
HAGYOMÁNYOK
Móricz nyomában — Zagyvarékason
A két világháború közötti években a zagyvarekasi szegény csaldádok közül meg-
élhetésük alapjának kiegészítése végett sokan foglalkoztak menhelyi gyermekek
gondozásával. Ezek közé tartoztak néhai legidősebb Kiss Boldizsárék is, Litkey
Imre nevelő szülei. A nevelőszülők szívesen fogadtak magukhoz nagyobbacska
gyermeket, aki már segíteni tudott a házkörüli munkában, de szívesen vették
a csecsemőt is, mert annak tartásáért még magasabb díjazás járt, s előnyösnek
tartották, ha nem elhagyott volt a gyermek, aki kizárólag a közösségre volt
utalva, hanem a szülő fizetett. Kovács Dezsőné, a „telepesné nagysága" küldött
időnként néhány asszonyt Budapestre a Menhelybe azok közül, akik gyermekek
gondozására jelentkeztek s ezek kísérték a lelencgyermekeket Rékasra. A szét-
osztás a telepfelügyelőnő lakásán történt azok között, akik az előzetes jelentke-
zési lapon szerepeltek. így volt ez abban az esetben is, amikor egy csütörtökön
más gyermekek társaságában az a kis vézna, feketehajú kisfiú érkezett, akinek
csuklójára erősített vászonszalagon a Litkey Imre név volt olvasható. Ezt a
gyermekcsoportot harmadmagával Kiss Boldizsárné hozta Budapestről. Néhai
Kiss Boldizsár és felesége is, egymástól függetlenül úgy tájékoztattak engem,
hogy a telepfelügyelőnő ajánlotta nekik a kis Imit. „Ezt vigye el, jól jár, evvel
szerencséje lesz", — mondotta állítólag Kissnének, mintha azt akarta volna sej-
tetni szavaival, hogy a gyermeknek fizetőképes szülője van. Kovácsné azonban
cáfolja állításukat: a gyermekek érkezésekor nem tudhatta, hogy melyikük ki-
nek gyermeke, mert az volt a gyakorlat, hogy a központból mintegy nyolc-tíz
nap múlva küldöttek meg! neki az u. n. kihelyezési lapot, mely a Menhelyben
őrzött törzslap adatait tartalmazta: a születés helyét, idejét, az anyja nevét, s ha
ismert volt, akkor az apáét is, esetleg a nagyszülőkét, meg egyéb fontos adato-
kat. Nem kizárt, hogy a telepfelügyelőnőre hivatkozás csupán a Kissné szájára
vaktában jött védekezés volt akkor, amikor férje szemrehányást tett neki —
mert tett szemrehányást — hogy miért egy betegesnek látszó csecsemőt vett
gondjába házkörüli munkára használható fejlett gyermek helyett, s már a leg-
közelebbi vasárnap, amikor a fiúcska váratlanul elkékült, elfeketedett, Kissné
már önmagát is meggyőzhette arról, hogy csak is az volt az igazság, amit férjé-
nek mondott: nyomatékos ajánlás nélkül miért is döntött volna Imriske mellett?
Ráadásul az orvos sem tartózkodott otthon, a nevelőszülők megriadtak, futott
Kissné gyermekkel a karján a „nagyságához", aki vizet hintett a gyermek sze-
mébe s ettől a gyermek rögtön „létre jött".

Néhai Kiss Boldizsárné elmesélte azt is, miként ismerkedett meg Litkey Böské-
vel. A gyermek rosszullétét követő napon, vagy másodnap a falutól több, mint
három kilométernyire fekvő vasútállomáshoz kísérte ki éppen egy másik,
ugyancsak általa gondozott, de már nagyobbacska menhelyi fiúnak Rékason
látogatóban járt, Pestre visszautazni készülő édesanyját, mikor az állomáson
egy Ignácz Örzsi nevű rékasi asszony odaszólt hozzá: „hová megy Vejkó Pan-
ni?" „Csak Feri édesanyját kísérem-e" — válaszolta Kissné Valkó Anna. „Ez a
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fiatal is magát keresi" — mondta erre Ignácz örzsi s egy mellette álldogáló
svájci sapkás csinos fiatal leányra mutatott. „Táncsak nem Imriske édesanyja?"
,.De igen." Pár perccel előbb érkezett a Budapestről Szolnokra tartó ellenvonat-
tal. Ez volt az első találkozásuk. Litkey Erzsiké ettől fogva sűrűn kereste fel
gyermekét, nyaranta pedig hosszabb időket töltött Zagyvarékason.
Móricz Zsigmond csak jóval később — nevezzük így Móricz Erzsébetet, mert
hiszen akkor még így hívták — Litkey Böske első látogatását követően kezdett
Rékasra járogatni. De aztán már sokszor meg-megjelent ott ő is, Imikét láto-
gatni, új benyomásokat gyűjteni, pihenve dolgozni, egyszerű emberek szereteté-
nek sugárzását élvezni. Amikor Rékason időzött, kivétel nélkül mindig Kiss
Boldizsárok Fürdő utca 10. szám alatti házában szállt meg és Kisséknél étkezett.
Történt egyszer — már a nagy összemelegedésük korszakában — hogy amikor
Móricz a szolnoki Tisza Szálló éttermébe vitte magával Erzsikét és a Kiss házas-
párt, valami ismerőseivel találkozott ottan, akik saját asztalukhoz invitálták őt
és társaságát. Kissné szabadkozott: ,,nem merek én urakkal egy asztalhoz ülni,
nem való az minekünk." De Móricz leintette: „maga a legnagyobb úr, mert ne-
veli azt a gyermeket", s már terelte is az ismerőseinek asztalához Erzsikét is,
Kisséket is, és a pincérrel Kiss Boldizsárnét szolgáltatta ki elsőként. Más alka-
lommal Kissné Leányfaluban tartózkodott — a Kiss házaspár együtt több ízben,
Kissné maga még többször járt ottan — amikor betegeskedő édesapját látogatni
az író valamelyik leánya is férjestől éppen odament. Kissné nem akarta a csalá-
di együttlétet háborgatni, arra kérte hát a háztartási alkalmazottat — Kissné
hol Anna néniként, hol Mari néniként szólt róla — hogy ő is a konyhában ebé-
delhessen. Móricz észrevette a terítékhiányt: „kinek nem terített?" — kérdezte
alkalmazottjától. „Nekem — válaszolta helyette Kissné — én kértem őt erre."
Móricz azonban ragaszkodott, hogy Kissné vele és családtagjaival együtt ét-
kezzen. Kiss Boldizsárné soha el nem felejtette ezt a móriczi gesztust, s ha Mó-
riczról kérdezték, mindig büszkén emlegette, hogy az író nem szégyellte, nem
dugdosta a szeretetébe fogadott rékasi szegényasszonyt, a vendéget.
Idegenek előtt azonban hallgatott Móricz Zagyvarékasról s arról, hogy jár oda,
miért jár, kit látogat ottan. így fordulhatott elő, hogy Németh László azt írta
Móricz Zsigmondjában: Erzsiké Leányfaluból nyaranta a saját családjához Lo-
vasberénybe utazott. Ugyanennek a munkájának más helyén pedig olyan eset-
ről tett említést, hogy Móricz a nyári Balaton mellől Pestről hozott stanicliban
Lovasberénybe vitte Erzsiké kedvenc csemegéit, a mustárt és mogyorót. Nos,
az a falu, ahol Erzsiké a nyarakat töltötte, nem Lovasberény, hanem — ezt már
érintettük —Zagyvarékas volt, ha tehát Móricz Zsigmond a Németh László által
felemlített nyáron tényleg Erzsikének vitte a mustárt és a mogyorót, akkor
Zagyvarékasra vitte azt. (Egyébként azonban Lovasberény sem volt ismeretlen
Erzsiké előtt.)
Móricz Zsigmondnak mintegy 20 elbeszéléséről, karcolatáról, riportjáról, rádió-
ban elhangzott csevegéséről lehet kimutatni, hogy alapanyaga zagyvarékasi ih-
letésű, vagy részben-egészben idegen eseményeket rékasi környezetbe helyezve
dolgoz fel, vagy a vezércselekménybe illesztett epizód fogant Rékason, vagy leg-
alább a hősök, alakok, szereplők számára kölcsönöznek Rékasról vett neveket,
ragadványneveket. És ezt a számot nem lehet véglegesnek tekintenünk, minden
bizonnyal lehetnek még más egyéb olyan Móricz-írások is, melyek valahogyan
ugyancsak kötődnek Rékashoz, de eddigelé elkerülték figyelmemet.
Hogy Móricz Zsigmond művészetének egyik késői hajtása a Zagyva partján
eredt, azt elsőízben egy szolnoki diáklap hozta nyilvánosságra. Az érdem a Ver-
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seghy Gimnázium Önképzőkörének ötvenes-évekbeli vezető tanáráé, a zagyva-
rékasi születésű Valkó Mihályé, aki az önképzőkör tagjait a megye irodalmi ha-
gyományainak gyűjtésére inspirálta és azé a két szolnoki diáké, ifjabb Kultsár
Barnáé és Török Ferencé, akik 1958. tavaszán Kiss Boldizsárékat felkeresték,
hogy Móricz Zsigmond és Zagyvarékas kapcsolatáról interjuvolják őket. Szeren-
csés véletlen folytán Kissék lakásán találták dr. Keresztesné Móricz Erzsébetet,
így aztán irodalomtörténeti értékű szavak is eshettek az író életművének Ré-
kasra ágazódásáról. A hármójukkal folytatott beszélgetésről a diákriporterek a
Verseghy Gimnázium TINTÁSÜVEG című lapjának 1958. májusi számában,
Móricz Zsigmond nyomában cím alatt számoltak be diákközönségüknek a
megszólaltatottak nyilatkozatairól.
Az első olyan Móricz-elbeszélés, mely Zagyvarékassal összefüggésbe hozható, a
Rózsi és Rózsi című tárcanovella, melyet a Pesti Napló 1936. november 15-i
262. száma közölt először. Az első olyan Móricz-mű pedig, mely azt valószínűsíti,
hogy Móricz a megírásakor már személyesen is megismerte a falut, mindjárt
egy remekmű, a Pesti kislány falun című kisregény, mely Az Est 1937-es Hár-
maskönyvében jelent meg. A két munka nagyjából egyidőben íródott. Társta-
lan lélek keresi mindkettőben hasonmását, az elsőben sikerrel, a másodikban
haszontalanul. Az egyik hízelgő fényben mutat egyetlen életmozzanatról csaló-
ka derűs tükörképet, mintha csak Rudnay Gyula sokat vitatott második Csoko-
nai-festménye költőjének s a festmény égi tüneményének szembeállítása ismét-
lődnék, a másik a balsorsba nyugvás és az előnyösebb helyzet elérése iránti vá-
gyakozás közötti vergődést tükrözi, amelynél a különböző periódusokban felhal-
mozódott ellentmondásokat, tételeket s ezek cáfolatait egyetlen személy egyma-
gában nem, csak osztódottan képes hűen elmondani a nagyvilág okulására.
A Rózsi és Rózsi egy valamilyen házassági akadály alóli felmentés igazságügy-
minisztériumtól megszerzésének könnyed, hangulatos története, az író számára
éppen időszerűvé vált divat-tapogatózással és ártájékozódással körítve, s hozzá
egy kis szelíd fricska a dédelgetett modell felé, akként, hogy éppen novellabeli
megjelenítőjével leplezteti le az író, ő már tudja, hogy a Dunába-ugrási szán-
dék nem volt komoly: „ . . .én láttam egyszer, hogy egy ember felmászott a Tu-
rulra,' de nem ugrott le ,tűzoltók jöttek és lehúzták, eszébe sem volt beleugrani
a vízbe, csak magára akarta vonni a figyelmet, hogy ő munkanélküli..." A no-
vella rékasi vonatkozására Móricz Erzsébet mutatott rá 1958-ban a két szolnoki
diák előtt. Az egykori diákriporterek egyike — ma elme- és idegorvos Buda-
pesten — megőrizte a rékasi interjú alkalmával készített feljegyzéseit s azokat
megtekintve a témaváltások sorrendjéből arra következtetett, hogy a Rózsi és
Rózsi közvetlenül azt követően került szóba, hogy előbb a Pesti kislány falun
szüzséjét már meghányták-vetették, de míg ez utóbbinál a Kiss házaspár is
bele-beleszólt, addig a Rózsi és Rózsi-röl csak Móricz Erzsébet mondott el any-
nyit — és ez került a Móricz Zsigmond nyomában című közleménybe — hogy
ennek „történeti magva szintén rékasi eredetű", s ez úgy értendő, hogy a no-
vella újpesti ,,kövér Rózsi"-jának modellje azonos a kisregény falusi életét már
városira váltani vágyó még paraszt Böskéjének modelljével. Ez a magyarázat
még világosabb értelmet nyer, ha nemcsak sejtés, hogy az újpesti Rózsi modellje
nemcsak a Böske-modellel, hanem A kislány megnyerte a port' Franciskájával, a
„kis kövér szőke nő"-vel is azonos, sőt még a kisregény pesti kislányában is él
ő a Csibe-modellel ötvöződve. Egy modell négy változatban.
A pesti kislány falun főhősének ábrázolásánál fordít módszerén az író. Csibe-
Rózsika, a pesti kislány nem egyetlen modellből vétetett. Csak részben az a kis-
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lány, ahogyan Litkey Böskét az író 1936. végefelé látta. A pesti kislány figurá-
jának másik eleme inkább talán a Bercsényi utcai „mama" egyik leánya lehe-
tett, aki Litkey Böskét Rékasra kísérhette, vagy egy falut nem látott anyatárs
— tizenkét éves korukban együtt nevelték őket az „intézetben" — akinek gyer-
meke ugyancsak rékasi nevelőszülök gondozásába került. Litkey Böske nem
is olyan rég, egészen 1933-ig nagyrészt falun s tanyavilágban élt Lajosmizsén,
ő nem téveszthette volna össze a földből kibújt zöldelő őszi búzát a pesti parkok
pázsitjával, hiszen a Mikulásra leesett a hó Csibéjeként még azt is tudja, hogy
„jó a kis hópaplan" „a szegény búzának", ő nem álmélkodott volna a köcsögfák
láttán, nem nevezte volna „fehér hólyag"-nak a búbos kemencét, nem bukkant
volna elébe a falusi „sok csuda" egyikeként a „gané" kihordása és ő, a valami-
kori kis tehénpásztor ne tudta volna azt, hogy mit jelent a tehenet „megfejni"?
Van aztán ebben a pesti kislányban is egy adag az újpesti — ha valójában új-
pesti s nem rékasi — Rózsiból is: „Kövér vagy" — mondja neki Böske, a paraszt-
gazda lánya. De azért nem marad takaratlan Litkey Erzsiké filigrán alakja sem,
a nagybajuszos bácsi éppen hogy ilyennek látja: „olyan sovány vagy, mint egy
gebe". S már az indításnál megtudjuk, hogy egy testbe zárt egymástól nagyon
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távoli lelki-világok igazságkereséseinek összeütközésére számíthatunk: ,,Az első
percben mindenki jól felismerte a másikat, de ahogy jobban belebámultak egy-
más szemébe, mintha idegenek lettek volna." Minthogy a kisregény — nevez-
hetjük hosszabb lélegzetű elbeszélésnek is — az Az Est 1937. évi Hármaskönyve
számára készült, írója — ha a legrövidebb szükséges könyvnyomási időt szá-
mítjuk is — már 1936. októberében-novemberében meg kellett írja, hogy a
Hármaskönyv karácsonykor az olvasók asztalára kerülhessen, összevetve ezt
azzal, amiről a szolnoki diáklap ad hírt, hogy t. i. az alaptörténetet — még ha
csupán csak az egyes köztes epizódok értendők is alatta — Kiss Boldlzsárék
mesélték el az írónak, nyilvánvalóvá válik, hogy Móricz Zsigmond már 1936.
novembere tájt felkereste Zagyvarékason Kiss Boldizsárék házát. És miért ne
higgyük, amit Móricz Erzsébet és a Kiss házaspár mondott a diákoknak? De
ha soha nem hallottunk volna is a Móricz Zsigmond nyomában című közlemény-
ről, akkor sem lehetne kétséges előttünk, hogy a Pesti kislány falun írója a
helyszínt tökéletesen ismerte s nem pusztán Litkey Böske, vagy bárki más is-
mertetése nyomán írta le azt. Különben is Móricz olyan esetekben adott riport-
novelláiban helyszínrajzot, amikor hiteleset tudott nyújtani. Gondoljunk csak
a Csibe-riportnovellákra. Nem lehet vitás, hogy A vak macska belső ügye
kocsmájának környékét, berendezését, légkörét, leírása előtt személyesen ta-
nulmányozta, Móricz Virágtól azt is tudjuk, hogy édesapja még őt elvitte oda.
Aztán vegyük elő a Bercsényi-Rodostó utcai . környezetben játszódó tizenöt
Csibe-riportnovellát: tapasztalni fogjuk, hogy a helyszín mindegyikben csak
egy-egy odavetett, bármely átlag félkomfortos udvari lakásra ráillő félmondat-
tal van jelezve, kiri, hogy Móricz a lábát oda be nem tette.

— Pesti kislány falun

Móricz művészi környezetismertetése teszi lehetővé, hogy a Pesti kislány fa-
lun vasúti megállójáról — „perces"-nek nevezte a nép — a kicsi indóházról,
mely csak „annyi volt ,mint egy kis bódé a Vak Macska előtt a téren", a faluba
vezető hosszú útról, melynek két oldalán a gátig akkor még épületek nem állot-
tak, a templom előtti térnek más falvaktól elütő rendezetlenségéről, a rőfös
boltról, melynek ajtaján csengő jelezte a vevő érkeztét, a bolti szokásokról, a
tornyos frizurájú boltosnérói, egyes szereplők enyhén palócos dialektusáról,
s aminek bemutatása pedig nem is sikerült kifogástalanul mindezekhez a Zagy-
va partjának emlegetéséről könnyű Zagyvarékasra ismerni. Rá is ismert a falu
minden régi lakója, akinek csak kezébe adtam s az is, aki előtt csupán felol-
vastam az elbeszélést. A pompás leírásból még az is kitűnik, milyen naptári
évszakban játszódik a cselekmény, következésképpen, hogy mikor ismerkedett
meg az író a faluval.

Nincs szó arról az elbeszélésben, hogy eső esnék, sőt, szép napos időjárás kel-
lett kövesse az előző kellő mennyiségű csapadékot, mert csak ilyen, kedvező
időjárás mellett zöldellhetett pázsitszerűen a faluba vezető hosszú út két olda-
lán az őszi búza. Szél fújta a pesti kislány „csinos kis barna kabátja szárnyát",
mégsem szikkadt fel a föld, hanem még a templom előtti téren is „nagy kocsike-
rék-vágások voltak a sárban", a pesti kislány „kis cipője bele is merült s sáros
lett". A kislány utazását megelőző vasárnap lakodalmat tartottak a faluban, te-
hát már kiforrt az új bor. Mindez így együtt novembert jelent. A miliő azonban
helyenként áttételes, a történet szálai bújtatottak, vagy írói képzelet szülöttei s
a szereplők több élő személyből tevődnek: elannyira, hogy a vezércselekményre
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és epizódjaira nem könnyű ráismerni, a mellékalakokról csak elemzés után de-
rül ki, hogy valahogyan féligmeddig valamennyien Kiss Boldizsárék nem is na-
gyon távoli rokonságához tartoznak, kivéve, a nagygazdát, aki „úrnak tartja
magát, de azt se tudja, mi az úr", de az is ismert rékasi parasztgazda volt, aki-
nek földjén Kiss Boldizsár részes aratóként, részes kapásként dolgozott. Az
alapélményeket és a történet hőseit persze művészi szándék alakítja-másítja,
illetve takarja az olvasó elől. Értelmét maga Móricz Zsigmond világítja meg:
„A költői fantáziának az a természete, hogy éppen úgy teremt, mint a termé-
szet. Az élet csak magvakat ad, abból új növény fejlődik. Az élmény a makk,
amiből tölgyfa nő, de ez nem lesz az a tölgyfa, mint amelyikről lehullott az a
makkocska. Azonban tölgyfa lesz. Tehát a modelltől kapott adalék nem marad
a modell: csak csírája egy új élő alaknak".

Hogy Móricz Zsigmond és Litkey Erzsébet ismeretsége pontosan mikor és mi-
ként kezdődött, egyelőre még nem volt egyértelműen tisztázható. Az író ekként
számolt be erről a bizalmas jóbarát, özvegy Kardos Gézáné Magoss Olgának,
de — bár előtte intim családi problémáit is még aktualitásuk teljességében
szokta felfedni — csak jócskán, annyi mindenesetre bizonyos, hogy legkevesebb
fél esztendővel az elsőnek jelzett találkozás után, 1937. április 19-én: „Szep-
tember végén hazafelé mentem éjfél után s gyalog mentem keresztül a Ferenc
József hídon. Egy kislány, majdnem gyerek ácsorgott a híd közepén s nézte a
vizet... el kezdtem beszélgetni a kis öngyilkos jelölttel... Kis proletárlány,
takarítóné. Már volt szobalány egy méltóságos úréknál, de inkább csak súrolás-
ból s efféléből él." F. Csanak Dóra levélgyűjteményében 1936. szeptembere és
1937. április 19-e közötti keltezéssel 26 Magoss Olgához írott Móricz-levelet ta-
lálunk, de közülük csak ez az egyetlen, ez az utolsó szól Litkey Erzsébetről, s
Litkey Imréről még ez is hallgat.

Az 1936. év a kenyértörés esztendeje. Január 6.: Móricz megszakítja a házas-
sági életközösséget második feleségével, Simonyi Máriával és Horthy Miklós
úti közös lakásukból Leányfaluba távozik. Szépíróhoz méltó szép szavakkal bú-
csúzik: „Kedves Mária, Isten vele. Mély bánattal és megrendültén megyek Le-
ányfaluba. Onnan írok. Most csak csókolom és szívem háláját ezért a szép ki-
lenc évért, amit soha meghálálni nem lehet. Életem legszebb korszaka, mely
örökre összeköt bennünket. Szörnyűség volna elrontani. Imádom magát drága
Szívem és csókolom a sírig Zsiga." őszintén így érezte, mint ahogy ő mindig is
csak őszinte érzéseit vetette papírra. A pillanatnyi őszinteségeket. Január 25-én
visszatér ugyan feleségéhez a budai lakásukba, — a még nagyobb egyedüllét
hajtotta Leányfaluból vissza — de az egymáshoz tartozás tudata már soha fel
nem éled a házastársak egyikében sem: egymás közelében egymás ellen láza-
doznak, a közös fedél borzolja idegeiket. A házasság felbontásáról tárgyalnak,
de ez se megy. Simonyi Mária, aki a színészpályát hagyta el házassága kedvéért,
jövőjét félti, nem bízik abban, hogy Móricz az ő igényeinek megfelelően bizto-
sítja majd életlehetőségeit, melyek Móricz mellett magasak, talán eltúlzottan is
magasak voltak. Móriczot súlyos adósságok terhe nyomja, ő is látja, hogy Si-
monyi Mária külön háztartásának anyagi feltételeit vállalni nem képes. Olyan
mértékben semmiképpen, mint ahogyan a feleség reméli és elvárja. Még aznap,
1936. január 25-én, amikor visszatér Leányfaluból a közös budai lakásba, azon-
nal ír Magoss Olgának, bejelenti, hogy — mert amúgy is Debrecenbe kell utaz-
nia — szeretné meglátogatni őt. Nincs senkije, akit Simonyi Mária helyébe ál-
lítson házastársul. Pedig „Egy ember magában nem ember: férfi sorsa a nő".
De Magoss Olga nem az a nő, akit átnevelni, akit férji hatalom alá helyezni le-
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het. Alaposan ismeri már Móriczot, sokkal értelmesebb annál, hogy ne tudná:
énekes madár nem tipeghet a földön, azért van szárnya, hogy röpüljön. Marad
hát a kölcsönös mély lelki vonzalom. Mindhalálig, özönlenek a hosszú levelek
Debrecenbe. A téma igen változatos: munkájáról, testi- és szellemi fáradtságá-
sáról, irodalmi kérdésekről, szerelemről, kertjének műveléséről, s a mindennapi
élet más kisebb-nagyobb eseményeiről ír Móricz a levelekben. Az 1936. szept. 11-i
két levél a magyar irodalom legszebb szerelmes levelei közé tartozik. Mindkettő a
tiszta szerelem himnusza. Még az 1936. szeptember 25-i levél is arról vall, hogy
„Magános vagyok drágám, mint Akela, a Kipling öreg farkasa."" Figyeljük meg
a levél keltét! Állítólag ugyanennek a szeptember 25-nek éjszakáján mondotta
ki Litkey Böske a Ferenc József hídon a nevezetessé vált szavakat: „Be kéne
ugrani, az anyja szemit." így következetes, mondják, akik mondják, magános
farkas, magányos ember társaságra vágyódik. Meglehet, hogy az író és legutolsó
múzsája tényleg ezen a napon kerültek össze, de az sem lehetetlen, hogy csak
napok múlva, vagy már sokkal régebben. Annyi vitathatatlan, hogy 1936. szep-
temberének utolsó napjaitól elevenebbé vált Móricz élete s ezt követően új,
élénk színek keveredtek művészetébe. Tanúsítja ezt a Magoss Olgának október
8-án írott levele is: „Ma csütörtökön beköltöztünk... Most már Pesten ma-
radok. E pillanatban Budapest újra lefoglalja érdeklődésemet s ezt a várost
akarom bújni és figyelni, míg valami újra ki nem térít belőle". Csakugyan Bu-
dapestet? Vagy csak egyetlen egy lágymányosi bérház lakóit s a hozzájuk hason-
ló helyzetűek általánosított világát? A végleges szakítást mégsem 1936. szep-
tembere hozta. Éppen fordítva. Az egymáshoz vadidegen lelkületű emberek há-
zassága annak rendje szerint 1936. szeptemberébe kellett torkolljon. Újságok ha-
sábjaira kerülhettek a „híres jeles országszerte nevezetes Csibe dolgok".

A Csibe-művek főhősei; akár Csibének nevezi őket az író, akár Rózsinak, Bös-
kének, Zsófiának, Borcsának, Marinak, Sárinak vagy másnak; miként az Árvácska
prózai-költemények hősei is, mindig több személyből vannak összegyúrva. Min-
dig van bennük valamennyi Litkey Erzsébetből is, gyakran másokból is és
mindannyiszor jócskán magából az íróból is. Egyértelműen nem lehet tehát
a novellák Csibéjét kizárólag Litkey Erzsébettel azonosítani. Az 1965. szeptem-
beri beszélgetéseink egyikén ez a kedélyes, higgadt elbeszélő kipirult arccal, ha-
ragosan tiltakozott, mikor arról esett szó, hogy vannak, akik őt Csibe néven
emlegetik. A Csibe-novellák — mondotta — nem is novellák, hanem riportok,
melyek anyagát én szedtem össze. A Csibe-sorozat riportgyűjtemény, — folytat-
ta — marhaság, hogy én lennék Csibe, ilyen nevű személy soha nem létezett.

Akkoriban el nem hittem volna, hogy egyszer csak rámfogják: én vagyok az a
riportbeli Csibe. Apuka engem egymásközti beszélgetésünkben soha nem szólír
tott Csibének. Meghitt, rékasi környezetben, akár vele, akár róla beszélt Móricz
— utána jártam — valóban kizárólag Böske, vagy méginkább Böske fiam volt
a megszólítása. Leveleiben azonban s társaságbeliek előtt valószínűleg élőbe-
szédben is sokszor emlegette Csibe néven. Mi fogadjunk szót Móricz Erzsikének,
aki riportoknak nevezte a szóbanforgó elbeszéléseket, de tegyünk eleget az ol-
vasó kívánságának is, aki már Csibe-novellák néven ismerte meg ezeket: használ-
juk a Csibe-riportnovella elnevezést. A sorozat darabjai nem rekednek meg a
Bercsényi-Rodostó utcában, elkalauzolnak bennünket az Iskola utcai házfel-
ügyelői lakásba, a házbeli varrodába, Lovasberénybe és Leányfaluba is, sőt visz-
sza oda, ahol a hősnő-modell Pesten kis-szolgálóként „helyben" állt s a Pest előt-
ti korszak egyes helyeire is.
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— A látogatások kezdete: 1936
1936. december 6-án Móricz Zsigmond végleg elhagyta Simonyi Máriát, ki-

költözött Leányfaluba s felszámolta a Horthy Miklós út 50. sz. V. emelet 1. aj-
tószám alatti lakást, de házasságának felbontására soha nem került sor. Ezután
már egyremásra felbukkan Zagyvarékason, rendszerint váratlanul, hol Erzsiké
társaságában, hol őt követően s volt úgy, hogy napokat töltött ottan, de előfor-
dult, hogy csak Debrecenbe, vagy más városba utaztában Szolnokról gépkocsi-
val egymaga hajtatott ki megérdeklődni, „hogy van a család?", kis csomagot
adott a gyermeknek s már ment is tovább. December 8-án már ezt írja Hevesy
Iván esztétikusnak: „ . . . hirtelen ki kellett jönnöm Leányfaluba . . . Most hosz-
szab ideig maradok idekinn, mert dolgozom egy nagyobb munkán". Kiköltözésé-
nek nem valódi okát adja e levélben. Magoss Olgának azonban 1936. december
20-án már őszintén vall:' „.. .engedje meg, hogy közöljem, hogy kiköltöztem
Leányfaluba és most már itt is marad az állandó tanyám — egyedül". Egyedül.
Ekkor még bizonyára nem gondol arra, hogy Litkey Böskét kivigye magához.
Hevesy Ivánné Kálmán Katával rövidesen személyesen is megismerteti Litkey
Böskét s 1937. március 25-én már „Csibe kézcsókját küldi" neki Litkey Böskét
1937. április 1-én költöztette át Móricz az Iskola utca 12-be s majd csak ezután,
április 19-én írt róla első ízben Magoss Olgának. Litkey Böske is elvágyott már
a Bercsényi utcai környezetből, csakúgy, mint az 1937. elején íródott Csibe le-
vele aláírója, a „Csibe gyermek" a Rodostó utcaiból. Hogy ment-e válasz e le-
vél eredetijére Csibének-Böskének s hogy egyáltalában kapott-e valamikor is
leveleket az írótól, azt kétséget kizáró határozottsággal nem állíthatjuk. Én nem
kérdeztem tőle, fia, dr. Móricz Imre nem tud az eredetiek hollétéről. Móricz
Zsigmondnak F. Csanak Dóra által 1963-ban sajtó alá rendezett levelei kiadása
miatt folyt irodalmi vita során Illés Endre egy helyütt az írta: „ . . . úgy tud-
juk, hogy egyik neves irodalomtörténészünk őrzi a Csibe-leveleket". Ugyanen-
nek a recenziójának más helyén Illés „Csibének írt levelek kötegéről" tesz em-
lítést. Amennyiben tényleg léteznek ezek a levelek valahol, bárkinek birtoká-
ban, nyilvánosságra hozataluk felbecsülhetetlen nyereség lenne irodalomtörté-
netünk számára. Sokkalta nagyobb nyereség lenne ma, mint esetleg évek, vagy
évtizedek múlva. Egyrészt azért, mert gyöngyszemek is adódhatnak közöttük,
mint ahogyan a Magoss Olgához írt levelek között is találtunk ilyeneket s nem
látható be, hogy nemzeti közkincset képező irodalmi alkotás — mert hiszen er-
ről van szó — még ha csak ideig-óráig is, és ha tételes jog védelme alatt is.mi-
ért maradjon rejtve a művészetélvező közönség előtt. Másrészt pedig: már a
teljes kihalás küszöbéig jutott az a nemzedék, melynek tagjai még kortársak-
ként figyelemmel kísérhették a levélíró és címzett élete ilyen vagy olyan sza-
kaszának folyását s csakis ezek az életkorcsinálta tanúk lehetnek alkalmasak a
levelek tartalmát hitelesen interpretálni és megbízható tényközléseikkel gazda-
gítani a Csibe-Árvácska művészetről fennálló tudásbirodalmunkat.

A már évek óta megromlott — valójában: már eleve törésre ítélt — házas-
ság életközösségének megszakítása jó hatással volt Móriczra. 1937. április 30-án
felszabadultan írja Magoss Olgának: „Most talán életemben először kezdem
megérezni, mi a boldogság érzése: ez, teljesen egyedül lenni s nincs semmi más
hang, csak a madarak, a szél és a fül zugása." Pillanatnyi hangulat irattá ezt is
vele. Nagyonis hiányzott neki a párbeszédre képes hozzátartozó, a hétköznapok
közvetlen hangja — talán az ütközések is — a családi élet. Nem is bírja soká.
Hívására már június 22-én Leányfaluba érkezik legkisebb leánya, Lili, háztar-
tását vezetni, nagytakarítást irányítani s itt is marad háziasszonykodni egészen
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szeptember közepéig. Szükség is van rá: négy gyermek zsivaja élénkíti a házat,
augusztusban Leányfalun nyaralnak az író húgának és egyik öccsének leány-
kái. S felnőtt-társaságban sincs hiány: kiruccan ő is hazulról, jönnek hozzá is
jóbarátok. A mozgalmas nyárból azonban ismét a rideg magányosságba vezetett
Móricz Zsigmond útja. Ennek következményeit dr. Keresztesné Móricz Erzsébet
a következőképpen ismertette előttem 1965. szeptember 4-én: Egy alkalommal
— éppen estélyi ruhába öltöztem, mert készültem valami táncestélyre — azzal
álllított be apus az Iskola utca 12. szám alatti lakásomba, hogy „tessék hazajönni
háziasszonykodni, nincs, aki egy gombot felvarrjon az ingemre, pénzem sincs."
Ekkor vallotta be 150 000,— pengő adósságát s hogy hónapok óta Leányfalun
lakik és azt is, hogy házassága már évek óta csak látszatházasság. Ezeket hallva
azonnal levetettem az estélyit, pakolóztam és utaztam apuval együtt Leányfa-
luba, azóta ott éltem vele haláláig.

Hogy ez pontosan mikor történt, sajnos nem volt körülhatárolható. 1938. ta-
vaszán már mindenesetre javában Leányfaluban élt, — így tudósít minket a
Móricz Virág által az Apám regényé-ben közzétett levéltöredék: a levelet Kati
nénihez, az ormánysági özvegy luteránus papnéhoz, első felesége, Holics Janka
anyai nagynénjéhez intézte Móricz Leányfaluból: „.. .a kotlós a legrosszabb
kotlós, akit ismerek, nem kotyog, nem törődik a kicsinyjeivel, piros a taraja s
kakas után les s tegnap, vasárnap délelőtt magam szeme előtt agyontaposott egy
gyönyörű kis fehér csibét. Erre a kis gazdasszonyom nagyon elsírta magát és
kivágta a kotlóst s maga vette a kicsinyeket kezelésbe .. ." Ez a „kis gazdasszony"
Litkey Böske volt ,akit „előbb csak két hétre, azután véglegesen" vitt ki magá-
hoz Móricz, közli az Apám regénye, s még azt is, hogy „Hát tavasz derekán meg
is jött Leányfaluba Kati néni." Tavasz derekán nemcsak Kati néni jelent meg,
hanem már Az a kutya rossz kotlós című Csibe-ripor^novella is, a „legrosszabb
kotlós" és csibéi levélben írt esetének szépirodalmi változata. A kis gazdasszony
névtelen kislányként szerepel ebben az elbeszélésben, de benne van maga az író
is, „az öreg gazda" néven. „Ne sírjatok, majd leszek én a ti anyátok. Kismama
leszek kicsikéim" — határozta el a kislány. Ezt a jelenetet, vagy más időben
esett mását egy fénykép is megörökíti, rajta Móricz Zsigmond, Litkey Erzsébet
és a kiscsibék. A fényképről — Csibe csipog elnevezéssel — Kozocsa Sándor
bibliográfiája is tud, de a felvétel idejét ez sem közli. Leányfalui környezetre
vall a Fanyar szívek című elbeszélés színhelye is. Ennek vezércselekménye nem
tartozik e dolgozat témakörébe, de az epizód benne a „pesti kisasszony"-nyal,
aki „tejér jött," „itt nyaral Vargáéknál, vagyis telel. Nyáron is itt volt és most is
kijött", ez már idevág: Csibe közjáték.

Litkey Erzsébet Budapesten, 1916. május 3-án — itt saját kifejezését idézem
— „csak úgy" jött a világra. Apjáról semmit nem tudott, édesanyját korán el-
vesztette, az Állami Gyermekmenhely fogadta kötelékébe s helyezte el lajos-
mizsei nevelőszülőknél. Eltorzult lelkületű családoknál hányódott, verték, szipo-
lyozták pici munkaerejét, gyermeki érzékenységét sem kímélték. Legvégül
Kristóf János vasútállomási elöljáró és felesége (:Magdus néni:) lettek nevelő-
szülei, ők is dolgoztatták ugyan, de emberségesen, szeretettel bántak vele s isko-
lába is járatták. Tőlük 1933. elején mégis Kispestre szökött, Budapesten „helybe
állt", több pesti tisztviselőcsalád háztartásában is szolgált, majd bejáró-takarító-
nőként kereste szűkös kenyerét. Arról, amit életkörülményeiről elmesélt, csak
1937. április 19-ig már 1500 oldalnyi anyagot jegyezgetett le kávéházakban
Móricz Zsigmond. Mikor aztán már együtt éltek Leányfaluban, az együttlét le-
hetőséget nyújtott az írónak, hogy az apátlan-anyátlan lelencek serdületlen-kori
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lelkivilágából is megsejtsen valamit. Könnyűszerrel ment, hiszen a társtalansá-
got, helyzetéből kitörni akarás vágyát, az önmagára utaltság tudatát gyermek-
kori saját életéből ismerte, az árvácskák sorsát az önmagáéval egyezőnek érez-
te: s megszületett az Árvácska-prózaköltészet első darabja, A világ végén már
szép és jó című elbeszélés. Hátborzongatóan csodálatos mese egy kis romlatlan
négyéves „csak állami gyerek" szökéséről, hitvallás arról, hogy az emberiesség-
ért érdemes küzdeni, megmutatja, hogy a látszólagos reménytelenségekből is
van kiút, a rossz világnak is van vége s „a világ végén már jó". A parányi hős-
nő még egyszerűen csak Rozi s nem Csőre vagy Állami Árvácska, mint a regény-
Árvácská-ban, de hogy az itteni tanya a „világ közepén" s az ottani tanya a
„végtelen pusztán" egy és ugyanaz, arról csak a „kedves apám" nevének szino-
nim-alakjai is eligazítanak: ottan Dudásnak, itt Tülkösnek hívják. Megtörtént
Zagyvarékason is, hogy olyan menhelyi gyermek, akivel gyermekneveléshez
nem értő gondviselők helytelenül bántak, elkóborolt, falubeliek, vagy csendő-
rök vitték vissza nevelőszüleihez: de az elbeszélés szimbolikus figyelemfelhívása
a társadalmon kívül kallódó emberekre mégsem rékasi fogantatású, hanem
Litkey Böske emlékezetében megőrzött lajosmizsei esemény művészi feldol-
gozása.

Hallgatólagos családi megegyezés folytán Litkey Böske a nyári iskolai szüne-
tekben Zagyvarékason nyaralt. így történt ez 1938-ban is. Móricz Zsigmondot
fájós lába sokat kínozta ezen a nyáron, el is ment Hévízre kezeltetni magát,
ennek ellenére fel-f eltünedezett Zagyvarékason is kampós sétabotjával és degesz
táskájával, melyben jegyzeteit, váltó fehérneműjét hordta s egyéb apróságait.
Ebben az évben jelent meg folytatásokban az Életem regénye. Csecse és Ist-
vándi messze vannak, de Zagyvarékas a Keletitől mindössze kilencven kilomé-
ter, vasúton két óra, kis falu ez is és a Tisza s a Tur helyett itt folyik a Zagyva,
hangulatot kelteni ez is megteszi. Mégis, micsoda különbség két gyermek lehető-
ségei között, akik közül az egyiknek, az itteninek szabadságában áll „markolni,
tiporni, birkózni, verekedni, az izmokat jóllakatni", a másiknak, a nála több,
mint fél évszázaddal idősebbnek pedig mindezt nem volt szabad: ,,.. .én egy le-
fojtott szellemke lettem ebben a szerencsétlen Istvándiban Még a nagy-
anyámat sem ölelhettem meg, nem engedte, hogy zavarjam: hagyj békét, be-
piszkítod a ruhámat, meg vagy bolondulva, mit kapaszkodsz rám, ilyen illetlen-
ség ! De éppen az hiányzott, hogy senkire se kapaszkodhattam: az embernek kell
egy másik ember, akivel fizikailag érintkezzék, vagy beszárad a szív." Bepisz-
kítod a ruhámat? Hadd idézzek közvetlenül az után a néhai legidősebb Kiss Bol-
dizsárnéval folytatott egyik beszélgetésem alkalmával készült jegyzeteimből.
Előfordult, hogy amikor Móricz nagyságos úr érkezett, a kis Imriske a Zagyva
partján játszott egy szál fekete alsóban. Szaladt a nagyságos úr felé azonmód
sárosán. Rászóltam: „kisfiam, összepiszkolod nagyapa szép fehér ruháját."
Móricz Zsigmond azonban magához ölelte a gyermeket: „ezt a fehér ruhát ki
lehet mosni, de a gyerek örömét nem szabad rontani a tilalommal." Meglehet
Litkey Imi korlátozatlan öröme juttatta az író eszébe turistvándi sérelmét. Vagy
már előbb leírta az Életem regényében, hogy milyen fájdalmat okozott neki
keményszívű nagyanyjának merev magatartása?

— A sarki Dóra kocsma és a sergő
1938 húsvétját gyermekével Rékason ünnepelte Litkey Erzsébet, húsvét után
pedig Kiss Boldizsár társaságában utazott haza Leányfaluba. A szentendrei
HÉV-állomáson már várta őket Móricz Zsigmond. Neki mindjárt elmesélték, ő
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pedig A falu él a maga módján címmel megírta és publikálta ennek a zagyva-
rékasi húsvétnak eseményeit. A riportban éppen hogy csak megnevezve nincs a
falu, de a sörgő — rékasi nevén ,,sergő" — környékének felvillantásáról, a sarki
Dora-kocsmáról, a jászkunkeverék népről, háromezer lakosáról, az ünnepi bics-
kázásokról, a pénzezésről — ez a tiltott szerencsejáték meg „sasolás" néven járta
— a Zagyva partjáról egyetlen riportba sűrítve helyi ismeretekkel rendelkező
olvasónak mindjárt Zagyvarékas jut eszébe. A riportban név szerint nevezett
Kiss Bódi nem azonos a néhai legidősebb Kiss Boldizsárral: három Kiss Boldi-
zsár élt abban az időben Rékason: nagyapa, apa és ötéves unoka. E legutóbbi
lehetett az egyik gyermek, aki a körhintára ugrál, a másik pedig az ő játszó-
társa, mai napig testvérbarátja, Litkey Imi. Aki pedig szédült: Litkey Erzsiké.
Húsvét és Imre-nap — Szent Imre a falu védőszentje — nem esett meg bicská-
zás nélkül, tanúk emlékezete szerint a riportban említett hasbaszúrás, íny-kisza-
kítás és lábcsavarás nem egyetlen húsvétra esett, de megesett. Az, hogy a fiát
védelmező anyának arcába belevágott ököllel a bicskás, inkább egy két évtized
előtti hajdúszoboszlói esemény újraélésének enyhített változata lehet: ott „egy
asszony odaugrott, hogy mentse a fiát, oszt annak kése beleszaladt a hasába."
Akik ismerik az összefüggéseket, tudják, hogy a riport zárómondatában említett
személyek, akik „viharos módon mesélték el húsvéti élményeiket", Litkey Böske
és Kiss Boldizsár voltak. Ez alkalommal történt-e, vagy máskor, nem tudom, de
ide vág, így annak illusztrálására, hogy Móricz Zsigmond emberi magatartása
miként rögződött az egyszerű rékasi emberekben, ide iktatom azt az esetet is,
mely igen emlékezetes maradt Kiss Boldizsár előtt a leányfalusi vendéglátásról.
Átadom a szót Kiss Boldizsárnak: A kertész néhány napi szbadságot kért. „Ki
fog bánni a lovacskával?" — kérdezte Móricz nagyságos úr. „Majd Kiss bácsi"
— válaszolt a kertész. „Kiss bácsi a vendégem, nem lóápolónak jött ide." Köz-
beszóltam, hadd menjen, én ellátom a lovacskát. így lettem én egy-két napra
kocsis Leányfaluban. Egy másik esetre is emlékszem, folytatta Kiss Boldizsár.
Előfordult, hogy már két ízben is feketébe öltöztem, mert készültünk Leány-
faluból, haza Rékasra. Móricz nagyságos úr azonban mindkétszer visszatartott
bennünket. Mikor aztán — harmadjára — elengedett, ő maga kísért el az autó-
buszmegállóhoz, mondván, hogy „így láttam ezt gyermekkoromban az édes-
apámtól", aki szintén kikísérte vendégeit az állomásra. Távozásuk idején sűrű
hó esett, az autóbusz késett, a nagyságos úr tönkreázott, de hiába kérleltük, ki-
tartott az autóbusz érkezéséig. Egy harmadik történetkét pedig a szolnoki diák-
riportereknek mondott el Kiss Boldizsár 1958. tavaszán. Móricz Zsigmond na-
gyon bízott a szegény emberekben, — mesélte. Amikor ott voltunk, vett néhány
kocsi trágyát egy parasztembertől és előre kifizette az árát. Megkérdeztem, nem
fél-e, hogy elmegy a pénzzel és nem hozza a trágyát. A válasz az volt, hogy hisz
neki, de még ha nem hozná is el a trágyát, akkor sem haragudna rá, mert sze-
gény ember, nagy szüksége van a pénzre.

1939. szeptember 19-én kedden 20.20 órai kezdettel Móricz Zsigmond cseve-
gése megjelöléssel Világ vége egy tiszaparti faluban című műsorszám hangzott
el a rádióban. Réz Pál egy rádióinterjút adott közre a Móricz Zsigmond hagya-
tékából című, kiadatlan Móricz-műveket tartalmazó szöveggyűjteményben- s az
1939. szeptember 10-i keletkezésű interjú-kézirathoz fűzött jegyzete szerint le-
hetségesnek tartja, hogy ez a gépiratban fennmaradt rövid interjú a szeptember
19-i rádióelőadás bevezetője volt. A rádiócsevegés szövegét nem sikerült megis-
mernem, mert miként a Rádió ügyintézője érdeklődésemre 1972. március 20-án
írta: „.. .a Szerzői Jogvédő Hivatallal kötött megállapodás értelmében műsor-
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ban közölt szöveg nem küldhető az érdeklődőknek." A Réz Pál által közreadott
interjúból nem derül ki, hogy az írót a Mars „csillag" (sic!) megjelenése melyik
faluban érte utói: a cím szerint a Tisza partján valahol. Ma már tudjuk, hogy ez
a kis falu nem a Tisza mentén, hanem az Zagyva mellett fekszik s ma már az
sem titok, hogy Móricz vendéglátója nem bandagazda volt, hanem etető a gép-
nél,: néhai legidősebb Kiss Boldizsár. Az interjú harmadik témáját színező ado-
ma — a gazda meglép a postás elől, amikor a rádiószámlát hozza — átültetés a
Kibírhatatlan című elbeszélésből.

A Kelet Népe 1939. évi 11. számában, december 15-én, majd rövidesen ezt kö-
vetően, 1940. január 6-án Pozsonyban, az ottani Esti Újságban Világ vége egy
tiszaparti kis faluban 1939.. július 27-én este címmel riport jelent meg, mely ri-
port egyeztetési lehetőség hiányában valószínűsíthetően azonos a szeptember
19-i rádiócsevegéssel, vagy csak némileg tér el attól. 1939. július 27-én, vagy
legalább is akkortájt Móricz Rékason pihent, de csak néhány napon át, mert
augusztus 1-én már Leányfaluból írta Magoss Olgának, hogy „ . . . ebben a perc-
ben érkeztem haza . . . Most két hétig az alföldet bolyongtam... A szürke be-
tonkockákból készült keskeny járda, Kiss Boldizsárék Fürdő utcai házától az ut-
ca végén látható, utcaszint fölé legalább két méternyire emelkedő Zagyva-töl-
tés, a kettős gyilkosság az Űjszász felé vezető széles utcán, „ahol már a török
korban is nagy marhahajtás volt", a kis házak oromdeszkáiból kifűrészelt égi-
testek, az asszonyok messze földön híres tapasztó- tudománya és sok más
egyéb figyelmeztető jel együtt véve arra mutat, hogy a riportbeli Szolnok vi-
déki kis falu, ahol „már nem a ruha paraszt a paraszton, csak a benne való
ember", nem tiszaparti falu, hanem a Zagyva partján épült Zaygvarékas.
Egyébként akik élnek Móricz hajdani riportalanyai közül, mind azt erősítik,
hogy a riport valóságos történetet ír le, ugyanezt mondták Móricz Erzsébet
és Kiss Boldizsárék is a Verseghy Gimnázium diákjainak. A riport annyiban
változtat a tényeken: a rékasiak nem a „Mars bolygó és a Föld bolygó", hanem
a Föld és egy jósolt üstökös összeütközésének bekövetkeztéről gondolták, hogy
„mégis csak lehet benne valami...". A riportban szereplő személyek, a zakó
helyett „uraságból" csak mellényt viselő „botos", Panna néni, aki hatvan fillért
kér egy kenésért, Kosa, a disznópásztor, Zsófi szomszédasszony, Setét Mihály,
a daloló kofa, a halászfeleség Kántor Andrásné, alias „Perzsi" néni, a szabad-
szájú Panci, kinek beszédjéből nehéz „olyat válogatni, amit le is lehetne írni",
a pásztorító öregatyus, a szomszéd pásztor, aki „otthon iszik" és dalol, s Birta, a
házigazda más neveken egytől egyig Móricz által jól ismert, élő rékasi emberek
voltak. Még a hangzatos nevű Munkás Arató Mihály is létező személy volt, a
legidősebb Kiss Boldizsárné egyik leány testvérének férje: Faragó Imre. Az
öreg Kissné veje, Székely András mondotta el nekem, hogy ő jelen volt, amikor
ez a Faragó Imre úgy mutatkozott be Móricznak: Munkás Faragó Imre vagyok,
„s ez a nagyságos úrnak nagyon, de nagyon tetszett" — azonban nem a világ-
végének varasakor történt, hanem más alkalommal. Sokan emlékeznek még a
nagylábon élő gátépítő főmérnökre is — nevét hallgassuk el — akit aztán fele-
lősségre is vontak túlköltekezései miatt. De az általa épített Zagyva-gát ellenállt
az árvizek támadásainak.

Láttuk, hogy Móricz a Tisza folyó neve mögé rejtette Zagyvarékast. Érdemes
volna kinyomozni, hogy az esztendő múltán Látogatás egy tiszaparti kis falu-
ban című rádió-műsorszám tiszaparti kisfaluja mögött nem ismét csak Zagy-
varékas rejtőzik-e? F. Csanak Dóra a Kelet Népe 1940. június 1-i számának egyik
szerkesztői üzenetéből következtetve úgy véli, hogy a július 14-i műsorszám teljes
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egészében Somogyi Imre hasuraszövéséről és Tiszaladány községről szól. 1940
pünkösdjén Darvas József, Kovács Imre, Sinka István, Somogyi Imre és Veres
Péter társaságában Móricz valóban járt Tiszaladányban, erről a látogatásról
Darvasnak egy cikke meg is emlékezett, s a rádióműsorszám első témája, a
Kármentő kétségtelenül a Tiszaladányi hasuraszövést ismerteti. A korabeli Rá-
dió Űjság azonban egymástól számozással elkülönített kétrészes műsorszámot
hirdetett: 1. Kármentő, 2. Látogatás egy tiszaparti kis faluban. így aztán nem
kizárt, hogy Móricz rádióelőadása két különböző témát ölelt össze s a második
téma kisfaluja lehetett ugyan Tiszaladány, de lehetett Zagyarékas, sőt még Csecse
is, ott fenn a „ficfás" Tiszaháton.

Szeptember 1-én kezdetét vette a második világháború. Móricz Zsigmond
egyre nehezebb körülmények között vívja tovább, sőt fokozza a maga külön
írói háborúját, megindítja utolsó nagy rohamait a pusztulásra váró korhadt tár-
sadalom ellen. Folytatja az árvácska-életek feltárását az Árvácska című kis
tárcával. Ez még nem a „mélység zsoltárai", ahogyan Juhász Géza fogja majd
nevezni a nagy Árvácskát. De már sokkal szemléletesebb eszközökkel mintázza
meg az ártatlan menhelyi gyermekek lelkületén ejtődő durva sebek hatását,
mint a Világ végén már szép és jó-ban. Adatgyűjtő munkám során találkoztam
olyanokkal is, akik helybeli eseményt fedeztek fel benne. Szerintük Rékason
fordult elő, hogy az egyik lelencgyerek szeretett volna mindenszentekkor a
családdal együtt kimenni a temetőbe, sírokra virágot, gyertyát tenni, de neve-
lőanyja nem engedte: minek gyünnél te oda, fel se tudsz öltözni, a mi halotta-
ink neked nem rokonaid, te nem közülünk való vagy. Akadt kíméletlen nevelő-
szülő is, aki azzal ijesztgette a menhelyi gyermeket, hogy adlak napszámba, mert
úgyse kellesz senkinek, azért nem látogatnak téged, mert nincsen anyád, se
apád, menhelyre azért adtak, mert anyád kurva, hallgass a neved, örülj, hogy
enni adunk neked s nem pusztulsz éhen. Még az sem lehetetlen, hogy itt mon-
dották azt is: a te apád az ismeretlen katona! Hát ez bizony szolgálhatott alap-
anyagul az íróművész kezében, formálhatta ő ezt félelmetesen kegyetlen kerek
egésszé, hozzáadagolva a későbbi regény-Árvácska záró jelenetének magvát —
ez már Litkey Böske által átélt gyermeki fájdalom — a karácsonyi sérelmet:
„karácsonykor rendesen kizavarják, mikor díszítik a karácsonyfát s neki az aj-
tó előtt kell lennie a hidegben . . . annyira megfázik mindig odakint s neki nem
is adnak semmi ajándékot... azt mondják rossz vagy." Informátoraim közlése
még ellenőrzésre szorul, de annyi bizonyos, hogy Móricz élénk érdeklődéssel
kísérte a zagyvarékasi árvácskák sorsát, kérdezgetett felőlük nevelőszülőktől
is, olyanoktól is, akik menhelyi gyermeket nem tartottak. A lehetőség önmagát
kínálta az anyaggyűjtéshez, hiszen állandóan 200—250 menhelyi gyermek ne-
velkedett ebben a faluban s a nevelőszülők is emberek, ki ilyen, ki olyan. A ré-
kasi árvácskák között volt szó szoros értelmében árva is, aztán volt, akit élő
szülője magára hagyott és sodródtak ide Takaró Jánosok Pannikái is, akiket
szüleik gazdasági helyzete, önérzete tett árvácskává. Az árvácska-regényben —
majd a világháború előrehaladtával — végül is tűz martalékává kell esnie min-
denkinek, kínzónak és szenvedőnek egyaránt, de az elbeszélés Árvácskája még
csak saját bűntelenül büntetett kis lelkét égeti szentséges szentségtöréssel:
„Édesapám! .. .Édesanyám!... Miatyánk, Ismeretlen katona, jöjjön el a te or-
szágod . . ."

1940. március 24-én, húsvét vasárnap a Zagyva folyó Hatvannál több helyen
átszakította a gátat, a vízáradat mind nagyobb és nagyobb területet öntött el,
27-én már Jánoshida határáig hatolt előre, 28-án áttörte a Tápió patak gátját is:
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Szolnokot közvetlen veszély fenyegette. A város belső s egyben utolsó védelmi
vonala az a műút lett, mely Zagyvarékas községet állomásával köti össze. Egyik
este 20 óra tájt — március 27-én szerdán, vagy 28-án csütörtökön történhetett —
Móricz Zsigmond izgatottan kopogtatott Kovács Dezsőné telepfelügyelőnő Fő
utca 119. szám alatti házának ablakán. Dr. Barabás Zoltán egyetemi magánta-
nár, igazgató főorvostól engedélyt hozott ahhoz, hogy Litkey Imrét az árvízve-
szélyre tekintettel magával vigye. Az elhunyt legidősebb Kiss Boldizsárné is
említette előttem, hogy „a nagy árvíz idején tavasszal elvitte nagyapja a kis
Imit Zagyvarékasról." Kovács Dezsőné úgy emlékezik, hogy Móricz átmenetileg
Leányfalun, de nem saját házánál helyezte el a kisfiút s az árvízveszély elmúl-
tával visszavitte Zagyvarékasra. Dr. Keresztesné Móricz Erzsébet tudta a leg-
részletesebb tájékoztatást adni. Mikor az árvíz támadt, apu Rékasra utazott a
gyermek miatt, hogy saját szemével győződjék meg, mi van ottan, mennyiben
igazak a riasztó újsághírek. Minthogy az ár tényleg elöntéssel fenyegette az
egész környéket, bevitte Imit a szolnoki Tisza Szállóba s onnan táviratozott ne-
kem, hogy kisfiámat hazahozza. Akkor már régen Leányfalun laktam. Apu és
Imi egy Szolnok és Hatvan között közlekedő vonatra ültek, amelyről Üjszászon
a békéscsaba—budapesti vonatra kellett volna átszállniok. Ez az átszállással
járó útvonal apunak azért volt kedvezőbb a szolnok—budapesti közvetlen járat
helyett, mert az átszállásra várakozás óráit felhasználva az árvíz sújtotta terü-
leteket és a gátépítést Ojszászon is szerette volna megtekinteni. Vonatra ülve
apu ölébe vette a gyermeket s mindketten elszundikáltak, Üjszászon nem éb-
redtek fel, a vonat Hatvanba vitte őket. A hatvani állomáson apuka letette a kof-
fert s mellé állította Imit, akinek meghagyta, hogy el ne mozduljon a koffer
mellől, míg ő vissza nem tér. Elment a gyereknek új jegyet váltani. Mire vissza-
érkezett, Iminek hűlt helyét találta. Hosszas keresgélés után derült ki, hogy a
gyermek sokallotta apu távollétét s keresésére indult. Vasutasoknak és uta-
soknak feltűnt az egymagában kóborló kisgyerek, kérdezgették tőle, hogy „hol
az apád?", meg hogy „ki az apád?", de fiam nem tudott, az utóbbi kérdésre
nem is tudhatott válaszolni. Elvezették hát a forgalmi irodába s apám ott talált
rá. Hatvanban egy Miskolc—Budapest között közlekedő vonatra szálltak, és
szerencsés menetrendi összeköttetés folytán kerülő útjuk ellenére is a tervbe
vett időpontnál nem sokkal későbben érkeztek a Keletibe. A Szolnokról kapott
táviratban jelzett időre elébük hajtattam a lovaskocsit a vicinális szentendrei
végállomásához. Amikor megjöttek, hívtam gyermekemet, hogy felsegítsem őt
a kocsiba, de édesapám nem engedte el a kezét. Noszogattam, hogy engedje már
el, de apu továbbra is fogva tartotta: „hogyisne, hogy megint elveszítsem!" És
ekkor elmesélte a történteket. Dr. Móricz Imre — az árvíz idején még csak öt
éves volt — arra nem emlékezik, hogy Móricz Zsigmond Leányfaluba menekí-
tette őt az árvíz elől. Arra azonban igen, hogy Rékasról gépkocsival a Tisza
Szállóba vitte s hogy egy-két éjszakát ottan töltöttek. Mint gyermeknek nagyon
tetszett s élénken meg is ragadt emlékezetében, hogy Móricz a saját hálóingét
adta rá éjszakára. Azt sem feledte el, hogy másnap reggel kiszökött a szálloda
folyósójára s a szállóvendégek tisztításra kitett cipőit összevissza csereberélte,
„lett is belőle ramazuri". Arról csak édesanyja elbeszéléséből értesült, hogy vala-
mikor egy alkalommal Móricz Zsigmonddal egy vonatban elaludt, a vonat más
irányba vitte őket, emiatt nem érkezhettek kellő időben Leányfaluba: de hogy
ez a nagy árvízkor fordult volna elő, arról nem tud. Bármiként történt is, Mó-
ricz Zsigmond az árvíz eseményeit nyereségünkre megörökítette az Árvíz után
című helyszíni riportjában. Ezt olvasva nem maradhat kétségünk abban a te-
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kintetben, hogy Móricz kiautózott Zagyvarékasra is. A riport időmeghatározá-
sai nem egyeznek ugyan a valóságosokkal, ebben úgylehet szándékosan pontat-
lan, de az események leírásában hűen igazodik azoknak igazi végbemeneteléhez:
erről a Damjanich Múzeum szakkönyvtárosainak szíves előzékenysége folytán
a Szolnok és Vidéke időszaki lap árvízkori számainak közleményeiből is meg-
győződhettem.

— Rózsa Sándor és a Kis-szög
A Zagyva nem mindig ilyen embert, állatot, termést, lakóházat kíméletlenül

pusztító ellenség. Sőt, inkább szelíd természetű jóbarát. Volt Zagyvarékasnak
egy pompás üdülőhelye. A Zagyva három oldalról karolja át, délkelet felől meg
a gát övezi. Kis-szögnek hívják. Móricz a budapesti Margitszigethez hasonlította,
de annál még többre is becsülte egyszerűsége, csendje és tiszta levegője miatt.
Mint mondotta ide nem ontják füstjüket a gyárak kéményei. Három-négy
emlékforrás is erősíti, hogy kellemes időjárásnál Litkey Erzsiké pléddel a kar-
ján, Móricz táskával s elmaradhatatlan sétabotjával kezében Kiss Boldizsáréktól
kettesben, máskor a kis Imivel együtt hármasban ki-kisétáltak ide. A félsziget
hajlatában a községi gyümölcsöst elkerítő élősövény és nyárfasor mögött illatos
kaszáló húzódott, benne fűzfák, a kaszálón túl a folyó s átellenben a báró Koh-
ner uradalom csöndje. A kaszálósáv ideális hely volt pihenésre, elmélyedésre
szemlélgetésre, irogatásra. A Kis-szög más részén fürdőzők által csapott zajt a
fák megszűrték. Kovács Dezsőné meglepő, de több alkalommal is megismételt
állítása szerint — úgymond magától az írótól hallotta — Móricz Zsigmond ebben
a kies zugban írta meg a Rózsa Sándor lovát ugratja című regényét. Igazán
ott írta? Az állítás természetesen nem helytálló és félreérthető. Az azonban nem
kizárt, hogy az ott szerzett vízparti benyomásait valamiképpen regényébe il-
lesztette: ennek tisztázása még további kutatómunkát kíván.

Lakott Rékason Kiss Boldizsárék közelében egy Polonyi József nevű gulyás,
a nyári nyitott ablakon át Kissékhez is áthallatszottak pásztornótái „azon a
pusztai hangon, ahogy a falusiak sem tudnak már dalolni, mint valami farkas
vonítása a réten, a nádason." Ez az idézet a Világ vége egy tiszaparti kis faluban
című riportból való: mondanom se kell, a riportban név nélkül említett „pásztor
a szomszédban" Polonyi József volt. Móricz nem egyszer faggatta őt és feleségét
is a pásztorélet körülményeiről mindennapjukról, megélhetésükről. Megismerke-
dése Polonyiékkal külön történet, élvezetesen meséltek róla a hajdani Fürdő
utcaiak: első alkalommal késő este toppant be Móricz néhány liter borral. Már
ekkor, aztán máskor is több ízben, mikor Polonyiékhoz benézett, daloltatta a gu-
lyás-házaspárt, volt úgy, hogy fél éjszakán át. Mindig vitt magával borocskát,
hogy ki ne száradjon a daltermő torok. A rendszerint nagyszámú strófából álló
pásztornótákat, betyárnótákat énekeltette rendre végig valamennyi versszaku-
kat. A szövegvariánsokat feljegyezte, s amikor általa nem ismert változatokra
bukkant, megismételtette. Még a „Mikor Rózsa Sándor felül a lovára" is előke-
rült s egyéb más olyan nóta is, melyekkel a két Rózsa Sándor valamelyikében
találkozhatunk. Czine Mihály rámutat arra, hogy Móricz népdalmotívumok
ra építette regényét. Ez pedig nem megy a pontos szöveg ismerete s a dallam
fülbevésődése nélkül. Móricz már 1936. október 11-én, vasárnap előadást tartott
a Rádióban „Rózsa Sándor a magyar népdalban" címmel. A Rózsa Sándor re-
gények dalbetéteit is nyilvánvalóan készen vitte magával Rékasra, ott már csak
ízlelgette, miként hangzanak ezek a dalok valódi gulyás torkából. Az ötvenes
években Szánthó Lajos zenetanár társaságában magam is kerestem Rékason
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népdalokat: az általunk akkor ott összeírottak, kottázottak közül egyetlen egy
sem található a regényekben. A rékasi Kovács Jánosné — aki 1975-ben elismerő
oklevelet kapott a népdalénekesek megyei bemutatóján nyújtott teljesítményé-
ért — kérésemre áttanulmányozta a Rózsa Sándor a lovát ugratja dalait. Véle-
ménye szeirnt ezeknek szövege és rékasi megfelelőik között kisebb-nagyobb el-
térések mutatkoznak, az eltérések főleg versszaktöbbletekben és versszakhiá-
nyokban állnak. Ennek ellenére a Polonyi házaspár dalkincse és énekhangja is
minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy Móricz belemuzsikálhassa a magyar-
ságba a nép szemszögéből vizsgált társadalmi helyzet változtatásának szüksé-
gességét. Ilyen értelemben a Rózsa Sándoroknak is köze van Zagyvarékashoz.

Zagyvarékasnak valami halvány kapcsolata kitapintható A tarka ló című
tárcanovellánál is. Csattanójában rékasi segítőtársaim nem tudtak helybeli
eseményt felfedezni, maga a címadó tarka ló azonban ismerősnek tűnt s a
színtér, a hajdani halász- és pásztorfalu is, nemkülönben a tárcabeli alakok kö-
zül a Pestre-szakadt kőműveslegény, továbbá a tanító, aki gazdálkodott is, ko-
csiját s két tarka lovát ezért tartotta. Persze ilyen személyek más hajdani ha-
lász- és pásztorfaluban is élhettek, de bemutatásuk indítéka rékasi tapasztalat
is lehet, tehát meg kell említenünk.

A Gyötrődés című elmélkedésben ' hozta nyilvánosságra Móricz, hogy az
Árvácská-t, a regényt 1940. májuc 23-án, csütörtökön pontosan éjfélkor bejezte
be. Ebből az elmélkedésből való a sokhelyütt, de rendszerint forrás megje-
lölése nélkül idézett panasz: „Én egy jajkiáltást akartam kiadni magamból, de
ha az ember azt a jajszót kürtön adja, akkor kürt szó lesz belőle!"' Legutóbb
Bajor Nagy Ernő vállalkozott egy bejelentés nyomán az „Árvácska-titkok" ki-
derítésére. Téves nyomon indult, titkot nem találhatott, nem titok, hogy az
Árvácska-regény főmodellje Litkey Erzsiké volt. Én nem Csibe, hanem Árvács-
ka vagyok, mondotta fiának Erzsiké, amikor a Csibe című színdarabot közvetí-
tette a televízió. Egy-egy elkeseredett pillanatában megnyílott fia előtt s meg-
mutatta neki fején a sebhelyeket, azoknak a sebeknek a maradványait, amelyek
akkor keletkeztek, mikor valahol, talán Felsőlajos körül az Árvácska-beli Zsa-
bamári a szegedi papucsának sarkos végével püfölte fejét. Az is vele történt meg,
hogy lúgköves folyadékban mosott fejének bőre kivarasodott. Meg aztán az is
igaz történet, hogy ha nem is éppen dinnyelopásért, de mert azoknak gyermekei-
vel együtt a gyümölcsöst megdézsmálta, egy helyütt a nevelőszülei égő para-
zsat raktak a kis ujjaira. A serdületlen leány gyermek elleni erőszak azonban
— Kadarcs Pista bácsi „a nagy viháncolásban karóba vágta" a hatévesforma
kis Csőrét — régebbi ismeretanyag lehet, mert burkoltabb utalással az író
előbbi műveiben is feltünedezik. Ugyancsak idegenből vett betét a Pátkay
malmos kilencvenéves öreg szüleinek jámbor fohásza is a Józsi bácsiék beteg
csecsemőjéért: „Ó a kis ártatlan, bár az Isten elvenné, jobb volna, ha meghal-
na, neki is, meg a szüleinek is." Eredetije a Mater dolorosa modelljének, az
1938-ban Lányfaluba látogató Kati néninek Móricz Gyöngyi kisfiára tett meg-
gondolatlan megjegyzésében rejlik: „Jaj, csak vigyázzatok rá, meg ne haljon!"
A regény figuráinak neve nem valódi, veszi azokat az író onnan, ahol éri. De
ha nem is minden, a verések, a szeretetlenség nagyon is valódiak voltak, „Jaj
annak, akinek élete tanyák ólaiban folyt le, akik még az elemi iskolát sem vé-
gezhették el" — írja Móricz 1941-ben. A korszaknak a gyermeknevelés kérdé-
sében kialakult, szociológusok s pedagógusok által váltig kárhoztatott paraszti
közmoráljáról beszéljen helyettünk maga az író: „Ha otthon munka volt, szó
nélkül otthon tartották a gyereket, akinek a falu törvényei szerint minden nap-
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ra s minden percre megvan a maga beosztása: agyonverlek, te büdös köjök, ha
nem vigyázol a bornyúra. Már négyéves gyermekre is rábízták egy bornyú le-
geltetését." Itt nemcsak lelencgyerekekről van szó. Litkey Böske is őrizte a
tehenet, a disznót, őt is elvonták a tanulástól, de ő végül is mégis elvégezte is-
koláit. 1937. június 20-án már arról kapunk hírt, hogy ,,.. .a vizsga sikerült —
de sikerült ám, az első polgáriból, meg a másodikból..." és hogy „.. .karácsony-
ra a harmadik és negyedik polgáriból is le kell tenni... A polgári leány iskolai
magánvizsgák kérvényezésénél Móricz dr. Pintér Jenő irodalomtörténész, buda-
pesti tankerületi főigazgató segítségét vette igénybe. Kérvényhez-csatolás vé-
gett 19S7. november 26-án Pintér címére utólag küldött orvosi bizonyítvány is
a vizsga enegedélyezésének célját szolgálta.1 Elemi iskolai végzettség nélkül nem
tehetett volna polgári iskolai, tehát középiskolai vizsgákat. Zagyvarékasiak
őszinte segítőkészsége — ideértve a menhelyi telepfelügyelőként működött Ko-
vács Dezsőné hozzáállását is — lehetővé teszi, hogy tárgyilagosan beszéljünk a
rékasi lelenc-állapotokról. Az ottani nevelőszülők legtöbbje megszerette, család-
tagként nevelte, iskoláztatta, kiházasította a gondozásába fogadott gyermekeket,
még Rékasról elszármazásuk után is rokoni kapcsolatot tartanak velük s a nevelt
gyermekek vissza-vissza járnak ma is Rékasra elaggott nevelőszüleikhez s azok
leszármazóihoz. Olyan, minden emberi mivoltukból kivetkőzött emberek, mint
az Árvácska-béli nevelőszülők, Zagyvarékason nem voltak. Előfordult azon-
ban itt is, hogy egyes nevelőszülők üzleti alapra helyezkedtek, szűkösen táp-
lálták, még verték is a kihelyezett gyermeket, nem iskoláztatták, állatot gondoz-
tattak vele, vásott öreg ruhában járatták, a menhelyi ruhákban pedig saját gyer-
meküket öltöztették, vagy eladták a menhelyi ruházatot. A rendszeres családlá-
togatások során, de még ettől függetlenül is, egymással összevesző nevelőanyák
bejelentéseiből a visszaélések előbb-utóbb kiderültek s ilyenkor a telepfelügye-
lőnő elvette és másnak gondozásába adta a kárt szenvedett gyermeket. Igaza le-
het azoknak, akik úgy vélekednek, hogy Móricz Zsigmond a Kiss Boldizsárék-
hoz bejáratos asszonyoktól egykönyen értesült a kilengésekről s ezekkel egészí-
tette ki, tette életszerűbbé,, színezte regényében a Litkey Böske által tényleg át-
élt sanyarúságokat. És ne feledjük, legyen valaki bármilyen éleslátású s a meg-
látottakból logikus következtetéseket levonni képes művész, hasonló helyzetek
átélése, vagy legalább is a modell lelki folyamatainak teljes átérzése nélkül re-
mekművet nem alkothat. Márpedig az Árvácska — remekmű!

Móricz Zsigmond keservesen éldegélte tovább saját árvácska-sorsának befe-
jező szakaszát. Azt írja 1940. december 5-én Ady Lajosnénak, Ady Endre özve-
gyen maradt sógornőjének, hogy. „Aztán olyan drága az élet, annyi pénzt kell
összeszedni, s ahogy Csibe mondta tegnap: én nem is tudom, kiért dolgozik apus.
Igazán megütött. Egy rendetlen, beteg háztartás, egy rendetlen s beteg szer-
kesztés és a gyermekeim küzdelmes élete. Nekem magamnak semmi megálló-
helyem." Csatlakoztassunk ehhez kiegészítésül egy másik idézetet: „A leány-
falusi vagyonnak . . . változatos lett a pénzügyi sorsa — de végül tehermentesen
hagyta gyermekeire. Élete végének ez volt a nagy gazdasági harca, hogy gyer-
mekeit minden tehertől mentse." A legidősebb Kiss Boldizsárné így emléke-
zett Móricz Zsigmondnak egy, a harmincas évek végén Rékason tett látogatására:
Élénken emlékezetemben él egy eset, amikor Böske és Móricz nagyságos úr
együtt érkeztek, gyalog, karonfogva jöttek a vasútállomástól hozzánk vezető
hosszú poros úton, kimelegedve, de nagyon vidáman. A nagyságos úr az úton
búzakalászt tűzött fehér kalapja mellé. 1941-ben már nyoma sincs ennek a nagy
vidámságnak, gyaloglást is bíró kifogástalan erőnlétnek, örökös munka, jó né-
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hány hetes erdélyi körutazás fárasztják. De azért még ebben az évben is láto-
gatja Zagyvarékast, Litkey Imit. 1941. március 5-én —• még Erdélybe utazása
előtt — a szolnoki csata évfordulója alkalmából rendezett műsoros ünnepélyen
beszedett tartott a magyarság legfontosabb problémáiról a szolnoki Milléneumi
Kultúrházban. Márpedig amikor Szolnokon akadt dolga, soha el nem mulasz-
totta, hogy Rékasra is be ne köszöntsön s ott, ha csak egy éjszakára is szállást ne
vegyen. Az említett esetben azonban nem Zagyarékason, vagy nemcsak Zagyva-
rékason éjszakázott, hanem Szolnokon, illetve ott is: alighanem ekkor írta a
Tisza Szálló levélpapírján Kiss Gábornak, a Verseghy Irodalmi Kör elnökének
azt a köszönő-levelet, melynek fakszimiléjét az olvasóközönség is megismerhette
a Jászkunság című folyóirat 1956. évfolyamának október—decemberi összevont
számából. Móricz Zsigmond magához akarta venni Kiss Boldizsárékat kertész-
nek, udvarosnak Leányfaluba. Kissék azonban ragaszkodtak Zagyvarékashoz,
vonakodtak onnan elköltözni. De rövidebb időkre kimozdultak hazulról s ha úgy
jött sora, nem sokat gondolkoztak, ültek vonatra s utaztak Leányfaluba.

Kovács Dezsőné tudja, — csak az évszámokra nem emlékezik — hogy Móricz
több nyáron is csépléskor elsétált a falutól nem messze fekvő határrészekbe,
például az ún. Tenkébe, hogy ebéd- és uzsonnaszünetekben a cséplőmunkások-
kal beszélgethessen. A beszélgetésekről mindig készített feljegyzéseket, gyors-
írással. A jövő feladata kiszűrni, hogy az itt gyűjtött anyagból mit dolgozott fel
és mennyit publikált. Eddigelé egyetlenegy publikációjáról sikerült kideríte-
nünk, hogy anyaga ezekből a kirándulásokból származik. Ez pedig a Kévések
című tárca. Dr. Taródi Béla kedves baráti közreműködésével jöttem rá rékasi
eredetére. A „Busa" Bódi ragadványnevén említett aratómunkást Dóra Boldi-
zsárnak hívták, a templom mögött volt lakóháza. Az öreg „Gubáné" neve — ez
is ragadványnév, viselőjének valódi családneve Virág volt — ugyancsak ismert
a rékasi körökben, a Kisszögi út hajlásánál. közvetlenül a gát mellett lakott,
Kiss Boldizsárok közelében. Dr. Móricz Imre is azt írta nekem, egyik levelében,
hogy a Kévések szerinte is rékasi ihletésű, Busa Bódi nevére ő is emlékszik.

Ugyancsak dr. Taródi Béla helyismeretének jóvoltából volt megfejthető, hogy
a Düh, a Sárgaság, és a Tikászát ősi módra című karcolatok szintén Zagyvaré-
kashoz fűződnek. A Düh pontosan egy héttel a Kévések megjelenése után került
közönség elé. Csupán halvány, de a mentőautó Szolnokról hívásának jelzésével
megerősített emlékezetek avatják „rékasivá," némi fenntartással. A Sárgaság-
nak azonban színhelye is, cselekménye is, hősei is kivétel nélkül mind rékasiak.
Ismert babona volt Rékason sárgaság elleni gyógyszerül a beteggel pogácsába
sütött tetveket etetni. A történet rékasi voltát kiemeli a Zagyva folyóra hivatko-
zás is. Kinevetjük az ostoba hiszékenység elbeszélésben apostolait, pedig kemé-
nyen csapkod az írói ostor a tudatlanságra, az elmaradottságra, de mégsem csat-
tan olyan tragikusan, mint A kondás legszennyesebb inge, melyben a babo-
nákba kuszálódott emberi butaság végül is ártatlan gyermeket gyilkol. Babona-
sággal foglalkozik a Tikászát ősi módra című karcolat is. Teljes bizonyossággal
mondhatjuk, hogy ez is rékasi történet. Más ismerőseinkkel együtt feltűnik ben-
ne Sárika „a múlt évi pesti kisasszony" is, vagyis Litkey Böske, aki ,,az idén is
megjött" s ez jó, mert „az ötven pengő is segítség", amit a kisasszony a szállásá-
ért és ellátásáért fizet, meg aztán a kisasszony „megtesz ezt, azt." Az „ősökről
maradt" állatgyógyítás-babona abban áll, hogy „ki kell adni a házból a betegsé-
get, csak így lehet baromfit nevelni." Pusztítsa másnak baromfiállományát a
fertőző betegség. Vásárolja meg a gubbasztó csirkét a városi háziasszony. „Adjon
a naccsága friss vizet neki, majd felemeli a fejét." Ez csak érthető.



Zagyvarékasról Szolnokra menet autóból tűnt fel Móricz Zsigmond előtt még
valamikor a harmincas évek végefelé Szolnoknak a rékasi vasúti átjárótól jobb-
ra, a vasúton innen elterült nyomortelepe, a Kisgyep. „... A szolnoki nincste-
len szegény emberek és a városból kivándorolt cigányok lakótelepe. Itt már
200,— pengőért lehet kapni házat'' — írja róla egy helyi lap. Móricz Zsigmond
már a Szilveszterkor című elmélkedésében említ „egy hitvány kis emberkét",
aki ott áll egy pici sárházikó előtt a Kisgyepen és azon vakarja a fejét, hogy
lehetne cipőt szerezni iskolás két fiának, akik már a fagyok óta nem képesek
iskolába menni öt kilométerre. Ez azt jelenti, hogy Móricz valamelyik zagyvaré-
kasi látogatása alkalmával már 1940-ben, vagy talán már előbb is szétnézett a
Kisgyepen. A szeikesztői üzenet formájában írt Kisgyep, valahol az Alföldön
címzésű nyílt levél értesít bennünket, hogy Móricz 1941. szeptember 3-án is-
mét felkereste a Kisgyepet s valószínűleg ekkor készült az a fénykép is, melyet
a Jászkunság című folyóirat előzőekben már hivatkozott 1956. október—decem-
beri száma adott közre, megörökítve azt a pillanatot, amikor az író szolnoki hí-
veinek társaságában a telep egyik lakója megnyilatkozását hallgatja. Élőszóval
kapott felvilágosításból is arról győződhettem meg, hogy Móricz Zsigmond 1941.
szeptemberének első napjait Zagyvarékason töltötte: innen nézhetett át a Kis-
gyepre is. Arról már volt szó, hogy Móricz 1941. augusztus 25-én kérte a Gyer-
mekmenhelytől Litkey Imrének saját gondozásába adását. Ezt követően utazott
Rékasra, hogy Litkey Erzsikével együtt onnan Leányfaluba vigye a gyermeket,
így került sor arra. hogy a kisfiút az 1941/1942. tanévre Leányfaluban Íratták be
az elemi iskola első osztályába. Litkey Erzsébetet pedig 1941. szeptember 11-én,
dr. Antalffy-Zsiros Aladár közjegyző által Szentendrén készített 171/1941. számú
okiratban Móricz Zsigmond örökbe fogadta. Litkey Erzsébet ettől fogva vi-
selhette és viselte is a Móricz Erzsébet nevet.

Móricz Zsigmond Zagyvarékason jártában-keltében azonnal előszedte jegyzet-
füzetét, ha valami lényegesnek tartott tényt, jelenséget a feledéstől megóvni
szándékozott. Nyitott szemmel járt, kérdezgetett munkalehetőségekről, kereseti
viszonyokról, egészségi állapotról, szórakozásokról, gyermekek testi-, szellemi
fejlődéséről, jövőjéről, napi eseményekről, meg arról is, hogy ki miként került
össze házastársával s milyen családi életet élnek. Tudott az emberek nyelvén
beszélni, képes volt az egyszerű emberek bizalmát megnyerni, nyelvüket meg-
oldani. A kérdezettek őszintén válaszolgattak, mert bár tudták, hogy nem rang-
jukbeli — nagyságos úrnak szólították — de megérezték, hogy közülük szárma-
zott. Eleinte azzal nem voltak kibékülve, hogy ha már író miért nem ír „rende-
sen", miért csak ,,vonalakat huzigál", úgy gondolták, hogy „a nagyságos úr csak
mielőttünk csinálja ezt", később aztán megszokták a gyorsírási-jeleket. A köz-
vetlen, jóságos embert tisztelték, becsülték Móriczban, de írói hivatása megért-
hetetlen távolságban maradt tőlük, még csak nem is sejtették, hogy műalkotá-
sok modelljeiként a magyar irodalommal kerültek kapcsolatba. Faggatta Mó-
ricz Kiss Boldizsárékat is, beszéljenek magukról, rékasi eseményekről, akármit,
mindazt, ami eszükbe jut. Az előzőekben már megismertünk néhány olyan írást,
melynek forrása Kiss Boldizsárék száján fakadt, ismerkedjünk ezúttal egy
olyan, Kiss Boldizsárék életéből merített témájú Móricz-művel, mely írásban
soha meg nem jelent s melyről a bibliográfiák sem tudnak.

— A Külön kenyéren históriája

A legidősebb Kiss Boldizsár feleségül vette Valkó Annát, aki addig mint fő-
ző-mindenes háztartási alkalmazottként szolgált. Szüleinek, Kiss Lőrincéknek
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házába költözött vele. Kiss Lőrinc „nem volt egészen rendes", mert egyszer na-
gyon megverték s emiatt ,,az agyára kissé hibás lett". A nagyhasú Kiss Lőrincné
viselte a kalapot. Valkó Anna nem egyezett anyósával, háromszor is ott akarta
hagyni a közös lakást, de férjének kérésére mindannyiszor visszamaradt, leg-
végül akként, hogy közös fedél alatt kétfelé váltak: az öregek s a fiatalok sü-
tése-főzése elkülönült, egyszóval külön kenyérre mentek. Történt egyszer, hogy
Valkó Anna krumpli-gancát készített s megkínálta belőle apósát, aki evett is
bőven. Anyósát azonban, hogy megleckéztesse, nem kínálta, hanem a sütőbe
tette az egyébként neki szánt adagot, a sütő ajtaját meg tárva hagyta, hogy az
étel jól kilássák belőle. Az éhkoppon maradt Kiss Lőrincné nagyon kívánta a
gancát, majd a szeme esett ki, úgy bámulta. Lefeküdt, forgolódott, a kívánság-
tól csak nem akart álom jönni a szemére. „Nem alszik el anyád, amíg meg nem
eszi a maradékot" — nevetett Kiss Boldizsár. „Add már oda" — mondotta fe-
leségének, mire aztán az öregasszony is megkapta a maga részét. El is aludt
azonnal, jó ízűén hortyogott hozzá. Másnap reggel már Kiss Lőrincné is nevetett
a történteken: „Hallod-e Panna — mondotta menyének — rágja ki a szusz, nem
leszek én többé külön kenyéren". így aztán ismét „összementek", de a közös
kenyér sütése egyedül a fiatal asszonyra maradt.

Ezt a valóságos történetet mesélték el egyszer Kiss Boldizsárék Móricz Zsig-
mondnak. Aztán megfeledkeztek róla. 1942. február 24-én mindketten Leány-
faluban tartózkodtak Móricz Zsigmondot s — akkorra már ők is felvették a
Móricz-nevet — Móricz Erzsikét és Móricz Imrét látogatni. A Móricz-házban
majd hogy nem állandóan szólt a rádió, ez alkalommal azonban vacsora után
Erzsiké kikapcsolta azzal az indoklással, hogy ,,most nincsen jó műsor", „nem
jót adnak", meg hogy „inkább kártyázzunk, az többet ér". Ugyanebben az idő-
ben Kiss Boldizsárék leánya és veje: Kiss Erzsébet és Székely András Zagyvaré-
kason a szülők lakásán az ő távollétükre vállalt házi munkát éppen befejezték
s fülükre vették az ottani kristálydetektoros rádiókészülék fülhallgatóit. Leg-
nagyobb meglepetésükre Kiss Boldizsárné Valkó Annának azt az esetét hallhat-
ták név és színhely megjelölése nélkül, amikor a krumpliganca révén anyósával

Édes Jó Kisnénil
Nagyon sajnálom, hogy eddig nem

tudtam irni, de nem volt lelki erőm, mert édesapám
halála annyira lesújtott, hogy nem is tudtam azt
sem, hogy mit csináljak, most: kezdek magamhoz, térni
egy kicsikét, nagyon kérem, hogy Imike holmiját
addi még lenem megyünk érte, mert?'nekem itt lesz
lakásom "pesten üzlettel együtt, csak még rendbe
kell jíjnni égy kicsit, kár sokat örökölni, mert
sok bajom -teán vele, mást nem irok', mert még nincs 1<
l«lki erőm, majd ha egy kicsit erössebb lessek.
Imike jól van, már iskolába jár tessennek magujifca
vigyázni.

sok csók mindenkinek a két kis
érvértől, Imikétől és Erzsikétől.
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„egyenesbe jött". A rádióban ugyanis 1942. február 24-én, keddi napon, 20.10
órai kezdettel adták Móricz Zsigmond Külön kenyéren című elbeszélését. Széke-
lyek aztán elújságolták felfedezésüket a hazatérő Kiss Boldizsároknak, akik
pedig, mikor legközelebb találkoztak az íróval, nem hallgatták el előtte, hogy
rájöttek Erzsiké tettének nyitjára: ,,ne is mondja nagyságos úr, a rádióban ró-
lunk beszélt". Móricz csak mosolygott. Hogy aztán a rádió kikapcsolásáért ki-
engesztelésül-e, vagy másért: Kiss Boldizsárék még 1942. februárjának végén
egy beépített hangszórós Minerva néprádiót kaptak Móricztól. Kissék telepes
készülékként használták, mert Zagyvarékast csak a negyvenes évek végefelé
látták el villanyárammal. Nekem 1965. augusztus 21-én mutatták meg. Kiss
Boldizsárné halála után — férje már előbb meghalt — a rádiót Székelyné Kiss
Erzsébet örökölte. Székelyéknek már modernebb rádiója volt s minthogy ekkor
még az egy családnál működtetett valamennyi rádiókészülék után külön-külön
díjat kellett fizetni. Székelyné eladta a Móricz által szüleinek ajándékozott
néprádiót. Jelenleg Csörgő István postamester tulajdonát képezi, hálózativá
adaptálva tartja üzemben.

A „történet" vége felé közeledik, most már minden mozzanatról csak mint
„utolsó"-ról lehet beszélni. 1942. június második felében látogatnak utoljára
Kiss Boldizsárék Leányfaluba. Ekkor kapták meg az írótól a Móricz Zsigmond
legszebb elbeszélései című könyvet, amely 1942-ben jelent meg.

Július elején Móricz Zsigmond és Erzsiké Zagyvarékasra vitték nyaralni a
kis Imrét. Az író és fogadott leánya heteket töltöttek ekkor Szolnokon, onnan
rándulgattak ki Imréhez Rékasra. Szolnokon hol a Tisza Szállóban, hol Bagi
Gyuláné Drexler Mária Baross utca 21. szám alatti könyvkereskedésében igye-
keztek előfizetőket gyűjteni a Kelet Népe számára. Baginé mai napig hálásan
emlékezik vissza, hogy Móricz ekkor adott tanácsára vezette be üzletében a
könyvkölcsönzést, ami szép sikert hozott. Hosszas szolnoki tartózkodásukról a
Szolnok és Vidéke című helyi lap 1942. július 4-i, szombati száma és a Jász-
Nagykun Megyei Lapok is beszámolt, a Jászkunság 1956. október-decemberi
összevont száma pedig a Tisza Szálló kerthelyiségének árkádjai alatt 1942. jú-
liusában készült fényképet közöl: a fénykép Móricz Zsigmondot Erzsikének, to-
vábbá Végvári Árpádnak, a Magyar Távirati Iroda munkatársának s még egy
férfinak társaságában ábrázolja. Az utolsó szolnoki-rékasi tartózkodás emlékét
őrzik a Móricz Zsigmond 1942. július 3-án dr. Szabó István történésznek és jú-
lius 5-én Vámbéry Gusztáv tördelő szerkesztőnek írott levelei is.

Móricz Zsigmond szándékában az állott, hogy Imre ősztől fogva Leányfaluban
folytassa a tanulást. Ez a terv már csak terv maradt. Szeptember 5-én Móricz
meghalt s_Imre szeptember végén visszakerült Kiss Boldizsárékhoz Zagyvaré-
kasra, október 4-én pedig már a rékasi iskola második osztályába íratták, de
már Móricz Imre névvel, ugyanis az író 1942. február 27-én Budapest Székes-
főváros Árvaszéke előtt örökbe fogadta őt is, miként előbb már az anyját. Ma-
goss Olgához írott, ugyanez év április 10-én keltezett levelében Móricz így ír:
„Leányfaluban mumsz járvány van. Az iskola harmada éppen fekszik benne, s
köztük az én kis unokám is, már az Erzsi fia: Imike".

Móricz Erzsiké 1948. március 28-án veszítette el férjét. Zagyvarékashoz, hol
annyi szép napot látott, hű maradt, mikor csak munkája engedte, táviratozott
Kiss Boldizsárnak: „tátikám, ennyi óra ennyi perckor Rékason leszek, ha mód
van rá, küldjön kocsit az állomásra értem".

Ilyenkor akár egy hétig, de előfordult, hogy két hétig is Rékason pihent. Szé-
kely András mutatott nekem az ötvenes években készült két fényképet, mind-
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kettő a Vörös Brigád Tsz Kiss Boldizsárék háza előtt álló kétlovas fogatát ábrá-
zolja, a bakon Kiss Boldizsárral és Székely Andrással, a hátsó ülésen Móricz
Erzsikével: a felvételkor éppen a vasútállomásról érkeztek.

Életének utolsó három esztendejében súlyos kór gyötörte. Szerető családi
környezetbe került ugyan, fia vette őt magához, de a műtétek egymásutánja, a
szakszerű klinikai kezelés, s az otthoni gondos ápolás már csak ideig-óráig
hosszabbíthatta meg életét.

1971. március 7-én eltávozott a hajdani állami Árvácska is. Halálával lezárult
az a korszak, mely Zagyvarékast a móriczi életmű elválaszthatatlan részévé
avatta.

KULTSARBARNA KAROLY
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