…] Ebben a vonatkozásban leginkább Holics Jankát szokás emlegetni Móricz állandó 
modelljeként, vagy az újabb kutatások nyomán, olyan asszonyként, akinek mondatai 
szétszóródtak az életműben – Simonyi Máriát leginkább a hiánnyal, a csalódással szo-
kás összekapcsolni, hiszen hajlamosak vagyunk elhinni Móricznak, amit állított, vagyis 
azt, hogy nem tudott „belőle” regényeket írni, mivel az asszony nem „szállította le” 
neki azt a színházi regényt, amelyre vágyott. Így hiába vette el Máriát, állította Móricz, 
mégis, még az első felesége halála után is, Jankát alakította regényalakká.”
(Szilágyi 2013.531.)

„Bármennyire csábító lenne értékelni a Móriczhoz tartozó asszonyokat, a kérdést meg 
kellene hagyni a maga összetettségében, különösen azért, mert élet és irodalom össze-
fonódása éppen az asszonyok műbe kerülés kapcsán lesz talán a legbonyolultabb, és 
a móriczi megszólalások, illetve különféle visszaemlékezek sem rendezhetők egyetlen, 
ellentmondásoktól mentes történetté.”
(Szilágyi 2013.533-534.)

A kiállítótér Debrecen városát ábrázoló terítővel, 
fonott széekkel, asztallal, kártyajátékokkal

Móricz Zsigmond Leányfalun
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Írógép
Az írógépen futó, végtelení-
tett papíron a leányfalui isme-
rősök helyi nevek és foglalko-
zások sorjáznak: a művészek, 
híres emberek mellett nap-
számos, ács, fűszeres, Móricz 
“facebook”-csoportja. A név-
sor természetesen nem teljes, 
a válogatással érzékeltetni 
szerettük volna, hogy milyen 
hosszú ez a lista. 
„1910. március 19-én vette az 
első írógépét. Ma is megvan, 
már meghatóan ódivatú szer-
szám, de akkor a legmoder-
nebb kisgép volt, háromszáz 
koronába került. 1930-ig hasz-
nálta. Azóta mindent gépen 

Írógép, rajta Móricz Zsigmond ismerősei Kugli, a Móricz család kedvelt kerti játéka

„Móricz 1936-ban találkozott 
egy lánnyal, aki nem egyszerűen 

modellje, de „adatközlője”, művei anya-
gának „szállítója” lett. Nemcsak műveket írt 

a lány életéből, akit Litkei (majd Móricz) Erzsé-
betnek hívtak, s akit az író névadása nyomán leg-
inkább Csibének ismerünk, de megváltoztatta az 
életét is, és éppen ezzel a tettével vezette a kia-
padás felé az újabb művek forrását: Csibe abban 
a pillanatban, hogy Móriczcal találkozott, elkez-

dett távolodni attól a léttől, ami miatt érde-
kes lett az író számára.”

(Szilágyi 2008.40.)
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írt. Gyorsabban tudott gépelni. mint akár-
ki, de olyan erősen verte a billentyűket, 
hogy csak a legerősebb szerkezet bírta ki 
az indulatát.”
(Móricz Virág 1979. 108.)

Kugli 
A Móricz család kedvelt kerti játéka. 
Szabályai az interaktív táblán találhatók.

Kalapok
Móricz Zsigmond, Holics Janka, Simonyi 
Mária, Litkei Erzsébet kalapjainak máso-
latai arra várnak, hogy felpróbáld őket és 
megnézd magad az Önarckép témapont-
nál található tükörben.

Ülőkockák 
A szivacskockákra telepedve pihenésre és 
szemlélődésre is nyílik lehetőség. Az ülő-
helyek egyben installációs elemek, egyéni 
és csoportos interaktív játékra és feladat-
megoldásra adnak lehetőséget kisebbek 
és nagyobbak számára. Oldalaikból ele-
menként összerakható Ady, Babits, Kosz-
tolányi neve, Tiszacsécse és Leányfalu, a 
dunai gőzhajó, az első Móricz-ház, a Mó-
ricz-művek könyvborítóinak képe, illetve 
írásművészetéhez kapcsolódó irodalomel-
méleti fogalmak, egy rendhagyó irodalo-
móra elemzési szempontjai.

Kalapok és ülőkockák
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Játéktér 
Az interaktív tábla előtt található, kisszínpadként használható körülhatárolt területet 
szabad játéktérként is birtokba vehetik a múzeumlátogatók. Itt kerülhet sor a kiállí-
tótérben található szövegek előadására drámapedagógiai foglalkozások keretében: a 
Barbárok című novella párbeszéd-részleteinek előadására. Ebben a térben nyílik lehe-
tőség arra is, hogy a Török és a tehenek verset párnákkal játsszák el a gyerekek.

Kártyajáték a Barbárok című novellához
A játékosok, akik már ismerik a művet, képeket állíthatnak össze. A játék címe Vadkelet, 
nem véletlenül, hiszen a kockázatvállalásra, a cserekereskedelemre és a kommuniká-
cióra épül.

Interaktív tábla
Az interaktív táblán elérhető a kiállítás anyaga bővített tudástartalmakkal. Rákereshe-
tünk Móricz műveire, műelemzésekre, filmekre, játékokra, valamint a látogatók jegy-
zeteire, képeire is. Ide tölthetők az interaktív játékok közben készült fotók is, melyből 
archívum épül.

Kártyajáték a Barbárok című novellához Interaktív tábla kiegészítő információkkal, 
képekkel, filmekkel
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Rádió. Móricz Zsigmond tulajdonából.
„Ha a rádió előtt ülök – szól 1930-ból Móricz Zsigmond egy fogalmazványa -, mindig az 
az érzésem, hogy csak a legfontosabbat szabad mondanom. Csak azt, ami magamnak 
nagy és szent és megmondanivaló. Nem vagyok fecsegő ember, szeretek hallgatagon 
ülni a társaságban: figyelő őrszemnek tekintem magam. Ha szólok, mindig van ben-
nem valami felelősségérzet: mi az, amit az egész magyarságnak el kell mondanom? 
…a rádió, mint élőszó-közvetítő a legnagyobb mértékben részességet vállal a nemzeti 
munkában…A rádióhallgató nép egységesebbé válik, mint képzelni lehet.”
(Móricz Virág 1979. 378.)
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Móricz alkotó módszerét alapvetően a realizmus valósághűség-elve jellemezte. Az 
író jegyzetelve járta a városokat, falvakat, tanyákat, ahol témákat, modelleket 

keresett; illetve a folyton változó kor- társ beszélt nyelvet tanulmányozta. Ez a 
megfigyelő magatartás mégis különbözött a közvetlen megjele-
nítéstől, „másolástól”. Az írói tekintet érdeklődésének 
középpontjában a valóság helyett a valósá-
gélmény, a látottak helyett a látvány állt. Az 
ábrázolás nyelvi le- hetőségeinek kutatása 
a századforduló és a Nyugat esztétikai 
l á tá s m ó d j á n a k jellemzői voltak.

„[…] Móricz Zsig- mondról kettőt tudok 
- hogy úgy mond- jam: jelen voltam 
nála. Az egyik az a szent betegsége, hogy 
nem tudja élni az életet, mert szakadat-
lan följegyzi, betű szerint: a papiros ki nem 
kerül kezéből, a ceruza meg nem áll benne, s jár-
tában, keltében, ha sétálsz vele, ha beszélget, ha asztalhoz 
ültök, közben folyton jártatja szemét, szaglász, szimatol s mindent 
följegyez, amit meglát, amit hall, ami eszébe jut. A másik: hogy minden szerelme fölött 
egy nagy szerelme van, a magyar. Ez minden változatban érdekli, minden helyzetben 

REALIZMUS
„Vajon hogy lehetne ennek a képét felfogni?
Micsoda fizikai érzékenység reaktiójával.”
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izgatja; ezzel veleél, ebben benneél. […] 
való, hogy Adynak, mint Móricznak, volt 
politikája s hogy e politika, helyzeti értéké-
nél fogva, kétszeresen becses volt. Lassalle 
szerint a politika abban áll, hogy az ember 
megmondja azt, ami van, – s mikor Móricz 
Zsigmond látomásosan meglátta és leírta, 
hogy, körülbelül 1918-ig, a magyar milyen 
volt és milyen, a legmagasabb rendű poli-
tikát mívelte.”
(Ignotus, Nyugat, 1929. 14. szám)

„Kinek a hangja? Hogyan szólal meg Móricz Zsigmond hangja a kiállításban? Többféle 
válasz is ígérkezik. Ha hangról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a kiállítás használatba vesz 
egy narratológiai (elbeszélés-elméleti) fogalmat, mely az oktatásban a közelmúltban 
nagy szerepet kapott a szövegelemzésben. Hogy egy példával éljek, a Légy jó mindha-
lálig regény történetének elbeszélőhangja és a regény hőse, Nyilas Misi hangja, más-
más, elkülöníthető (akár önéletrajzi) nézőpontból hangzik fel. Ezek a hangok a regény 
szövegvilágában keverednek. Az oktatási szempontokon túl ez a kérdés állít is valamit. 
Állítása az, hogy Móricz Zsigmond hangja – a magyar elbeszélő irodalom történetének 
egy szerzői hangja – az író kortárs Magyarországának, kortárs társadalmának megdöb-
bentően sokrétű hangrengetegét közvetíti. Móricz Alakok c. kevéssé ismert írásában 
így szól a szerzői hang többszólamúságáról. »Most, hogy új kiadást rendeznek a legfon-
tosabb harminc munkámból, sorra találkozom az elmúlt életemmel, az egész országgal, 
avval az egész embertömeggel, amellyel együtt éltem […] akiknek azt magyaráztam, 
nem mirólunk van szó, hanem a gyerekekről. Csináljunk valamit…«”
(Cséve, 2019. február 19.)

„A szabad függő beszéd narratológiai-stilisztikai szempontból is átmeneti, kétarcú köz-
lésforma: átmenet „a narrátor szólama és a neki alárendelt szereplő belső magánbe-
széde között. […] Megkülönböztető vonása épp a szólamváltásban és a szólamkevere-
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désben ragadható meg – abban, hogy kiváló lehetőséget teremt az elbeszélő és a hős 
tudata, illetve hangja közötti határok elbizonytalanítására.”
(Pethő, 2019. 53.)

„A realizmus meghatározásának nehézségei főként abból adódnak, hogy egyaránt 
használták – és használják – irodalomtörténeti és irodalomelméleti vagy esztétikai fo-
galomként. Az előbbi esetben nagyjából a 19. század közepétől a végéig datálható kor-
szakot és jellegadó stílusjegyekkel bíró festészeti és irodalmi irányzatot értettek alatta. 
Az utóbbi esetben viszont a valósághű ábrázolás általános elvét, mely törekvés szinte 
kezdettől fogva jelen van az irodalom és a művészetek történetében, igaz, nem érvé-
nyesült mindig egyforma hangsúllyal és azonos fokú művészi tudatossággal. 
A fogalom szűkebb és tágabb értelmű használata között természetesen van összefüg-
gés: épp a realizmus az a periódus, amikor a korabeli valóság hiteles ábrázolásának 
igénye néhány művész számára kulcsfontosságúvá, irányadóvá válik.
Bármelyik esetről is van szó a kettő közül, nem szabad megfeledkezni egy fontos kö-
rülményről: a „valóság” szó jelentéstartalma korántsem adott, hanem történetileg vál-
tozó. A valóságról és a valószerűről alkotott elképzelések koronként és kultúránként is 
eltérőek lehetnek. Ezért sokkal szerencsésebb a valóság különböző fogalmairól vagy 
felfogásairól beszélni, mintsem „a” valóságról, ami valamiféle közmegegyezés látsza-

Medgyessy Ferenc: Móricz Zsigmond portréja. 
„Amint alszik.” PIM Művészeti tár, 62.1260.1 

Medgyessy Ferenc: Móricz Zsigmond portréja. 
„Írás közben.” PIM Művészeti tár, 62.1261.1.
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tát keltheti vagy egy hamis önazonosságot 
sugallhat.
(Benyovszky 2011.)
„a Móricz-recepciónak alighanem az ideoló-
giai realizmus fogalommal operáló irodalom-
történet-írás, illetve az író ama hívei ártottak 
a legtöbbet, akik – a magyar Ugar harsonását 
ünnepelve benne – az irodalom mimetikus il-
lúzióját hangsúlyozó prózaírás körébe utalták 
munkásságát.”
(Kulcsár Szabó Ernő 1993: 25.)

„Realistának lenni elsősorban éppenséggel 
azt jelenti, hogy az elméleti konstrukciókkal 
szemben a dolgokhoz ragaszkodunk. […] a 
legközelebb próbáljuk hozni érzékszerveink-
hez a dolgokat. Meg kell tanulni látni ahhoz, 
hogy az elbeszéléseken túl tudjunk emelked-
ni. […]
A realizmus nem a dologtól, a megjelenítés   
tárgyától való megszabadulás, hanem az a   
harc, amelyet a dolgok állásának szabadsá-
gáért, és néha a dolgok állásával szemben a 

saját szabadságáért folytat.”
(Bagi, 2015: 238 körül)

„Ha az előbbi jellemzést kivetítjük Móricz Zsigmond elbeszélő műveire, azt vagyunk 
kénytelenek megállapítani, hogy csak részben feleltethetők meg neki. Kétségtelen a 
realista vonások megléte, de ezzel együtt olyan stílusjegyekre is felfigyelhetünk (kü-
lönösen, ha prózáját történeti alakulásában szemléljük), amelyek inkább a romantika 
időszakának bizonyos szövegeit jellemezték vagy általában idegenek voltak a realista 
törekvésektől.
Móricz a valósághoz kötött, társadalmi indíttatású irodalom képviselője volt. A realiz-
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mus programjával összhangban törekedett arra, hogy művei a típusok gazdagságával 
kitűnő társadalmi tablóval, körképpel szolgáljanak. A közhiedelemmel ellentétben nem 
csupán a parasztság vagy a dzsentri írója volt. Legalább annyira érdekelte a kisvárosi 
polgárság, a vidéki papság vagy a nagyvárosi hivatalnokok világa, csak róluk legtöbbet 
nem a tananyagként is rögzült nagyregényeiben írt, hanem – olykor méltatlanul elfele-
dett – kisregényeiben, terjedelmesebb elbeszéléseiben és novelláiban.
[…] a valóság visszatükrözése helyett a valóság művészi újrateremtéséről beszélünk. Ez 
a szerző részéről kreatív alkotómunkát feltételez (elemek kiválogatása és egyéni elren-
dezése), melynek eredményeként egy olyan, képzelet teremtette világ jön létre, amely 
az írás megkezdése előtt még nem létezett. Az író tehát nem másol vagy utánoz, hanem 
újonnan konstruál: saját művészi kifejező közege eszközeivel (nyelvi jelek, szövegkép-
ző eljárások) hoz létre egy valóságtól független lehetséges univerzumot, amit aztán 
az olvasó a befogadás folyamán rá jellemző módon magában újrateremt, konkretizál. 
Amiből az következik, hogy az irodalmi – elsősorban elbeszélői – művek által létre-
hozott lehetséges világok száma elvileg végtelen. Miként az is, hogy azok – a szerzői 
elgondolástól és a választott műfajtól függően – hol jobban (szociográfia, önéletrajzi 
regény), hol kevésbé (utópia, fantasy) közelítenek az általunk, olvasók, illetve a szerző 
által valósnak gondolt aktuális, tapasztalati világhoz. Ez a mutató önmagában azonban 
semmit sem árul el a mű irodalmi értékéről, mint ahogy a társadalmi érzékenység meg-
léte vagy hiánya sem.”  (Benyovszky 2011.) 

 Móricz Zsigmond aláírása a Nyugat olvasókhoz szóló levelén
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Móricz Zsigmond a falusi-paraszti témaválasztással a korabeli társadalmi norma-
rendszer számára ismeretlen gondolkodás- és érzésvilágot közvetített, amelyek 

túlmutattak a hivatalos irodalmi kánonon. Az átélés kifejezésformáinak 
keresése líraivá alakította prózájának beszédmódját. Stílu-
sa így a századelő szub- jektivizáló törekvéseihez is 
kapcsolódott, ezzel a realizmus határait pedig 
feszegette. A cse- lekmény szerepének 
háttérbe szorulá- sa, a szakadozott és 
nyitott, önéletrajzi elemeket is befogadó 
szerkezet a mo- dern regény jellem-
zőiként értelmez- hető vonások. Fikciós 
műveiben szemé- lyes-művészi önarc-
képének vonásai is felismerhetők, me-
lyeket naplóiban is megtalálunk.

„Móricznál akármi- ről van szó, mindig az 
istenről van szó, mert akármiről beszél, mindig az 
életről beszél s mert mikor az életről beszél, annak izgal-
mával beszél, aki az életet érzi. Líra – nincs erre egyéb szó.”
(Ignotus, Nyugat, 1918. 2. sz.)

ÖNARCKÉP
„...én tényleg az érzelmeknek olyan impulzív erejét örököltem,

ami nem tűr modorbéli gátat s ezt lehet parasztságnak nevezni.”



43

„El tudok képzelni szebb, 
jelentősebb, karakteresebb 
arcot is, mint amit a tükör-
ben látok – de a magam szá-
mára nem. Mindig egy kicsit 
megijedtem, ha ezt az arcot 
megláttam –, jelentéktelen-
nek tűnt fel előttem, aztán 
ha egy kicsit nézem, rájövök, 
hogy nem adnám oda senki 
arcáért. Ez éppen jó nekem. 
Jó a haja, mikor így, kicsit hul-
lámosan hajlik: Mózes-szar-
vak. Jó a szeme. A szemöldök 
alatt elbújva lesnek a bo-
korból. Sok titkot meglestek 
már ezek a sötétkék szemek. 
Néző szemek, nem látók, né-
zők. Látó volt az Ady szeme, 

a semmibe néző, fantázián átálmodó nagy üres szemek. Ezek az én apró szemeim a 
szemöldök hátsó vonala alatt rövidlátó makacssággal néznek bele a dolgokba. Különös: 
nem látok jól, ezért nézem meg jól, ami elibem kerül.”
(Napló,1934. nov. 20. Naplók (1930–1934) 733–734.)

„Mindig szerettem volna olyan regényt írni, amiben aztán komolyan megírhatom ma-
gamat. Az ember azt szokta mondani, hogy az író a regényben az összes alakot saját 
magáról mintázza. […] Minden élet regény. Minden élet számtalan regény. […] eddig 
hetvenhat könyvet termeltem ki saját magam életéből…
(Idézi Móricz Virág, 2002, 476.)

„Móricz írásművészete kapcsán jól ismert filológiai közhely, hogy az író életében alig 
lehetne találni olyan eseményt vagy élményt, amely előbb-utóbb ne vált volna alko-

„Egész életemben 
az volt a bajom, hogy olyan 

dolgokról írtam, amit nem ismertem 
eléggé. Legtöbb sikerem azzal volt, hogy a 

parasztokról egészen új dolgokat mondtam el. 
Janka volt az egyetlen, aki nem hitt a parasztjaim-

ban. Ő tudta, hogy ezek nem parasztok, hanem én 
magam vagyok és az egész falu csak álarc […] Olvasom 
Reymont Parasztok c. regényét most. […] Én egy falut 
így soha nem ismertem, s nem szórakoztatott volna, 
hogy ennyire egyszerűen és mindennapiságában tisz-
tán írjam meg. Nekem a falu azonnal, mint minden 

miliő, csak keret, amelyben saját lángomat szí-
tom fel. Paraszt sohasem voltam.”

(Napló, 1934. június 17. Naplók (1930–
1934) 566–568)
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tásainak részévé. Nincs ez másképp azzal a szatmári népdalgyűjtő körúttal sem, mely 
nemcsak a népköltészet, népművészet értékeivel ismertette meg a fiatal alkotót, ha-
nem a korabeli falu valós világával is.”
(Baranyai 2012.2.)

„A napló és levél sokáig nem számított az úgynevezett szépirodalom részének, szem-
ben olyan kizáró műfajokkal, mint például a vígjáték vagy a románc. Különböznek a 
történetmondásos műfajoktól, elsősorban, hogy hozzájuk képest töredékszerűek, de 
rokonságot is tartanak velük, hiszen az olvasó valamely élet- vagy életszakasz elbeszé-
léseként is felfoghat egy naplót, illetve levelezést.”
Szegedi-Maszák Mihály, Műfajok a kánon peremén. (https://sites.google.com/site/ol-
vasokoer/iroi-naplok-vilaga/szegedy-maszak-mihaly-mufajok-a-kanon-peremen-nap-
lo-es-level, Idézi Minya 2019. 40)

„…Móricz naplófeljegyzéseit komoly hiba lenne kizárólag az életrajz „háttérszövegként” 
olvasni, de akkor is szűkítjük a Naplók 1924-25 kínálta gazdag olvasási lehetőséget, ha 
csak regények, novellák, drámák előszövegeként fogjuk fel. […]
Kétségtelenül az írásba menekülés évei voltak ezek. Móricz írói szabadságát komoly ve-
szély fenyegette: Janka nemcsak a másik nőre, de az íróasztalra, az írógépre is féltékeny 
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volt, az író maga pedig pályája kettétörését 
is fenyegető lehetőségként élte meg. Az 
írás és az élet végzetesen összefonódott, 
többféle módon. Móricz szinte önmaga 
életben tartásának eszközeként kezelte az 
írást, ahogy a naplóban is rögzítette: »Én 
addig bírom, míg van papírom.«”
(Szilágyi 2013. 322-323.)

 „Az először 1938-ban megjelenő Életem 
regényét Móriczról gondolkodva sokféle-
képpen szokás „használni”: ha gyermek-
koráról kívánunk beszélni, ugyanúgy nehéz 
tőle eltávolodni, mint akkor, ha a házas-
ságról alkotott véleményére vagyunk kí-
váncsiak, vagy arra, miként reagál a zsidó-
törvények kihirdetésére. Hiszen olvasható 
önéletírásként, melyben az író a születése 
előtti időkbe, majd tízéves koráig kalauzol-
ja el az olvasót, de a megírás időszakának 
történéseire, az írót akkor foglalkoztató 
kérdéseire reflektáló szövegfolyamként is. 
[…] Az Életem regénye hol történeti érte-
kezésként, hol családtörténetként olvas-
ható, időnként pedig önelemzésbe fordul 
át – a Nil de me című fejezetben ráadásul 
úgy állítja be ezt Móricz, hogy a fiatalon, 
még az Istvándiban átéltek hatására tett 
fogadalmát, azt, hogy semmit nem mond 
magáról, ezzel a szöveggel töri meg. Az 
Életem regényét különös fénybe állító kije-
lentés erősen ironikussá teszi, hogy akár az 
egész életmű az élettörténések irodalom-

Móricz Zsigmond arcképe. Székely Aladár felvétele, 
1908. 

PIM Művészeti tár, F.2839.1-2.
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má fordításaként is felfogható – ez a mű mégis határozottan jelzi, hogy szerzője ezúttal 
más módon kívánta az ént szövegbe emelni, mint megelőző regényeiben.” 
(Szilágyi, 2013. 578-579.)

„Az Önarckép témája újabb hangsúlyt helyez az átélés lírai formájára, felhívja a figyel-
met arra, hogy Móricz életének rajza belesodródik írásaiba és fordítva. Az írót idézem: 
»Hiába mondok magamnak egy évszámot, találomra. Életem bármelyik évét: benne 
van a könyvek valamelyikében oly szörnyű leplezetlenséggel… minden szó sebet ver«. 
Móricz gyermekkora, akár pályakezdése a naplók és a regények életrajzi hangja felől is 
megközelíthető. De a hangok között megjelennek személyes környezetét és a legkülön-
bözőbb társadalmi rétegeket reprezentáló kortársak beszédmódjai, melyekre az 1900-
as évektől tudatosan figyelt. Újra elindulhatunk a Pályakezdés mikéntjét megérteni, 
egy körkörös úton a fókuszpontok témáiban elmerülve, keresve és feltárva a kiállítás 
címválasztásának értelmét és jelentőségét: kinek a hangja szólal meg a kiállításban?”
(Cséve, Kiállításmegnyitó 2019. február 19.)
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„Nekünk már csak a szobrok és képek ma-
radtak, ha Móricz arcát látni szeretnénk. 
De van ennél fontosabb kulcs is a birto-
kunkban: az életmű. És, ha a szövegeit 
olvassuk, azonnal megérezzük, beszél hoz-
zánk. Hozzánk is beszél”
(Szilágyi 2013.747.)
 

Móricz Zsigmond szobra a múzeumkertben.
Kovács Ferenc alkotása (1966.)
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Életrajzi kronológia

• 1879. június 29-én református paraszti családban születik Csécsén.
• 1884 Az öt éves kisfiút Istvándiban nagyanyja és nagybátyja neveli.
• 1886–1890 Visszatér családjához Prügyre, ahol elvégzi a harmadik, negyedik és 

ötödik elemi iskolai osztályt.
• 1890–1894 A debreceni református Kollégium diákjaként három gimnáziumi osz-

tályt végez.
• 1894–1896 Sárospatakon folytatja a negyedik osztályt, valamint elvégzi az ötödi-

ket és a hatodik tanév felét.
• 1894. Elkezdi vezetni első kéziratos könyvét, a Fehér Könyvet.
• 1897–1899 A hatodik osztályának második félévét Kisújszálláson folytatja, ahol 

nagybátyja, Pallagi Gyula az igazgató, megszerzi a gimnáziumi érettségit.
• 1899 őszén Debrecenbe utazik. Beiratkozik a debreceni református egyetem teoló-

gia szakára, majd a következő félévben első éves joghallgató. Első írásait a Debre-
ceni Hírlap és a Debreceni Ellenőr közlik. A kezdő újságíró rövid pályarajzát ismer-
tetik a Debreceni írók című kötetben.

• 1900 októberében Budapestre utazik. Folytatja jogi tanulmányait, közben órákat 
hallgat a bölcsészkaron.

• 1900 októberétől 1901 augusztusáig a kultuszminisztérium segédhivatalnokaként 
útiszámlákat könyvel.

• 1902 szeptemberétől két hónapig Kisújszálláson óraadó tanár, a diákok előadják 
Kossuth-drámáját.

• 1902 őszétől 1903 júniusáig a Statisztikai Hivatalban dolgozik.
• 1903 nyarán a Kisfaludy Társaság megbízást ad Magyar Népköltési Gyűjtemény 

című sorozatának új kötete összeállítására, ezért népköltési gyűjtőútra indul.
• 1903–1909 Az Újság szerkesztőségének tagja, főleg tudósításokat ír.
• 1905. január 5-én házasságot köt Holics Jankával, az Üllői úton vesznek ki lakást. 

Három lányuk születik: Virág, Gyöngyi és Lili.
• 1907 októberétől a Magyarország vármegyéi és városai sorozat segédszerkesztője.
• 1908 októberében a Nyugat folyóirat szerkesztője, Osvát Ernő felismeri tehetsé-

gét, publikálja a Hét krajcárt.
• 1909. Megírja a Tragédia című novelláját. A Hét krajcár című elbeszéléskötete or-
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szágos elismerést hoz. Ady Endrével életre szóló barátságot köt. A Nemzeti Színház 
nagy sikerrel mutatja be Sári bíró című darabját.

• 1911–1917 Hivatalos könyvkiadója lesz a Nyugat Kiadó.
• 1911. Telket vásárol Leányfalun. Jankával és lányaival tölti itt a nyarakat, országjáró 

útjairól is ide tér haza. Megjelenik a Sárarany és Az Isten háta mögött c. regénye.
• 1912. július 1-től 1936 júliusáig neve a főmunkatársak közt szerepel a Nyugat cím-

lapján. 
• 1914–1915 haditudósítóként frontközelben látja a háborút, jegyzeteket készít, ri-

portokat ír
• 1914–1919 járja az országot, feljegyzéseiből egypéldányos kéziratos jegyzetköny-

veket készít, címük: Tükör.
• 1917 Új művei A fáklya című regény és a Szegény emberek novelláskötet. Átszer-

ződik a Légrády Kiadóhoz, rendszeresen publikál a kiadó lapjában, a Pesti Hírlap-
ban1919-ig. 

• 1918. december 1-jén a megalakuló Vörösmarty Akadémia alelnöke. A Néplap 
egyik szerkesztője.

• 1919 januárjában a Kisfaludy Társaság tagjává választja, szeptemberben kizárják.
• 1920. Megjelenik a Légy jó mindhalálig első kiadása.
• 1920–1942 kiadói szerződést köt az Athenaeum Részvénytársasággal és Az Est-la-

pokkal, így több mint kétszázezer olvasó ismeri meg írásait szerte az országban, így 
falun is. A Magyarország, Pesti Napló, Az Est rendszeresen közlik írásait.

• 1922. Tündérkert című regényének megjelenése.
• 1924 februárjában beleszeret Simonyi Mária színésznőbe, aki Búzakalász című 

színdarabjának női főszerepét játssza.
• 1924 decemberében megismerkedik a Debrecenben élő, özvegy Kardosné Magoss 

Olgával, akiben lelki társára talál.
• 1924–1942 Móricz naplójegyzeteket ír haláláig.
• 1925. Megjelenik a Pillangó című kisregénye.
• 1925 áprilisában felesége öngyilkos lesz.
• 1926. Június 29-én házasságot köt Simonyi Máriával.
• 1928. Megjelenik Úri muri című regénye, a színpadi változatot egyidejűleg a Víg-

színház is bemutatja.
• 1929. november 13-án Babits Mihállyal együtt átveszi a Nyugat folyóirat szerkesz-
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tését.
• 1929 decemberében A Légy jó mindhalálig óriási közönségsikert arat.
• 1930–1942 rendszeres levelezést folytat Kardosné Magoss Olgával.
• 1932. Elnyeri a megosztott Rothermere-díjat Barbárok c. novelláskötetéért. Új 

könyve a Rokonok.
• 1933. február 7-én átadja Babits Mihálynak a Nyugat szerkesztését. Többet nem 

publikál a folyóiratban.
• 1933. Az Írók Gazdasági Egyesülete elnökévé választja.
• 1934. Irodalmi Nobel-díjra jelölése meghiúsul.
• 1935 januárjában megerősíti szerződését Az Est-lapokkal és kiadójával, az Athe-

naeummal. Szerkesztőségi szobát kap a székházban. Megjelenik az Erdély-trilógia 
(Tündérkert, A nagy fejedelem, A nap árnyéka) és kiadják A boldog ember című 
regényét.

• 1935. Elbeszéléseinek gyűjteménye a Komor ló.
• 1936. szeptember 25-én megismerkedik Litkei Erzsébettel, akit Csibének nevez.
• 1936 decemberében Móricz Budapestről végleg Leányfalura költözik.
• 1939. március 21-től mint különleges, főszerkesztői hatáskörű megbízott kísérlete-

ket tesz Az Est-lapok megmentésére. Megjelenik az Életem regénye.
• 1939. Megvásárolja Szabó Páltól a Kelet Népe című folyóiratot, melynek haláláig 

főszerkesztője.
• 1940. Magvető címmel magyar irodalomtörténeti antológiát állít össze.
• 1941. Litkei Erzsébetet örökbe fogadja, s elindítja fiának, Litkei Imrének örökbefo-

gadási eljárását is. Új regénye az Árvácska.
• 1942. Szeptember 5-én, hajnali három órakor meghal.
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