
egyik könyvében is („Levelezéseim ko r t á r sa immal" 19. o.) olvasható, hçgy Nagy Lajos első 
Baumgar ten-d í já t Ambrusnak és asszonyi közbenjárásnak köszönhet te . Évek múl t án különös 
képzete lehet m a j d „A menekülő e m b e r " olvasójának a Baumgar ten-d í j dolgairól és Babitsról, 
a kurátorról . Cáfolatul nemcsak emlékezetemre hivatkozom, ki a kérdeses ülés egyetlen 
még élő résztvevője vol tam, de két döntő írásos dokumen tumra is. 

Az egyik Babi ts sa já tkezű feljegyzése „1932 (első t e rv ) " megjelöléssel, mely tanács-
kozási ülésszakunk megkezdése előtt készült . (Lásd 1. facsimile.) 

Nagy Lajos t ehá t már ekkor szerepelt a következő évi d í jazandók közöt t , Gellérttel 
és Füs t Milánnal együt t , akik ugyanez alkalommal részesültek először a Baumgar ten-dí jból . 

A másik dokumen tum Babits sa já tkezű feljegyzése az 1931. december 16-i ülésen 
előterjesztendő döntésünkről és annak indokairól. Az öt dí jazot t között Nagy Lajos is szere-
pelt eredettől fogva. Babits indokolása nyilván rá is vonatkozik. (Lásd 2. facsimile.) 

A ha tároza t így ment fogana tba , kiegészítve még egy ötödik ju ta lmazot ta l , Kertész 
Manó nyelvész személyében. 

E dokumentumok ismeretében senkinek sem lesz többé kétsége, hogy ami t Nagy 
Lajos könyvében a „ s z a v a h i h e t ő d n e k t a r t o t t harmadik személytől szerzett t udomás a lap ján 
elmond, nem tör ténhe te t t meg. 

Ha e közlés nem ju tha t is el Nagy Lajos mél tán nagy érdeklődést keltő művének olvasói-
hoz, az irodalom tudományos művelői részére,figyelmeztetésül szolgálhat, hogy szépíróink emlé-
kezései — és ez nem kevésbé vonatkozik Gellért Oszkár „ K o r t á r s a i m " c. művére , Kodolányi 
„ L t ó h a n g " - j á r a és hasonlókra — önmagukban az i rodalomtörténet forrásaként nem használha-
tók. Bár műfaj i lag nem tekinthetők annak , mégis csak mint szépirodalmi művek értékelendők. 

BOHUS MAGDA 

MÓRICZ ZSIGMONDDAL KAPCSOLATOS EMLÉKEK TISZACSÉCSÉN 
ÉS TURISTVÁNDIBAN 

Az Életem regénye minden olvasóiának emlékezetében élénken él Móricz szülőfaluja, 
Tiszacsécse és korai gyermekéveinek színtere, Tur is tvándi . Az Életem regénye emlékeivel 
indul tunk el gyű j tőú t r a Tiszacsécsére és Tur i s tvándiba , annak felderítésére, hogy miként 
él Móricz emléke e két kis szatmári fa luban . Már csak egy-két olyan ember él ezeken a helyeken, 
aki t még személyes emlék köt a gyermek Móricz Zsigmondhoz, vagy legalábbis családjához. 
A ha t és fél évtized előtti gyerekkori emlékektől nem sok várha tó , de éppen ezért minden 
ha lvány emlék, elmosódó kép értékes számunkra , ami t e fa lvakban Móricz Zsigmondról 
hallunk. Azt sem érdektelen k iku ta tn i , hogy milyen mende-mondák fűződnek Móricz család-
jához ; az i rodalomtörténet i vonatkozású etnográfiai anyaggyűj tések eddig sem bizonyultak 
haszontalannak sem Petőfivel, sem Csokonaival kapcsola tban. 

Tiszacsécsének ma sincs négyszáznál t ö b b lakója. Ház is ta lán száz van benne összesen 
A Csécséről érkező gyermek Móricz Zsigmond nem hiába csodálkozott I s tvándiban , hogy 
a templomot „összeragasz to t ták" a toronnyal . A csécsei templom fa to rnya — több min t 
száz éves — teljesen külön áll a templomtól . 

Több házban ta lálunk Móricz-könyvet. Van szakér tőszámba menő Móricz-ismerő is, 
az egyik ötven év körüli parasztasszony, Makkai Károlyné. Mikor Móricz gyerekkorának 
kor társai t keressük, a hetvenhétéves Kis Bertalanhoz küldenek. 6 az egyetlen csécsei paraszt , 
aki még ma is fehérroj tos ga tyaszárban jár , mint egykor Móricz ap j a , Móricz Bálint is. Élénk 
képzeletű és beszélőkedvű ember (a fa luban Háry Jánoskén t emlegetik), sokat mesél élet-
tör ténetéből : az első v i lágháborúban hadifogságba esett, és mint fogoly sokfelé hányódo t t , 
később Amerikába kerül t , ahol egy vasgyárban dolgozott . Egy esztendőben született Móricz 
Zsigmonddal, jól emlékszik a Móricz-családra, az írót az 1929-es ünnepélyen lát ta u to l já ra . 
Arról is t ud , hogy Móriczék tönkrementek és el kellett hagyniok a fa lu t . A költözés tör téne-
téhez egy kis mondóká t is fűz : Sokan kísérték ki a faluból a költöző család szekerét. Móricz 
Bálint egyszer megkérdezi a feleségét : 

— Tudod-e , mi t nyikorog a kerék? 
— ? 

— It t se vót , o t t se lesz! 
Ma már nehéz lenne megállapítani , hogy ez a kis mondóka mikor t a p a d t a Móricz-

család tör ténetéhez, és valóban Móricz Bálint keserű bölcsességének szavait őrzi-e. 
Még egy kis anekdota ker ing a fa luban Móriczék költözködésével kapcsola tban . Többen 

mesélik, hogy Is tvándi felé útközben Móricz Bálint egyszer megál l í tot ta a lovait , mondván : 
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— A kemencét én építet tem! 
Leszállt, visszament és összetörte a kemencét, hogy ne használhassa más. 
Ugyanezzel a motívummal találkozunk Móricz egyik 1909-es elbeszélésében a Csitt-

csattban is. A fiatal férj megharagszik a feleségére, hazamegy a szüleihez, már az országúton 
balla az ökreivel. 

„—• Hopp! — rikkarltott az emberke, mert valami ju to t t az eszébe — baj van! 
Mindjárt szólította az ökreit, visszatérítette. Magyarázatképpen meg is mondta nekik. 
— A kemencét én csináltam, ezt letöröm." 
Vajon Móricz novellájának ez a fordulata szivárgott-e le a tiszacsécseiek közé? A Csitt-

csatt a Hét krajcár második, 1909-es kiadásától kezdődően minden Hét krajcát kötetben meg-
található, nem lehetetlen, hogy Móricz legnépszerűbb novelláskötetéből származik a Móricz 
Bálintra vonatkoztatot t történet. Ebben az esetben a népi jellemzőerő és képzelet érdekes 
megnyilatkozását figyelhetjük meg, mert a Csitt-csattbeW történet nagyon is összevág a gyors-
indulatú, hirtelenharagú Móricz Bálint jellemrajzával — legalábbis azzal a jellemképpel, 
amelyet az Életem regényében az apjáról rajzol meg az író. De az sem lehetetlen, hogy valóban 
a csécsei időkből származó mende-mondát dolgozta fel Móricz a Csitt-csattban. 

„Olyan vándorló emberek vol tak" — mondja Móricz családjáról az egyik csécsei 
öregember. Ebben a mondatban a falu ítélete szól és egyben az Életem regénye vallomásának 
az igazolása is : az író apjá t sohasem fogadta be igazán a falu, mert á thágta a falu életének 
íratlan, de makacs törvényeit. 

A csécsei beszélgetés során szóba kerül a falu régi iskolája, ahova Móricz Zsigmond 
még az iskolaköteles kor előtt járt „szoktatóba". A legöregebb csécseiek még jól emlékeznek 
Kassai tanítóra, Móricz felejthetetlen fiatalkori elbeszélésének hősére, a rektor bácsira, az 
asztalosból lett tanítóra. Nagyhangú, csúnyaszájú ember volt, gyakran verte a gyerekeket, 
de valahogy mégis inkább szeretettel emlegetik, mint haraggal. „A fekete fene egye meg az 
édesanyádat!" — ez volt a szavajárása, és ha a megvert gyerek apja vagy anyja elment 
hozzá panaszkodni, kegyetlenül „lemocskolta" őket. Féltek is tőle a gyerekek, a kemencébe 
búj tak előle. Málén térdeitette a rossz gyerket, egy másikat meg mellé állított, hogy üssön 
a fülére, ha megmozdul. Ezeket az emlékeket őrzik a csécseiek a „rektor bácsiról", а század-
végi falusi laikus-pedagógus jellegzetes figurájáról. 

Tiszacsécsén még ma is élnek Móricz-rokonok : az író nagyanyjának, Nyilas Katalinnak 
a rokonai. Nyilas Gusztávéknál már tárgyi emlékeket is találunk. Elsősorban egy fényképet 
muta tnak : Móricz Zsigmond a feleségével, Jankáva l ; aztán a Hét krajcár is előkerül, Móricz 
bejegyzésével : 

„Nyilas Kálmán 
bátyáméknak 

szeretettel 
Móricz Zs. 

1929. VI. 29. 
Csécse." 

Tehát az író ötvenedik születésnapján rendezett csécsei ünnepségen kapták Nyilasék a ján-
dékba a kötetet . 

Móricz állítólag elég sok levelet is írt Nyilaséknak, de ezeket a leveleket nem nagyon 
őrizgették, nem gondolták, hogy valaha fontos értékek lesznek. Egy levél véletlenül mégis 
megmaradt 1910-ből, tehát már a nagy sikerek, az írói révbeérkezés, a Hét krajcár és a Sár-
arany megjelenése utáni időkből. A levél teljesen családi vonatkozású, és szövegéből az is 
kiderül, hogy elég régen nem írt Csécsére Móricz e levél előtt, mert most igen sok családi 
eseményről kell beszámolnia. 

A levél gépírásos, végén Móricz teljes névaláírásával és J anka keresztnév-aláírásával 
Az ismeretlen levél szövegét itt közöljük : 

Budapest 1910. ápr. 25. 
Üllői út 95. III. 79. 

Kedves Julcsa néném 
és kedves Guszti, meg Kálmán bá tyám! 

Mindig készülök Csécsére, télen azt mondom, most nem lehet, majd tavasz-
szal, akkor azt , hogy majd a nyáron, s a nyarak eltelnek azzal a kívánkozással, hogy 
de most a télen már nem marad el a csécsi út. így telik egyik esztendő a másik után 
s én sem nem megyek, sem nem írok. 

Talán még máig sem írtam meg, hogy azok a felvett képek a miket a legutóbbi o t t 
létemkor csináltam, egytől egyig mind elromlottak, egy sem sikerült, mert mialatt onnan 
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Gergelyné, Kovács Zsuzsanna, kispaládi asszony, 
aki 1903-ban énekelt a népköltés-gyűjtő Móricznak 





felhotam Pestre, valami baleset érte őket s egyből sem lett kép. Na gondoltam magam-
ban, majd lemegyek nemsokára, akkor jobbakat csinálok s jobban is vigyázok rájuk. 

De az út maradt , egyre maradt , időközben én egészen megvénültem, mint az 
a mellékelt képen latszik, — tán meg sem ismernek ra j ta , —• belőlem igazán ember 
lett, ? ma már annyi a dolgom, alig van időm élni. 

így aztán nem lett az én csécsi ú t ja imnak egyébb eredménye, csak az hogy 
i t t a kis diófaszék — m >st is azon ülök itt az írógépem előtt, — meg itt van a czifra 
virágos ételes csésze, mind a három az ebédlőszekrény tetején, a miket kap tam. 

De talán nem baj, nem hiszem hogy egy esztendő elteljen, míg én megint elme-
gyek Csécsére, akkor aztán annyi képet csinálok, hogy sok is lesz. 

De írjanak addig is valamit magukról, hogy vannak, mint vannak, milyen az 
egészségük, mi újság az atyafiságban? Meg a faluban, a vidéken. 

Engem bizony minden nagyon érdekel a mi ott történik. A feleségem is nagyon 
szerettetel gondol vissza Csécsére és sokat emlegetjük a mi kedves rokonainkat. Már 
mi két kis f iunkat temettük el, ez a ki a képen van hét hónapos kis lény. Szép neve 
van, Vírú'g-nak hívják. 

Édes apámék egészségesek, eddig Kispesten laktak, de most megint beköltöz-
nek Pestre, elsején. Már azt talán tud ják , hogy Pista is megházasodott, meg Dezső is. 
Dezső kiment Amerikába, papnak és ott él sok pénzt keres. A többi öcsém is nagy 
fiu már mind, a két legkisebb is most megy már sor alá. Mindnek állása van, s ők 
otthon vannak, haza hordják a nagy keresetüket. Ida húgom is tizenhat éves lány 
már, ő is ginmáziumba jár, talán az egyetemre is fog járni és tanárnő lesz belőle. 

Ők is mindnyájan a csókjaikat küldik, és mi is, a legnagyobb szeretettel kívá-
nunk minden jót mindnyájoknak, Liziéknek, Bertáéknak szintén. 

Az egyik képet Julcsa nénémnek küldjük s ő vele közösen Kálmánéknak, a 
másikat Guszti bátyáméknak. 

Még egyszer minden jót és különösen jóegészséget kívánva, maradunk szerető 
rokonaik 

Móricz Zsigmond 
és 

J a n k a 

Móricz diákkorában járt Nyilaséknál. Amit ebben a családban megőrzött róla az 
emlékezés, az is nagyon kevés : azt emlegetik, hogy sétálva tanul , és tanulás közben letaposta 
a füvet , meg hogy nagyon szerette a paprikás csirkét. 

Ha az ember megáll a falu közepén, az egyetlen nagy utcában, a templom mellett 
és az Életem regénye pontos helyrajzi adatai alapján próbál tájékozódni, nyomban feltűnik, 
hogy nem arra a házra helvezték 1952-ben az emlektáblát, amelyről az író, mint szülőházáról 
beszél. Az 1929-es születésnapi ünnepségek is egy másik házban zajlottak le, Móricz anyjá-
nak, Pallagi Erzsébetnek egykori házában. Állítólag ebben a házban őrizték Móricz Zsigmond 
bölcsőjét is az 1929-es ünnepségek idejéig. Annak idején az emléktáblát is erre a házra akar ták 
tenni, de a falubeliek elbeszélése szerint a ház lakói haladékot kértek, mert nagyobbítani 
akar ták a házat.1 

2 

Másfél éve Turistvándiban is emléktábla hirdeti Móricz Zsigmond emlékét : „Ebben 
a házban lakott Móricz Zsigmond 1885—1887-ig. Istvándi volt az én jellemformáló kohóm." 
Tehát hat-nyolc éves korában lakott itt a gyermek Móricz Zsigmond. Mikor a cséplőgép 
felrobbanása után a szülők Prügyre költöztek, Móricz nagyanyjá t Zsigával együtt Pallagi 
Lászlónál helyezték el, Móricz anyja testvérénél, aki Istvándiban uradalmi gépészkovács volt. 
Nagy szegénységük miat t kellett az anyjának elszakadnia gyermekétől, de amint a vállalkozó-
kedvű, életrevaló apa újra kiemelte a családot a nincstelenségből, magukhoz veszik Prügyre 
a legnagyobb fiút. Tehát egy kicsit száműzetésben élt Móricz Turistvándiban. 

A turistvándi általános iskola tanára, Molnár Mátyás és felesége, aki szintén tanító, 
az Életem regénye nyomán már hozzáfogtak a faluban és a környéken fellelhető Móricz-
emlékek kutatásához és összegyűjtéséhez. Több alkalommal előadást ta r to t tak Móriczról a 

1 Móricz Zsigmond csécsei szülőházának kérdése ügyében levelet kaptunk a volt csécsei 
református lelkésztől, Orosz Kálmántól is és még visszatérünk erre egyik következő számunk-
ban. (Szerk.) 
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kultúrteremben, ahová százon felüli közönség jött el esetenként. Nagy szám ez ilyen kis 
faluban. 

Az első észrevételünk Istvándiban, hogy mindenki Móruczot mond Móricz helyett. 
A faluban gyakori név, ma is élnek itt Móruczok, az író is megemlékezik arról, hogy eredetileg 
többféleképpen ejtették és írták a nevüket. Az Életem regénye a „tüzesgép" vásárlásának 
idejére teszi a Móricz-írásmód meggyökerezését. Pedig Móricz Zsigmond nevét még írták 
egyszer Mórucznak, éppen Istvándiban, az iskolai anyakönyvekben. Egyszerű füzet ez a régi 
anyakönyv, az egykori taní tó maga vonalazhatta meg. Az ,,1885-ik év tavaszán iskolába 
a d a t t a k " rovatban a 3. sorszám után olvashatjuk : „Mórucz Zsigmond. Apja Mórucz J . " 
Néhány oldallal később, áhol az abban az évben iskolába járó összes istvándi gyerek neve 
fel van tünte tve , ismét találkozunk Mórucz Zsigmond nevével, az apa neve a bejegyzés szerint 
Mórucz János. Bizonyára egyszerű elírás következtében került az anyakönyvbe a Bálint 
név helyett János. Móricz apja nem élt Istvándiban sem akkor, sem korábban, ez is magya-
rázhat ja a tévedést. 

Még élnek néhányan azok közül, akik Móriczcal jár tak itt iskolába. A nyolcvanéves 
Zilahi György vallja egyedül, hogy emlékszik még a gyermek Móricz Zsigmondra, és ahogy 
beszélni halljuk a régi iskoláról, a régi tanítóról, Farkas Antalról, bizonyosak is vagyunk 
abban, hogy amit mond, az nem a képzelet szava csupán, hanem a megmaradt emlékeké. 
Neheztelő szavai is teljesen őszintén hangzanak, hogy róla miért nem írt Móricz az Életem 
regényében, amikor ők annyit voltak együtt. (A könyv Istvándival foglalkozó fejezetét két 
év óta ismeri Zilahi György : Molnár Mátyás hívta fel rá a figyelmét.) Zilahi György két 
évvel volt idősebb Móricznál, a taní tó az idegenből jött kisdiákot Zilahi Györgyre bízta, 
állítólag ő vezette a kezét a palatáblán, ő segített neki betűvetésben. A szünetben együtt 
búj tak a tanító szénakazlába és még ott is tanul tak. „ Inkább tanult , mint j á t szo t t " — így 
emlékszik a kisiskolás Móriczra Zilahi György. Állítólag egy régi mondókára is ő taní tot ta 
meg Móricz Zsigmondot : 

A jó iskolás gyermek 
Köszön minden embernek 
Megemeli kalapját 
Ügy köszönti jó apjá t 
Édesanyját , testvérit, r 
Akik lát ják, dicsérik. 

6 is tanult cserébe nótát is, verset is Móricztól : „De azért hogy sok pénzem nincsen, 
fából van a kilincsem, majoránna virág." Ez a jól ismert „ H a énnékem száz forintom volna" 
kezdetű dal változata lehet. A versike, amire emlékszik : 

Az ibolya szerény virág, 
Kövesd a jót, isten megáld. 

Ha ezt valóban Móricztól tanulta , csak a paplány-anya kul túrájának nyoma lehet, a korabeli 
emlékkönyv-poézis egyik terméke. 

A gyermek Móricz Zsigmond idegenből jött , a gépészkovács öccse volt, ez nagy ese-
mény lehetett abban a faluban, ahol ma sem lakik még ezer ember. Pallagi László, a gépész-
kovács i= szóbakerül : „Hogyne emlékeznék a gépész úrra, a Kende báró kovácsára!" — 
mondja Zilahi György. „ . . . A kovács már majdnem úr" — írja Móricz az Életem regényében. 
Zilahi György az 1929-es csécsei ünnepély óta tudja csak, hogy nagy író lett egykori iskola-
társából. 

Molnár tanár ku ta to t t Móricz első gyermekkori „szerelme", az Életem regényé bői 
ismert és Móricz sok művében megírt egykori Zsuzsika után is. Az ir-'colai bejegyzések szerint 
egyetlen Zsuzsánna nevű iskolatársa volt Istvándiban Móricznak : Károly Zsuzsánna, aki 
még szintén él, de Móriczta nem emlékszik. Két évvel volt idősebb Móricznál, ma már özvegy 
asszony, ércekes, hogy az ő férjét is Mórucz Zsigmondnak hívták. 

Istvándiból is, Csécséről is sok paraszt került ki Amerikába a századforduló idején, 
de a későbbi évtizedekben is. Egy részük visszatért a falujába. Nem véletlen, hogy Móriczot 
különösen írói pályája első szakaszában annyira érdekelte az amerikai magyarok sorsa. 
Az Amerikába vetődő parasztokkal foglalkozik az 1908-as Isten neki című novellája, valamint 
az ugyanabból az évből való I t thon című elbeszélése is. 1921-ben egy cikkben2 az Amerikába 
szakadt magyar parasztok és munkások műkedvelő költészetének Magyarországra került 
gyűjteményéről ir. (Tiszacsécsén Makkai Károlyék családi ereklyeként őriznek egy ehhez 

2 Móricz Zsigmond: Bujdosó magyarok szívhangjai. Az Est, 1921. 
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hasonló kéziratos könyvet , amit egy Amer ikába kerül t rokonuk másolt , ebben is vannak 
olyan versek, ami t egysze rű -amer ikás magyarok írtak ot tani életükről, honvágyukról . ) 

A csécsei és is tvándi anyaggyű j tő út még egy érdekes észrevételre döbbenti rá a k u t a t ó t : 
az ot tani nép rendkívül szép, képekben gazdag elbeszélő stí lusára. A nyolcvan éves Károly 
Zsuzsánna a tan í tó egyik kérdésére gyermekmondókával válaszol (tisztán hangsúlyozva, 
szinte kidalolva a mondóka r i tmusát ) , Zilahi György és a többiek beszédében is észrevehető 
valami kálvinista ízű választékosság, biblikus stílusigényesség. A közeli Tiszabecsen élő 
öreg gépész, Kerek Ferenc zseniálisnak mondha tó népi mesélő, akinek vaskos, borsos tör téne-
tei t népra jzku ta tó inknak mielőbb meg kellene örökíteniök. 

Külön gyű j tőú t fe ladata lenne Móricz Zsigmond e vidéken végzett f iatalkori nép-
költési gyű j t őú t j a emlékeinek feldolgozása. Kispaládon még él egy hetvenegyéves öreg 
asszony, Gergely Józsefné született Kovács Zsuzsanna, aki t izennyolcéves korában , 1903-ban 
a magosligeti papnál volt cseléd és énekelt Móricz Zsigmondnak, aki följegyezte a dalokat . 
Gergelyné adata i évszám szerint is egybevágnak Móricz népköltési ú t j ának adata ival . 
Móricz is hivatkozik rá (mind ez ideig kézi ra tban m a r a d t ) népköltési gyűj teményében : 
mint egyik forrására. 

Magosligeten él Móricz rokona, P a p p Mihály, a Boldog emberbeli J o ó György modellje. 
De őt nehéz megszólaltatni, mer t hal lgatag és óvatos ember, kicsit ta lán gyanakvó is a 
távolról jö t t idegen városi emberrel szemben — ugyanúgy, mint regénybeli pá r ja , Joó György. 

BOHUNICZKY SZEFI 

EGY MÓRICZ-VERS TÖRTÉNETE 

A ,,Jászkunság" c. folyóirat decemberi számában k iad ták Móricz Zsigmond egyik 
ismeretlen versét. Hogy a vers tör téne té t közölhessem, előbb a vers t a r t a lmáva l kell meg-
ismerkedni. 

Mese, mese, márka , 
Fekete madá rka 
Körülrepül a világon 
Tüzet rakik minden ágon : 

Heje, hiija, hó 
Hun egy áruló, 
I t t ir pizér egy kis mesét 1 

így árul ja a könyvesét . 

* Rigó madá rka 
piros, nem sárga 
Bohuniczky Szefi azt 
ingyen f i rkál ta 

Nem úgy mint ezt én, 
Mert ő nem szegén, 
Hanem gazdag van hitele, 
Készen a vers ide vele. 

Ezt a játékos verséi, melyet az eredeti szövegnek megfelelő vessző és ékezet hiányokkal 
közlünk, Móricz Zsigmond Boldog Világ c. meséskönyvében írta nekem és egy szolnoki papír-
gyári munkás talál ta meg. Megtalálása valóban meglepetés. Az ostrom szétzúzta budai o t t -
honunka t , a romok közül minden egyébbel ez a k ö n y v is e l tűnt . Néhány hét előtt Móricz 
Virág nálunk volt, a múltról beszélgettünk és kiemeltük Móricz Zsigmondnak azt az a rcá t , 
melyet életrajzírói kevésbé ismerlek, legalábbis nem szokták emlegetni. Mint jellemző doku-
men tumot , emlí tet tem versét, ha a nagy a lkotó tét len órákra kényszerí tve, j á tékba kezdet t . 
Feléledt bennünk a remény : há tha egyszer ezek az apróságok előkerülnek, s találkozik valaki, 
aki a kicsi virágszirmokat odatol ja a nagy író jellemzéséhez. Biztosan több ilyen verse kalló-
dot t el Móricz Zsigmondnak, hiszen magam is k a p t a m még egy rövidebbet . Ezt egy fényképe 
há t lap já ra ír ta. Mert nem bírta ki a rákényszer í te t t tétlenséget, akkor se bír ta , ha a körül-
mények elvonták benső vízióitól. I lyenkor j á tékba kezdet t , ap ró nevetéseket nyelve, bolon-
dozó szavak édességein mula to t t , kis diákok fe j törő r ímkitalálásain. 

K ö n y v n a p volt, ezerkilencszázharmincegy m á j u s ötödike. Csodálatos kék égbolt, 
illatos meleg. Móricz a mai Bajcsy-Zsilinszky út egyik sarkán a Nyuga t könyvsá t rában ü l t , 
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