
DOKUMENTUM
Kézfogások Móricz Zsigmonddal
Elsőként a Nyugatban, a folytatásokban közölt „Az Isten háta mögött" c. regé-
nye olvasásakor találkoztam az „ . . . ezer magyar bánat, titok, szépség kimondá-
sával". Áporodott levegőjű kisvárosom restaurálatlan arcmását láttam a döb-
benetesen érzékletes írásban.

Adyval együtt törtek be az iskolás dogmákon épült szellemi világunk Dévé-
nyénél! . . . Páran, ifjú lázadók, most már nemcsak az Ady-versek, hanem az ő
hús-vér prózája miatt is lestük, vártuk fokozódó izgalommal a Nyugat új
számait.

Élő valóságában a húszas évek elején köszönthettem. Nem emlékszem —
ürügyként —, melyik írására utalva kerestem meg levélben. Gondolom, nem a
lelkendező hódolat, hanem a tiszántúli közös haza nyomasztó víziója felvillantá-
sának köszönhettem, hogy meghívott az otthonába. Bevallom, nem volt íze-sója
ennek a vizitnek. Már a küszöbön éreztem, nem jó időben érkeztem. Nyomasztó
feszültség ült a lakáson. Alig jutott sínre a beszélgetésünk, benyitott a Móricz-
írások mindig színen lévő asszonya: Janka. Zavartan ugrottam fel és indultam
feléje. Hiába! Egy szemvillantást vetve felénk, kifordult nyomban a szobából. A
sokszor megírt asszony—férfi háború szele kifújt a lakásból. Sértődöttségemet
alig enyhítette a búcsúszó: — Lesz még nekünk megbeszélni valónk!

Erre a következő évben, egy utcai találkozás nyomán került sor. — A múlt-
kor az elejin abbahagytuk. Volna kedved folytatni? Akár holnap délután is
jöhetsz.

Most másként, azonos húron szólt a nóta. Azonos húron, hiszen a „közös
haza" földjében gyökeredztünk. Azokat az életükkel kockázó urakot, iránytű
híján tévelygő értelmiséget, a döglesztő szegénység latyakjában fulladozó mezít-
lábas zsellérnépet s a kivezető utat árnyékoló nehéz ködöt láttuk. Én a fiata-
labb, persze nem azonos szinten.

Reménységem, hogy kiönthetem a szívemet, hamarosan elhervadt. Egyre in-
kább éreztem, a disputa a beszélgetés vonaláról a beszélgetés útjára fordul. Ez
a helyzet még érezhetőbbé vált az ő jegyezgetése során. Eleinte zavart — később
megszoktam —, hogy állandóan írogat a mindig kéznél lévő füzetébe. Jóval ké-
sőbb értettem meg és fogadtam el: neki joga volt ahhoz, hogy a magyar táj
minden útjába akadt figuráját alkotó munkájában anyagként kezelje.

Ügy emlékszem, az Űri muri meséjének a magja ezen találkozáson vettetett
el s kelt ki hamarosan. Szülőhazámról, Mezőtúr népének a világáról kellett szó-
lanom. Főként az úrinép sorát ritkító öngyilkossági járvány kórokozóit kereste.
Erről a gyötrő kérdésről annál könnyebb volt — ha nehéz szívvel is — szólnom,
mert éppen Szakmáry Zoltánék szomszédságában laktunk. Javasoltam, utazzon
le a helyszínre.

Hogy már barátkozásunk első időszakában milyen meleg érzéssel fogott ma-
gához, egy 1927-es váratlan betoppanása jelzi. Egy hétköznap délelőttjén benyi-
tott hozzánk. Csak a takarítónőt találta. Dohogva kereste a ház asszonyát. S
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hogy mégse járjon hiába, felkapott egy Badár-korsót és — „Ez itt meg az
enyém!" — kiáltással elrobogott. Már másnap megkaptuk a feleségemhez cím-
zett 1927. dec. 3-i keltezésű lapját, a bosszús üzenettel:

—Kézit csókolom, mifelénk úgy vélik, délben egykor az asszonynak otthon
a helye. Üdv. —

Az üzenetet mi, a Badár-korsót a leányfalusi Móricz-ház őrzi.
A nagy gyóntató, majd két évtizedes barátkozásunk idején ritkán vallott.

1934 tavaszán nálunk ebédelt. Boros poharát forgatva, csöndre intett bennünket,
majd félig hunyt szemmel beszélt: — . . . az lenne igazságos, ha a könyveimen
azt olvasnák: Irtuk! Mert az első feleségemmel együtt veszkődve születtek az
írásaim, ő fogta a kezemet, ő volt a kritikusom, a munkatársam és minden asz-
szonyi figurám mintája. Minden érte, miatta... Ez a másik nő soha egyetlen
sor írására nem inspirált!

Némi tűnődés után anyagi gondjaira fordított. Tömören fogalmazott: — Sok
jön be, de mindig több folyik ki... Erzsiké, vezet maga számadást a háztartásá-
ról? Szeretném látni.

Gondosan vizsgálódva felkiáltott: — így kéne ezt csinálnia minden asszony-
nak! — Zsiga bácsi milyet vezet? — kérdezi a feleségem. — Hát én csak ilyet!
és átnyújtott egy kis kockás füzetet. Elképedtünk! Az egytételű bevétel mel-
lett fel volt jegyezve minden, akár filléres kiadás is. A megelőző hónap adatait
nézegettük. Érdemes volt! A kétezer pengő bevételből részére csak kétszáz ju-
tott!! A különféle kiadási rovatokat vizsgálva megkérdeztük: miért szerepel a
két pár zokni ára a ..Tőkésítés" rovatban: — Azért, mert ami nem nyövik el
egy hónap alatt, az töke marad. Mit mosolyogtok ezen? A „tőkésítés" tudomá-
nya gyakorlásában — amint tudjuk — mindvégig „bukásra" állott!

Még a nyár végén meghívott bennünket, egész napra Leányfaluba. Közel a
délhez, a kapuban visszahőköltem. Több mint egy tucat vendég sisere-hada zsi-
vajgott a nagy kerti asztal körül. Jóval később, a vendéglőben ebédelve, nyitot-
tunk be.
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— Elakadt a hajó? Hol a csudába késtetek?! — kérdezte haragosan. Nem
mondtuk ki: milyen felmérhetetlen kár, hogy a sok éhes száj, a feléje nyújtott
tenyér egyre hajszosabb, erejét emésztő, sokszor nem a testére szabott munkára
kényszeríti. S hogy írás közben az ívek szaporítására is gondolnia kell!...

Az uzsonnánál — éppen a sisere-hadnak köszönhetően — egészült ki a mi Mó-
ricz Zsigmond portrénk. Ahogyan szelte a kenyeret és osztotta, biblikus ihletésű
kép villant fel... A végtelenbe táguló asztal körül milliók ülnek és minden
kézbe jut egy nagy karéj, az ő vérrel, könnyel dagasztott kenyeréből.

Az asztalfőn trónolva, játékos kedvre hangolódott; mely akkor szökött ma-
gasba, amikor a nagy halas szegedi bicskámat kinyitottam. Mohón villant a
szeme, szinte nyúlt feléje. — Egye fene, biztosan belehalok . . . Neked adom! —
Lehetetlen, ilyen bicskát elajándékozni, képtelenség!

Az élet nem ismer lehetetlent, a bicska már is a kezébe volt. Az egész társa-
ság derülve nézte, hogyan vizsgálja, nem nyaklik-e a pengéje. Szó nélkül felug-
rott s pár perc múltán a feleségem kezébe nyomta Az asszony beleszól című
regényét, dedikálva persze: — Kun Zsigánénak köszönet, hogy nem szólt bele
az ura bicska-üzletébe. L. 1934. szept. 2. Kézcsók Móricz Zs.

AZ ASSZONY BELESZÓL

Tán egy év múltán az Országház kapujában találkoztunk. Már akkor oldha-
tatlan szorongás ült a „lenni vagy nem lenni" kérdésével birkózó lelkeken.
Messze tűnt az a halvány reménység, amellyel 1931-es levelében próbált vi-
gasztalni :

— Majd csak kiverekedik ez az ország s ez a nép is a napfényre!
A következőben a Nyugat prolongálásához adtam pódiumot a PTOE-ban
(Pénzint. Orsz. Egyesülete), a magyar progresszió fellegvárában, ahol titkárként
működtem. Medgyasszay Vilmával, Virág leányával és Simonyi Máriával együtt
jelent meg. Meglepő volt, a műsor bevezetésében a Nyugatról nem ejtett szót.
Életének egy darabjáról, az 1915-ben a lövészárokban népével eltöltött két heté-
ről mesélt. Az igényes pódiumon, melyen szellemi világunk legrangosabb kép-
viselői léptek fel, sohse hangzott el ilyen ízes, megrendítő, ringató szózat. A
gyermekké varázsolt hallgatók megejtve hallgatták a ,.mesét".
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A legmeghökkentőbb Móricz-esetem az 1941-es Orczy-téri országos vásáron
zajlott. Nem akartam hinni a szememnek! Csibével együtt, egy ágaskodó kis
fekete csődört rángattak, vezettek, nyilván eladásra szánva. Akkor a közeli ke-
nyérgyárban kerestem .,kenyeremet", s éppen lovat akartam venni. Gondoltam,
ezt a játékos lehetőséget nem hagyom ki. Még hogy Móricz Zsigmond lovával
hordjuk ki a kenyeret! ö azonban — hiába erősködtem — az adás—vételről hal-
lani sem kívánt. — Értsd meg, neked nem eladó, éppen neked nem!. .. Mégpe-
dig azért nem, mert ez a kis dög rúg, harap, mint egy vadállat. Rád nem sózha-
tom.

Az 1942-es nagy tavaszi vásáron elkapott a Kelet Népe sátoránál. Elég gyér
számú látogató lézengett a folyóirat „boltjában". Felhúzott a pódiumra, és így
mutatott be huncutkásan: — A magyar irodalom lelkes barátját, az ország
egyik kiváló szónokát köszöntjük itt. Hallgassák meg és tegyék azt, amit ő kíván.

Fogalmam sem volt, hogy mi a csodát „kívánjak". Szerencsémre felvillant a
kisegítő gondolat: Zsiga bácsit a játék ördöge szállta meg. Látni akarja, hogyan
vágom ki magam a csapdából. Lesz, ahogy lesz, nekivágtam ilyenformán: —
Jártunkban-keltünkben szinte látjuk a majd 100 éves táblát a felhívással: „Tá-
mogasd a magyar ipart!" De mit tehetünk? Cipeljünk haza a hónunk alatt egy
traktort? Be sem férne az ajtón... De egy könyv, vagy folyóirat Tgen . . . A
fényes gép előbb-utóbb ócskavassá züllik. De a jó írás ezer év múltán is ragyog!
Állítom, nem igaz magyar, aki innen könyvet nem visz haza!... És ne felejt-
sék el, a legnagyobb magyar író ennek a sátornak gazdája!

Hát nem mindegyik látogató bizonyult „igaz magyarnak" . . . Vagy tán én
nem voltam az a „kiváló szónok".

Ebéd után magunkra maradtunk... Szótlanul ültünk a pódium szélén. Zsiga
bácsi játékos kedve lehanyatlott. Ijedten néztem, milyen fakó az arca, fénytelen
a szeme... Hosszú csönd után szólalt meg: — Milyen üres ez a kóter! Egyedül
kucorgók benne ... Egyedül...

Nehéz szívvel szorított kezet velem... Mint később kiderült: utoljára.

KUN ZSIGMOND

NYUGAT
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