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EMLÉI\EK MÓRICZ ZSIGMONDRÓL
Bizony az idő felgyűlt mögöttünk, Több mint harminc esztendő, hogy tova

ment; mégis közelebb. Mélységes kút. Belefér az arc. Kitartcan nézek bele. Meg
próbálom kiemelni.

Minden arc táj: hajnali, verőfényes, mint egy harmatos lucernaföld. vagy
üdvözült baltacín-dűlő; déli, teltsugarú. akár a megtárult. dúskepéjű búzatáblák:
vagy alkonyi, mint az estéli csatamező. En még a telifényű délit láttam áthajlani
estibe az alkony leselkedő, leereszkedő ármyaíval, változásokkal.

"Csécsén egy utca folyik végig, mínt Buda és Pest között a Duna... Az ut
cával párhuzamosan rohan a Tisza, füzes bokrok alatt, éppen a csécsi parton egy
re nagyobb szakadékokat váíva a szántóföldbe ..." - így kezdi Móricz Zsigmond
az Életem regényét. Leányfalun is egy utca folyik végig, s szeli ketté, mint Csé
csét. Ez az utca most "róla van elnevezve. Az utcával párhuzamosan rohan a Duna,
füzes bokrok alatt, alig kődobásnyíra az ötholdas Móricz-portától.

Itt ismertem meg 1937 őszén, itt engedett szívközelbe, itt adta barátsága ta
nújelét.

Két évvel volt hatvan alatt; én meg, alig fölözve öttel a húszat, nemrég Rómá
ból hazatért háromkötetes poétaként. színtén ezen az őszön lettem Leányfalu pap
ja. Pár hónapot még ennek előtte Eötvös falujában működvén, izgalommal s nagy
várakozással készültem a magyar próza legrangosabb, legkiválóbb mcsterével való
találkozásra. De a faluba lépve azonnal meg kellett éreznem azt a közönyt, ide
genséget, sót ennél is jóval többet, olyfajta gyűlöletet, amit Ady is megtapasz
talt, mely Szaturnusz-gyűrűként lebegte körül az író házát. Aki hozzá ment, e
gyűrűbe ütközött, mely tömény volt és áthatolhatatlan. De nemigen ment hozzá senki.
Nem keresték föl, nem kellett nekik, már a neve is vörös posztó volt! Itt nem
olvasták, nem is ismerték. De annál inkább az ellene kirohanó újságcikkeket,
támadásokat, melyek ez időben egyre gyakoribbak lettek, amit nem lehet egy le
gyintéssel papírsárkányok Szent Györgyre-vicsorgásának minősíteni... Több volt
ez. Érezte, tudta ő is, Móricz Virág is felemlegeti az Apám regényében.

Már a rendezkedés első napjaiban víziteltem nála. Szíves érdeklődéssei foga
dott, míntha régtől ismertük volna egymást. S mikor megtudta, hogy apám ozorai
s anyám somogyi, akárcsak én, felvillanyozódott és somogyi körútj airól kezdett
beszélni.

- Somogyország ... ott beszélnek legszebben magyarul. Nemcsak a szókin
csük más, de a szívük is bátrabb, világosabb fejű, kezdeményező fajta - álla
pította meg. Érződött, nem udvariasságból mondta. Később tudtam meg, milyen
szálak fűzik Somogyhoz. Belemelegedtünk. Persze mindez nem fért el a szokásos
elsővizit sablonidejébe. Egyre marasztalt is. Búcsúzáskor egy amerikai magyar új
ságot, a Clevelandban megjelenő Szabadság című napilap vasárnapi irodalmi mel
lékletét nyomta a kezembe (Liberty Magazine Section, 1936. febr. 6.) Teljes első

lapját betöltőri piros-fekete ünnepi szedésben egy versem volt benne. Láttad? 
kérdezte. - Idáig azt sem tudtam, hogy létezik, felel tem. Megszorította a keze
met. - Gratulálok. Szép vers. Takarosan szedték. Megérdemelted. (A lap a verset
a Nemzeti Újságbólollózta ki.) .

Látogatásomat hamarosan visszaadta s ebédre hívott meg. - Meg kell is
merned pár írót, s jó ha azok is megismernek... - Bizonytalankodtam, Épp
aznap lesz az espereskerület gyűlése fönt a Pilis csúcsán, Szentkereszten. Most
kerültem ide, onnan nem hiányozhatok. - Ebédig vissza se érnék - köszöntem
le. Ö nem engede~. - Próbáld meg valahogy, majd később kezdjük. Várunk
rád ... Sikerült kocsit szereznem. A magántaxisról kiderült, hogy nagy színház
járó, s lelkes tisztelője Sírnonyi Máriának. Úgy összeillenek - bizonygatta meg
győződéssel. Ez való az író úr mellé. Meghagytam hitében. Nem mondtam, hogy
elváltak.
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Az ebédnél magával szembe ültetett. Mellettem Nyírő, s a másik oldalon
Németh László vagy Szabó Lőrinc ült. Elég sokan voltunk, mindenkíre nem
emlékszem. Teológus korát ídézgette, A többiek, ki-ki a maga rnódján, szentenciáz
tak. - Nocsak, de istenesek lettünk! - csattant föl Szabó Lőrinc -, csak egy
reverendásnak kell az asztalodhoz ülni ... Még majd megtérít ez a fiatal költő
- bökött a házigazda felé. Nevettünk. Fekete után Zsiga bácsi felkelt, s mögém
kerülve, egyik kezét Nyírő, másikat az én vállamra téve, vidáman szólt: - Csak
azt szeretném, ha ez a Sándor meg Jóska kálomista lenne. Nyírő valami alkutélét
ajánlott. De én feléje fordulva csóválgattam fejem: - Előbb leszel te: Zsiga bátyám

. pápista, ha már egyszer otthagytad a teológiát! - Kétszer - szögezte le. Eddig
csak egy szemeszteréről tudtam, s hogy kimaradt. Most ő mesélte el, hogy később

még egyszer beiratkozott a teológtára.
Ettől kezdve gyakran jöttünk össze. Hol én mentem hozzá, hol ő jött át. Sze

retett édesanyámmal beszélgetni. - Vagy tán tíz éve nem hallottam ilyen szépen
magyarul beszélni, mint édesanyádat ... mondta, Ez megint Somogy dicsérete: volt.
Nála rendszerint a nagy diófa alatt ültünk, úgy szerette, mínt egy élőlényt. Egy
szer azt mondta, ezért a fáért vette meg az egész kertet.

Nekem ő kicsit Adyt jelentette. Sokat kérdezgettem, faggattam felőle. Szíve-
. sen beszélt róla. Az ő szemán, szívén át mássá nőtt, moricziva terebélyesült.
Főleg Ady vallásossága érdekelt. E beszélgetések alkalmával tűnt ki, mennyire
kenyere a biblia. Ki is hozott egy régi családi bibliát, s valami régi kiadású, 1780
körüli prédikácos-gyűjteményt vagy Pázmány kötetét. - Szívem a zsoltárokhoz
húz - mondta. - Azokat szerettem fordítani. - Valóban jól sikerültek. Bensőség

érződik rajtuk. (Tanút is idézek: épp e sorok írásakor látogatott meg dr. S. D.
pannonhalmi bencés főiskolai :tanár, irodalom-professzor, s ő mondta: oly ízeseknek.
szépeknek tartja fordításait, hogy a 129-ik zsoltárt, a De proíundist, ma is a
móriczi fordításban imádkozza.) .

Egy alkalommal Ady pápista-vonzalmáról ( ... "pap akartam lenni Kalocsán")
esett szo, -Én diákfogadkozásnak neveztem. Kijavított: éppen nem az. Mivel diák
fejjel gondolta ki, s ilyenkor még romlatlan és nyílt a lélek, inkább lobbanás,
hevülés volt az; valami mísztíkus utáni vágy, amit a kálvinizmusban nem talált,
de odaát sejtett. Ha nem így lett volna, nem írta volna le, ahogy én ismerem,
vagy később kihagyta volna kötetéből! Vallásos volt? -- kérdeztem. - Hivő volt
- válaszolta. - Imádkozni is tudott... (Hangosan belekezdtem a kedvencembe. El

Krisztus kereszt az erdőn című versbe. Várt, míg befejezern. - Amit csinált, azt
rníndíg őszintén csinálta - tette hozzá csendesen.) Rengeteget szenvedett, ember
még alig annyit. S aki szenved, az imádkozik vagy káromkodik. Mert e kettő egy
helyről fakad, s csak közben válik ezzé vagy azzá. Mindkettő Isten fele üt vagy
kapaszkodik. " Adynál még az is imádság, szoktam mondani, amit legnagyobb
káromlásnak vélnek ...

Azt írtam, nekern ő valamiképp Adyt jelentette, S minden egyes róla való
beszélgetés után, egyve többet ismertem meg MóriczbóL Egyszer egy mai prédi
kációs könyvet kaptam tőle. Néhány beszéd margóján ceruzával írt megjegyzései.
Ma is őrzöm,

Ez is arcához, lelke tájaíhoz tartozik.

Évente két körmenetünk van, a feltámadási és az úrnapi. Ilyenkor a szokásos
útvonalon végigvonulva, teljesen megkerüljük a Mórícz-portát, Ö ilyenkor két
helyt is, a kerítésre támaszkodva, nagy "sombrerójában" nézte végig a processió
vonulását. Hallgatag szemlélődéssel, szótlan, mint egy ázsiai' szobór; el nem moz
dult, míg a legutolsó sor is el nem vonult. Szalmakalap-koronája meSSIZ€ virított.
Egy alkalommal azt mondta: - Csodálatos, mit tettél ·te ezzel a néppel! Milyen
fegyelmezetten tartják a hármas sorokat, s hogy énekelnek, csak úgy reng egésa
a Pilisig ... Ösleányfalusí vagyok, de azelőtt sosem. láttam, sose tapasztaltam ezt!
- Nem én csináltam, Zsiga bátyám - hárítottam el. - Tudod, az ernberek szeret
nek körmenetet járni, én csak biztatom őket. - De ő egyre csak dicsért. Ekkor
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mondtam neki: - Zsiga bátyám, I ha igazán meglep, s tetszik neked a mi pro
cessíónk, tégy meg egyet: vedd le a kalapod legalább, míg a baldachin alatt a
Szeritség elvonul, tudod, mi hiszünk Benne ...

Nem kellett még egyszer kérnem. Ettől kezdve ott állt, kalap nélkül,

Kitüntetett vele, hogy minden akkor megjelent új kötetéből megajándéko
zott egy-egy dedikált példánnyal. '"'örömmel vittem át neki én is a Cserépfalvinál
megjelent pók a tükrön című kötetemet, címlapján Buday György fametszetével,
akivel Rómában voltam együtt, ő mint ösztöndíjas grafikus. Barátságunk emlé
kére küldötto meg már Londonból, ahol letelepedett. - Na nézd, Cserépfalvi! 
nézegette mosolyogva, s József Attiláról kezdett beszélni, hogy rnilyen körülmé
nyes volt első találkozásuk. Csendesen, eltúnődve emlékezett. Én is elmondtam, amit
Cserépfalvi Imrétől hallottam róla, mikor megkaptam tőle a Nagyon fáj-t. - Leg
szomorúbb könyvem ez - mondta elérzékenyülten. Hogy miért? Egyik délelőtt

Attila a szekottnál elcsigázottabban, harapós, ideges állapotban állított be hozzám.
- Mi van veled? - ijedtem meg - Régen ettem - felelte. - Sosem felejtem el
a szemét, Szó nélkül a fiókomba nyúltam, s kétszáz pengót adtam át neki. Rám
nézett. - A könyvedért - habogtam ... - Ilyen sokat eladtál ? - Igen - pirul
tam el, rossz színész vagyok... - Ez lehetetlen, Ezt nem hiszem el! - fakadt
ki. Zsebre vágta, s eltűnt. Felrohant a Mária Valéria utcai raktárba Valihoz, aki
szörnyen rátámadt, míelőtt bármit mondott vagy szólt volna: - Miért ír maga
ilyen vadakat!? Itt az összes könyve. Egyetlen egyet sem adtunk el belőle! 
Visszarohant hozzám, arcomba vágta a pénzt: Csapd be az öregapádat! S ottha
gyott. Utána szaladtam, de már nem értem el ...

Röviddel ezután új könyvét, az Életem regényét hozta át: "P. Si-nak, kinek
Élete regénye e percben kezdődik. Szerető szívvel öreg barátja M. Zs." Valóban
a regény is, de más is elkezdődött. Hamarosan Rómában voltam, ahonnan a Ma
gyar Rádió felkérésére XII. Pius pápa megválasztását közvetítettem. S a regény
máris drámába csapott. A történelem szívdobogása felgyorsult, aritmiássá vált, a
dolgok kezdtek a szabadesés és a súlytalanság állapotába kerülni - kitört a má
sodik világháború.

E ködös reggelek egyikén jött el hozzám Arvi Jerventaussal. - Elhoztam hoz
zád a finnek legnagyobb élő íróját, ki a mi szabadságharcunkat is megénekelte,
hogy egy gyökeréig magyar, fiatal költőt mutassak neki. - Én ugyan rögtön pár
nevet mondtam, akikhez inkább vihette volna, de Zsiga bácsi azzal tromfolt le:
.Tó, jó, de azok nem fiatalok. Hamar összebarátkoztunk. Arvi bácsi jó hatvanas,
törékeny termetű s arcú ember volt, folyékonyan olvasta és törve beszélte nyel
vünket. Ahol rnegakadtunk, németre váltottuk a szót, - Ismeri verseim - kezdte,
mert házigazdájánál egész éjjel olvasta őket. S meglepi az az ősi, szí la] - etwas
heidnisch - pogány hang, lázadásszerűség, ami lépten-nyomon előtör belőlük. 
Hogy bírod ezt reverendába szorítaní ? - kérdezte. - Megszorítom a cingulust l 
vágtam rá tréfálkozva. Nevettek. - Nagyon jellegzetes vonás ez verseidben s
ennyire egyetlen magyar poétánál sem tapasztaltam. Honnan van ez benned? 
Hát tudod Arvi bácsi - mondtam -, somogyi vagyok. Népi gyökér. Valamelyik
ősöm sámán vagy igric lehetett. S az is biztos, hogy nem Vajk, nem István úr,
hanem a felnégyelt horka, Koppány ágából származom. - Zsiga bácsi míndvégig
szótlan figyelte faggatózásait, beszélgetésünket. - Nem gátol ez hivatásodban? 
kérdezte vendégem. Nekem őszintén válaszolhatsz, én is pap vagyok, evangélikus.
- Nem zavar - válaszoltam. - Tudod, én minden nap úgy misézem, hogy az
aranypaténára az ostya mellé odateszem a szívemet is, s azt mondom: Uram, ne
feledd, mi Érted Azsiát tagadtunk ...

Az eddig hallgató táltosunk, Móricz fölállt s szótlan átölelt. Könnyei végigfoly
tak arcomon. A vendégé is.

A háborús esztendők egyre súlyosedtak. Elindultak a zsúfolt katonavonatok ki
szemelt és kezdő halottakkal. Abyssus abyssum invocat ... Keze a látszat-élőkre is
ránehezült.
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Neki mind szisztematikusabb támadásokban lett része. Ormánsági útja is fel
zaklatta. E témával foglalkozó cikkét alig közölték; hallgatagga vált, panaszko
dott. Hol lehet még kimondani az igazat? Tán a parlamentben. Engem is oda biz
tatott. Fényképét is így dedikálta : "P. S. kedves poéta-politikusomnak, szeretettel
M. Zs." Egyre sűrülő egzisztenciális gondok gyötörték. Igen le is fogyott. Ráadá
sul lapja, a Pesti Napló is felmondott ... Mintha az lett volna a végzés felőle:

existere utinam tacere; legyen, de hallgasson! Az Athenaeum is éh-kosztra fogta.
Megkezdődött a dózsai élvepörkölődés...
A mennyezetig érő, falait sűrűn beborító sokezer kötetes könyvespolcai alatt

ültünk. Ö szokásosan kényelmetlen kis karosszékén. Ezt kedvelte. Az Erdély har
madik kötetét, a Nap árnyékát írta. S egyik nap elővette a Dózsa regényét.

- Úgy érzem, most csinálok belőle valamit. Oly régóta írom ...
Bevallása szerint körülbelül harminc éve kezdte el. De mindig másfelé szán

tott a tolla, abbamaradt. Most is. Milyen Dózsát hordott magában? Nem beszélt
róla. Kár. Készülő írásairól sosem beszélt. De ahogy az ország dolgait, az esemé
nyeket lefestette, lemérhetően érződött a fokozódó magasfeszültség. amiben élt.

Decemberben laptulajdonos és főszerkesztő lett. Kelet Népe - de sokszor, sok
féleképp ízlelgette a lap címét. - Csináltam én már a Nyugatot is. S ennek jelen
tése s jelentősége van. S fontos, igen fontos feladata.

Nem maradt egyedül. A gondokból azonban bőven kijutott. De öröm is érte,
a Magvető című remek irodalmi tükör, a magyar irodalom élő könyve és az Ar
1Jácska megjelenése. De szépen dedikálta őket! Mondtam is neki, így csak Ady tu
dott dedikáini. Mcsolygott. Mostanában még többet gondolt hajdani harcostár
sára, kinek nevét két halott fia viseli, immáron odaát ... Erdélyt járta, mohó lé
lekkel, mint kiböjtölt örömöt. Két cikket kért ez idő tájt lapjába. Ozorát: írd
meg így, ahogy elmondtad most, míg beszélgettünk! és a népi fölemelkedésről, a
középoszály és a parasztság problémájáról történt vitatkozásunkat. Különösen ez
utóbbihoz ragaszkodott. Levele is maradt róla. Mint főszerkesztő is krőzus tudott
lenni, két kézzel mérni. Negyvenkettő májusában egyszerre közölte Kel a Nap című

rapszódíámat - két teljes oldalt kitévő, harminchat nyolcsoros versszak -, s
még sajátabb. hökkentöbb hangszerelésű az ugyane számban rólam írt kritikája.

Más helyt számoltam be róla (Kortárs, 1972 szeptember), hogy tudott lehajol
ni, biztatni, tanárosság nélkül tanítani; se korát, se tekintélyét nem éreztetve. Pe
dig sem elnéző, sem részrehajló nem volt; kegyetlen életben élt, inkább efelé
hajlott. Szíve most, hogy Dózsa abbamaradt, Rózsa Sándorban dobogott. De maradt
azért neki magának is annyi belőle, hogy bírja, állja az egyre jobban gyürkőző

harcot, írjon, szervezzen, szerkesszen, írókkal tárgyaljon. Nem tudom, érzékeny
reagálasát vagy rugalmasságát kell-e jobban bámulnunk. Ez időben mind többet
volt kint Móricz Miklós, ki a lap műszaki vonatkozásaiban segített neki. Emlék
szem a heurékás örömre, mikor megszületett s még bölcsőben ringott a terv, majd
elhatározás, hogy könyvvel tör be a Nemzetközi Vásárra. Készült rá, izgult, ter
vezett. Ki is ment, fáradtan, elesigázva. megviselten. mínt aki hosszú utat tett
meg, mérhetetlen távolokból érkezik, s nem gyümölcsöt, babot vagy egyéb keres
kedelmi terméket, hanem irodalmat árusít, fillérekért, hogy mindenki, a szegény
is, hozzájusson. Ott állt az agorán a sátor, ahol szellemet kínáltak, osztogattak.
At tudták törni a közönyt ?

Belefordultunk 1942 szeptemberébe.
S a szeptemberrel együtt nemcsak az ősz, eljött a láthatatlan is, a szélütés, mely

leterítette, de nem tudta megölni. Éjjel döntötte föl, mint egy oszlopot. Két napig
hánykolódott. S akkor jött a mentőautó, Szólni már nem tudott, de feszült, csikor
gott, öklét összeszorftva, ellenállt - nem akarta itthagyni rajongott Leányfaluját,
pedig Pestet is szerette.

Akkor halt meg, mikor szépséges Budapestjére az első bomba hullt.
Élt hatvanhárom évet időben: a többít bennünk, szívünkben.
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