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Levelek a frontról 
A Móricz-hagyaték emlékei az első világháború kezdeti időszakáról 
 

A nagy évfordulók nagy lehetőségeket rejtenek. Egy-egy kerek évforduló ugyanis 
mindig alaposabb átgondolásra, szembenézésre készteti az emlékezőket. Különös-
képpen igaz ez olyan évfordulókra, mint a kitüntetett figyelemmel kísért centenári-
umok, s talán hatványozottan is érvényesül ez olyan világviszonylatban is jelentős 
események évfordulóján, mint az éppen száz éve megkezdődött első világháborúén. 
A kerek évforduló kapcsán alkalmunk nyílhat arra, hogy egy-egy adott esemény, tör- 
ténés mélyére pillantsunk, egy-egy momentumot alaposabban szemügyre vegyünk, 
sőt, akár olyan új szempontokat is bevezethetünk, amelyek mindeddig nem jelentek 
meg a diskurzusban, hiszen egy puszta évszám – jelen esetben például az 1914-es – 
kiragadásával olyan részleteket világíthatunk meg, amelyek egy-egy szerző életének, 
életművének tárgyalásakor kevéssé tűnnek hangsúlyosnak. 

Emellett a kínálkozó alkalmat arra is használhatjuk, hogy a szigorú – általában a 
szerzőre irányuló – fókuszt kissé lazítva, a hagyaték alapján kirajzolódó holdudvart 
is figyelembe vegyük: tehát a hagyományozó közvetlen kapcsolati hálójára és a csa-
lád körére is kiterjesszük a kutatást. 

Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára az Irodalomtudományi Intézet 
által megrendezett, Emlékezés egy nyár-éjszakára című konferencia felhívására Móricz 
Zsigmond hagyatékában igyekeztem megvizsgálni, hogy milyen emlékei maradtak a 
hatalmas papír- és tárgytömegben az első világháború kezdeti időszakának. 

A vállalkozás ugyan nem tarthat számot nagy horderejű felfedezésekre vagy a 
Móricz-képet alapjaiban megrendítő, az ismert műveket új szempontból megvilágító 
eredményekre, mégis számos részlettel gazdagíthatja a Móricz(ok)ról, a kor közéle-
téről, sajtójáról, a hátország vagy éppen a lövészárkok mindennapjairól való tudá-
sunkat.  

A Móricz-hagyaték kutatását igen sok tényező nehezíti. Egyfelől a hagyaték 
nincs egy helyen: nagyobb része ugyan a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) találha-
tó, egy jelentős hányada azonban magántulajdonban van. Emellett, mint tudjuk, a 
Móricz család több tagja is önálló kötetben adta ki személyes emlékeit, többször 
megjelent korábban kiadatlan Móricz-szövegeket kompiláló kötet is.1 Ezekhez az 
alapanyagot, vagyis a kéziratokat az örökösök maguknál tartották, többször átren-
dezve, csoportosítva, másolva azokat az aktuális célnak megfelelően. Éppen ezért, 
                                                      
1 A teljesség igénye nélkül: MÓRICZ Virág, Apám regénye, Bp, Szépirodalmi, 1954; MÓRICZ Miklós, 
Móricz Zsigmond indulása, Bp., Magvető, 1959; UŐ, Móricz Zsigmond érkezése, Bp., Szépirodalmi, 1966; 
MÓRICZ Ida, Heten voltunk, Múzsák Közművelődési, é.n. 
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például az első világháború időszakában keletkezett szövegeket, leveleket vizsgálva a 
kutatás körét némely esetben ki kellett terjeszteni a megjelent köteteken kívül Mó-
ricz Virág fennmaradt, édesapja jegyzeteiből, azok feldolgozásából készült írásaira 
is. Számos olyan levél, jegyzet vagy éppen Tükör-feljegyzés van, amelynek autográf 
eredetijét nem, csak Móricz Virág másolatát (vagy átiratát) ismerhetjük. Ahogyan 
arra Szilágyi Zsófia is felhívta a figyelmet monográfiájában, ezek az írások, átírások 
és jegyzetek azonban csak fenntartásokkal kezelhetők, hiszen saját irodalmi és tár-
sadalmi kontextusuk nagyban befolyásolhatták annak tartalmát, az egyes tények meg- 
jelenítésének és értelmezésének szempontrendszerét transzponálhatták.2 Mindeze-
ket szem előtt tartva a kutatás a PIM levélanyagából kiindulva a források lehető 
legbővebb körét mozgósítva történt, annak érdekében, hogy minél árnyaltabb kép 
alakulhasson ki az időszakról. 

A vizsgálat azonban nem korlátozható kizárólag Móricz Zsigmond autográf, 
vagy autográf eredetű irataira. A téma, az első világháború új lehetőséget biztosít 
arra, hogy másként, a megszokottól eltérően nyúljunk a hagyatékhoz. Hiszen amíg 
az írói életműre koncentrálók számára a család csak kisebb hangsúllyal jelenhet meg 
– ha egyáltalán megjelenhet –, addig a háború elbeszélései között például a Móricz 
testvérek emlékei, levelei egyenértékűvé válhatnak.  

A hat Móricz-fiú mindegyikét – ha csak áttételesen is – érintette a háború, né-
gyük járt a fronton.3 

Nem meglepő módon a legidősebb, Zsigmond háborús történetéről van a leg-
több előzetes tudásunk. A nagy monográfiák mindegyike említést tesz Móricz hábo-
rús élményeiről, Nagy Péter, Czine Mihály Móricz Virágtól átvéve állapítják meg, 
hogy Móriczot nem sorozzák be rossz szeme és szívproblémái miatt.4 

Azt azonban már nem firtatják, hogy ha Móricz Virág szavaival élve apja egyik 
szemére szinte alig látott és még szívproblémái is voltak, azok hogyan nem kerültek 
más forrásban hangsúlyos említésre.5 A kor sorozási gyakorlatának furcsaságát il-

                                                      
2 SZILÁGYI Zsófia, Móricz Zsigmond, Pozsony, Kalligram, 2013, 213. 
3 Ahogyan Móricz Ida, a család történetéről írt kötetének címe is utal rá, a Móricz-testvérek heten 
voltak: Zsigmond (1879–1942), István (1881–1915), (Bálint) Dezső (1883–1923), Miklós (1886–1966), 
Sándor (1889–1933), Károly (1889–1978), Ida (Katalin) (1894–1987). Ida, az egyedüli lánytestvér, a 
háború idején még itthon él, 1919-ben költözött Bécsbe férjével. 
4 „Apámat kiszuperálták szívzavara miatt, s mert az egyik szemén alig látott.” (MÓRICZ Virág, Apám 
regénye, Bp., Szépirodalmi, 1954, 142.) „A háború kitörése látszólag nem érintette közvetlenül: nem 
kellet bevonulnia, felmentették szívzavarai és rossz látása miatt.” (NAGY Péter, Móricz Zsigmond, Bp., 
Művelt Nép, 1953, 93.) 
5 Móricz egészségi állapotáról így vall naplójában: „Én betegesen egészséges ember vagyok, ahogy 
Ady mondta: »Egy betegsége van, az, hogy túl egészséges« […] tizenkét éves koromig folyton beteg 
voltam […] Akkor meggyógyultam, s azóta nem voltam beteg, mert azt, hogy trombózisom volt, 
mind a két lábban, nem tekintem betegségnek, ahogy a vesekövet sem tekintem annak. A nátha már 
betegség és a gyomorrontás is az, mert a kedélyre súlyos befolyást gyakorolnak.” (MÓRICZ Zsig-
mond, Napló. Leányfalu, 1933. VI. 21., PIM Kézirattár, M100.) Kádár Kata nemrégiben kiadott 
naplójában – ugyan jóval később – találhatunk említést szemének gyengeségéről: „Zsiga bá’ közbe-
szóltam hogy ő sem lát az egyik szemével, egyáltalában nem használja, gyerekkorában elmulasztot-
ták egy jó szemüveggel belekapcsolni a munkába, s ma már úgy megszokta, hogy nem is lehet, el 
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lusztrálja az a tény is, hogy az általánosan jó fizikai állapotnak örvendő Kosztolányi, 
Babits és Móricz felmentése után az időszakban már súlyos tüneteket mutató Ady 
Endre besorozásáért komolyan aggódnak kollégái.6 

A felmentéssel kapcsolatos visszaélések mindenki számára ismertek voltak. Nyílt 
titoknak számított, hogy gyakorlatilag bárki megúszhatta a sorozást, aki megfelelő 
kapcsolati rendszert tudott mozgósítani. Móricz egyik, Színészek a kávéházban című 
Tükör-jegyzetében olvasható a Somlay Artúr és Harsányi Zsolt közötti beszélgetés 
lejegyzése:  

– A behívóval hogy vagy? 
– Dec 19. 
– Én Dec. 11. Melyik Kerület? 
– VII. 
– Én VIII. van valami betegség? 
– Lesz. Hát neked? 
– Amennyit akarsz.7 

Szintén ezt a kérdéskört világítja meg és firtatja Oláh Gábor Móricznak írt szelle-
meskedő levele: 

Hogy nem vettek be Téged katonának, mikor engemet sem vettek be? Hiszen neked igazán 
kutyabajod. S nem is lírai költő vagy; így hát kitűnő baka válhatott volna belőled. Lásd, Ba-
lázs Béla barátod önként állt be, s micsoda hős lett belőle! És te úgy lelkendeztél itt Debre-
cenben a katonáskodásért, hogy azt hittem: halálfejes légiót alapítasz Pesten, vagy 
Leányfalun. Gyáva volnál? – Ezt nem hiszem. Kényelemszerető lusta volnál? – Ezt hiszem. 
Figyelmeztetlek, hogy ebből az időből csak azoknak marad fenn az emléke, akik csukaszür-
kében szolgálták a Monarchiát. Engemet borzasztóan kerülgetnek a debreceniek: mikor 
csapok már föl? Fáj a szemük, hogy civilben látnak. Bizony, most öngyilkosjelöltek ne 
ugorjanak a Dunába, hanem álljanak be a legújabb menetszázadba. Most: kitűnően lehet 
meghalni. Úgy hallgatsz mostanában, mint aki odarezelt. Neked semmi közöd a háború-
hoz: miért nem veszed témának, mint veszi majd nemsokára az élelmes Molináriferenc? 
Nem vagy modern, nem vagy író. Hát nem látod a magyar paraszt nagyságát, hogy bonyo- 
lodik égig ebben a véres zivatarban? Hiszen ez a te témád volna, te lángeszű Paraszt!8 

Gyaníthatjuk, hogy Oláh Gábornak igaza lehet, Móricz valószínűleg biztosabbnak, 
biztonságosabbnak érezte a magánúton történő frontra látogatást. Azt, hogy ponto-
san hogyan is nem került sorozásra, sajnos nem tudhatjuk, a körülmények azonban 
beszédesek lehetnek. 

A Tükör-jegyzetek alapján tudható, hogy az Üllői úti lakásban,9 ahol ekkor élt a 
család, szomszédjuk egy orvos, dr. Zahler Emil volt, aki közeli barátságot ápolt a 
Móricz családdal. Kézenfekvő lenne ezzel a kapcsolattal magyarázni a felmentés 

                                                                                                                                   
van késve.” (KÁLMÁN Kata, A Csibe-ügy. Egy fotográfus naplója Móricz Zsigmond utolsó éveiről, Bp., Pala-
tinus, 2012, 96.) 
6 Vö. SZILÁGYI Zsófia Móricz Zsigmond, i. m., 227. 
7 MÓRICZ Zsigmond, Tükör, PIM, M.130/3920. 
8 OLÁH Gábor levele Móricz Zsigmondnak, PIM Kézirattár, M100/1580/4. 
9 1906–1926-ig lakott a család az Üllői út 95. szám alatt. 
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tényét. Bár bizonyító értékkel nem bír, mégis igen beszédes a Tükörben olvasható 
részlet, amely Zahler Emil és Móricz beszélgetését rögzíti:  

Óriási szerepem van kérlek, én vagyok a Duna balparti összes vizitáló bizottságok orvos 
főnöke. […] Teljesen tőlem függ most minden kérlek. Az én szavam mint az Isten szava 
dönt most, hogy bemenjen-é a szegény ember. Persze mind bemegy. Most is kérlek x kol-
légám hazajött a csatából sebesülten és be sem várják a gyógyulását, vissza kell mennie. […] 
És itt a Mihály. – Bemegy? – Hát hogyne! Persze, hogy bemegy és én vagyok a sorozó or-
vosa, direkt én elém tartozik és kénytelen vagyok elküldeni. S csak azért mert az öcsém. 
Csak azért, mert ha idegen volna, akkor semmi baj se volna, kimenthetném, de mert az 
öcsém, direkt azért nem menthetem ki.10 

Sajnos a jelenleg elérhető dokumentumok alapján nem tudható biztosan, hogyan 
és pontosan kinek a segítségével úszhatta meg Móricz a frontot. A népfölkelési 
igazolványa mindenesetre a sorozóbizottság leheletnyi zavarát is megőrizte: a papírra 
először felvezettek 3 nap szolgálatot, amit később áthúztak és alkalmatlannak nyil-
vánították.11 

Köztudott, hogy Móricz a felmentéstől függetlenül többször is járt a fronton. A 
háború hírére rögtön Kárpátaljára utazott, októberben a Galíciai frontvonalhoz ér.12 
1915-ben Tisza Istvántól kért külön engedéllyel ismét útnak indult a keleti frontvo-
nalakhoz. Ezeknek a látogatásoknak emlékét az életmű is hordozza, hiszen a fronton 
készített feljegyzéseiből számtalan karcolat, novella, portré jelent meg a sajtóban. 
Ezeknek azonban csak egy kis része jelent meg nyomtatásban. Egyfelől az egyre 
erősödő cenzúra tartotta vissza az írások egy részét: több nagyobb lélegzetvételű, 
hatalmas munkaigényű íráscsomag teljes egészében a hagyatékban maradt.13 Más 
írások egy-egy sajtóorgánum azon törekvései miatt maradtak ki a nyomtatásból, 
amellyel azokat „olvasóbaráttá” igyekeztek alakítani. Ennek is fellelhetjük írásos 
emlékét a levelek között:  

Kedves Uram! Az új időknek küldött »Az orosz« című elbeszélését idemellékelve köszönet-
tel visszaküldöm, miután sajnálatunkra nem használhatjuk fel. Már több hasonló témájú és 
feldolgozású kéziratot küldtem vissza, mivel nem akarok a lapban olyan elbeszélést közölni, 
amely a háború borzalmaival megrémíti a közönséget. Elég sok ilyen véres dolgot közölnek 
a napilapok, a harctérről visszaérkezett sebesült katonák elbeszélései nyomán. […] Kérek 
az Új Idők számára egyszerű, szép novellát; esetleg olyat, ami egyáltalán nincs összefüggés-
ben a háborúval.14 

Sajtótörténeti szempontból is érdemes tehát megvizsgálni a levelezés ezen részét, 
hiszen általuk rekonstruálhatók és követhetők az új társadalmi, politikai helyzetre 
reagálva, a szerkesztői döntések nyomán átrendeződő sajtóorgánumok mozgásai. 

                                                      
10 MÓRICZ Virág kézirata, magántulajdonban. 
11 Móricz Zsigmond Népfölkelési igazolványa, PIM Kézirattár, M100/5257. 
12 CSÉVE Anna, A Szegény emberek keletkezéstörténete, Irodalmi Magazin, 2014/2., 21. 
13 Ilyen például a szeptember 8-án, Brassóban egy csendőr ellen elkövetett merénylet következménye-
ként hazánkba áramló székely menekültekről szóló oknyomozó cikksorozat. (MÓRICZ Virág kézirata, 
magántulajdonban.) 
14 Az Új Idők szerkesztőségének (WOLFNER József) levele Móricz Zsigmondnak, PIM Kézirattár, 
M100/2229 
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Fontos azt is megjegyezni, hogy ez a levél a háború legelejéről, 1914. szeptember 4-
éről való, a sajtóban megkezdett propaganda és tudósításfolyam tehát gyakorlatilag 
azonnal túlsúlyba került, a harc tehát nemcsak a fronton, hanem a hátországban is 
teljes gőzzel folyt, ebben az esetben, a sajtótermékek között az olvasószámok növe-
léséért.15  

Móricz Zsigmond nem tartotta be teljes mértékben az Új Idők szerkesztőjének 
kérését, hiszen ebből az időszakból nem csak „szép” elbeszéléseket ismerünk. Az 
életműben azonban változást tapasztalhatunk. Ugyan aktívan folytatta az írást, még-
is a megjelentetett művek száma elmarad a korábbi tempóhoz képest. Nagyobb terje-
delmű művel, regénnyel csak 1917-ben jelentkezik. A háború alatt főként rövidebb 
műfajokkal jelentkezik, az időszak leginkább az új forma, az új téma keresésének 
időszakaként jellemezhető. Ismeretes, hogy ebben az időszakban jelenik meg 
szabadverse is, és a háború hatására indítja meg Tükör-jegyzeteit, mely rögzítette a 
tapasztalat és annak megírhatóságának, rögzíthetőségének küzdelmeit. 16 

Megjelent tudósításai, karcolatai kevéssé hasonlítanak a szokványos haditudósító 
cikkekhez, hiszen pozíciója is teljesen más volt, lévén nem konkrét lap által megbí-
zott hivatalos tudósító, hanem inkább önkéntes megfigyelő volt, saját, egyéni enge-
déllyel. Írásait, annak témáját és stílusát tehát kizárólag önnön kíváncsisága 
befolyásolta.  

Móricz háborús szövegeiből kitűnik, hogy érdeklődése a személyesre, az egyéni-
re irányult, semmint a hadi eseményekre.  

Itt válnak az utókor számára fennmaradt levelek különösen fontossá. Egyrészt 
Móricz többször is témává emelte a tábori posta szerepét, csak néhány címet említ-
ve: Késik a posta, Levele Dunántúlihoz, Levél, Óévi levél, Postások a háborúban stb. Másrészt 
különösen érdekelték a fronton szolgálók levelei. Éppen ezért újsághirdetésben is 
kérte, hogy küldjenek számára a frontról érkezett leveleket. Néhány idegen kéztől 
származó levél fenn is maradt a hagyatékban. Ilyen például a gyűjteményben őrzött 
Szabó János telephonista levele Keresztúri Örzsinek:  

Hát Örzsi, az 1-én kelt leveledet megkaptam melyből megértettem azt, amit eddig csak 
gondoltam, mert eddig csak abból következtettem, hogy oly leány kinek a vőlegénye a harc-
téren szenved nem mulat a bakák között, de ezen leveledből kifolyólag csak azt írhatom, 
hogy azt már nem tisztességes lány teszi, elég sajnos, hogy az Isten oly randa teremtéseket 
is tart mint te vagy, igaz, hogy minden fajnak kell lenni, csakhogy tisztességes fajból, nem 
oly randa állatból mint te vagy, mondd csak, hogy mersz te elmenni a templomba, hisz mi-
kor imádkozol […] ott is csak a hozzád való bikákat lesed mint te vagy te földi féreg de a 

                                                      
15 A kifogásolt novellának egyébként Móricz a Pesti Naplóban talál helyet. 
16 M. Zs., Zsoltár, Világ 1914/302., 7-9. Maga az író is különösen fontos, hangsúlyos és provokatív 
tettnek szánta a vers megírását és megjelentetését. A Tükörben olvashatjuk az árulkodó Sérelem című 
írásban: „ideges kézzel beleforgatott a lapba azzal a rettegéssel, hogy odabent leli meg valahol. Kis 
vérömlés az agyban. Ott látja bent a 6. lapon. Zsoltár. / Remegni kezdett s mélyen leszállott a vér a 
testében. / Le volt verve, elcsüggedve. / Nem sikerült. / Ez egy tragikus bukás. / Elmaradt a feltűnés, 
a világ előtt való szembetűnés, a szenzáció. […] az egész zsoltár elvesztette ünnepélyes formáját; lett 
belőle egy kuriózum. Irodalmiság. Vicc.” Móricz valami újat, formabontót kívánt véghezvinni. 
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Tízparancsolatot ne mondd, el ne szomorítsd vele a jó Istent mert oly állat számára kinek 
oly fekete a lelke, a pokol kapui vannak sarkig kitárva. Többet nem írok, érthetsz belőle. 

Sajnos az ezt a levelet feldolgozó írást eddig még nem sikerült azonosítani Móricz 
művei között, de Móricz érdeklődéséről sokat elárul a tény, hogy egyik Tükör 1914 
feliratú gyűjteményes mappájában gondosan megőrizte ezt a levelet, hiszen ez is a 
nagy világégés közepette zajló kis emberi (magánéleti) történések lenyomatát őrzi.17  

A testvéri sorban következő Móricz István sorsa is a frontról folytatott folyama-
tos és aktív levelezésen keresztül követhető nyomon.  

István – vagy, ahogy a családi visszaemlékezések említik, Pista – 1915-ben ön-
kéntesként vonul hadba. Indítékairól egymástól eltérő információink vannak. Mó-
ricz Virág Anyám regényében így ír: „Móricz Pista azért lett önkéntes, mert a felesége 
agyonszekírozta, hogy az ő testvérei már mind katonák, ez a lajhár meg itt vigyo-
rog.”18 Móricz Virág Móricz Istvánné iránt viseltetett ellenszenve a rövid részlet 
alapján is egyértelmű, kétségbe vonva állításának igazságtartalmát. Ezt csak erősíti, 
ha mellé olvassuk Móricz Ida leírását, ahol sokkal szebb képet festett bátyja felesé-
géről: „Lenkéjét nagyon szerettük, volt humora Pista szeszélyeihez.”19 Ebből ép-
penséggel nem a férjét agyonszekírozó és háborúba kényszerítő alak sejthető. Az 
ellentmondás némi oldását attól várhatjuk, ha magához az érintetthez fordulunk. 

Több levelében is olvashatjuk Pista vallomását arról, hogy miként éli meg a 
frontszolgálatot: 

Ahogy mentünk, fel ezrével jött az olasz golyó fiu, fiu, pitty, potty, ahogy a kőre ért. Kicsit 
furcsa volt, mentünk gyorsan, korom sötétben csak az ágyúk és az előttünk és fölöttünk 
robbanó gránátok világítottak. […] Azután kíváncsi voltam mire gondol az ember a halál 
kapujában? Mert nem álszenteskedem, de ez olyan megnyugtató érzés volt. Hazám, éretted 
vérzem, kis családom, Évikén, érettetek halok meg. Igazán poetikus hangulat volt.20 

Nagyon érdekes az a mód, ahogyan erről leveleiben ír. A helyenként gyermeki, 
hangutánzó szavakkal tűzdelt leírás váratlanul vált tónust, s kezd vallási színezetű, 
önmagát áldozatként feltüntető pozícióból szólni. Különösen izgalmas, hogy ennek 
feszültsége és ez a váltás köszön vissza Móricz Zsigmond testvérgyászoló novellá-
jában, a Műteremben című írásban is, ahol a gyermekkori emlékek és a felnőtt – im-
már elveszített – testvérhez intézett szólamok mosódnak össze és kerülnek szem- 
beállításra: 

Úgy félre, kissé láthatatlan, a férfi az, ha jól megnézitek, aki ott fekszik kacagó, boldog szí-
nek 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 fiú, pirosan tomboló arcod, kékre gyűlt bő véred s gyáva szíved, gyávaságodban me-
részeltél nagyot, gyáva voltál gyávaságod kitrombitálni és lombtól reszketve s gyávaságtól 
hőssé bátorodva rohantál bele kis buta egér, vén, önként jelentkező magyar, az ellenség kö-
zé… […] Hogy öntötte vér el agyad, óh hogy csapkodtál szanaszét kardoddal, mint dühbe 

                                                      
17 MÓRICZ Zsigmond, Tükör, M130, PIM. 
18 MÓRICZ Virág, Anyám regénye, Bp., Szépirodalmi, 1954, 259. 
19 MÓRICZ Ida, Heten voltunk, i. m., 25. 
20 MÓRICZ István levele Móricz Zsigmondnak, PIM Kézirattár, M130/1458 
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jöttem sokszor gyerekszobánkban öcséidet püfölően, bután. Hogy kókadt le öklöd s tátta-
tott el szád, láttán váratlan idegen ellenség orvtámadásának. Óh vágtak-e karddal karodra, 
lőttek-e rád, golyó fúródott-e köpenyedbe, mit olyan drágán, kényesen választottál, belefú-
ródott-e húsodba, féltett, kényes testedet rontotta-e vágta? – jaj hogy tudtál szenvedni kicsi 
bajon. Rossz kölyök voltál, soha semmi erő, semmi kitartás, tűrés, energia, most rád sza-
kadt a borzasztóság, mi tart fenn, mikor úgy szeretted ápolni gyenge gyomrod, fiam. Fáj-
dalmat nem érzett, kit hitéért elevenen tűzbe vetettek, de hol van te hited, ami téged 
megtart óh korunk hittelen, élő, kis embere.21 

Móricz Zsigmond és István kapcsolatát levélváltásaik más megvilágításba helye-
zik. István frontról küldött levelei a körülmények leírásában feltűnően aprólékosak. 
Ennek indoklása expliciten is megjelenik: „Édes Zsigám! Megpróbálok neked meg-
írni egy lelkiállapotot amin átmentem. Írói szempontból talán hasznát veszed. Úgyis 
minden napom olyan, hogy nem leszek holnap, ezért nem halogatom.” Különleges 
tehát az a pozíció, ahonnan Móricz István, mintegy külső szempontból, bátyja 
szemszögéből, önmagára folyamatosan reflektálva próbálja leírni körülményeit, élmé- 
ményeit és érzéseit. Pista leveleinek pátosztól sem mentes hangvétele, önmagát áldo- 
zati pozícióba helyező leírásai tehát több felől értelmezhetők. Egyrészt lehetséges, 
hogy a szigorú tábori cenzúra szempontjai is befolyásolták a levelek tartalmát és 
szempontrendszerét. De legalább ilyen hangsúlyosan – ha nem hangsúlyosabban – 
határozhatta meg a levelek hangütését és a leírtakat a család felé közvetítendő kép. 
Vagyis a képes- és levelezőlapokon egyfajta fiktív identitásképzés is megvalósulha-
tott. A bohókás, komolytalan testvér, „a kis buta egér”, most életét a családjáért és 
hazájáért fiatalon föláldozó, némiképp krisztusi pozícióba kerül. S ebbe szervesen 
beletartozik az az áldozat is, amit az író bátyjáért vállal, hiszen helyette lát, helyette 
tapasztal életveszélyes helyzeteket. 

S amint az utolsó Istvánnak címzett levélből – mely már nem juthatott el hozzá – 
kiderül, Móricz Zsigmond kifejezetten szerette (volna) a fronton átélt hétköznapok 
legapróbb részleteit testvérétől megtudni, különös tekintettel az anyagiakra: 

Kedves Pistám, megkaptuk minden írásodat, nagyon szép és jó, amit írtál. Most arra kérlek, 
próbáld pontosan s részletesen összeírni a kiadási naplódat. Az utolsó krajcárig, hogy mit 
mire költöttél, mire költhet a többi; mit költ egy baka, egy sarzsi, egy hadnagy, egy kapitány, 
egy őrnagy, egy tábornok. A pénznek micsoda szerepe van ott. Ez nagyon érdekes, és te jól 
érted ezt a dolgot.22 

István ezt azonban már nem kaphatta meg. 1915. szeptember 20-án este 9-kor 
nyolcadmagával bevetésre indult, ahonnan csak ketten jöttek vissza. Istvánt elfog-
ták. A szemtanúk és a felelős főhadnagy levélben megküldött tájékoztatása szerint 
ekkor még „egyáltalán nem vagy csak könnyebben volt megsebesülve”.23 Ezután 
azonban nem érkezett róla hír. Majd egy hónappal eltűnése után Micátek Lajos 
főhadnagy még bíztató levelet küld a rokonoknak, melyben megírja, hogy újabb 

                                                      
21 MÓRICZ Zsigmond, Műteremben. Pasztell, Nyugat, 1915/21 = http://epa.oszk.hu/00000/00022/00185/ 
05843.htm, [2014. 11. 01.] 
22 Móricz Zsigmond élete leveleinek tükrében, szerk. Radics Károly, Bp., Orpheus, é. n., 49. 
23 MICÁTEK Lajos, Levél Móricz Zsigmondnak, PIM, M100/1392. 
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hírei nincsenek, de ő is nagyon várja, hogy Pista életjelet adjon magáról.24 Ez azon-
ban később sem következik be. Hivatalosan 1915. szeptember 22-én nyilvánították 
halottnak egy olasz tábori kórházban.25 

A harmadik Móricz-fiú, Dezső története igen „regényesen” alakult, s habár a há-
ború kirobbanásakor nem tartózkodik Magyarországon, az események azonban mégis 
nagy hatást gyakoroltak az éltére. Dezső, miután ledoktorált bölcsészettudományból, 
és elvette kolléganőjét, Brüll Rózsikát, kiment Amerikába szerencsét próbálni. 

Több különböző vállalkozásba fogott, ki akarta emelni a családot a szegénység-
ből, sőt győzködte testvéreit és szüleit hogy menjenek utána (Édesapja ki is megy 
egy rövid időre, de nem érzi jól magát, és visszajön). Végül Dezsőnek és a családnak: 
tehát Rózsikának és két gyereküknek kell hazajönniük. Ez azonban Dezső részéről 
csak egy rövid látogatás lesz, 1913-ban visszamegy. Gyermekei elhúzódó betegsége 
miatt azonban a család másik fele itthon kénytelen maradni, amit a háború több 
évvel elnyújtott. Ezalatt Dezsőnek beindultak az üzletei Amerikában, s csak egy 
kisebb egészségügyi probléma zavarta meg a sikereit. Kórházi tartózkodása alatt 
azonban beleszeretett ápolónőjébe, akivel hamarosan új családot alapított. A család 
szétszakadásában tehát a háború erősen közrejátszott.26  

Az amerikai történet azonban nem záródott happy enddel: Norah, Dezső válasz-
tottja épp az ötödik gyermeküket várta, amikor férjét, 1923-ban, egy vitában agyon-
lőtték. 

A testvéri sorban következő Móricz Miklós életéről nagyon keveset árul el a ha-
gyaték most vizsgált részlete. Nem sorozták be, melynek okát nem tudjuk. Ebben 
az időszakban Kassán élt, a város háború alatti életéről írt cikkeit a Nyugat is közöl-
te.27 Meglepő, hogy a szintén publikáló testvérrel kevés levelet őriz hagyaték: 1914 
januárja után a legközelebbi 1918-ban kelt.28 Valószínűsíthető, hogy a hagyaték-
anyag egyik legnagyobb ellensége: a rokoni kiadásvágy miatt keveredhettek el a leve-
lek és dokumentumok.  

Móricz Virág kiadásra előkészített, vélhetően Tükör szövegeket felhasználó jegy-
zetiből tudjuk, hogy Miklósnak 1914. november 10-én volt az esküvője. A szép 
esemény körül azonban a menyasszony miatt némi vita keletkezett, ahogyan Móricz 
Virág írja:  

Anyám [ti. Holics Janka] kijelentette, hogy nem mennek el a lakodalomba. Pedig Miklós az 
apám legkedvesebb öccse. Ne legyen harag, leszerelő beszéd [idézi Móricz Zsigmond és 
Miklós párbeszédét]: 

                                                      
24 „Itt általános vélemény, hogy Pistának baja nincs, s én magam türelmetlenül várom, mikor ád életje-
let magáról. – Pista, ha háború után hazakerül, ki lesz tüntetve” (MICÁTEK Lajos levele Móricz Zsig-
mondnak, PIM Kézirattára, M100/1392.) 
25 Egyik utolsó levele talán a hagyaték egyik legmeglepőbb darabja: nemcsak szóbeli, de fizikai emléket, 
ajándékot küld Móricznak és Jankának: bátyjának egy kis skorpiót, míg Jankának egy virágot mellékelt 
a leveléhez, külön papírokba csomagolva. (Lásd MÓRICZ István levele Móricz Zsigmondnak, PIM 
Kézirattár, M100/1458/50.) 
26 MÓRICZ Ida, Heten voltunk, i. m., 25–27. 
27 MÓRICZ Miklós, A háború egy vidéki városból nézve, Nyugat, 1914/18–19. 
28 Vö. MÓRICZ Miklós levelei, PIM Kézirattára, V. 5250 
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– Nézd már mennyi jegyzetem van.  
– Én abbahagytam. 
– Én pedig szenvedélyesen csinálom. Az embereket most érdemes nézni. Már régen tudom 
én, hogy az emberek csak pillanatokban élik meg a dolgokat, de ilyet nem hittem volna, 
hogy ezt a természeti és elemi vihart, ami most folyik úgy intézik el, emberi módon. [….] 
Én már látom, hogy a háború koronként elkerülhetetlen. Felgyűl az emberiségben, mint 
családban a rosszkedv, kitör, lefolyik, hogy olyan nyomorúság jöjjön, hogy jó legyen a sze-
génység is, meg a kenyér.29 

Így ha Móricz Miklósról nem is juthattunk többletinformációhoz, de Móricz Zsig-
mond aktuálisan a háborúról formált véleményéhez eggyel közelebb juthattunk.  

Móricz Miklós vélhetőleg tervezett, harmadik emlékező kötetében tért volna ki 
bővebben a háborúra, ezt azonban nem ismerhetjük, hiszen meghalt még a mű 
befejezése és kiadása előtt. 

A Móricz-ikreknél már kicsit bővebb a forrásanyag, melyből kiderül, hogy Sán-
dornak és Károlynak be kellett vonulnia közvetlen az építész diploma kézhezvételét 
követően. 

Károly kétszer sérült meg, első sebesülése után rövidesen ismét vissza kellett 
mennie a frontra, ezután maradandó sérülést kapott, melynek következtében egy 
repeszdarab élete végéig benn maradt a lábában. 

Sándor is megszenvedi a frontszolgálatot, őt pszichésen viselte meg az átélt há-
ború borzalma. Móricz Ida igen finoman fogalmaz, amikor azt írja, hogy Sándor a 
kapott idegsokkból sohasem gyógyult ki igazán.30 A Móricz Virág visszaemlékezé-
sében nagyon súlyos állapotot ír le. „Sándor idegsokkot kapott, s rázta a fejét rette-
netesen, s folyton azt dalolta: Kitették a holtestet a zudvarra, / Zudvarrade zudvarra, 
/ Jóltudomén kiaziga ziárva / Ziárva de ziárva.”.31 A pszichózis tünetei később 
ugyan enyhültek személyiségében azonban jelentős változás következhetett be. 
Őrületes lendülettel és hatalmas terjedelemmel hömpölyögő leveleiből kiderül, hogy 
számos interperszonális konfliktusa és a felhalmozott anyagi gondok után vélhető-
leg politikai események középpontjába kerülhetett, aminek következtében 6 év bör-
tönre ítélték.  

A háború természetesen nemcsak Móricz legszűkebb értelemben vett családját, 
tehát testvéreit érintette, hanem ugyanúgy kihatott például felesége, Janka családjára. 
Testvére, Holics Pali szintén szolgált a fronton, meg is sérült. Leszerelését követően 
Kassán bérel lakást, s ezt követően bejelenti édesanyjának, hogy feleségül veszi 
lakásadónőjét. A hír hallatára „anyja kétségbeesve rohant ellenőrizni és menteni, 
ami menthető. Jaj az a Pali, az a bolond, az a bolond! Fűtetlen, betört ablakú vonat-
ban jött haza. Ha Budáról másfél óra Pestig az út, meddig tart Kassáról? Nagymama 
megfázott, tüdőgyulladást kapott. Szegény.”32 Leányfalun hunyt el 1917. február 11-
én, a háború közvetett áldozatává válva. 

                                                      
29 MÓRICZ Virág kézirata, magántulajdonban. 
30 MÓRICZ Ida, i.m., 33. 
31 MÓRICZ Virág, Apám regénye, Bp., Szépirodalmi, 1954, 164. 
32 MÓRICZ Virág, Anyám regénye, Bp., Szépirodalmi, 1988, 285. 
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Annak ellenére is, hogy a vártnál jóval kevesebb levelet találunk a kiemelt idő-
szakból, a történetszálakat, sorsokat végtelenül sokáig bogozgathatnánk, hiszen 
Móricz számos unokatestvérével, sógorával, sógornőjével, barátjával és ismerősével 
tartott fönn aktív kapcsolatot.33 A kudarcok, az egyelőre tisztázhatatlan kérdések és 
a biográfiai kíváncsiság általános hiánya ellenére látható, hogy egy a hagyatéki anya-
got alaposan áttekintő kutatás számtalan területen hasznosítható adatokkal szolgál-
hat. Ezeken a szövegeken, dokumentumokon keresztül nemcsak a Móricz család 
történeteibe nyerhetünk bepillantást, nemcsak a Móricz-életmű és a hagyatékban 
maradt szövegek kapcsolatait világíthatjuk meg, de egyedülálló történelmi, iroda-
lom- és sajtótörténeti adalékokat is szolgáltathat ez a bőséges és még mindig csak 
nagyon apró részleteiben ismert korpusz. S ahogyan a történelemtudomány felis-
merte a mikrotörténelmi kutatások hasznosságát, sőt szükségességét, úgy talán mi is 
(újra) megtaláljuk ezeknek az „emlékeknek” a helyét és szerepét, s annak módját, 
hogy ne csak a nagy évfordulók alkalmával, mintegy függelékként, de az életművek 
integráns tényezőiként tekinthessünk a hagyatékok kincseire.  

33 Ahogyan azt jól ismerjük a Móricz Rokonok mindegyre felbukkantak segítséget, támogatást kérve. 
vö. TVERDOTA György, Regény a rokonságról, http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2989/regeny-a-
rokonsagrol, [2014.11.05.] 



107 



108 



109 


