
BOHUNICZKY SZEFI

EMLÉKKÉPEK MÓRICZ ZSIGMONDRÓl
Az író kiadatlan önéletírásából

(Behuniczky Szefi [1896-1969] A Nyugat második nemzedékének volt tagja.
1926-ban jelent meg a lapban első elbeszélése, A kis bojtár, s ettől kezdve jóné
hány évig rendszeres munkatársa volt. Különösen azokban az években jelentke-

"" zett gyakran írásaival, amikor Babits és Móricz Zsigmond szerkesztésében je1ent
meg a lap. Regényei és novellái komoly figyelmet keltettek, hiszen személyes ta
pasztalatai alapján ábrázolta bennük a falusi életet és a középosztály nőalakjainak

életformáját. A Három év című regényéért Baumgarten-díjjal tüntették ki. A
felszabadulás után Aldás utcai, egyszobás lakásukban a sok író és irodalomtörténész
tűnt föl, akiket szinte kivétel nélkül elbűvölt szellemes csevegésével, bőven ömlő

irodalmi emlékeivel. Élete utolsó éveibén ezeket igyekezett kötetbe gyűjtve meg
irni. Onéletírásával végül elkészült, annak részletei ;meg is jelente~ különböző íro
dami lapokban és szakfolyóiratokban. Ezúttal emlékezésköteténeIt Móricz Zsig- l

mondra vonatkozó részeit közöljük, azzal a megjegyzéssel, hogy miután e részlete
ket nagyobb összefüggésekből emeltük ki, természetszerűen nem mindenütt érezheti
az olvasó a szerves folytonosságot. Kárpótolhat e hiányért leirásának hitelessége,
Móricz emberi alakjának közvetlen, találó ábrázolása.)

... Ebben az időben láttam először és hallottam zongórázni Bartók Bélát. Egy
Ady matiné alkalmával jelent meg előttünk a dobogón. Mielőtt a zongora" elé ült, "
csodálatos szemeit bámultam. Mint álló csillagok a magány fényét sugároztak,
senkihez, semmihez se tartoztak, benső látomásokkal telítették meg a sápadt arcot.
Az Este a székelyeknél zongoradarab óriási sikert hozott. Bartók ideges sietéssel
meghajolt és eltűnt a dobogóról. Meglepetésemet és csodálatomat mínd-máíg ma
gamban őrzöm. Egyszerűsége tette oly különleges jelenséggé, hogy soha egyetlen
ismerősömhöz sem hasonIíthattam.

Később alkalmam lett Bartókkaltalálkozni, de oly fiatalnak többet nem lát
tam. Csak állócsillag szemei maradtak ősz hajjal keretezett arcán változatlanok.

Ekkor hallottamelőszQ.r dobogón beszélni Móricz Zsigmondet. Néhány héttel
később megismerkedtünk Móricz Zsigmondékkal.

- Zsiga a vidéki kastélyok életét szeretné megismerni és nem talál senkit,
aki hitelesen tájékoztatná - mondta' Schöpflin és így folytatta: - mondtam
Zsigának, maga Szefi tud beszélni, megígértem, ha maga rákezd, se vége, se
hossza! Hát most ne hagyjon cserben l Móricz szereti a mesét, ha érdekli a do
log, figyel mint a gyerek! Janka is jön Zsigával, majd meglátja, mílyen érdekes
asszony! Zsiga nagy író, de Janka nélkül nem lenne az! Janka agyémánthegy,
Zsigl) ebből fejti drágaköveit. -

Meleg kora nyári estén a budai Fiume étterem teraszán jöttünk össze. Mi
Schöpflinékkel előbb megérkeztünk. '

- Rendelje meg a borjúpörköltet, úgy sem fogunk mást enni - szólt Schöpflin.
- Honnan tudja? -. nevetett Irén.
- Mert az a legolcsóbb és míndig azt eszünk!
- Téved: a savanyútüdő olcsóbb, de én magának mégis borjúpörköltet ren-

delek.
A pincér hamarosan négy adag zónapörköltet tett elénk. Mar elfogyasztottuk,

míkor megérkeztek Móriczék. Móriczné tartózkodva nézegetett, látszott, nem ugrik
azonnal barátkozásba, Impresszíóit átízleli, mérlegelí, sápadt-komoly arca közben
mélyebbé vált és csak lassan oldották fb1 mosolyaí. Ekkor egyszerre szebb lett.
Úgy nézett bennünket, mínt régi Ismerősöket-és közvetlenül kezdett beszélgetni. A
vacsóránk érdekelte.

- Jó volt a pörkölt?
- Mondjuk, jó volt l De ha nem lenne jó, és ha már meg is untuk volna,

akkor is csak ezt ehetnénk, mert a legolcsóbb - felelte Schöpflín.
- Rendeljünk mi is azt!
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- Nyugodtan rendelhetik! Régen megállapítottam, hogy borjúpörköltet csak
vendéglőben ehetünk jót, mert otthon elaprítják a húst.

Schöpflinné kuncogott: - Lássa, ezért rendelek magának mindig pörköltet. A
többi jobb otthon!

- Dehogy jobb, minden jobb vendéglőben! Ha jót akarok enni, elmegyek ha
zulról és beülök egy kocsmába.

- Ez igaz! De maga nem azért ül be, mert jót kíván enni, hanem mert na
gyot akar inni! Otthon nem, ihatik!

- Hallja, Janka, mit fogott rám nőm? Maguk' asszonyok csak azért születtek,
hogy nekünk ellentmondjanak.

Mórícz Zsigmond évődésünkön eddig mosolygott, most fintorított. Mindig föl
húzta az orrát, ha lapos szellemeskedésekkel mulattatták.

- Rendeljünk mi is pörköltet - mondta még egyszer Móriczné.
- Találjon ki mást, nagyon itt maradt a szaga - mondta Móricz, és megint

fintorított. Először hallottam a hangját. Vékony, finom hangja meglepett. Olyan
volt, rníntha egy vastag gombolyagból selyemszál szaladt volna ki. Gyermekhang
lett volna, csak hiányzott belőle a gyermek erőszakossága; Engedékeny, csillapító

.hang volt,
Móriczné egybesütött borjúcombot rendelt körettel és salátával. Nem voltak

éhesek, egymást biztatták. s amint enni kezdtek, az más volt, mint ahogy mí
fogyasztottuk kispörköltjeinket. Nekik new volt fontos, hagytak a tányéron. Schöpf
lin megjegyezte: - Maguknak, Janka, nem érdemes vendéglőben vacsorázni, én
nem csak megettem mindent, de utána kírnártogattam a szaftot.

Móricz Zsigmond ekkor fordult először érdeklődve Schöpflin felé. Régi, jóba
rátok voltak, most mégis úgy- nézte, mintha frissiben látott tulajdonságokat je
gyezgetne magában.

-. Most már megbántam, miért nem ettünk mi is borjúpörköltet - mondta.
Ekkor Móriczné szép mcsolya kijjebb jött és halvány arca olyan lett, mint mikor
napfény siklik a virágra. De komoly lényét a mosoly nem könnyítette meg, csak
benső tartalmát tárta fel gazdagabban.
. Schöpflin hiába biztatott engemet, hogy fogjak már a mesélésbe, hiába kez
dett el helyettem a főurakról beszélni, gátlásom volt; Móriczné ítélőszéke előtt

nem lehetett csak úgy egyszerűen mesélgetni.Pedig nem mutatott szígort, még
kevésbé előítéletet, de magatartása elárulta, hogy mérleget rejt magában és mí
alatt Móricz Zsigmond benső szűrőjén dolgozik, ő mérlegének ingását figyelve
ítéli meg a körülötte történő dolgokat. Számomra lebilincselően érdekesek voltak.
Kezdetben úgy éreztem, hogy Móricz Zsigmondék, mint egy ember tökéletesen
összeforrtak, de minél tovább figyeltem őket, annál tisztábban láttam, hogy
egymástól mélyen elüt lelki alkatuk, s mégis talán éppen ezért találtak egymásra.
.Ahogyagyémánthegyet meg kell, hogy találja a bányász, mert a kincses hegy
egyébként mozdulatlan halom maradna. Mind a ketten nyugodtnak látszottak és
benső nyugtalanságuk engem mégis állandó figyelésre késztetett. Ha később Mó
ricz Zsigmond regényeit és elbeszéléseit olvastam, visszagondoltam első találkozá
sunkra és még most is úgy érzem, szerencsém, hogy Móricz Zsigmondnét meg
ismerhettem, különben a' nagy írót nem érthetném meg egészen. Agyémánthegyet
és oldalán a mohósággal dolgozó bányászt, aki köveket fejt, és megbűvölten brili
ánsokat csiszol belőlük. Nemcsak Móricz regényeinek nagy nőalakjaiban lép
elém Janka, de köréje szőtt összes nőalakokban látom árnyékát.

Szemben ültem Móricz Zsigmonddal, jól figyelhettem. Ha felnézett, éreztem,
víziói mögül leselkedik, hogy mít érdemes meghallgatnia és átengedni a belső szű

rőn, de ha oldalból pillantott ránk, azt hittem most mondani fog valamit, de
várakozó kíváncsíságornra a szemeit beszívta, egyik öklét leszorította és behaj
tott ujjaival a combját verégette nyugtalanul. Ezek a beszívott, archúsába te
metett szemei, engemet félszeggé tettek. Mert Móricz Zsigmond egyszerre magá
nyos .lett, az állán és száján hiába maradt mosoly, szemeinek árkait és homlokát
komor mélység árasztotta el. Lassan magam is elkomolyodtam. Mikor Móricz
Zsigmond" felnézett, észrevette, kezét áttette a felesége vállára és kicsit a sze
membe nevetett. Aztán intett a pincérnek, és vékony hangján a mígnonnal meg
rakott üvegtálat kérte asztalunkra. Móriczné vett a tálról egy rnígnont s amint
beleharapott, felémfordult: - Ti nem esztek? Pedig frissek! - Schöpflinné ké-
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nyelmetlenül nevetett. Móricz azonnal észrevette és leleplezett bennünket, hogy
a mignon-fogyasztást már nem kalkuláltuk a vacsora kiadásába. Tetszett neki.
Későbbi találkozásaink megerősítették, hogy Móricz Zsigmond az élet apró le
leplezéseit elraktározza és alkotó munkájában frissíti velük a valóságot. Azután
kezébe vette az üvegtálat és ő maga kínált bennünket. Janka is biztatott, ve
gyünk a mignonból és megismételte, hogy frissek és finomak. Schöpflín szokása
szerint kimondta az igazságot: - Hónap vége van, Janka, és mi nem vagyunk
Móricz Zsigáék, - Móricznak tetszett, szemeit beszívta, hangtalanul nevetett.
Gyorsan tett a tányérjainkra egy-egy mígnont. Janka arcán játékok éledtek. A
nyugodt és boldogéletű asszony kedvességével nézett ránk. Pedig Virágtól később

megtudtam, hogy abban a nyárban az életét már viharok dúlták.
Móricz Zsigmond hátradőlt a széken, látta, hogy a tőlem várt mesék ezen az

estén elmaradnak, így hallgatóból átváltozott figyelövé. Éreztem, hogy mialatt
ferde pupillái a szemek külső sarkaiba húzódnak, könyörtelenűl lát, biztos te
kintettel csípi el, amit érdemesnek lát elraktározní és hiába mosolygott, tiszta
és szigorú ítélete könyörtelenül kiült az arcára. Nyugodtan hallgatta az érdekeset,
de meghallgatta az olcsóságot is. Úgy tett, mintha élvezné mind a kettőt. Pedig
valójában éppen úgy megmérte őket, mint oldalán ülő felesége. Móricznénak
Schöpflin tréfásan udvarolgatní kezdett: - Janka, mí ketten luteránusok va
gunk, fogjunk össze, tegyük féltékennyé Zsigát l Már régen elhatároztam, én le
szek az, aki míatt Zsiga ölni fog!

Ez a Fiúmei vacsora feledhetetlenné lett. Móricz Zsigmond nem az volt, akit
az ember megszeretett. Több volt. Bár ő volt a legszerényebb, és egészen magába
húzódott, mégis kinőtt a vendéglő teraszából. elütött mindentől és mindenkítől,

Mostanáig úgy érzem, hogy ő volt az egyetlen egészen nagy egyéniség, akivel
találköztam. Pedig sok kitűnő és érdekes' ember sordódott velünk össze. De ha
tovább gondolkodtam rajtuk, rájöttem, hogy mind hasonlítottak egymáshoz. Ha
másban nem is, de hiúságuk folytán összekapcsolódtak. és ez akarva-nemakarva
a világ színpadára vonta őket. Egyedül Móricz Zsigmondnál éreztem, hogy bármi
történhetett körülötte, benső valósága tisztán állt a míndenség elemei közt és olcsó
harc helyett a vihart engedte át. magán..A szelet hallgatta, a villámokat nézte.

Móricz Zsigmond az uramhoz fordult: - Szépen szivarozol. Kevés emberhez
illik így a szivar. En is rágyúitok néha, de magam sem tudom mért szoktam rá,
semmi jót sem találok benne, Te úgy összenőttél a szívaroddal, hogy beszélgetni
se kívánsz. '

- Megint több ismerősünk van - mondta Móricz Zsigmond, míkor haza
menet az Erzsébet-hídnál búcsúzni kezdtünk.

- Ez... nektek nem újság - nevetett Schöpflin. Annyit utaztak, jöttök
mentek, hogy mindig szedtek össze ismerősöket. Már akartam is kérdezni, Zsiga,
mit csináltok a sok ísmerőstökkel ?

- Elfelejtjük őket! - mondta Móricz hirtelen. Aztán huncut mosolygással
úgy, mintha bókolna, melegen nézett ránk ; - De vannak, akiket nem felejtünk el.

Móriczné elnézően és kicsit lenézően mcsolygott. Kézfogásunk pillanatában
mintha gőgösebbé vált volna, mint aki nem csak rangot kapott, de hozzá képessé
get is, ezért nem adja oda magát: szórakozik, ismerkedik, végül az egészet elfelejti.

El is felejtette; Majdnem egy év telt el, amikor Schöpflin Vége a szép nyárnak
című darabja főpróbáján találkoztunk.

- Nem emlékszem rád, hol találkoztunk?
- Tavaly június' elején a Fiúme étterem teraszán vacsoráztunk együtt.
- Látod, elfelejtettem, pedig kedves este volt - mondta elgondolkodva. En

is elgondolkodtam, mert már nem azt a Móricznét láttam, .akí shantung kosz
Wmjében lányosan lépegetett közöttünk és a jószagú langyos estét élvezte. Sö
tétkék ruhájában öregasszonynak, hatott, sápadt arcán, finomvonalú szája körül
nehéz napok terhe ült. Csak a hangja maradt a régi és talán még szebb volt,
lágyabb és engedékenyebb; mint akkor a Fiúme teraszán. A hangja szebb volt,
rnínt a teste, és ezt a hangot Móricz Zsigmond nagyasszonyalakjaiban, amint
beszélgetni kezdtek, föIísmertem.

Többet nem láttam Móricznét. Schöpflinéknél voltam egy őszi délelőtt, ami
kor a telefonban Fenyő Miksáné a .halálhírét közölte.
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- Öngyilkos? Lehetétlen ! - sikoltott Irén. Zokogás között, zsebkendőjébe
bújva mondta: - Látod, ez érthetetlen! Hogy lehet ez, hogy Janka nem akatt
élni? Mindig azzal bosszantom Aladárt, hogy van jobb férj nála: Zsiga.' Nem
látunk az emberekbe. Rettenetes!

Első napokban a haláleset után agyémánthegy bezárult, a bányász nem ho
zottfel kincseket. Azután pár hónap múlva megint fölbukkant Móricz írásaiban
és Schöpflin megjegyezte: - Janka azt hitte meghal; pedig szegény él tovább.

Akkor váratlanul megjelent nálunk Farkas Zoltán.
- Örülök, hogy te is itthon vagy Dezső!

- Gyertek holnap hozzánk vacsorára. Móricz Zsigmond lesz nálunk és meg-
dicsérte; azt mondta örül, hogy nálunk találkozik vele. 

Egyszerre jó kedvem lett: Móricz Zsigmond megdicsért!
Schöpflinékkel ott voltunk már nyolc előtt. Mi asszonyok, mintha összebe

széltünk volna, hogy szépek leszünk., a legjobb ruháinkba bújtunk. Ezüsttel át
szőtt levendulaszínű selyemruhámat vettem föl, és csodálkozva néztem tűkörké

pemet, mert a sok gond elillant és valósággal felékszerezett az öröm. Móricz
Zsigmond számomra az volt, és míndvégig az maradt, aki előtt asszonyból átvál
toztam tisztelövé. Sohasem tudtam úgy, mint mások, csak Zsiga bácsinak szólí
tani. Nekem még a háta mögött is Móricz Zsigmond maradt, az ma is, és meg
vallom, kellemetlenül érint, ha nemcsak régi ismerősei, de azok is, akik sohase
Iáthatták, elkezdik Zsiga bácsízní. Úgy hangzik ez, mínt a zsargon,mely az élet
laposságát jelzi, és tolakodást, rnelyet üresség bátorít szemtelenségre, Egyébként
ezek a "Zsiga-bácsizók" - az irodalom kíspolgáraí, akik zsargonukkal iparkodnak
érvényesülni, mert a tehetséges ember és a komoly író mindíg megtartja a tisz
telet hangját.

Farkaséknál a falióra nyolcat ütött. Egy kis szorongás éledt. Farkas Zoltán
édesanyja, Teresi néni is felvette nehéz selyemruháját és szokása ellenére ezen
az estén aranybrosst tűzött ruhájára." Ez a bross ünnepet jelzett, mert Teresi néni
annyira puritán volt, mint azok a régiszabású öregasszonyok, akikben már me
revvé vált a törvény, hogy csak adni szabad, kapni nem, és az élet csak úgy
válhatik nyugodta, ha önmagunkról teljesen megfeledkezünk. Az ebédlőben vára
koztunk, és gyönyörködtünk a megterített ovális asztalban. Mi asszonyok elisme
rően nézegettük egymást és Irén mondta ki helyettünk: - Hát mí aztán alaposan
kipucoltuk mind a hárman magunkat! - Csengetésre az előszobába özönlöttünk.
Móricz Zsigmond kicsit elpirult és jókedvű, hangtalan nevetéssel nézett ránk.
Tekintete· kiválasztott engemet és mutatóujját -rám Irányoztar - Kisbojtár! 
mondta. Fülig vörös lettem. Most, emlékezéseim írása közbfn is érzem azt a
megmagyarázhatatlan meleget, mely akkor első elbeszélésem emlegetésénél elöntött.

- Ne píruljon, jó a Kisbojtár - lépett közelebb. Akkor először láttam tekin
tetében, hogy a kezdő íróhoz nemcsak jó kívánt lenni, de ha félszegségét látta,
valósággal tékozolta jóságát. Közelebb jött hozzám, elhitette, hogy írónak tart és
csak nekem beszél: - Jó a Kisbojtár. Csak mintha félne még maga egy kicsit
az írástól. Bátrabban. szélesebben, bőségesebben kell írni, ne tartsa vissza semmi,
írás közben nem szabad félni. - Szinte a szemeimhez ért, megfogott, és éreztem,
azt közlí, ami számomra valóban fontos volt, mert írás közben a gyávaság sok
szor gátolt. Hogy rögtön, első pillanatban alapvető hibáimra talált, azon nemcsak
akkor, de későbben is sokszor csodálkoztam: ha belenézett a szemeimbe, mindíg
az igazságra tapintott. Még azt mondta akkor Farkasék előszobájában: - Ma
gának több a mondanivalója, mínt amennyit a papírra mer bízni. Írjon bátran,
nem esik jól nekünk, ami bennünk marad.

Apró szemei csíllogtak, meleggé váltak, odaadta velük magát. Biztosan érezte
mély tiszteletemet, és ez jól eshetett neki, de ugyanakkor ki is akart belőle 01
daní, Közvetlen és egyszerű maradt velem, és ezzel az egyszerű természetessé
g{fvel, mely éppen olyan arányos volt, mint minden mozdulata és egész meg
jelenése, elütött mindenkitől és míndentől, és szerénysége dacára úgy megnőtt,

hogy mí érezhetően aprókká váltunk körülötte. Vajon tudta-e ezt? Nem látszott
rajta, természetesség áradt belőle, de míközben boldog arccal kísértük az ebédlőbe, két-,
ségtelenül elárulta, hogy érzi örvendezésünket és így a szeretetünkkel kicsit a
mienk lett. Soha többet nem láttam olyan jókedvűnek. Csak amikor leült a te
rítettasztal elé, vált komolyabbá. Nyugodtan megnézte az asztalt, utána leengedte
szemhéjait. Ezt a kifejezést később jól megismertem. Ilyenkor szitálta magába
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az érdekesnek talált anyagot. Mindent megnézett. S mikor enni kezdett, moso
Iyogva a háziasszonyt is megnézte. Csak azután dicsérte a pompásan össze
állított és kitűnő anyagokból tálra került vacsorát. Évek múltával is elismeréssel
emlegette Farkasék vacsoráját. De ez a vacsora megérdemelte! Farkasék titka
tehetséggel állították össze sorrendjét és ugyanolyan tehetségük volt a lehető

legfinomabb anyagok kiválasztásához és a terítés és tálalás remekléséhez. Már,
mielőtt asztalhoz ültünk, elég volt a terítésre nézni, az enniszerető emberek fel
üdülten készülódtek lakomára. Ez náluk mindíg így 1folt. Itt Pesten, még a jó.
polgári háztartásokban is csak kivételesen találkoztam hozzájuk hasonlóval. Csa
ládom konyhája azonban szoros rokonságot mutatott a Fatkasékéval. .A lehető

legjobb középosztályú konyha volt, mely verte az arísztokratákét, mert ott sza
kács remekelt, és az ételekből hiányzott a háziasszony ízlése, verte a gazdag
iparosokét is, mert ott a túlzott bőséget a mínőség gyakran megsinyli, a paraszto
kéról meg nem is beszélek, ,hiszen a legtöbb vidéken egyszerűen nem tudnak
főzni. Az elmúlt polgári korban egy igényes polgári család oly tökélyre vitte az
ételek ízeit, az elkészítés remeklését, az .összeállítás Ttnom árnyalatait, és a mérté
két, mert ez, nagyon fontos volt, hiszen a kevés étel éppen úgy elvette a ven
dég étvágyát, ahogyan a túlságos bőség is tapasztotta azt, hogy ebben a tökély
ben nemcsak az osztály igényét mutatta meg, de ugyanakkor az elpuhulás je
lentkezését is, és jelezte, amit Babits Mihály a Halál fiaiban jósolt: hogy az
osztály hanyatlik. De dicséretül az eltűnt nagy vacsorák emlékére hadd jegyez
zem ide, hogy sokszor oly sikereket jelentettek ezek, mint egy jól eljátszott szín
darab, és nemcsak a családnak, de az osztálynak is .megmutatták sűrített minia
tűr tartalmát. Azért foglalkozom most emlékezésemben vele, mert Móricz Zsig
mond regényeiben és elbeszéléseiben az emberek gyakran evés-ivás közben mu
tatták meg igazi arcukat. Ilyenkor leste ki őket. Farkas Zoltánék.. vacsorája mín
den pompája dacára mégis elütött a jómódú polgári ebédlők dőzsölő hangulatá
tól. Az ételek illata, házigazdáink kedvessége elfelejttette gondjainkat, bajainkat,
a finom ételek fogyasztása nem okozott megsűrűsödött tömöttséget, pedig a pol
gári bőséges evés-ivás ebből a megsűrűsödöttségből fakasztja rendesen a plety
kát, a panaszt és mindazt a bennrekedt keserűséget, amit Móricz Zsigmond regé
nyeiben pompásan megtalálunk. Farkaséknál falatozás és koccintgatások közben a
beszélgetés egymást mulattató apró zsilipjei nyíltak meg, történetek, tréfák, elem
zések, így alakult ki, a művelt, finom emberek igénye, hogyegyüttlétükkel eny
hítő jókedvet és nyugalmat ajándékozzanak egymásnak. Ez a hangulat, amint asz
talhoz ültünk, nyomban kialakult. Farkas Zoltán nemegyszer maga fogta kezébe
a tálat, körülhordva kínálta, és ha vonakodtunk, kezébe vette a villát és meg
rakta tányérjalnkat. - Ha már a tányérján van, meg kell enni - nevetett rajta
Móricz Zsigmond. - Én sem vagyok éhes, de látja, megeszem, az ember sok
mindent tesz, amihez nincs semmi kedve. A Szefi is azok közé tartozik, akiknek
nem érdemes főzni - mondta végül és mosolyával közelebb húzott magához. Ö
sem evett sokat, bort is alig ivott. De mindent megdicsért. És mulatott a falás
közben kifénylett, elégedett arcokon: - Téged, Aladár, jó nézni, olyan szívvel
-Iélekkel eszel, hogy a bőröd mínden forgácsa eltűnik, az arcod minden pohár
bor után- selymesebb lesz.

Ezután Móricz Zsigmond eltolta tányérját. Váratlanul hozzám fordult. - Hal
lottam Aladártól, hogy maga tud beszélni a vidéki életről. Valaki azt mondta ne
kem a napokban, hogy Somogyban az özvegyek rigmusokkal kísérik az uruk ko
porsóját, s míg el nem fogy a göröngy, - jajgatnak és mondják. Hallott erről?

- Igen! Nem régen voltam a szüleímnél, a vonatban hallottam egy ilyen tör
tenetet.

- Igazán?
'Móríez Zsigmond rámfigyelő arca lágyabb lett, és összes apró nyugtalanságait,

melyeket elrejtett ugyan, de mint szornszédja mégis észrevettem, benső fegyelme
elűzte. Mesét váró kívánesi gyerekszemekkel néz-ett. Most láttam meg először

igazában a valódi Móricz Zsigmondet. Alarctalanul egyszerű volt. Rámszegezett
tekintete elárulta, hogy csak az életben hisz, míndegy neki, mít mesél az élet,
ha igaz, számára érdekes, és mindig sugall. Szívesen és könnyen beszéltem. Fel
oldódtam gátlásaimból és elmondtam, amennyit tudtam. Talán az is segítségemre
volt, hogy most Móriczné szigorú márlege nem volt a közelemben, és meséímet
könnyebben engedtem át Móricz Zsigmond szűrőjének. Elmondtam, hogy a vona
ton a harmadik osztályon tanítókkal utaztam és tőlük hallottam a történetet.
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- Harmadik osztályon? Lássa, én is szívesebben utazom a harmadik osztá
lyon, ott sokszor érdekesebb beszélgetéseket hallok, mintha másodikon unatkoznék,
Ezek a beszélgetések már sokszor hasznomra voltak. Hát mit meséltek a tanítók?

- Azzal mulattatták egymást, hogy mílyen őszinte rigmusokat íratnak velük
a gyászoló özvegyek. Azon a vidéken szokás, hogy az ura halála után az Qzvegy
rigmusokba szedeti életüknek történetét és rendesen úgy, hogy a halott megdicső

üljön, és az özvegy pedig megaláztassek. Ezeket a rigmusokat sírva-jajgatva
mondják a koporsó mellett. így érnek a temetőbe, a sírnál aztán az özvegy sok
szor már a saját őszinteségével is cifrázza a rigmusokat.

- Tud Ilyen rigrnusokat?
- Tudok! A tanítók egyet annyiszor elismételtek, s közben annyit nevettek

rajta, hogy megtanultam. Az egyik tanító meg is jegyezte akkor: - Szerenése.,
hogyamí asszonyaink nem Iratnak a halott uraik dicsőségére rígmust, különben
könnyen szarvuk nőne a- koporsóban. - Móricz Zsigmond hátradőlt. lehunyta
szemeit, kacagott. Mikor felém fordult, izzott a két szeme. Ekkor láttam, mennyire
szereti az emberi beszédet. Bor nem kellett neki, de ha vízióit élesztette a hang,
olyan lett, mint il becsípett.

- Hát ilyen őszinték a rigmusok ?
- Öszinték, Az özvegy meggyón mínden], Bevaijja, hogy míkor csapta be, ho-

gyan rövidítette meg, hány szeretője volt, de még azt is elmondja, ha a sült csir
kéből a jó falatot másnak dugta.

- Talán tud mondani ilyen rigmusokat?
- Megpróbálom! - összeszedtem emlékezetemet és mondani kezdtem:

Jóskám, áldott jó ember voltál,
Mindig szépen muláttattál,
Mikor ebédet vittem a szőlőbe,

Szerelem volt a szívedben.
Elbújtál a venyigék mögé,
Gyönyörködve lestél,
Kukucs, banyus, kukucs, mondtad.
Nem tudtad, hogy becsaptalak.

o - Meg .akarjaImí ? - kérdezte halkan Móricz és tiszta arca, mely rám mín-
dig úgy hatott, mintha éppen a tekintetem előtt mosta volna le, látni engedte,
hogy életízt, humort és mesélnívalót szedett össze. Tisztelet és öröm töltött el:

- Nem akarom - súgtam. Farkasék ebédlőasztala körül, míg a rigmusokat
szedtem elő, óriási kacagásole fakadtak és Schöpflin egyre szomjasabban itta a
bort. Most csend lett, várták, mí történik. Móricz Zsigmond fölkelt, kiment az
elöszobába, felöltője-zsebéből papírt vett elő,' és amint visszaült, nyomban jegyez
gotte. Ha .megálltam a beszédben, biztatott: - Mondja bátran, úgy, ahogy eszébe
jut!.- Elemembe jöttem. Móricz Zsigmond mosolygott és jegyezgetett szorgalma
san. Ha valami tetszett neki, fiatalabb lett, és önfeledt, látszott őszinte részvevője

az életnek. Néha fölhúzta az orrát, a száját beharapta, hátradőlt és aprókat ne
vetett. Mindezzel fokozta emlékezetemet. képzeletemben tüzet gyújtott s mintha
társasjátékban lennénk, jókedvére szaporítottam a rígmust, egyre több epizóddal
toldottam meg.

- Lassa, így írjon, ahogy beszél! - mondta. Aztán biztatott, mondjam tovább.
Olyan volt neki az emberi szó, mint mulató embernek a cigánymuzsíka. Már
több oldalt teleírt. Ha szünetet tartottam, csuklóját, mellyel nyugtalanságában a
combját szokta veregetní, most a papírra helyezte s miközben várakozva nézett
rám, .ez a csukló olyan lett, mínt egy márvány íratnyomtató. Ilyenkor kissé ferde
pupillái a szemek tavába húzódtak, kérőn, benső jókedvtől mámorosan. Láttam,
Mórícz Zsigmond hogy szitálja magába a meséket, kevés közbeszólásával elárulta,
mit és mennyít enged át, hogya kapott anyagot víziókká változtassa... Különösen
a paraszt banya érdekelte, a néhai házitanítónknak édesanyja. Elmondtam, ho
gyan lestük ki húgaimmal a vénasszonyt, amikor összeveszett a menyével, és bosz
szúból meztelen lábfejével törte a diót. Móricz Zsigmond kitalálta a dolgot és
helyettem ő mondta a mesét:
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- Ugye, azért áldozta fel a lábát, hogy árulkodhasson a. fiánál? Képzelern,
mondta: Látod fiam, így jár· az öreg, ha a fiatal eldugia előle gonoszságból a
törőt.

- Igen! Árulkodott is a fiának.
- No, mondja!
- Kihallgattuk az óbégatását: látod fiam, a lábom sarka vérzik, mert tiná-

latok semmit sem találni meg. A feleséged még a törőt is félti, szegény meztelen
sarkommal kell a diót törnöm.

Móricz Zsigmond már nem írt, a szót elszedte tőlem és selyemszál vékony
hangján elkezdte a mesémet folytatni: - Állj bosszút, fiam, kerítsd elő a törőt,

aztán arra mérj vele, aki kiérdemelte.
Az asztal körül nagy zajjal nevettek. Legtöbben á bortól, mások a beszédtől,

de becsíptünk valamennyien egyformán. Móricz Zsigmond jókedvében, akárcsak
komolyelmélyülései közben, a szemeit befojtotta, utána rámnézett, elgondolkozott
és azt mondta: - Ezt a bányát nem írom meg! Magától várom!

Meg iS írtam. Szegényember című regényembenHajdú szüle lett belőle.

Móricz Zsigmond a papírlapokra még jegyezgetett egyet-mást, vagy hat ol-
dalt teleírt, aztán hajtogatni kezdte és letette maga elé, jelezve, hogy tulajdona.
Egyszercsak gondolt valamit, rámnézett: - Csakugyan a vmeztelen sarkával törte
a diót?

- Ha nem hiszi el, megmutatom!
Az egész asztal bíztatott: - Szefkó, rajta! - Schöpflin felállt, odajött hozzám:
- Szefi! Kerítünk egy diót, törje- meg!
Le kellett' ülnöm a szőnyegre, körülálltak s nézték, meg tudom-e törni a

diót kinyújtott lábammal. A dió elugrott, Farkasné viszadugta sarkarn ala, kétszer
elugrott, végül sikerült, feltörtem és fölugrottam.

Móricz ~igmorid azt mondta: - Magának adtam a vénasszonyt, de most
már bánom!

- Vedd vissza - biztatta SchöpfIin.
- Nem, én azt most már odaadtam egészen a Szefinek.
Kacagások között ültünk megint asztal köré. Mind boldogan nézték Móricz.

Zsigmondot, hogy olvad közvetlen őszinteséggel barátságunkba. Természetességé
nél fogva minden jól állt neki, és mínden, amit tett, kizárólag az övé volt: a
vékony hangja, figyelő tekintete, súlyos és mégis f'inomságot rejtő mozdulatai. So
kat mcsolygott. De ha az élet ügye erős lett, komoly lett, szemei eltűntek, arcá
nak mélysége megdöbbentett.

- A Hancsei kastélyról még nem beszélt, - fordult" váratlanul hozzám és
tudtam, hogy most a Schöpflin által beígért mesét keresi rajtam. Elmondtam hát
neki a kastély életét: sűrű, átláthatatlan levegőjű emberek életét; az elkülönülés
tragédiáját, Líviát, aki főbelőtte magát húsz éves korában a karácsonyfagyújtoga
tás közben; Bélát, aki az inasával akasztósdit játszott, és reggel holtan lógott a
szoba ajtaján. - Ezt mondja el! - mozdult Móricz feszülten. Röviden elmondtam.
A fiatal birtokos vadászaton volt, utána a gróf kastélyában ebédeltek. Akasztás
rói beszélgettek. Bélára nagy hatást tehetett, mert otthon kedve kerekedett az
akasztást kipróbálni, Behívatta az ínasát, és azt mondta: - Sándor, maradj az
ajtón kívül, fölakasztom magamat az ajtószőgre, de ha rúgok, azonnal gyere és
vágj le. Az inas ott volt az ajtó mögött, hallotta a rugást, . de nem, ment vissza
a szebába. . ~ .

- Ez igaz? Ez megtörtént? Beszéljen! - kiáltotta Móricz és komor tekinte
tét nem vette le rólam. Röviden elmondtam a tragédiát. Évekig öngyilkosságnak
gondolták, három év kellett, míg a dologra világosság derült.

- Hogy történt?
- Sándorból istenes ember lett. Eleinte azt hitték, a gazdája után bánkódik,

aztán föltűnt, hogy vasárnaponként míndíg más faluba gyalogol templomba, vé
gül inni kezdett, és egyszer részegségében kibeszélte, hogy hiába gyón, őt egyetlen
falu papja sem oldja fel bűneiből. A dolog hamarosan kitudódott. A család el
fogatta, aztán a kaposvári törvényszéken alázatosan bevallott mindent. Mikor a
bíró megkérdezte, hogy mégis, mí vitte rá, hogya gazdáját meghalni engedte:
Nyugodtan felelte: - akinek nem több az élet .csak játék, megérdemli a halált.
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Móricz Zsigmond arcán remegés volt, szemeiben látomás. Úgy hatott pillana
tokig, mintha belül önmagában mérlegre állítaná a kapott anyagót. Utána szí
gerúan nézett rám: - Nem írom meg! A maga feladata! Ebből legyen író!

A többiek folyton ittak, s már átizzottak alaposan. Mi Móricz Zsigmonddal
ketten úgy .néztünk össze, rnínt akiket képzeletünk nehéz itala csípetett be. Ben
nem, a kezdő író ban biztatása fészkelődött. És amilyen sok gátlásorn volt Osvát
Ernővel szemben, most olyan mértékben váltam természetessé Móricz Zsigmond
oldalán. Úgy éreztem magamat, ahogya fák, a vízek, a felhők és az égi fények
társaságában. Mert Mórrcz Zsigmond akár jegyezgetett, vagy' mesét váró tekin
tetével szememet kereste, de akkor is, ha egyszerű szerénységével beszélgetett,
egyéni vonásaival kinőtt közülünk, más lett, mínt- a többiek. Ezen már akkor
elgondolkodtam, azután későbbi találkozásaink során kitaláltam, miért ,nőtt fö
lénk Móricz Zsigmond. Míg mások, nagy akarattal és sok ügyességgel hódították
az életet, ő sorsszerűen ment az útján. Ezt tudta is, látta is az utat. Ezért hatott
Móricz Zsigmond úgy, mint egy bűntelenséggel kívánesi gyermek. De közvetlen
kedvessége, ha igaz volt is, mégis becsapott vele bennünket. A beszélgetést már
unta, féltette friss vizíóít, nehogy beszélgetés közben valami elhulljon belőlük.

Búcsúzott is hamarosan. Hirtelen ugrott föl, sietsége elárulta, menekül. Az elő

szobában mégegyszer, hozzám fordult: - A Hencsei kastélyt meg kell írni; ez
feladat!'

A harmincas évek elején még több apró öröm ért: postán' küldtem be el
beszélésemet a Nyugathoz, s hozták nyomban. Azt is hírül hozták, hogy Móricz
Zsigmond szívesen beszélne velem. Karácsony első ünnepének délelőttjén, elmen
tem érdeklődését megköszönni. Először láttam Móriczot családja körében, de
számomra nem lett kellemes, mert félszeg maradtam és kedvességeikkel úgy vol
tam, mint ékszerekkel, melyekkel hiába ajándékoztak meg, nem tudom őket ma
gamon elhelyezni. Móricz is hallgatag maradt és összeszorított jobb öklével ide
gesen verégette a combját. Végre. megérkezett Sírnonyí Mária fivére, aki tan
felügyelő volt, s mulatságos adomákat hozott a' vidéki tanítókról. Móricz egy
szerremegtelt elemmel, elfelejtett engem, papírt vett elő, jegyezgett. Ha tetszett
neki a történet, jegyezgetés közben megállt. A levegőbe nézett, míntha valaki előtte

állna és hangtalanul kacagott.
Később közénk lépett egy vékony fiatal leány. Kosztümben és kalapban volt,

a télihidegből érkezett haza. Móricz megkönnyebbülten szólt: - Jó, hogy meg
jöt tél, itt a Szefi!

- Igazán örülök! A 'Nők novellád jó! szólt Virág és rendkívül kifeje-
ző, gyorsan változó szemei arcomon röpködtek. Kissé elfogódotthevetésekkel né
eegettük. s találgattuk, egymást. Virág szép lány volt, de annyira jelentékeny,
hogy ezzel mindent háttérbe szorított. Ha okos szemeibe néztünk, elfelejtettük a
húszéves szép lányt. Akkor, már fiatal arcára komoly jegyeket vésett a tudás,
a munka, a Berlinben töltött egyetemi évek és engemet szinte fájdalmasan érin
tett korai mélysége. Szép arcbőrével és rejtőzködő szemeivel egy kemény, burokba
rejtett virágra emlékeztetett.

- Adjon minél előbb jó írást - mondta Móricz, mielőtt előszobájukból ki
léptem.

ünnepek után I'feladtam Móricz Zsigmond címére a Csöndes nénit. Schöpí
lintől megtudtam. hogy Móricz a Csöndes nénit zsebében hordta és ha tehette,
apró kacagásoktól kisérve, felolvasta szomszédainak. Úgy beszélték, szerkesztőségí

munkáját nemcsak lelkiismerettel végezte és elolvasott mínden hozzá érkezett
kéziratot, de a kedvére valókat zsebében hordta.

- Nem hittem, hogy egyszer ilyen jó olvasó lesz belőlem - hallottam tőle

egyszer, - De csak kéziratokat olvas; nyakig tele van novellával, regénnyel 
jegyezte meg Sírnonyí Mária.

Azt hiszem pár év eltelte után Mórícz Zsigmond ezért csömörlött meg hirtelen
a szerkesztőségí munkától. De kezdetben, rnínt szorgalrnas gazdát míndíg meg
találtuk délelőtt a szerkesztőségí szobában. Kopogásunkra otthagyta íróasztalát,
zömökön előttünk állt, arca kívánesi lett. Ha beszélgetés indult, és ez számára
idegen volt és idegen a beszélő is, úgy egyszer cserélt velem pillantásokat, mint
ha gondolatai közé vinne. Ez többet jelentett nekem minden elismerésnél. Egyszer
sokan voltunk szerkesztőségí szobájában és az egyik, már nem fiatal, írónő visító
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méltatlankodással közölte, hogya színésznők születési dátumaikkal mennyire be
csapják a világot. Akkor jelent meg a Színházi lexikon, innen vette adatait. El
mondta sorra, ki mennyit tagadott le.

Móricz karjaira dőlt az íróasztaion és azt mondta:
- Ok akorukkal csapják be a világot, az írók az élettel.
- Én mindig azt írom, ami pontosan _megtörtén t - védekezett az írónő.

- A megtörtént dolgok is lehetnek hamisak - jegyezte meg Móricz és ami-
kor elbúcsúztunk, visszafogott engemet: - Lássa, ilyenek maguk, ezt írja meg!
- súgta, .

Hozzám mindig jó volt, számomra nemcsak a legnagyobb író, de a legmeg
értőbb ember is, aki egyetlen hanggal nem bántott meg. Mégis, ha kezet fogott
és beszélgetett, csak félig volt jelen, fénybeködlő szemei arccsontjai közé' süpped
tek, láttam a kívülről kapott anyagót formálja képekké. Mindez játékká vált,
temérdek színből, tájból. arcból, a mindenség zenéjéből felröppent tűzvarázs. Min
dig tele volt élménnyel, tele írással. Hogya kettő szorosan egy volt, sokszor
láttuk. Egyszer a Rózsadomb kávéházban voltunk, családjával rokoni látogatásból
jött lefelé a dombról, megláttak bennünket, bejöttek, leültek- asztalunkhoz. Mó
ricz Zsigmond tele kedvvel, nevetéssel a "Debreceni ember"-ről beszélt, akivel
előző nap a HÉV-en együtt tette meg az utat Leányfalutól Budapestig. Míg me
sélt, arcán elömlött a kedv, olyanná vált, míntha még mindíg szemben ülne vele
az ügyes debreceni ember. - Ez az ember olyan szegény volt - mondta, hogy
a zsákját madzaggal kötötte össze, így lógott a hátán, de még a madzag is több
darabból volt összekötve, mégis tudta magáról, hogy ő egy valódi debreceni
ember! A debreceni ember akárhová vetődik, meg lehet ismerni. Mikor megkér
deztem : debreceni? Nagyon megörült neki!

Ahogy apróra leírta, éreztük a debreceni emberből közkincs lesz. Símonyí
Mária megsúgta: - Már reggel megírta, de azóta is folyton rágondol. - Ekkor
tudtuk meg azt is Máriától, ha Móricz Zsigmond akármilyen remekbekészült el
beszéléseket ad át olvasásra, riadt szerénységgel kérdezi:

- Jó, igazán jó?
Találkozásaink során talán az volt a legérdekesebb, hogy először úgy éreztem,

le lehet Móricz Zsigmond arcáról mindent olvasni, de ahogy nézegettérn, pedig
nem viselt álarcot, mégis tudtam, mélységéig nem juthatok el. Aztán, ha olvasni
kezdtem valamelyik könyvét, tiszta látása, az alakok élettelísége, az ízzó.; sok
arcú tükrözés megértette őt. Ahogy látta, írta az életet. A tíszazúgí méregkeverő

asszonyok pere után, melyek tárgyalásán, úgy tudom, személyesen résztvett, a
lélek ismeretlen rejtélyeiről beszélt:

- A hazudozásuk volt a legrettenetesebb. ők maguk is ezt szégyellték legjobban.
Mikor hazudni kezdtek, mindegyik elárulta, hogy most kezd el igazában félni.
Az egyikre a bíró rákiáltott: - hazudott! ~ A banya összeroppant, láttam a
többi vádat jobban elbírta, de hogy hazudott és szemébe mondták, összezavarta.

Valaki közbeszólt, hogy ezek a dolgok csak a tíszazúgi nép között történhettek
meg. - Várjatok csak - mondta Móricz, jöhetnek még meglepetések, kiderül
het, hogya jókedvűen kergetőző, táncoló menyecskék este nálatok is máson törik
a fejüket. Az asszonyokba nem látunk bele, különösen falun titokzatosak.

Megtudtam. írás közben annyira együtt élt, együtt lélegzett, együtt vérengzett
nehéz sorsukkal küzködő hőseivel, hogy műveí kész állapotában sem szakadt el
tőlük. Schöpflín mondott példát:

- Egy délután Zsiga szokatlan komoran érkezett a Centrálba. Mikor leült
közénk, megkérdeztem : - Mi bajod van? Sápadt vagy Zsiga és földúlt! Tör
tént nálatok valami?

- Öltem! Gyerekek szívébe mártottam a kést.
- Ne tréfálj, rettenetes míket beszélsz!
- Nem tréfálok, látom a vért, kést mártottam beléjük.
Végül Zsiga elmondta, az átélés teljes iszonyával Szegény emberek elbeszé

lését, mert mielőtt a Centrál kávéházba jött fejezte be. Míg beszélt, teljesen el
hitte, gyászos komörsága nem oldódott, de ez is lett a legnagyobb novellája. Sok
nagy elbeszélést írt azóta, de ennek az egynek külön rangja van az egész világ
irodalomban. Ha rámbíznák, kinek adják a Nobel-békedíjat, azt mondanám: Mó-
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ricz Zsigmondnak a Szegény emberekért l Sokat írtak és írnak a háború borzal
mairól,de hosszú sor könyv nem mond annyit, mint ez a novella.

Később egyszer Schöpflinnel, a nagy írók legjellemzőbb tulajdonságairól be
szélgettünk. Schöpflin kényelmes bölcsességével így definiált: - Flaubert a pati
ku sokat is ismerte, nemcsak a nőket; Maupassant-ot akispolgárok hípokratasága
hozta a világirodalomba, Balzac-ot ugyanez trónra emelte, de nemcsak szórakoz
tatott velük, de eljutott a tragédiákíg, Dosztojevszkij a lelkí-nyavalyák mestere,
ezen a területen nincs nála nagyobb. Számomra az elbeszélők között Tolsztoj
mondott legtöbbet, mert képein az élet jelenségei úgy születtek, hogy mikor reá
lis, akkor igazán költő. De a vérnek, az emberi gyilkos szenvedélynek, ennek a
legbensőbb tragédiának Móricz a legnagyobb mestere! Azt a sűrűséget, ami a vér
körül képződik, kezdve a szerelemtől egészen a gyilkosságokig Zsiga mind megírta
és ki tudja, mit fogunk még tőle kapni! Az egyetlen, magyar író, aki állandó
meglepetéseket hoz! .

A Nyugat folyóirat üzleti érdekeiért, hogy olvasókat verbuváljanak, irodalmi
délutánokat szerveztek először a Britannia különtermében, utána az Ostende ká
véház emeleti helyiségében. Feketekávé és teázások közott Nagy Endre vitát in
ditott. Rendesen úgy történt: fölkelt helyéről, valamiről beszélni kezdett, s úgy
vitte a dolgot, hogy heves vitatkozást gyújtson. Különösen a fiatalok fontoskodtak.
Nagy Endre nehéz, de annál csodáltatóbb magatartását mutatta, hogy türeimét
soha nem veszítette el, s úgy forgatta a közbeszólók ostobaságait, hogy azok saját
okosságával átvilágítva megsemmisítésüknél érdekessé tette. Egyetlen alkalomra
sem' emlékszem, hogy türeimét elvesztve a vitatkozót nevetségessé tette volna.
Ellenkezőleg, azzal, hogy szóba ereszkedett, rangot adott. Ez a finom, tapintatos,
sokoldalú beszélő nemcsak eszével kötött Ie, de ennél is jobban azzal, hogy ér-

-delclődése az irodalom, a művészet, a színház és az élet minden egyéb területén
otthonosan mozgott, hogy mindig azt éreztette szívügyének, amiről éppen be
szélt. A beszéd titkait tökéletesen ismerte. Tudhatta, hogy miként az írás akkor
maradandó, ha felesleget nem szed föl, úgy a beszéd gyarapodhatík, mert a színes
asszociáció csak növeli hítelképességét. Hogy Móricz Zsigmond a Nyugat-barátok
összejövetelein szívesen időzött-e, vagy csak kötelességét teljesítette, nem tudhat
tuk. Beszédre ritkán emelkedett fel, s ha mégis megtette. ez kizárólag fiatal te
hetség felemeléséért történt. Súlyos ünnepélyes szavai itt ülnek füleimben: "Új,
nagy írót küldött a magyar falu". Szabó Pált mutatta így be, egyszerű rneleg
séggel és mégis ünnepi súllyal. Más írónál soha nem láttam ily apai kéznyújtást.
Ha magyar dologról volt szó, nehézkessege . megszűnt, utazgatott, előadásokat

tartott, hírt vitt, híreket hozott' önzetlenül, lelkesen. Azt hiszem ez volt legmé
lyebb lírája. Ami idegen volt, s a magyar szellemi élettől távoli, biztosan érde
kelte, dé nem emlékszem rá, hogy Nagy Endre vitavezetésébe egyszer beleszólt
volna. Ilyenkor otthagyta közönyösen helyét és lassú kényelmes mozdulatokkal
sétálgatott közöttük. Rám mindig úgy hatott, mint szorgalmas gazda, aki ide
néz, oda figyel, nehogy elhulljon egyetlen értékes mag a közelében. Ha visszaült
helyére, papírt tett maga elé és jegyezgetett.

Novellás köteteim komoly írói elismerést hoztak, de olvasókkal nem gyarapod
tam. így voltunk akkoriban a fiatal elbeszélők mind. Ez a körülmény ajándéko
zott meg Móricz Zsigmondtól 1931. május 5-én egy tréfás verssel. Könyvnap
volt, a Nyugat könyvárusító asztala előtt foglalt helyet Móricz Zsigmond, s rni
fiatalok körülvettük. Könyveink vevőket vártak, nekem két elbeszélő kötetem:
A nők és a Rigó. Gyönyörű tavaszi nap volt, az utcán sétálók nevetve trécsel
tek, de. könyveinket elkerülték. Bosszúság helyett mulattunk a dolgon, mert akadt
a sétálók közt olyan is, aki megsértődött, amiért írók könyvet árulnak. -

- Nem tetszik nekik, hogy pízt szeretnénk kapni - mondta Mórícz, - Ha
ragszanak ránk, pedig nem akarunk senkit bántani.

Végre valaki turkált a könyveink között, de az én novellás köteteimre legyin
tett. Móricz Zsigmond tényerét Rigó kötetemre helyezte és bíztatóan szólt:
Ez a legszebb könyv!

Nem volt dolgunk, hát szórakozást keresve, mulattunk a sétálók közönyén és
megpletykáltuk őket. Móricz Zsigmond védte a sétálókat:

- Nem csodálom, hogy ilyen gyönyörű időben nem kívánnak olvasni: sörözni
jobb! Az ember esős időben vesz a kezébe könyvet. .

Valaki megszólalt : - Még várunk kicsit, aztán mí is elugrunk egy pohár sörre.
\
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Felnyitottam táskámat, belenéztem erszényembe és megnyugodtarn: egy pohár
sört, két sóskiflit ki tudok fizetni.

Mórlcz Zsigmond rámmosolygott:
- A Szefinek sok a píze! Vegyen tőlem egy könyvet és írok bele egy szép

verset!
Fülig pirultam. Móricz hátradőlt a széken, kacagott és nyújtotta a tenyerét:

- Ide a pízt!
Megmutattam erszényern tartaimát. Soha többet nem láttam olyan szívből ne

vetni, mint akkor. Tovább ugratott: - Ha nincs píz, talán lesz hitel!
Többen kiabáltak: - Válassz egy könyvet, fizetjük. Meg kell írni a vérsetl
A Boldog világ gyermekek számára írt könyvét tettem eléje. Most Móricz

Zsigmond eljátszotta, hogy kisdiák és a nagy feladat előtt beijedt. Vakarta a
füle tövét és gyámoltalanul ismételte: - Jaj, hogy kezdjem el. .. nagyon nehéz
verset írni. - Közben lesett bennünket és atmelegedett tekintete elárulta, élve
zi a játékot.

- Visszaadom a pízt, Szefi!
- Nem fogadjuk el! Tessék a verset megírni!
Móricz Zsigmond szétnyitotta a könyvet, bal kezével elfogta az üres oldalt,

írni kezdett. Egy-egy szavát megnevette és hangosan mondta: - "Tü~et rakik".
Ez nagyon szépt Egy-egyelbillent rim után megdicsérte magát: - Gyönyörű!

Remek szavak! Pedig jaj, de nehéz verset írni!
Tele volt játékkal, bolondozással. Mikor elkészült, azt mondta: - Olyan szép,

hogya nevemet nem írom alá! A másik oldalra írom! - A verset együtt olvastuk:

Mese, mese, márka
Fekete madárka,
Körül repül a vílágon,
Tüzet rakík mínden ágon.

Heje-huja hó,
Hun egy áruló
Itt ír pízért egy kís mesét,
Igy árulja a könyvesét.

Rígő madárka,
Píros, nem sárga,
Bohuníczky Szeji az,
Ingyen fírkálta.

Nem úgy, mínt ezt én,
Mert 6 nem szegén,
Hanem gazdag, van hítele
Készen a vers, íde vele.

Móricz Zsigmond ezalatt, mint a feladatára jelest váró kisfiú, tréfás szoron
gással lesett bennünket. Mi pedig megindultan néztünk" rá. Mert csodálatos káp
rázat tanúi lettünk, a nagy író megmutatta nekünk a hajdani kis diákot, akinek
korán kapcsolata volt a valósággal, hiszen a tréfás vers minden szava, tény~khez

fűződött. Azért "fekete madárka", mert könyvem fedőlapját fekete rigó díszíti;
"körülrepül a világon", mert gyermeklány szerelmének tüzét viszi, "yan hitele",
mert a Boldog világot kölcsönkapott pénzen vettem; azért "firkálta ingyen", mert
könyvem senkinek sem kellett; a "pízért mesét író" ő maga Móricz Zsigmond.

Míkor látta örömömet, így szólt: - Nem baj, ha nem veszik a könyvet, maga
csak írjon még sok "Rigót" ! Igy történt, hogy ez a régi májusi nap, bár üzletet
nem kötöttünk, mégis ünnepern lett.
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