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AZ OKTATÁSUGYI MIFISZTÉRIUM SZEMLÉLTET6 FtLMKIRENDELTSÉGE
',.
film'dia sorozatá1?61
53. szám.
MÓRICZ ZSIGMOND /1879-1942./
Irodalomtörténeti sorozat:
Késztilt:1952. évben~'

14.

1. Móricz Zsigmond arcképe.
A kép 1921~ben készült,Székely Aladár felvétele. A~yugat' c. ~
.folyó~rat 1921. évf. II. számá~an Jelent meg,
2. Móricz Zsigmond:
•

~

_

_'

_

_

.,....

"Életem regénye" c. 'munkájának belső cimla-eja.
_

(1,

•

•••.

_'.

•

.'..

.."

••

,.óricz életének elsőtiz évét az Életem regénye c. müvében irja
. le. Az ir6 1879 junius;o-án született fiszacsécsén /Szatmár m./
Apja, Jl6ricz Eálint, zaellércsaládb61
származott és-K6ricz Zsigmond születésekor már meglehet6sen j6 anyagi helyzetet .teremtett
családja számára. Anyja urilány, egy özvegy papnénak a leánya"
Pallaghy ~z8ébet._Apja 1885-ben egy cséplőgép-bérlettel kapc80·latban tönkremegy, a család a szabolcsi Pthrügyre költözik, áz
ir6 pedig 'luristvándiba kerül egyik uradalmi kovács nagybátyjához. JSpünk M6ricz Életem c. munkája els6 kiadásának belsd cimlapJát ábrázolja. A kötet 1939-ben az Athenaeum kiadásában jelent
meg.
A debreceni kollégiume,

,~

M6ricz .'
~ ;~sa1ád 'r08~z'anyagi he 1yzeténe k ellenére is 189l-ben
a debreoeni kollégiumban magkezdi
gimnáziumi tanulmányait.
,.
I

J;

A sá.rospataki kollégium;
- - - '- ~
.......• - - '-. - ~. - - . '---'.- .

. - . -

•...

,

A Kóricz-osalád 1894-ben Bárospatakra költözik, M6ricz itt folyt~tja tanulmányait. Tanárai rossz szemmel néztek az egyszerU áca
fiára s az t. osztálybankellemetlenségekben volt része, sdt több
tárgyb61 megbuktatták. 1896-ban nagybátyja, Pallaghy Gyula, a
kisujszállási gimnázium igazgatója ,veszi magához és 1899-ben jelesen érettségizik a kisu,jszállási gimnáziumban.
5~ A Debreceni Hirlap 1900-ba~
.• -

,-

- .

~. - . -'

-

.

Az ir61899-ben

Debracenbe megy teológiára, de ateoló~ia skolasztikája és tudomáQytalansága eltériti a papi pállát61. jld6sebb
korában különben materialista világnézetet vall.! Jogásznak iratkozik be és a Debreoeni Hirlap segészerkeaztdje lesz abban az években, amikor Ad1 elhagyja. Debrecent és az ellenzéki Debrecen c.
napilapot.
6~ Az
,

Uj.!!g

o. "napilap.
"'"

Móricz 1900 dszén Pestre megy, ahol egy évet jogáezkodik, majd a
kultuszminisztériumban dijtalan gyakornok, azután a Statisztikai
Hivatalban tölt be szerény állást. 1903-tól .AzUjság c.,lapban 8
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gyermek rováto~ veseti, és tud6sitásokat ir a tud6s társaságok
ü+éseir61. K~pünk Az Ujság 1900. évf.-nak egyik számát mutatja.

1. M6ricz

Zsigmond

riport-uton.

1903 nyarán a Kisfaiudy ~rsaságt6l
megbizást kap szü16földje népdalainak öBszesyűjtésére.
3 even át végzi a gyüjtést, amely ~
fölfriss1t1 gyermekkora paraszti életb6l hozott élményeit, és sz6kincse, kifejezésm6dja
a népnyelv kincsével gazdagokik~ Kés6bb
.
saját költségén follt~tja ezeket a gyüjt6 körutakat, ez M6ricz
emberismeret ének és tapasztalatainak forrása. Képünk az öreged6
K6riczot ábrázolja egyik riport-utján. Buti István rajza.
8~

liA

szép -asszony domb

ja

ft

c. müvének

boritólapJ.!,:.

M6ricz Zsigmond els6 nyomtatásban megjelent müve: A szép asszony
dombja ~Krónikás történet cseng6 versekben megirta M6ricz Zsigmond".
A mü megJelent 1904-ben a Méhner Vilmos-féle Könyvkiad6hivatal kiadásában, Budapesten. Egyejlen is~ert példánya az Országos Széchénli Könyvtár ponyvagyüjteményében,
amelyre dr. Borzsák István, a
magyarországi ponyvairodalom bibliografusa hivta fel Xozocsa :-_._Sándor fi81elmét, aki az adatot Móricz Zs. irodalmi munkássága c.
bibliográfiai müvében közölte. 11952.1 Képünkön.A szép asszony
-dombja borit6lapja láthat6, ismeretlen müvész munkája, jelzése
"Szy lJ.
.
.

-

-

9. M6ricz Zsigmond els 6 felesége:
-

_.

- - -

.

.

Janka.

-

1905-ben feleségül veszi a felvidéki, j6modu családb6l származ6
Holics Eugéniát. M6ricz több regényének egy-egy n6alakjában felfedezhetjük Janka, az erkölosös, férje mellett küzdeni tud6 feleség jellemének ábrázolását. Ady Endre is nagy tisztelettel ad6zott M6rioz Zsigmondnénak.

,

..

10. Móricz

Zsigmond

,
A káp 1905 januárban

ás els6 felesége.
készült a Móricz

házaspárr6l.
/

ll. A "Hét krajcár" borit~la~
1908-Qsn a Nlugat-ba~ j~l~nt meg M6ricz Hét krajcár c.novellája,
amely egyszerre országszerte ismertté tette ~ét. 1909-ben Hét
krajcár cimmel novellás-kötete jelent meg- a Nyugat kiadásában, Budapesten. Képün~ a kötet boritóIapját ábrázolja, amely Falus Elek
munkája.
.'
•
12; M6ricz

Zsigmond

egyetlen

fiának

sirja.

M6ricz, vallomása szerint; a Hét krajcár c. elbeszélést kisfia
halálos ág~ánál irta. Képünk kisfia, Bandika sirJát mutatja-a rozsny6i temetőben.
.
13. Ady Endre arcképe.
.

.1'

. Adynak jelent6s szerepe volt M6ricz irói fej16désében. Maga Móricz
Zs. mondja, hOgJ az általa olvasott els6 AdY-Ters, a Hortobágy
poétája lUj versek 1906/ dönt6 hatással volt1rói
indulására •.Ady
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és Móricz kölcsönösen nagyra tartották egymás miivészetét, és mindkett6 harcostársát látta a másikban. Ady 1909-ben a Nyugatban irt
kritikájában kijelenti, hogy a haladásért vivott küzdelemben
Móricz "egyedül fölér egy forradalmi szabadosapattal.~ Képünk
1909-ben a kolozsvári Lechner-idegszanatoriumi
kezelés után, készült Adyról.
1:1-~lIól'iczZsigmond

1909-ben.

Képünk a Hét krajcár c. kötet megjelenésének
iró,t.
'
15. Móricz Zsigmond:

évében ábrázolja

az

"Sárarany " c. regénY,ének bori tólapJ.!!!...

.1909-t5l a Nyugat folytatásokban közli Móricz els6 jelent6s regényét a Sáraranyt. Könyvalakban 19l1-ben a Nyugat kiadásában je~nt meg, Eudapecten., Képünkön e166 kiadásának Falus Elek készitette boritólapjátlátjuk.
16. J "Falu· c. novellás-kötetének

borit6lapja~

19l1-ben a Nyugat kiadásában jelent meg Móricz Falu c. kötete BuJapesten. Móricz a 3 elbeszélést: Magyarosan, Mint a mez6nek virágai és Kend a pap? cimüek3t dramatizálta. A Nemzeti Szinház
1917 április l7-én mutatta be a 3 egyfelvonásost. Szerep16k:
R6zsahegyi, Rákosi Szidi, Raj nai Gábor stb. Móricz a Magyar' Szinpad április 7-i számában cikket ir,darabjáról, amelyben kifsjti,
hogy az eddigi népszinmüvel ellentétben, nem aromant1kus,
az
idealizált falu életé~ akarja,bemutatni, hanem reális paras~ti
alakok rajzolására ,törekszik. Célja: 'Ablakot vágni a falusi élet
~alán." Képünk a Falu c. kötet,boritólapját
ábrázolja, amelyet Kozma Lajos.készitet~.
17. -Az Isten háta --mögött" c. regény 'bels6 cimlapja.
-

.

~.

-'.

.

A regény megjelent 1911-ben

Nyugat, kiadásában Budapesten. Képünk
Az Isten háta mögött c. regény bels6 bori t6lapját:,~.brázolja.
8

18 •• ór1cz 'és kislánya

az ,iró dolgozószobájában.
~.
----~
.•. - ..•. _ ..~._... -_
.. _ ....
képünk 19l2-ben ábrázolja K6riczot éa kislányát. Ebben az id6ben
választotta tagjai közé a Pet6fi ,~ársaság. A kép Bálint János
felvétele.
...

- .. ,--_.,

19;~"LeTál-féle M6ricz Zsigmöndhoz.~

Ady -'á~-146ri_~~- kcSí~sönÖe'tieztelete~ély

barátsággá fej16dött.
19l2-ben a Nyugatban je!Lent meg,-Ady lJ Levé l féle M6ricz Zsigmondhoz" c. verse, amely az 1912-ben kiadott A menekü16 élet c. kötetben ie szerepel. Képünk 19l2-e8 Iyugat számot mutatja a versse~.
or Gizi és Peth6 Attila a "Kerek J'erk6.'!
A Nemzeti

Sz:í:nház1931. okt6ber lo-én mutat ja be Kerek Ferkó c.
szinmUvát. Regényalakban 19l3-oan az Athenaeum kiadásában-Jelent
'meg Budap.esten. lCépünkön .M6ricz és a darab f6szerep16i.
','
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21. M6ricz

a leányfalui

Bzüreten.

Képünk 1914 6szér6l va16, M6riczot a leányfalui Bz6l6ben ábrázolja. Ma Leányfaluban "M6ricz Zsigmond tsz." mtiködik, amelynek
17 tagja 100 hold földön gazdálkodik.
22. "A fáklya"

c. regény német forditásának

bels6 cimlapja.

19l7-ben irta meg M6ricz A fáklya c.regényét,
amely 19l8-han
jelent meg Bp.-en Légrády kiadásában. Képünkon a Horváth Henrik
forditásában megjelent Die Fackel c. kötetet látjuk, amelyet
1929-ben adtak ki ~erlinben.
~
o

.

23. A "Szegény

,

emberek" c. novellás-kötet

bels6 cimlapja.

1917-ben a Nyugat kiadásában jelent meg M6ricz a Szegény emberek c. novellás-kötete,
amelynek elbeszélése1 feltárják az igazságtalan háboru igazi okait. Képünk a Szegény emberek 3. kiadásának bels6 cimlapját ábrázolja, amely 19l8-ban Légrády kiadásában jelent meg Budapesten.
\

24. -Tihanyi Lajos: M6ricz

.

Zsigmorid.

A képen láth3tó művet 1917 decemberében rajzolta
Megjelent a Nyugat 1918. évf. 2.sz.-ban.
22. M6ricz
-

-

,

Zsigmond

a földosztásra

.

.

vár6 parasztok

Tihanyi Lajos'.
közöt~

-

A Tanácsköztársaság
idejében M6ricz a proletárdiktatura mellé
állt. Fáradhatatlanul dolgozott a somogymegyei terme16 szövetkezetek megalakitásának érdekében. Riport jaiban népszerüsiti a kollektiv gazdálkodás gondolatát. Képünk 19l9-oen Somogyban ábrázolja az ir6t a földosztásra vár6 parasztok között. A fénykép
Sim6 Ferenc felvétele.

26.

MÓricz

Zs • .AfÖldtörvény

kis káté,Jának cimlapJ!...!.

M6ri~~ e oműve: o"A~ "1919: XVIII. néptörTény magyarázata és utasitása a -földmüves nép földhöz. juttatásár6l. " A mü a Néplap kiadása
1919. márciusb61 Budapesten.
27. M6ricz

Zs. családja

körében~

Az ellenforradalom által meghurcolt iró kétségbeesett multba
val6 menekülése a Légy j6 mindhalálig c. regénye /1920./. Az
Athenaeum kiadja 1921-ben. A regényt 1929-ben az iró dramatizálta éa a darab bemutat6ját 1929. okt6ber 29-én tartotta li Nemzeti
Színház. A felszabadulás után 1946 december. 20-án játszotta e16ször a Nemzeti Szinház. Képünk 1929-benkészült,
amint Móricz
második felesége /$imonyi Mária a Nemzeti Szinház müvészn6je/
és gyermekei e16tt felolvassa éppen befejezett drámáját.
o

o

,

29. A" "Tündérkert"

c. regény ela6 kiadásának

bori t6lapja.

Az Athenaelim 1922-ben adta ~i M6ricz Erdély trilogiájának els6 kötetét. A nagy fe jedelem és A. nap ái'nyéka, 'a tri16gia II. éa Ill.
kötete 1935-ben jelenik meg. Képűnkön a Tündérkertels6
ki.adásá- .
nakVégh Gusztáv rajzolta borit61apját látjuk.
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29. M6ric~:·rivilágoB

ki-virradtig"

c.regénYének

bels6 cimlapja.

Móricz irói munkásságának második szakaszában az ~ralkodó osztályok züllött, ellentmondásokkal teli életét ábrázolja. Leleplezése nyilvánvalóvá tette, hogl.az erkölcsi,.gazdasági
válsá gokkal küzd6 uralkodó osztály sorsán még a Horthy-rendszer terrorja sem segíthet. Képünkön a korszak egyik kisregénye a Kivílágos
kivirradtig'bels6
cimlapja látható..
'"

'30. Medgyesy

Ferenc rajza Móricz

ZSígmondról.

A kép 1927-ben' készült.
~l. Jelenet· az ~ri muri- c. filiab61. I.
M6ricz Uri muri c! regényét 1928-ban 'adta ki az Athenaeum. Dramatizált változatát 1928. március 3-án mutatta be a Vigszínház.
1950-beo készült el az Uri muri filmváltozata. Forgatókönyvét
Hál Gyula készitette, rendez te Bán Frigyes Kossuth-,di j as. Szerep16k: Mészáros Ági, Deák Sándor,. fompa Mndor stb. -K-épünk a vég-o
ze.tes éjtszaka ..
mulat6 társaságát. ábrázolja.
.
22. Jelenet az "Uri muri- c. filmbc5l.-lli
Képünk a kijátszott

"

csugari parasztokat

muta'ija.

bácsi estélye •
.,3~.Kardic8
-_.
Az 1929-es gazdasági világválság
~

-_.,-.

-

-.---.'.

/

idejének korrupt, p anaaéa magyar társadalmi éle'i val6ságáb6ln6
ki.~ricz
1930-ban irott 8
1932-ben az Athenáeum kiadásában megjelent regénye a Bokonok. A
.regény dramatizált változatát a Nemzeti Szinházban mutatták be.
1934. február 16.-án • .Képünk a ll. telvonás egyik jelenete Leho'iay
Árpáddal, Somogyi :Erzsivei,Hau
~Jdorjánnal és :!ethd ·A~.1l1ával.

;"'4;

Tolnal Klári a feluji tottRokonokban.

27':'~~'f~iuji totta

A Madách -Szinház 1951· febr~ár
c. &zinmftvét. A regényb61szinpadra

Kórioz: Rokonok
irta: Móricz Virág.és fhurzó
Gábor. Rendezte: Pártos Gáza és Nádasdy Kálmán. Szerepl6k:
Horváth Jen6 ,folnay Klári, Gombaszögi El., 116zsahegyi stb.· Képünk !ólnay náx-i t ábrázolja az 1. felv. egyik jelenetében.
lKopjáesné Szen'tkálnayLina;
.
.
,
35. Móricz Zsigmond kez.irása.
Képünk M6ricz egy ismeretlenhez
,-~6l.
.

irt levelét ábrázolja

12. MQr1cz

között •

a szegedi paprikások

1930 julius

. Az 1d6s Móricz nem hagyja abba fiatalkorában .kezdett riport-utj ait, termékenységének
forrása a néppel tarto.'itálland6 kapcsolat.
Képtink a szegedi paprikat.ermel6k köz'i ábrázolja az ir6'i.
37. A ~Boldog ember" bels6 cimlapja;
Ióricz irói munkásságának harmadik szakaszában a dolgozó nép é1e-tének közvetlen ábrázolására, majd a társadalmi haladásért küzd6
5511120/5'
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népi h6sök megrajzolásá17a törekszik. A Boldog emberben, - J66
György sorsán keresztüla falusi szegénység életét ábrázolja
az ir6. Képünk a Boldog ember els6 kiadásának bels6 cimlapját
ábrázolja. A mü megjelent 1935. Athenaeum kiadás, Bpest.
38. A "Betyár" c. regény belsd cimlapja.
'A demokratikus

népforradalom utját keresd M6ricz elérkezik Avar
Jani alakjának megteremtéséig. Képünk a Betyár c. regény belad
.
cimlapját ábrázolja, amelyet M6ricz 1936-ban irt, és az Athenaeum
1937-ben adott ki Bpesten.
39. A hatvan

éves M6ricz Zsigmond.

Képünk a hatvanadik
30-án Leányfalun.
40. M6ricz

lép6 M6riczot

ábrázolja

1938 junius

Zs. unokájával.

Képünk 1938-b61
füröszti ••
41. M6ricz

életévébe

va16, M6ricz leányfalui

házában kis unokáját

Zs. leányfalui háza.

Ebben a házban.dolgozott

31 évig /1911-/ M6ricz Zsigmond.
•

!2. A Kelet Népe.
Képünk a Kelet Népe c. foly6irat M6ricz Zsigmond szerkesztésében
megjelent 1. számát ábrázolja /1939. dec. 15./ .
4~. A R6zsa Sándor a lovát ugrat ja c. regény bels6 cimlapja.
M6ricz R6zsa Sándor tri16giát tervezett, amelynek els6 részét,
a R6zsa Sándor a lovát ugrat ja c.• regényt 1941-ben az Athenaeum
adta ki. A második r.ész·az Athenaeum· kiadásában 1942-ben jelent
meg, Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét cimmel. A 3. rész
megirásában az ir6t halála akadályozta meg.
!4. M6riczZs.

arcképe 1941-b61.

A kép 1941 augusztusában

Esztergomban

készült. /loto: Martsa./

\

(

45. Az "Árcácska" bels6'c1mlae:l.!i.
Képünk f46ricz Árvácska c. regényénekbels6
cimlapját ábrázolja.
A regény megjelent Athenaeum kiadásában 1941-ben. /Bpest./.

iR.

Csibe csipog.

I .

Képünk az ir6t fogadott lányával, az Árvácska c. regény és a Csibe novellák hósnéjével ábrázolja. A Csibe c. novellás-kötet az
ir6i halála után 1948-ban jelent meg Füsi J6zsef ut6szavával.

~7.Tolnai L~jos: HA nemes vér" borit61ap~
Tolnai L8~oe A nemes vér o. r~lénye Mórioz átdoláozáeában Jelent
5511120/5'
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meg 1949-ben Bukarestben.
renc eId szavával.

Kiadta az Állami Könyvkiad6

Szemlér Fe-

~8. M6ricz Zs. Debrecenben. 1942.
M6ricz halála eldtt hosszabb ideig Debrecenben iddz;ebben az 1d6ben itt szerke~zti Kelet Népét is. Képünk Juhász Géza lakásán
. ábrázolja aa ir6t baráti körben
: Balr61 Veres Péter.
!9 •• 6r~cz a Hortobágyon.

1942.

,

Képilkf:n
az ir6 jegyzeteket ,készit a hortobágyi

iO. M6ricz

viztáro16nál.

a Nemzetközi.Vásáron.

Képünk 1942-ben mutatja M6riczot,
sátrában dedikál.

amint a Nemzetközi

Vásár könyv-

~l. M6ricz siremlékéne~ felavatása •.
1942. szeptember 5-énkövetkezett
be M6ricz halála. Képj!nkön
M6ricz Zs. siremlékének felavatását látjuk /1952.IX.4.l Kónya
Lajos mond emlékbeszédet.
'
52. M6ricz-dombormü

a M6ricz ZsigD!2nd körtéren •.~..
:},

M6ricz-dombormü a M6ricz Zs.-körtéren:
Ferenc készitette.
53. M6ricz

Zs. halálának

A dombormüvet

10 éves évfordulÓja.

Medgyessy

I.

M6ricz halá1ánaktiz
éves évfordul6ja. ttnnEfpsélgfiszacsécsén.1952 _
szeptember 5-én emléktáblát helyeznek el Móricz Bzü16házán. Képünkön Móricz Z,sigmond csécseí szülőháza e16tt Nagy Sándor Sztálindíjas és Kossut~-dijas iró emlékbeszédet mond.
24.M6ricz

Virág fiszacsécsén.

Képünk a nagy iró leányát ábrázolja, amint a csécsei ünnepségen
édesapja osztály társaival és regényalakja~nak modelljeivel beszélget.
55~ M6ricz Zs~ halálának

A Hajdu-Bihar
nepségen.

56.

M6ricz:

II.

10 éves évfordulója.

megyei népi együttes egyik müsorszáma
.
.
"Gyalogolni jó" c. riport-gyüjteményének
.....

-

-A riport-gyüjteményt,

a csécsei ünborit6lap~

",'

-amelynek cimad6eikke
már 1927-ben megjelent,
1952-ben adta ki a Szépirodalmi Könyvkiad6.A· cikkeket összeválogatta és az e16szót irta: Illés Endre. A kötéstervet Csillag Vera
készitette.
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57. Révai· J6~sef megnyitja a M6~iczUnneE6éget;
'.

A Magyar Ir6k Szövetsége és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
nagy fénnyel ünnepelte meg a Néphadsereg Szinházában a magyar
regény legkivá16bb müve16je .halálának 10 éves évfordu16ját. Képünkön Révai J6zsef meghyitja az ünnepséget. Mellette Darvas
J6zsef, aki az ünnepi beszédet,~ondotta.

58. A M6ricz-Muzeum
M6ricz leányfalui
.M6ricz-l1uzewn.

Leányfalun.
házában 1952. szeptember
.

2l-én nyilt meg a

'<,

•

a Pels60ktatási

Készült

~egyzetellát6 Vállalatnál
Fele16s vezet6: 'Bojkovszk-y Lajos

a-
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