
MÓRICZ ZSIGMOND JÁSZBERÉNYBEN

Péntek volö, délelőtt, hetipiac napja. Kátai László, a polgármester testes hajdúja
beáll hoznám, s mondja: - Tessék a polgármester úrhoz jönni!

- Miért, Laci bácsi? Nem tudja?
- Valami nagyfejű úr van itt Pestrül, tán emiatt . .
Belépek a polgármesterhez. Első pillantásra ismerős az arc a szembefénylő két

világos ablak előtt. Megbizonyosodom. Móricz Zsigmond...
- Azért kértem, lenne szives a szerkesztő urat kisérni a városban. Két napig lesz

itt, lássa el minden információval, amire szüksége lesz és kalauzolja.
Ki ne ismerné fel a „nagyfejű urat"! Ha most kiszámítom: akkor már tizennégy

éve hogy olvastam írásait a fényképekről, képes riportokból jól ismert arcú, sörényes
hajú, vizsgálódó szemű bajszos írónak. Azonban Jászberényben akkor - nem mindenki-
nek volt nagy író. A Sárarany, a Fáklya íróját éppen nem annak tartották! Szókimon-
dása, leírásai, párbeszédei nem ízlettek azoknak, akik Lux Terka, Szomaházy István,
Beniczkyné Bajza Lenke tárcáin nevelkedtek. De még azoknak sem, akik Erdős Renée,
Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Pakots József írásaival űzték el a poros város nap-
jainak unalmát. Hányan lehettek ezek a széplelkek? Az egyetlen könyvkereskedőtói
tudtam: örül, ha egy héten két, három, négy könyvet el tud adni. De az is a Szent
Lajos király hídja, vagy Jön a rozson át, vagy a Réztábla a kapu alatt... Ebből a
társadalomból valahogyan kivált a vendéget fogadó polgármester, Friedvalszky Ferenc.
Ügyes hintapolitikus volt a békebíróból lett városvezető, nagy diplomata a város kle-
rikális, bankos és nagygazda hangadói között. Az adott körülmények között tagadha-
tatlanul jol vezette a várost, ű volt többek között az, aki ^.kinyitotta" a Rákóczi utat
a girbe-göibe utcácskák között és ki is köveztette nagy várospolitikai csatározások
után. S liberális is volt magatartásában. S hogy milyen liberális volt, azt épp a magam
személyében tapasztaltam.

A városházán persze hogy feltűnt, különösen a városi tiszti főügyésznek, hogy
nekem, a XI. fizetési osztályú kistisztviselőnek a napi postájában a Nyugat, a Munka,
a. Korunk, meg a Népszava található. A főügyész által megindított „politikai erkölcsi"
vizsgálatot éppen a polgármester nem engedte lefolytatni.

Móricz Zsigmondot nemesen érlelődött kisüsti pálinkával kínálta, sőt töltött ne-
kem is, beosztottjának.

- A jóvidéki zamatát érzem - köszörülte a torkát Móricz, nem titkolva, hogy
jól esett a pohárka ital.

- örülök neki, szerkesztő úr, érezze magát otthonosan nálunk. Ez a fiatalember
egyébként a város történetével is foglalkozik. Azt hiszem, talál majd nála néhány
történetet. Meg segédje a város mókamesterének, Bathó Mártonnak, ha ilyen érdekli.
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Persze, a polgármesternek sejtelme sem volt, hogy az író nem éppen a vidéki
anekdotákat gyűjti.

- Olvastam az Uri murit... Meg a - hogy is mondjam - Nem élhetek muzsika-
,6 nélkült.. ,

- Igen, igen - udvariaskodott Móricz, mutatva az írói elégedettséget. Akkor...
ha megengedi polgármester úr, máris nekiindulunk fiatal barátommal.

Elbúcsúztunk a város fejétől. Friedvalszky még hozzátette:
- A szerkesztő úr ittléte alatt távol maradhat helyétől, majd intézkedem.
Így lettem én Móricz Zsigmond ciceronéja Jászberényben, 52 éves koromban az 55

eves írónak. Ezt fogom most elmondani.
Ahogy kiléptünk, Kátai feszesen szalutált. Móricz kezet adott a meglepett em-

bernek. - Derek embef, - mondta - máskép nem is tudnám elképzelni egy polgár-
mester hajdúját.

A hajdú szót a lépcsőn lefelé menet kijavítottam: - Drabant!
- Nagyon jó! Darabant, drabant - ismételte Móricz a szót ízlelve. - Kitűnői Így

hívják nálatok.
A puritán klasszicista csarnok kapuján kiléptünk a hetipiac forgatagába. Ott zaj-

lott akkor a főtér minden pontján, szétfolyva még a mellékutcákon is.
Küszködtem a megszólítással.
- Merre menjünk, milyen elgondolása van a szerkesztő...
Móricz felém nyújtotta a szabad kezét:
- Zsiga bátyám? Jó? Te Jóska vagy. Szervusz. Menjünk előbb a szállodába.

Mondtad, inkább a Lehelbe, mint a Pannoniába. Leteszem ezt a táskát. De közben
azért nézzünk s?ét a piacon. Nyüzsög itt a sok ember. Ez nagyon érdekes...

A főtér moraj lőtt a vásári zajtól. Móriczot láthatólag ingerelte ez az egybefolyp
monoton életzaj, a kínáló és alkudozó szavak, a parasztszekerek zörgése a hepehupás
köveken. Szemben a városházával bal kéz felöl a bádogosok, zoináncedény-árusok,
kötelesek, kosarasok és edényesek voltak a „nagykőre" kipakolva. Jobbra a készruhát
árulók, cipősök, csizmadiák, kalaposok, bazárosok foglalták el a teret. Ezt a nagy-
követ egy keskeny kocsiút választotta el a templomfelé eső nagykőtől. Itt már pánt-
likások, virágárusok, zöldségesek, mézesek, csemegések zsongtak. A nyalókák nagy
divatban voitak! Meg a vászonárusok.

- Ez mindig így van? - kérdezte Móricz.
- Minden kedden és pénteken. Esőben, napban. Jó, hogy most nincs eső. Elég

szúraz ez a novem,ber.
- De kevés a pénz... Mondjál árakat 1
- Épp itt jön Weisz bácsi, a virslis, a nyakába akasztott gőzölgő főzővel. Meny-

re i a virsli, Weisz bácsi?
- Tessék uraim, párja a tormás kolbásznak 40 fillér. Mennyit parancs...
- Ne haragudjon, csak az árát akartuk... A bor ára 60-80 fillér az olrsóbbak

közül. A búza, ha jól tudom, bolettával 10-14 pengő mázsája. A tojás hat és nyolc
fillér körül. Azt tudom, hogy a kofák inkább adnának a Jász Hírlapért tojást, mint 16
fillért. De csak akkor, ha gyilkosság is van benne... A szemes kukorica 6 pengő kö-
rül. . . A tehénsajt kilója 80 fillér...

Móricz nevetett a Jász Hírlap csereértékén.
A Lehel szállodába a nagy kapualjon keresztül mentünk. Fel az emeletre. Porta,

portás nem volt, csak a szobaasszony. Kérjük a szobát, kapjuk a bejelentőt. Móricz
mindjárt nekifog. A szobaasszony régi, viharokat látott nőszemély, olcsó smink az ar-
cán, keze kérges a felmosástól. Minden egyszemélyben. Olvassa a bejelentőlapot:
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- Móricz Zsigmond... Szülhelye: Csecs... Ne tessék már viccelni.
- Csecs! - javítja ki Móricz. - Szül. 1879, Csecs. Tudja hol van? Szatmárban.
A szobaasszony tovább:
- Foglalkozása író... Író. Tessék mondani, milyen író?
Móricz felkapja a fejét, gondolkozik:
- Milyen író is? Tudja fiatalasszony, utazom szerte az országban, aztán meg-

írom a...
- Hát mér nem tetszett mindjárt mondani! Uta2ióKnaK nusz pcrciac enged-

mény jár!
Móricz nyel egyet. Aztán rámnéz. Én jobban tudom, hogy ebben a szállodában

igazán mindegy, hogy milyen utazónak adnak percentet. Móricz cinkos.
- Na látja. . . — csak ennyit mond^ és ismét rámnéz összehúzott szemöldökkel. -

Aztán milyen a szoba. Lesz fűtés?
- Odaadom az úrnak a 9-est. Az jó világos. Ott írhat. Melegebb is. Bekészítem

a fát, szenet. Megrakom a kályhát is, aztán csak tessék alágyújtani.
Rendben van. Bemegyünk a szobába. Legalább négy méter magas hodályszoba.

Két rézágy, egy szekrény, egy kopott futószőnyeg, s?omorú csipkefüggöny az ablakon,
mosdóállvány nagy porcelánkancsóval és lavórral. Veder, két szék, és vaskályha.

- No milyen? Megfelel? - adja a szobaasszony a vásott törülközőt.
- Meg! Nagyon jó lesz, fiatalasszony. - Veregeti meg a vállát Móricz. - E.;te

jövök csak vissza. Készítse be a tüzelőt. ,
- Lenn várom a kávéházban, Zsiga bátyám.
Móricz pár perc múlva lenn is van. Két alkusz ül ott még rajtunk kívül, meg

három cigányzenész. Babucs úr, a pincér, erős orrhangon köszont. Móricz mosolyogva
szétnéz a kacskaringós, szecessziós indadíszű tükrök között, a hamisítatlan miliőben.

- Máskép el se tudtam volna képzelni. Ez mindenütt a század eleje... - Néz
rám. - Hanem most mondd el, mire vagy a városodban büszke. Mit kellene megnéz-
nem. Itt a noteszom, mesélj. Aztán majd megmondom, mire vagyok kíváncsi...

Babucs úr hozott egy kis üveg Lehel Gyöngyét, a Buck Zsiga töltéséből. Édeskés,
aperitifnek jó volt. Szemben velem volt a legendás pepitanotesz. Nehéz volt ez a
szerep. Elmondtam nagyiából a város, meg a jászok, a redempció történetét. Néhány
eseményt kiemeltem, megszíneztem, amiről gondoltam, hogy érdekli inkább. Néha las-
sítottam a mondókában, látva, hogy jegyez. Javasoltam a múzeumot, a barátok temp-
lomát, - szétnézni az egykori török palánkvár helyén, a főtemplomot, ami amúgyis
feltűnt neki a hetipiaci szemlén, ahogvan lezárta a tér északi végét. A gimnáziumot,
a tanítóképzőt, a Redemptus Közbirtokosság irodáját, a Hangyát.

- Jó, benézünk néhány boltba! Nézzünk a vízimalomba is, az ott van a sziget
mellett, mondod? Akkor ott meg is ebédelhetünk.

Elindultunk. Végigmentünk a tejpiacon, a túró- és sajtszagok között, átvágtunk a
gimnázium tornaterme oldalán a kőhíd felé. De meg kellett állnunk. Kérdezte a fő-
templom korát, mesterét. Megmondtam a Mayerhoffer és Jung József mesterekét. A nagy
templomépület itt, a gimnázium bejáratánál teljes nagyságában érvényesült.

- Érdekes, - szól közbe - hogy a régi jászok milyen jó mestereket foglalkoztat-
tak. Mayerhoffeí, Jung, ezek pestiek... Ja, persze József nádor volt a jászkunok fő-
embere, értem...

Rögtön látta az összefüggéseket, nekem könnyű lett a kiselőadásom.
Átmentünk a kőhídon, a Bordás-patika előtt. Véletlenül rámutattam a tejszövet-

kezet egyszerű épületére. - Na azt megnézzük! Ne felejtsd el! De most menjünk, kez-
dek éhes lenni.

A Hatvani út elejére fordultunk be. A mai modern fürdő helyén akkor tágas,
üres partszél terült el a Víz utca irányába. Jobb kéz felől a „sörház" épülete magas-
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iott. Elmondtam, mert megállt, hogy ez a zömök régi nagy épület a német lovagrend
rezidenciális épülete volt több mint kétszáz éve. Most Mandl Imre, a gazdag szesz-
kereskedő itt rendezte be legénylakását régi nemes bútorokkal, süppedő szőnyegekkel,
de kereskedésének szétosztó üzeme és raktára is ebben a tágas épületben van.

- Érezni az idejét ennek az épületnek, meg a támpilléreinek - nézte Móricz.
Visszafelé indultunk a Hatvani útra. Mindjobban kitárult a lombját hullatott je-

genyék közül a mély víztükör és túlsó részén a vízimalom anakronisztikus képe. Balra
a herényiek szigete, a Margitsziget, ősi vadsággal burjánzó fáival, itt meg a Piífkó-ház
lehullott virágú rózsaligetével.

Móricz élvezte ezt a piktorok által sokszor megfestett képet. Lépésenkint meg-
állt. Érdekesnek tartotta - és el is képzelte mindjárt, ahogyan az a malom, a Pasa
malma a török időkben élt, a mögötte lévő félszigetet, a tornyával idemutató ferences
templomot. Alattunk a vízimalom hármasnyílású malomcsatornája és zúgója csurgatta
a novemberi álmos Zagyva vizét.

Beszóltam a malomba, ahol állt a munka. Egy kocsis azt mondta: a bérlő úr,
Pokorny, csak ebéd után jön vissza. - Jó, mondtam -, szóljon neki, egykor itt le-
szünk ezzel a pesti úrral...

Mentünk tovább. Át a második zúgó felett. A zöldmohás, roggyant pallókon ott
is vékonyán folyt most a víz, hátravoltak a nagy őszi esők.

- Mennyi lehet itt a vízszint különbsége? Mennyire saccolod?
- Négy-öt méternyire. . . Nem tudom megmondani, mennyi a vízhozam, de

annyi bizonyos, hogy van idő, amikor heteken át zúdul a víz, sőt néha át is csap
ezeken a kétméteres zsilipkapukon. A világháború előtt kis villanytelepet szereltek
volna de. . . Mentünk tovább. A magas jegenyesor között, a szigeti híd irányába.

- Ez itt a Boros-kocsma jobbról; két lépcsőjével. Ott a Nádor utca bal végén, az
a gimnázium tornakertjének a ligete. Ez meg egyenesen a Hatvanba vezető út. Ezt is
sokszor megjárta a török... Most megyünk a Pethes Imre úton, ez a vasárnapi séták
útja a barátpást felé. Beszéltem Pethes Imre jászberényi nyarairól, szereptanulásáról és
hajnali rákászásairól. Mire elértük a sziget gyaloghídját, a Bathó-kert alsó végén, Dé-
rynéről is mondtam valamit és így kitelt ez a témakör is.

A szigeti vendéglő terasza üres volt. Se szék, se asztal. Csak rengeteg lehullott
falevél. Benyitottunk. Valami tízen lehettek ebédelők. A kőhíd melletti szolgabíróság
néhány hivatalnoka, no meg, a műkedvelők szinirendezője, Rónaszéki Lajos, vörös,
mosolygó róka arcával. Leültünk az ablak mellé. Móricz a sziget fáinak a játékát
akarta élvezni. Szembeült, hogy kiláthasson.

A pincér gyanút fogott, mert rögtön jött a vendéglő bérlője, Kohári János is.
Kézdörzsöléssel köszöntött, kézzel írt étlapot adott, az egyetlen példányt. Frissen sül-
tet ajánlott.

- Kohári János úr - mutattam be - Móricz Zsigmond úr.
- Nagyon örülök. Végtelenül örülök - mondotta a kis köpcös vendéglős. A

városban Kis Kohárinak is hívták. Mert a nagy Kohári, az meg a mértékhitelesítő
volt. - Végtelenül örülök, hogy megtiszteltek...

Felvette a rendelést, de a pincér is mellette állott. Móricz pörköltet rendelt, „de
hamisítatlant"! - tette hozzá. Szafttal!

Jelentőségesen néztem Kohárira, aki megértette. Tudtam, a nagy megtiszteltetés
miatt sajátmaga fog a dolognak utánanézni. Ebben nyugodt voltam. Nem akartam
Móricz első ebédjével csúfot vallani.

- Elrontom a gyomromat a jászoknál - nevetett, amikor a pohár Kohári-féle vö-
rösbort kiitta. - Mindig ez van velem. Szeretem a tájak különböző ízeit. Kitűnő, por-
hanyós a hús. Micsoda íz! A szaft!
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Hát még, ha tudta volna, milyen birkapaprikás várja estére Blénessyéknél!
Elég nehezen keltünk fel az asztaltól. Móricz kissé kihúzta magát, összegombol-

ta a kabátját, felhúzta felöltőjét. Fizettünk. Kohári boldogan a kijáró dicsérettől és a
vendéglátástól, hosszasan elköszönt. Kinn, a fanyar novemberi levegőben körülsétáltuk
a szigetet. Móricz élvezte a görbe, maguktól nőtt hatalmas juharok, tölgyek, füzek tö-
megét, körülöttük a vadon benőtt cserjék ága-bogának látványát. A vizek közelsége
az ágakra már alaposan ráterítette az ősz fátylait. Dongott lépteink alatt a dom-
ború, sokszor feltöltött út. Megmagyaráztam ezt a jelenséget. Ezt a szigetet valamikor
a víztől rabolták el. A nádra, sáscsomókra mind több föld került, és így alakult ki ez
a kicsiny sziget. Félméterre alattunk talán már vízjárás is volt. A partok mentén aztán
visszaértünk a kiinduló pontunkhoz, a vendéglőhöz, és a gyaloghíd melletti csónak-
kikötőhöz. Nem tett ki az egész séta nyolc-tíz percet. Kellemesen is esett az ebéd után.

Visszafelé mentünk a kottyanps pallójú gyaloghídon.
Nem volt még egy óra, volt időnk a barátok templomához. Érdeklődéssel hall-

gatta a Mátyás-kori támpilléres, gótikus tömegű templom és a kolostor történetét.
Fantáziáját meg izgatta a templom köré emelt XVI. századi palánkvár törökkori élete.
Megnézte a Körmendi-Frim Jenő által készített emlékszobrot, elolvasta az alámet-
szett sorokat. Skandálta: Török magyar egymás ellen /Küzdött itt vad gyűlöletben
/Hősei sok irtó hadnak /Békén együtt itt porladnak... - Kiíűi van ez az idézet? -
Karádi Győző írta. Egyik nagyszerű tanárom volt, magyarszakos. Egy verseskötete is
jelent meg. - Értem, - mondta.

Megmutattam neki az artézikút kifolyója körül még mindig kivehető egykori
bástya, az ágyúállás helyét. Jegyzett, elgondolkozott. Néhány vonással, ceruzájává! fel-
vázoltam neki a palánk és a palánkváros fekvését. Meg volt elégedve. Megtalálta egy
élő város egyik elmúlt történelmi arcát.

Indultunk a vízimalomhoz, vissza a Pethes Imre úton.
- Mi ennek a malomnak az előtörténete? - kérdezte. - Tudunk valamit róla?
- Ez a vízimalom 1783-ban már állt. Ez idő előtt épülhetett. De volt még érde-

kesebb elődje...
- No ez az ami fölöttéb érdekel, - s hirtelen leült az utat szegélyező fakorlátra.

Kihúzta a noteszt.
- Teuffenbach császári generálisnak az 1594-es hatvani győzelme után a törökök

Szolnokra vonultak vissza. Berény várát elhagyták. Akkor kaphatta talán török nevét:
Dzsán fedá - a holt lelkek városa... Egy tucatnyi ágyú és több kisebb lövőszerszám
maradt benne. Felvették a császári hadak részére a leltárt és ez szerencsésen meg-
maradt. A szepesi kamarától egy bizonyos Keresztúri Gáspár, az ónodi harmincad-
hivataltól pedig Horpáczi Gergely jött az elhagyott erősségbe. A lövőszerszámok el-
nevezését pontosan megőrizte ez a leltár, meg a várhoz szolgáló malmokat is...

- Várjál csak egy kicsit. Hogy nevezték az ágyúkat? - mozgatta meg a ceruzáját
Móricz.

- Rögtön... A legöblösebb ágyút sengeryn-nek hívták. Az oldalukra versezetet is
öntöttek. Hevenyészett fordításban valahogy így hangzana: Énekesnőnek hívnak, jól is-
mer a római császár, ha elkezdek egyszer énekelni, nadrágba száll a bátorsága... Va-
lohogy így...

- J,ó, hagy írjam...
- Ezen kívül volt sarfantingel, dopplfalkon, meg camerstückl... meg valami tíz

darab szakállas ágyú.
- Erdélyi okmányokban találkoztam a nevükkel, de te máskép nevezed.
- En a leltár alapján memorizáltam az elnevezésüket.
- Érdekes. És mi van a malommal?
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- Igen, akkor három vízimalmot írtak össze. Ezek között van ennek a malomnak
az őse. A Pasa malmának hívták. Jövedelmét Budára kellett szállítani. Molnára Bor-
bély Mátyás volt, segédje meg Benedek.

Móricz jegyzett.
- írtak a kapacitásáról?
- A leltárban ez is benne van. Esős időben, amikor a víz jól megduzzadt, 250

köböl körül. Nem tudjuk, melyik köblöt számítsuk, a bécsit, budait vagy pozsonyit.
De nagyjából egy köböl négy vékának számított, s ha meg vékája megfelelt a mai 30
liternek, akkor a köböl nagyjából 120 liter búza. De a köböl időnkint változott.

- Én is valahogy így tudom. - Móricznak ezen a megjegyzésén már meg sem
lepődtem. Viszont most eszembe ötlött néhány név ebből az időből. Tudtam, hogy
Móricz ezeket nagyon élvezi. Elkezdtem. Elmondtam, hogy a berényi párkánynak -
ahogy a kisebb erődöket hívták törökösen - egyik parancsnokát Dzsefer Agadizdár-
nak, két katonáját Ali ben Iliásznak és Piri ben Iszkendv.uek hívták. A párkány csa-
patparancsnokának a neve meg Mehmel ben Mahmud volt. A magyarok is adtak né-
hánynak külön nevet. Egyik volt a Kis Édes Török, ez így maradt fenn, a másik meg
Eszes Hozmán. Ez a két név az akkor felvett másik malommal, Ficsor Márton mal-
mával maradt meg az uöókornak.

- No, a Ficsor se kutya - jegyzett Móricz, Ízlelgetve a neveket. Azt hiszem, így
memorizált is. Elégedetten kelt fel a parti korlátról és mentünk a malomba.

A malmos illő tisztelettel fogadott. (Marcella lánya olvasott Mórinc könyveket.)
- Pokorny Gusztáv vagyok. Ürülök, hogy a „pesti úrban" az író urat ismerhetem.
A magas, tagbaszakadt malmos, akinek testéhez képest valahogyan nem stimmelt

kisméretű koponyája^ betessékelt a malom keleti oldalához épített helyiségbe. Itt né-
hány szék, egy lóca, asztal, fölötte dróton lógó légypiszkos villanyégő, az ablak pár-
kányán több vedlett füzet, papírok, egy mázsamérleg meg egy lópokrócokkal takart
faagy adott három zsák liszt mellett puritán körítést. Tömény lisztszag, meg a víznek
a lágy csörgése kísérte ezt a látványt. A malom egyébként állt.

- Látja író úr, nincs munka. Nehezen élünk, őszön már nem akad őrlető. Ha
meg valami összejön, valamelyik hetipiacon indítok. Összeszedem a kis tételeket. Cse-
relisztem meg mindig akad... Hozzám a kisemberek jönnek.

- Akkor jól jöttünk. Nem zavarjuk a munkában, Pokorny úr! Mert én jól érzem
itt magamat... Megnézhetjük a műhelyt?

Átmentünk a méterszéles deszkaajtón. Sarokpántja bántóan csikorgott. Móricz jól
körülnézett. Nem volt neki idegen a környezet. Szemével számbavette a hengerpa-
dokat. Hármat megszámolt, aztán felfedezett egy darálót is.

- Mit szoktak inkább darálni?
- Kukoricát meg kölest. Itt még az is van, Néha árpát is. A béremet most vál-

toztatta át búza mellett kukoricára is a város.
Móriczot érdekelte a malom bére.
- Amikor négy évre megkaptam árendába, évi 90 mázsa bérbe szegődtem. Eny-

nyit most nehéz összehoznom. Nekem is élnem kellene... Most nagynehezen beleegyez-
tek, hogy csak fele legyen a búza. így valahogy könnyebb. De így is művészet. Egy
nagy lányom van, ápolónő lesz belőle. Nehezen vagyunk, de megvagyunk. Küszkö-
dünk. De - megijedt a szavaitól - érdekli az író urat a mi sorsunk?

Móricz elhelyezkedett a lisztespad szegélygerendáján. Elmosolyodott úgy, ahogy
ő ilyenkor szokott.

- Engem minden nagyon érdekel, Pokorny úr. Családja, meg a munkája is. Meg
ez a környezet. De látom, itt már nincsenek meg a régi kőpadok Maga is így
ismeri?
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- így hívjuk. Van vagy húsz éve, amikor itten kicserélték a két nagyon elhasz-
nált hengerpadot. Erre a modern hengerszékre. Ha érdekli: Ganz 21 Á-nak hívják. Ez
szolgál most. De sok minden mást ki kéne cserélni. Egy vizikereket le is szereltünk.
Elkorhadt. Sok mindent ki kdlene itt cserélni... A konkolyozóval is mindig bajom
van... Valahogy elküszködünk. A keréktengelynek két hete, hogy eltört két agáca-foga.
Járni jár, csak megugrik. Szóltam Badari ácsnak, de télre már nem sürgetem. Majd
tavaszra. Jó érett fám is van hozzá... Rossz ez a verkli író úr! De valamiből élni
kell...

Hosszúra nyúlt ez a beszélgetés. Másfél órába telt. Móricz nem fáradt. Füzetét
oldalakon keresztül teleírta. Észrevettem, hogy a molnár mondatait oratio rectában is
leírta, de ha gyorsasága miatt nem teljesen írta végig, abbahagyta. Talán így is elég
volt. Élvezte a témát. A molnár is bele-belelendült a mondókába. Érezte a feladott
kérdésekből az; együttérzést, meg a reászegett tekintetből.

Én nem foglalkoztam „vízimalom-témával". Ez a malomobjektum is addig a
mértékig érdekelt, amíg magának a városnak, Jászberénynek történetéből egy szakaszt,
vagy eseményt jelentett. Most? Megtanultam jónéhány műszót is a beszélgetésből, ami
inkább a néprajzi tárgyi kutatót vagy kifejezetten malomtechnikai kutatót érdekelne.
Megtanultam, hogy ennek az egyszerű és bizony már nagyon leromlott vízimalomnak
a fölöttünk lévő nyitott tetőszéke, az a felsőpad, vagy emelet... A legalsó a lisztes-
pad, meg hogy a szil-vasba ágyazott balanc-vas forgatja a felső követ...

A hosszúra nyúlt beszélgetés végén Pokorny, a molnár tisztességgel kísért ki ben-
nünket. Patkányozó korcskutyája is előkerült, ott ugrált körülöttünk. - Bodri 1 - ki-
áltott elhessegetve. - Bodri, gyere - szól Móricz a térdét veregetve. - Patkányozik, de
annyi van, nem bír velük - mondja a molnár. Móricznak láthatóan jólesett a másfél-
órás beszélgetés. A figyelő íróval, emberrel került össze egy élettel vívódó kisember.
A beszélgetés alatt belelátott a jász kisparasztok életébe is, mert erről is volt szó.
Itt hallott a három nagy gőzmalomról is. A nagyokról. A Valíus, Fecske és a Halász-
malomról. Ezekben már nem napi 10-15 zsákos teljesítés folyt, itt már vagontételek
szerepeltek. Itt már a nagygazdák és bérőrlés magasiskolája folyt. S a beszélgetés alatt
lehetetlen volt bele nem látnia a helyi gazdasági és társadalmi kérdések erdejébe...

A Nádor utcán indultunk a főtér felé vissza. A Jász Múzeumban vártak. Remél-
tem, hogy ott lesznek.

Mentünk a meredek kőfalú Zagyva parton. A tornakert előtt. Ott még erős fa-
híd állott, a Csincsa torkolata fölött. Alattunk a nád pákáinak erdeje, sással össze-
nőve. Egy másik, könnyű imbolygó gyaloghíd a Legényegyletnek vitt, ahol a város
fiataljai gyűltek össze néha-néha kis táncmulatságra, vagy műkedvelő előadásra. A
Csincsa-torkolat fölött megálltunk. Ez már nem is annyira folyóvíz volt, hanem a
Felvég, a Jedám szennyvizeinek a gyűjtője. Ott, a tornakert és a „szűzlány-kútja" kö-
zött terült a poros csirkepiac. Az egészre ránézett a Gyöngyösi út felől az „érseki le-
ánynevelő intézet" romantikus homlokzatával. Itt egyébként befejeződött a törökkori
palánk határa és így ezzel a témával is végeztünk.

Önkéntelenül és kölcsönösen megálltunk. Farkas, az asztalos, a szociáldemokrata
szervezet egyik régi vezetője, felismerte az írót, csak nem tudta még, akar-e vele szót
váltani. Akart. De ő csak az első mondatok után tudta meg, kivel van dolga.

Rövid pár perc alatt hirtelenében kialakult egy tömör, pregnáns beszélgetés.
- Hányan vannak a szervezetben? Van-e valami baj? Mi volt 19 után, hogy élték

túl, most mi van, élhetnek-e? És így tovább.
Farkas mindenre velősen válaszolt. Rutinos debatter volt, mozgalmi, de egyszerű

beszédű ember. Mondott néhány nevet. Vasas Marciét, Gál Imrét, Gyetvai Jánost,
Hajdú Árpádot, Ingej Mihályt, Lázár Henriket. Tudván, hogy az iró rövid szóból
is ért.
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Nem tartott mindez negyedóráig, ott a főteplom tövében. Aztán szívesen elbú-
csúzott. Mire a templomkert túlsó sarkához - a posta elé értünk, Móricz megszólalt.

- Valamivel teljesebb a kép - mondta elgondolkozva - amit a molnártól kaptam.
Végigmentünk a most már csendes főtéren, délután háromkor. A piaci nép a déli

harangszó után félóra alatt összeszedelőzködött és hazahurcolkodott. Leírom az utat,
ahogy mentünk, mert ez a kép már a múlté. Sorban jöttek az üzletek: a Csefalvy-
patika, Pecsenyánszky Sándor fűszer- és vegyeskereskedése, Hainzl Artúr ügyvédi iro-
dája, Jakkel Béla koporsó-vállalata, a Vértes trafik, a Stra^cr biciklijavító, aztán a
járásbíróság (a volt jászkun-kerületi székház), a Szilvásy hájban Klein Miksa illat-
szerüzlete, Egri Gyula textilüzlete, Spekonya Lajos órás-ékzerész-rádiós, Váradi fod-
rász, a Pannónia utcai gyerekektől hangos kapualja, az Apter-féle készruhakereskedés,
Haász Adolf divatáru üzlete, aztán a városháza, földszintjén Novotna Andor könyv-,
papír- és zeneműkereskedése, a Holczer-féle vaskeieskedés, Lengyel sósboltja, Spagat-
ner Zsigmond ékszer és órás boltja. Itt mentünk át a városháza kapualjában az udva-
ron álló múzeumba.

Vártak már minket. Blénessy János széles karokkal, Réz Kálmán, az igazgató,
különös, beidegzett szatirikus mosolyával, orrán könnyű csiptetővel. Ezt cvikkernek
hívták.

Blénessy azonnal előhozakodott a következő műsorral: hamisítatlan jász birka-
paprikás készül a vendég tiszteletére, ősi ízekkel, pásztormódra. Móricz örült a prog-
ramnak. Nem s?abódotc, nem udvariaskodott. Csak ennyit mondott:

- Látom a véget!
- Nem veszélyes - magyarázta Blénessy. - Mindenki annyit merít a bográcsból,

amennyi jól esik. Többet-kevesebbet, nem lehet baj! Lesz hozzá könnyű, szódás ne-
szüli bor. Az mindent meggyógyít!

Beléptünk a múzeumba. Móricz felkapta a fejét a sok, mindent elborító lobogó-
•tól. Céhzászlók, testületi lobogók, meg búcsújáró templomiak. Ezek nyelükkel az osz-
lopfők kapiteljeire fektetve belepték a fehérre meszelt bolthajtásokat. Alattuk hasonló
rendben, különféle asztalokon, srabadon vagy lapos üvegtárlókban a kiállított tár-
gyak. Ez a kiállítás merőben különbözött a maiaktól. A belső terem közepén, ahogy
éppen elfért a lélekszárító malom mellett, a zászlók tömege alatt ötméteres, fehérre
tyamártó edények, céhkancsók, emberformájú szőlőgyükér, félliteres üvegbe belebíbe-
mázolt, kecskelábú asztalon lopótök, pásztormunkák, köcsögök, cifra tányérok, gyer-
májú, máshonnan már kimustrált üveges szekrényekben egyenruhák, népi viseletek,
lődött kálvária, öreg órák, ásványok, őskori edények burjánoztak. Aztán különféle for-
háztartási tárgyak, faragott székek, a szabadon maradt meszelt falakon kis kép, nagy
kép, szentkép, mitológiai jelenetek, tükrök. Ami már nem fért a kecskelábú asztalon.
Egy kisebb szekrényben Déryné és apja emlékei. Majd, ahogy az igazgató magya-
rázta: Mária Antoinette és Mária Lujza karkötői, meg Napóleon csészéje... Ez a há-
rom ékszer és altwien-remek szinte kisugárzott ebből a nagy provinciális műtárgy-
kincstárból. .. Móricznak tetszett is, kézbe vette. Mert azt is lehetett. Hátra volt még
sok minden. De legutoljára a nagyágyú. A Lehel kürtje. Ez már külön szertartás-
szerűén ment.

Blénessy az utcai szobában', egy fehérre mázolt vasszekrényből kurblizta elő a
kürtöt, amely a mélyből lassan, teljes egészében közeledett felfelé, míg láthatóvá vált.

- Hét lakat alatt... Nagyon őrizzük! Ez a vasszekrény a biztonság. Istenments,
hogy egyszer ellopják. Mióta így van, tudok nyugodtan aludni! - mondta felfűtötten
az igazgató.

Móricz körüljárta a kis üvegkalitkát, amely előjött a vasládából és hallgatta az
igazgató mondókáját.
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- Láttam Rómát, láttam a pápát... - mondta Móricz.
- Bizony, bizony! - mondta jelentőségteljesen Réz Kálmán és ceremóniásan meg-

fogta Móricz karját. - Még nem végeztünk, kedves Móricz Zsigmond! - Kinyitotta
az üvegszekrény ajiaját. - Kérem, most tessék kezével megérinteni! így! - Ránézett az
íróra ünnepélyes arccal. - És most ezek után Móricz Zsigmondot tiszteletbeli jásszá
avatom. Az erről szóló okiratot pedig átadom.

A szekrény bársonyáról már ünnepélyesen fel is emelt egy kürtös levelezőlapot,
amit húsz fillérért árultak Novothánál. A hátán kézzel írt sorok.

Móricz átfutja az írást, meghökken, majd kedvesen elmosolyodik. •
Olvasom én is.
- Köszönöm az avatást.. . - mondja Móricz és noteszébe rejti a levelezőlapot. A

díszoklevelet. Féltemmel rámnézett. Kétségtelenül fura pillanatok voltak. Az ünne-
pélyesség lassan oldódott az igazgató részéről. Mindegyikünk máskép reagált a cere-
mónián. De legbelül, arcrándulások nélkül. A végén derült beszélgetés kezdődött.
Móricz már sokat ismert abból amit Blénessy és Réz Kálmán a város történelméből,
de a jelenlegi társadalomról is elmondott. Engem megkapott gyors tájékozottsága,
amit ő a mai beszélgetések folyamán szerzett. Egy kitűnő írói memória és agy mű-
helymunkáját kísérhettem lépésről lépésre.

Azt hiszem, az a kis notesz, a későbbi időkre volt neki jó. Fejében már kialakult
a kép. Az ő saját móriezzsigmondi képe. S ezek már lényeges vonalaikban megvoltak.
Jászberény, anno 1934.

Lassan alkonyodni kezdett a késői novemberben. Szerencsére eső nélkül ment el
ez a nap. Amúgy istenigazában megismerte volna a berényi sarat...

Elhatároztuk, hogy indulunk, més pedig most már egyenesen Blénessyékhez a Hat-
vani útra, ahol két jó sazdasszony, meg egy birkapörkölt szakértő, egy parasztgazda
ismerősük készítette a Móricénak szánt birkapörköltet.

Én nem tudtam a vacsorára benevezni, még dolgom volt a Jász Hírlap minden
péntek estén szokásos utolsó teendőivel. De örültem is most ennek. Féltem a nagy va-
csorától. Móricz nevetett ezen. - A, nem vagy te igazi jász!-mondta és így a kollektív
sajnálkozás után elköszöntem.

Másnapra volt megbeszélve a tanítóképző meglátogatása. Ennek oroszlánrészét
Blénessy vállalta.

A képzőben Móczár Miklós igazgató várt minket. Móricz elemében volt, ebben
a modern intézményben. Olyat látott, nmit szerte az országban szeretett volna minde-
nütt látni. Ismert az ő nagy „népfőiskola" eszméje. Egy új világ eljövetelének érzését
keltette benne az intézet. A folyosók didaktikai kiállításai, a tantermek modern pad-
jai (Oxford - mormolta egyszer)', a gumipadlók, a tanulószobák, a mosdók, a torna-
terem, a szertárak, azután a gazdasági kert már novemberi, de precíz termelési rendet
eláruló táblái, a csemegeszőlő-telep, faiskola, a park, a teniszpályák, a több mint öt
holdon elterülő telek konyhakertje, a parlagi baromfitenyésztő, a méhkaptár telep, a
virágkertészet akkor frissen telepített volt és maga az épület is csak nésyesztendős
még.Előremutató és haladó szellem volt ez a javából, ennek örült. A feudális ízű és a
korcs-kapitalista városban váratlan új ízelítőt kapott. Tanórákat hallgatott végig,
figyelő szemekkel! Véleményt szokása szerint, nem nyilvánított. A noteszt néha elő-
vette a zsebéből. De inkább figyelt. Ahogy végignézett a fiúkon, láttam először sze-
mében az erős szemöldök alatt azt a különös, melegen áramló, meeváltozott tekintetet.
Padokban ülő nebuló és a katedrán ülő apa volt egyszemélyben. Egész lényéből a fel-
forrott szeretet áradt. Bozontos homloka mögött pedig már ott rajzott a megfogalma-
zás, mert ebben a nagy mezőgazdasági városban csak eggyel nem volt megelégedve:
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a gazdasági nevelés nagy kérdésével... Aminek aztán hangot is adott a Magyarország
című estilap decemberi számaiban.

Látogatásának ezt a részletét már bőven megírta Császtvai István a Jászkunság
1955. évfolyamában, de erről Móricz cikkei is árulkodóan tanúskodnak.

Ezen a szombaton még - tipikus jász házakat akart látni - végigmentünk a Bod-
zafa, meg a Seregély utcákban és környékükön. Egy-két háznak a lefényképezését
meg is ígértem neki és azt a következő nyáron elküldtem. Ezekből egy-kettő nekem is
megmaradt a második világháború viszontagságai után, amint jegyzeteimnek egyrésze
is erről a látogatásról. A házak azonosítását megadni nem tudom. Néhány házba, a
kerítés fölötti beszélgetés után, be is invitáltak. Az egyikben kegyetlenül ecetes és
kénes borral is megkínáltak. Több novella téma akadt itt. Az egyik megjelent a Pesti
Naplóban: Csikos-Kutyinka Jóska házassága. A családnév vagy elírás volt, vagy szán-
dékos névadás.

Még az első napon ugyanis felírta a jászberényi tanyarészek elnevezéseit, amelyek
elfeküdtek a város több mint 47 000 holdnyi területén. Meggyespele, Alsómuszáj, Bol-
dogháza, Neszür, Tápió, Csikoskutyina. Ez az utóbbi nagyon tetszett neki. Az is való-
színű, hogy a feljegyzett érdekes családnevekkel tévesztette össze. Volt a noteszában
bőven: Ézsiás Lágysajt János, Bori Tukacs Vendel, Dezmond János, Kis Toki Paja,
Molnár Lombár László, Fingó Varga Jóska, Bathó-Büzüke János, Uzelman Antal,
Marinka Tóth Vendel és így tovább. Lehet, hogy neki az íráskor a Csikós Kutyina
Jóska jobban megfelelt.

A sétákkal és a mellékutcai beszélgetésekkel lekéstük a Stromf-autóbusz Nagy-
kátára menő nesti járatát. így azután kimentünk a vasúti állomáshoz és Hatvanon ke-
resztül az esti vonattal indult haza. Akkorára már Kohári István is egy demiz^onnal
a ?-?Hodába küldte a prezentborát. így vittük a fonott üveget, meg a kis koffert a
Rákóczi úton, ami húsz perc sétát jelentett a 25-ös égőkkel rakott favillanyoszlopok
sora alatt. A fröcskölő és megakadt sárra is vigyázni kellett. Az úton akkor kegyet-
lenül rossz, egy kocsiszéles makadám állott és két oldalán az előző esők feneketlen
sártengere. Már majdnem be akartunk nézni a Szabó Fekete János-féle vasúti ven-
déglőbe, de 37, én fülem már meghallotta a méntelep és a „rámpa" felé közeledő
vonat zaját. Én még megígértem neki a hétfői postával Pintér Jenő gyűjteményét a
jászberényi levéltárban lévő kiváltságlevelekből, Prückler József akkor frissiben meg-
jelent Jászberényi rajzok című kötetét, a szerkesztésemben megjelent próbálkozás: a
Jászság c. folyóirat 1929-1930-as teljes évfolyamát és két első kötetemet. Ezt köszönte
meg ő, szinte postafordultával, a november 28-i levelében. A gépelt levelet piros ceru-
zával írta alá és lenn még egy sort: '„Mi lesz a palackkal?" Ez a demizsonra vonat-
kozott. A palackot december közepén, az ünnepekre! - még egyszer megtöltöttük Ko-
hári vendéglőssel. Erre írta december 21-i levelében: „.. .nagyon jó emlékeim marad-
tak Jászberényről s szeretném ennek a néprétegnek tipikus alakjait jobban megis-
merni. Ha lehetséges, meg is ragadom az alkalmat, hogy újra és újra elmenjek és
nézzem és lássam ezt a remek népet..."

Ahogyan most visszaemlékeztem és háború után megmaradt hiányos jegyzeteim
alapján hézagosán megírom ezt az emlékezést erről a gazdag lelkű nagy emberről, fü-
temben örökösen csen? egy különös mondata, amit a vízimalomban mondott: - Az
életet naponta kell felfedezni...

Komárom? József
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